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OFERTE SERVICIU
l SC Origami House SRL angajează Referent comerț exterior. Condițiile obligatorii:
cunoașterea la perfecție a limbii engleze,
ruse, osetine, franceze și italiane (citit, scris,
vorbit), studii superioare finalizate. Contact
la tel. 0726.119.500.
l Primăria Comunei Poienari, cu sediul în
comuna Poienari, strada Principală, nr. 40,
județul Neamț, organizează concurs pentru
ocuparea următorului post contractual
aprobat prin HG nr. 286/2011, modificată şi
completată de HG nr. 1027/2014. Denumirea
postului: muncitor calificat buldoexcavatorist post vacant, contractual, pe perioadă
nedeterminată. Condiţii specifice de participare la concurs: -nivelul studiilor: minim
studii generale; - vechime în specialitate
studiilor necesare ocupării postului: nu se
solicită. Data, ora şi locul de desfăşurare a
concursului: -proba scrisă în data de
29.06.2020, ora 9:00, la sediul instituției; proba interviu în data de 30.06.2020, ora
9:00, 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 -până la
data de 18.06.2020 (inclusiv), ora 16:00.
Date contact: Telefon 0233.764.515, Fax
0233.764.584, Persoană de contact - Adiaconiței Maricel.
l Seminarul Teologic Ortodox „Sf.Nicolae”
din municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul
Vâlcea, organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea unui post vacant contractual pe perioadă nedeterminată după cum
urmează, conform HG Nr. 286/2011:
-Secretar I S -1 post. Concursul se va desfăşura la sediul Seminarului Teologic Ortodox
Sf.Nicolae, situat în Rm.Vâlcea, str.Antim
Ivireanul, nr. 17, în data 30.06.2020, ora
10:00 - proba scrisă şi în data de 07.07.2020,
ora 10:00 - proba interviu. Condiţiile de
participare: Pentru postul de secretar I S: Studii superioare (Economic, Management,
Juridic, Lb.și lit.română); - Vechime în
specialitate minim ani; - Cunoştinţe privind
întocmirea și administrarea corespondenţei
oficiale; -Cunoştinţe privind încadrarea
personalului; - Noţiuni de comunicare în
relaţii publice; -Disponibilitate la timp de
lucru prelungit; - Cunoștințe de utilizare a
softurilor specifice activității din învățământ: Edusal, Revisal, SIIR; - Cunoştinţe de
utilizare şi operare PC: Windows, Microsoft
Office Word, Excel, Internet Explorer, baze
de date. Dosarele de înscriere se vor depune
la secretariatul Seminarului Teologic
Ortodox Sf.Nicolae, str.Antim Ivireanul, nr.
17, ultima zi de depunere fiind 17.06.2020,
ora 16:00. Condiţiile de participare la
concurs şi bibliografia sunt afişate la sediul
Seminarului Teologic Ortodox Sf.Nicolae
Rm.Vâlcea. Relaţii suplimentare se pot
obţine la Seminarul Teologic Ortodox „Sf.
NicoIae” Rm.Vâlcea, 0250.711.570.
l Sanavita Am Medical Point SRL organizează concurs pentru ocuparea postului
Agent de vânzări - Galați, în domeniul
turismului medical. Cerințe: - experiență în
vânzări cel puțin 5 ani; - experiență internațională în consultanță servicii medicale cel
puțin 2 ani, - experiență în marketing
digital; - foarte bune cunoştinţe de limba
engleză; - abilități de comunicare și negociere; - disponibilitate la program încărcat și
călătorii internaționale; - permis conducere.
Candidații pot trimite un CV până pe data
de 5 iunie 2020 la adresa de mail: sanavitapoint@gmail.com. Compania își rezervă
dreptul de a testa cunoștințele declarate de
către candidați.
l SC Woma Ecoserv Construct SRL, având
CUI: RO22936619, cu sediul în Com.Bărcănești, sat Tătărani, nr. 178, Jud.Prahova,
angajează: zugrav, cod COR 713102 - 10
posturi, fierar betonist, cod COR 711402 - 4

posturi. Cerințe: studii medii, cunoștințe de
limba engleză, cunoștințe în domeniul
construcțiilor. Selecția are loc în data de
04.06.2020, ora 12:00, la sediul societății.

rile de rectificare ale documentelor tehnice
vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe
site-ul Agenției Naționale de Cadastru și
Publicitate Imobiliară.

l Școala Gimnazială, sat Strejnicu, comuna
Târgșoru Vechi, cu sediul în Strejnicu, strada
Principală, nr. 206, județul Prahova, anunță
ocuparea unui post vacant, prin transfer la
cerere conform art. 32 din Lg.153/2017. Denumirea postului - îngrijitor post vacant,
contractual, pe perioadă nedeterminată.
Condiţii specifice de participare la concurs:
- nivelul studiilor - G; - vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului -3
ani. Persoanele interesate vor depune dosarele, în termen de 20 de zile de la data
afișării anunțului, la sediul instituției de
învățământ, respectiv în perioada 03.0622.06.2020, inclusiv. În situația în care vor fi
depuse mai multe dosare pentru transfer, se
va organiza un interviu pentru care vor fi
comunicate ulterior data, ora și locul susținerii. În cazul în care există o singură cerere,
solicitantul acesteia va fi declarat admis,
aprobându-i-se solicitarea de transfer la
cerere de către conducerea instituției. Relații
suplimentare despre componența dosarului
se pot obține zilnic la numărul de telefon
0244.482.618, în intervalul orar 09:00-16:30
și pe site-ul instituției: www.scoalastrejnicu.
ro

l SC Arafura SRL, titular al Planului Urbanistic zonal în vederea modificării indicatoriilor urbanistici situat în Județul Constanța,
Orașul Năvodari, zona Mamaia Nord Popas
3 Mamaia lot 10 sau identificat prin număr
cadastral/CF: 100036, anunță publicul interesat că s-a depus documentația în vederea
obținerii avizului de mediu pentru avizarea
planului urbanistic zonal. Observațiile publicului se primesc în scris la sediul APM
Constanța, Str.Unirii nr.23, zilnic între orele
08:00-16:00, în termen de 18 zile calendaristice de la apariția anunțului.

CITATII
l Se citează pentru data de 28.07.2020, ora
11:00 la sediul Societăţii Profesionale Notariale ,,Notariatul Public Olteniţa,, din municipiul Olteniţa, Aleea Flacăra, nr. 2, judeţul
Călăraşi, toți succesibilii defunctei Tudor
Floarea, CNP 2440409511660, decedată la
data de 11 aprilie 2019, cu ultimul domiciliu
în municipiul Olteniţa, strada Alexandru
Iliescu, nr. 14, bloc I, scara A, etaj 4, ap. 13,
judeţul Călăraşi (Dosar nr. 1034/2019).
l Muntean Maria, Solyom Elisabeta Solyom
Paul, Solyom Maria sunt citați pentru data
de 18.06.2020, ora 09:00, la Judecătoria
Șimleul Silvaniei, Sălaj, în Dosar nr.
1106/309/2018, în proces cu Oros Maria,
pentru masa succesorală și partaj.

DIVERSE
l Anunț privind lucrarea “Construcție
Stație Distribuție Carburanți și Spălătorie
Auto“ pe strada Caracalului, nr. 12-14,
Corabia, jud.Olt, privind obținere PUZ la
adresa mai sus menționată. Beneficiar: SC
Dolgas SRL.
l În temeiul art. 99 alin. (3) din Legea
85/2014 comunicăm deschiderea procedurii
generale de insolvenţă a debitorului SC
Madluck Trend SRL, CIF: 38259518,
J25/656/2017, dosar nr. 470/101 anul 2020 Tribunalul Mehedinti. Termen pentru depunerea cererilor de creanţă la 29.06.2020;
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea
tabelului preliminar al creanţelor la
13.07.2020; Termen pentru depunerea eventualelor contestații este de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de
Insolvenţă a tabelului preliminar şi pentru
afişarea tabelului definitiv al creanţelor la
27.07.2020. Administrator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis, prin
Serban Valeriu.
l Unitatea administrativ-teritorială
Comuna Râciu, din județul Mureș, anunță
publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 131,
141, 144, 142, 173, 132 și 143 începând cu
data de 12.06.2020, pe o perioadă de 60 de
zile, la sediul primăriei, conform art.14 alin.
(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu
modificările și completările ulterioare. Cere-

l Npk Soil SRL, titular al proiectului
„Construire anexă la exploatație agricolă
-hală depozitare semințe”, anunță publicul
interesat asupra luării deciziei etapei de
încadrare de către Agenția pentru Protecția
Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului,
pentru proiectul „Construire anexă la exploatație agricolă - hală depozitare semințe”,
propus a fi amplasat în comuna Perieți, sat
Păltinișu, jud.Ialomița. Proiectul deciziei de
încadrare și motivele care o fundamentează
pot fi consultate la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Ialomița, loc.Slobozia,
str.Mihai Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi
08:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00, cât
și pe site-ul APM Ialomița. 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 APM Ialomița.
l SC G-Tws Logistics SRL anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu pentru:
„Construire hală întreținere auto și birouri
P+1E (parțial), șopron, împrejmuire gard cu
access și platformă betonată”, propus a fi
amplasat în com.Sacalz (zona industrială 2),
CF 412465, nr. Cad. 412465, jud.Timiş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Timiş, localitatea
Timişoara, str. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A,
jud.Timiș şi la adresa titularului, Timişoara,
Calea Circumvalațiunii, nr. 18, jud.Timiș, în
zilele de luni-joi, între orele 08:00-16:30 şi
vineri, între orele 08:00-14:00. Observaţiile
publicului se primesc zilnic la sediul APM
Timiş.
l SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata prin asociat coordonator Liscan Aurel,
in calitate de administrator judiciar al Reinvest Compass Brand SRL desemnat prin
hotararea nr. 577 din data de 20.05.2020,
pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a
VII-a Civila in dosar nr. 31864/3/2019, notificã deschiderea procedurii insolventei
prevazuta de Legea nr. 85/2014 împotriva
Reinvest Compass Brand SRL, cu sediul
social in Bucureşti Sectorul 6, Spl. Independenţei, Nr. 273, Corp 3, Etaj 3, CUI
16772651, nr. de ordine in registrul comertului J40/14939/2004. Persoanele fizice si
juridice care inregistreaza un drept de
creanta impotriva Reinvest Compass Brand
SRL vor formula declaratie de creanta care
va fi inregistrata la grefa Tribunalului Bucureşti - secţia a VII-a Civila, cu referire la
dosarul nr. 31864/3/2019, in urmatoarele
conditii: a) termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor
asupra averii debitorului 06.07.2020; b)
termenul de verificare a creantelor, de intocmire, afisare si comunicare a tabelului
preliminar de creante 27.07.2020; c)
termenul pentru intocmirea si afisarea tabelului definitiv la 21.08.2020; d) data primei
sedinte a adunarii generale a creditorilor
31.07.2020, ora 14:00; e) adunarea generala
a asociatilor la data de 12.06.2020, ora 14:00
la sediul administratorului judiciar.
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Citaţie: SC DRIAS MIR SRL cu sediul în Craiova, str.
A.I. Cuza, nr. 2, bl. 150 apt., scara B2, ap. 7, jud. Dolj,
este citată la Judecătoria Craiova, din str. A.I. Cuza,
nr. 20, complet Civil 32cc, în ziua de 27.07.2020, ora
13:00, în calitate de chemată în garanţie, în proces cu
Municipiul Craiova prin Primar, în calitate de pârât
pentru fond - pretenţii, ce face obiectul dosarului nr.
20621/215/2018.

ADUNARI GENERALE
l S.C. Rotrac S.A., sediul: Incinta Port
Constanţa Birouri Stadion Poarta 3, Judeţ
Constanţa, N r . î n r e g . O . R . C . :
J13/5956/1992, CUI: RO 4272644, C-ţa
21.05.2020. Convocator (completarea ordinii
de zi): Cretu Lucian Ciprian, administrator
unic al ROTRAC S.A. la cererea acţionarului Ceminter Uruguay SA, formulată în
baza dispoziţiilor art.117 indice 1 din Legea
nr.31/1990, republicată, de completare a
ordinii de zi a adunării generale ordinare a
acţionarilor din data 15.06.2020/ 16.06.2020,
decide completarea ordinii de zi cu următoarele: 1. Revocarea, respectiv numirea administratorului unic. Administrator Unic,
Crețu Lucian Ciprian.
l Convocare. Consiliul de administrație Bil
Portofolio SA, cu sediul în București,
Bd.Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, parter, camera D, birou 1, Sector 2,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub
nr. J40/1475/2014, având Codul Unic de
Înregistrare 25764003 și Identificatorul Unic
la Nivel European (EUID): ROONRC.
J40/1475/2014, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății la
data de 06.07.2020, ora 15:30, la adresa:
București, Bd.Pierre de Coubertin nr.3-5,
Office Building, etaj 6, Sector 2, pentru toți
acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 29.06.2020, cu
următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea
prelungirii în aceleași condiții a mandatului
de auditor financiar al doamnei Păun
Mariana, cetățean român, născută la data de
20.01.1980, în com.Izvoru, jud.Argeș, identificată cu CI seria RX numărul 473904,
eliberată de SPCEP Sector 6, la data de
10.04.2014, posesoare a carnetului de
auditor nr.4646 emis de Camera Auditorilor
Financiari din România în data de
31.01.2014 și având CUI 33100740, pentru
un mandat de 2 (doi) ani începând cu data
expirării valabilității mandatului curent,
respectiv până la data de 09.07.2022. 2.
Mandatarea președintelui Consiliului de
administrație al Societății pentru a negocia
și semna actul adițional la contractul de
audit cu auditorul financiar Păun Mariana.
3. Aprobarea mandatării unor persoane
pentru îndeplinirea formalităților legale de
publicitate. În cazul în care cvorumul
necesar nu se va întruni la data menționată,
Adunarea Generală Ordinară se va tine la
data de 07.07.2020, la aceeași oră și în
același loc, cu aceeași ordine de zi. Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi
a Adunării Generale Ordinare pot fi obținute
de la sediul societății. Acționarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform
dispozițiilor legale.
l Convocare. Administratorul unic al SPV
Investis Imob SA, persoană juridică română,
cu sediul social în municipiul București,
bulevardul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office
Building, etajul 4, biroul nr. 3, sectorul 2,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului
de pe lângă Tribunalul București sub nr.
J40/4600/2007, având identificatorul unic la
nivel european (EUID) ROONRC.
J40/4600/2007 și codul de identificare fiscală

RO21285989 (denumită în continuare și
„Societatea”), Romarta Administrativ SRL,
persoană juridică română, cu sediul social în
municipiul București, bulevardul Pierre de
Coubertin nr. 3-5, clădirea fosta Hală
Sculărie Electroaparataj, etajul 1, biroul nr.
1, sectorul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București sub nr.J40/11996/2007, având
identificatorul unic la nivel european (EUID)
ROONRC.J40/11996/2007 și codul de identificare fiscală RO21973449, fiind reprezentată
prin reprezentant permanent, doamna
Carmen-Laura Zarzu, convoacă Adunarea
Generală Extraordinară a Acționarilor SPV
Investis Imob SA (denumită în continuare și
„Adunarea”) la data de 06.07.2020, ora
16:00, la adresa din mun.București, b-dul
Pierre de Coubertin nr. 3-5, clădirea Office
Building, etajul 6, sectorul 2, pentru toți
acționarii înregistrați în registrul acționarilor
Societății la sfârșitul zilei de 29.06.2020, cu
următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea
vânzării imobilului situat în localitatea
Bușteni, str.Ciocârliei nr. 31, județul
Prahova, înscris în Cartea Funciară nr.20835
[nr.vechi de Carte Funciară: 129 (e: 129)] a
localității Bușteni (denumit în continuare
„Imobilul”) și format din: A. teren intravilan, având suprafața din acte de 444mp,
respectiv suprafața măsurată de 455mp,
identificat cu numărul cadastral 20835 (nr.
cadastral vechi: 187) -„Terenul”; B.
construcție edificată pe Teren, reprezentând
minihotel, având suprafața construită la sol
de 222mp și suprafața construită desfășurată
de 809mp, identificată cu numărul cadastral
20835-C1 (nr.cadastral vechi: 187); și C.
construcție edificată pe Teren, reprezentând
anexă, având suprafața construită la sol și,
respectiv, suprafața construită desfășurată
de 12mp, identificată cu numărul cadastral
20835-C2 (nr.cadastral vechi: 187). Adunarea
va decide cu privire la modalitatea de
vânzare a Imobilului, va stabili prețul minim
de vânzare a Imobilului și modalitatea de
plată a acestuia, va decide cu privire la posibilitatea și condițiile în care pot fi acordate
reduceri financiare la plata prețului Imobilului. De asemenea, Adunarea va hotărî cu
privire la persoanele care vor fi împuternicite
să negocieze clauzele contractuale și să
decidă cu privire la detaliile tranzacției, să
semneze contractul de vânzare și, dacă va fi
cazul, orice promisiune bilaterală de vânzare
sau alt act prealabil ori subsecvent vânzării,
să aprobe efectuarea oricăror formalități
necesare și să angajeze cheltuielile aferente
în scopul vânzării Imobilului. 2. Mandatarea
unor persoane pentru îndeplinirea formalităților necesare pentru depunerea la Oficiul
Registrului Comerţului şi publicarea în
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a
a hotărârii adoptate. În cazul în care
cvorumul necesar nu se va întruni la data
menționată mai sus, Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor Societății se va
ține la data de 07.07.2020, la aceeași oră și în
același loc, cu aceeași ordine de zi. Documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a
Adunării pot fi obținute de la sediul Societății. Acționarii pot participa la Adunare
personal sau prin reprezentanți, în baza unei
procuri speciale, conform dispozițiilor legale.
l Administratorul Unic al Societăţii
Fimansat SA, cu sediul social în Municipiul
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Galați, str. Constructorilor, Tiglina 2, Bl .
C9, parter, jud.Galați, înmatriculată la
Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Galați sub nr.J17/1817/2005 şi cod
unic de înregistrare 17980707 (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
06.07.2020, ora 08:00 şi Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor, pentru data
de 06.07.2020, ora 09.00, ambele în bd.
George Coşbuc, nr. 2 (incinta Ada Business
Center), etajul 2, camera 211, Galaţi,
judeţul Galaţi. În cazul în care Adunarea
nu se întruneşte legal şi statutar în data
menţionată, Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor şi Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor se vor organiza în
data de 07.07.2020, 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 22.06.2020 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 situațiilor
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. 2. Aprobarea
descărcării de gestiune a administratorului
unic al societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019. 3.Revocarea prin vot secret a auditorului financiar
actual. 4. Numirea prin vot secret a unui
nou auditor financiar, stabilirea duratei
mandatului și împuternicirea administratorului unic pentru negocierea și încheierea
contractului de audit. 5. Aprobarea prelungirii mandatului administratorului unic
pentru un mandat de 4 ani. 6. Aprobarea
politicii de remunerare a administratorul
unic al societății. 7. 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 Comerțului şi pentru publicarea
hotărârii în Monitorul Oficial al RomânieiPartea a IV-a. II.Pentru Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor: 1. Aprobarea
modificării Actului Constitutiv al societăţii
în sensul înlocuirii peste tot în cuprinsul
acestuia a sintagmei “acţiuni la purtător”
cu “acţiuni nominative, în acord cu art. 61
din Legea nr. 129/11.07.2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și
finanțării terorismului, precum și pentru
modificarea și completarea unor acte
normative, și situația de fapt. 2 .Aprobarea
împuternicirii, cu posibilitate de substituire,
a administratorului unic pentru a redacta și
semna hotărârea AGEA adoptată, şi să
efectueze orice formalităţi necesare pentru
a menţiona/înregistra hotărârea la Oficiul
Registrului Comerțului şi pentru publicarea
hotărârii în Monitorul Oficial al RomânieiPartea a IV-a. Acţionarii se vor putea
prezenta personal sau îşi pot numi reprezentant la adunările generale. Reprezentarea acţionarilor se poate face şi prin alte
persoane decât acţionarii, pe bază de
procuri speciale. Procurile speciale şi buletinele de vot prin corespondenţă completate
şi semnate de către acţionari se vor depune
în original la sediul ales in Convocator
până cel târziu la data de 02.07.2020, ora
10:00, prin înregistrarea acestora sau prin
poştă cu confirmare de primire, astfel încât
să poată fi înregistrate la societate până la
data şi ora anterior menţionate. Accesul

acţionarilor îndreptăţiti să participe la
adunarea generală este permis prin simpla
probă a identităţii acestora, făcută cu actul
de identitate, iar în cazul acţionarilor reprezentaţi cu o copie a procurii speciale şi actul
de identitate al reprezentantului. Lista
cuprinzând informaţii cu privire la numele,
localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru
funcţia de auditor se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată
de aceştia. Materialele de şedinţă pot fi
consultate la sediul ales in Convocator, în
zilele de luni-vineri, în intervalul orar
10:00-15:00, începând cu data publicării
prezentului convocator în Monitorul Oficial
al României, Partea a IV-a. Începând cu
aceeaşi dată acţionarii interesaţi pot solicita
transmiterea procurilor speciale şi buletinelor de vot prin corespondenţă. Informaţiile suplimentare precum şi solicitările se
pot obţine/transmite prin e-mail: office.
secretariat.sa@gmail.com
l Administratorul Unic al Societăţii
Amirastar Trading SA, cu sediul social în
Municipiul Galați, str. Narciselor, nr. 47,
cam. 8, jud.Galați, înmatriculată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul
Galați sub nr.J17/186/2006 şi cod unic de
înregistrare 18330761 (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 06.07.2020, ora 16:00 şi
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, pentru data de 06.07.2020, ora
17:00, ambele în bd.George Coşbuc, nr. 2
(incinta Ada Business Center), etajul 2,
camera 211, Galaţi, judeţul Galaţi. În cazul
în care Adunarea nu se întruneşte legal şi
statutar în data menţionată, Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor şi
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor se vor organiza în data de
07.07.2020, 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 22.06.2020 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 situațiilor
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. 2. Aprobarea
descărcării de gestiune a administratorului
unic al societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019. 3. Revocarea prin vot secret a auditorului financiar
actual. 4. Numirea prin vot secret a unui
nou auditor financiar, stabilirea duratei
mandatului și împuternicirea administratorului unic pentru negocierea și încheierea
contractului de audit. 5. 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 Comerțului şi pentru publicarea
hotărârii în Monitorul Oficial al RomânieiPartea a IV-a. II.Pentru Adunarea Generală
Extrardinară a Acţionarilor: 1. Aprobarea
modificării Actului Constitutiv al societăţii
în sensul înlocuirii peste tot în cuprinsul
acestuia a sintagmei „acţiuni la purtător”
cu „acţiuni nominative, în acord cu art.61
din Legea nr.129/11.07.2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și
finanțării terorismului, precum și pentru
modificarea și completarea unor acte

normative, și situația de fapt. 2. Aprobarea
împuternicirii, cu posibilitate de substituire,
a administratorului unic pentru a redacta și
semna hotărârea Agea adoptată, şi să efectueze orice formalităţi necesare pentru a
menţiona/înregistra hotărârea la Oficiul
Registrului Comerțului şi pentru publicare
hotărârii în Monitorul Oficial al RomânieiPartea a IV-a. Acţionarii se vor putea
prezenta personal sau îşi pot numi reprezentant la adunările generale. Reprezentarea acţionarilor se poate face şi prin alte
persoane decât acţionarii, pe bază de
procuri speciale. Procurile speciale şi buletinele de vot prin corespondenţă completate
şi semnate de către acţionari se vor depune
în original la sediul ales în Convocator
până cel târziu la data de 30.06.2020, ora
10:00, prin înregistrarea acestora sau prin
poştă cu confirmare de primire, astfel încât
să poată fi înregistrate la societate până la
data şi ora anterior menţionate. Accesul
acţionarilor îndreptăţi să participe la
adunarea generală este permis prin simpla
probă a identităţii acestora, făcută cu actul
de identitate, iar în cazul acţionarilor reprezentaţi cu o copie a procurii speciale şi actul
de identitate al reprezentantului. Lista
cuprinzând informaţii cu privire la numele,
localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru
funcţia de auditor se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată
de aceştia. Materialele de şedinţă pot fi
consultate la sediul ales în Convocator, în
zilele de luni-vineri, în intervalul orar
10:00-15:00, începând cu data publicării
prezentului convocator în Monitorul Oficial
al României, Partea a IV-a. Începând cu
aceeaşi dată acţionarii interesaţi pot solicita
transmiterea procurilor speciale şi buletinelor de vot prin corespondenţă. Informaţiile suplimentare precum şi solicitările se
pot obţine/transmite prin e-mail: office.
secretariat.sa@gmail.com
l Administratorul Unic al Societăţii Epsomatic SA, cu sediul social în Judeţul Galați,
Mun. Galați, str. Narciselor, nr. 47, parter,
cam. 2, înmatriculată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Galați sub nr.
J17/1785/2005 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 06.07.2020, ora 12:00 şi
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, pentru data de 06.07.2020, ora
13:00, ambele în bd.George Coşbuc, nr. 2
(incinta Ada Business Center), etajul 2,
camera 211, Galaţi, judeţul Galaţi. În cazul
în care Adunarea nu se întruneşte legal şi
statutar în data menţionată, Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor şi
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor se vor organiza în data de
07.07.2020, 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 22.06.2020 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. 2. Aprobarea
descărcării de gestiune a administratorului
unic al societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019. 3. Revocarea prin vot secret a auditorului financiar
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actual. 4. Numirea prin vot secret a unui
nou auditor financiar, stabilirea duratei
mandatului și împuternicirea administratorului unic pentru negocierea și încheierea
contractului de audit. 5. Aprobarea prelungirii mandatului administratorului unic
pentru un mandat de 4 ani. 6. Aprobarea
politicii de remunerare a administratorul
unic al societății. 7. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substituire, a administratorului unic pentru a redacta și semna
hotărârea Agoa adoptatș, şi să efectueze
orice formalităţi necesare pentru a
menţiona/înregistra hotărârea la Oficiul
Registrului Comerțului şi pentru publicare
hotărârii în Monitorul Oficial al RomânieiPartea a IV-a. II.Pentru Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor: 1. Aprobarea
modificării Actului Constitutiv al societăţii
în sensul înlocuirii peste tot în cuprinsul
acestuia a sintagmei “acţiuni la purtător”
cu “acţiuni nominative, în acord cu art.61
din Legea nr. 129/11.07.2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și
finanțării terorismului, precum și pentru
modificarea și completarea unor acte
normative, și situația de fapt. 2. Aprobarea
împuternicirii, cu posibilitate de substituire,
a administratorului unic pentru a redacta și
semna hotărârea Agea adoptată, şi să efectueze orice formalităţi necesare pentru a
menţiona/înregistra hotărârea la Oficiul
Registrului Comerțului şi pentru publicarea
hotărârii în Monitorul Oficial al RomânieiPartea a IV-a. Acţionarii se vor putea
prezenta personal sau îşi pot numi reprezentant la adunările generale. Reprezentarea acţionarilor se poate face şi prin alte
persoane decât acţionarii, pe bază de
procuri speciale. Procurile speciale şi buletinele de vot prin corespondenţă completate
şi semnate de către acţionari se vor depune
în original la sediul ales in Convocator
până cel târziu la data de 02.07.2020, ora
10:00, prin înregistrarea acestora sau prin
poştă cu confirmare de primire, astfel încât
să poată fi înregistrate la societate până la
data şi ora anterior menţionate. Accesul
acţionarilor îndreptăţiti să participe la
adunarea generală este permis prin simpla
probă a identităţii acestora, făcută cu actul
de identitate, iar în cazul acţionarilor reprezentaţi cu o copie a procurii speciale şi actul
de identitate al reprezentantului. Lista
cuprinzând informaţii cu privire la numele,
localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru
funcţia de auditor se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată
de aceştia. Materialele de şedinţă pot fi
consultate la sediul ales în Convocator, în
zilele de luni-vineri, în intervalul orar
10:00-15:00 începând cu data publicării
prezentului convocator în Monitorul Oficial
al României, Partea a IV-a. Începând cu
aceeaşi dată acţionarii interesaţi pot solicita
transmiterea procurilor speciale şi buletinelor de vot prin corespondenţă. Informaţiile suplimentare precum şi solicitările se
pot obţine/transmite prin e-mail: office.
secretariat.sa@gmail.com
l Administratorul Unic al Societăţii Lineas
Trade SA, cu sediul social în Municipiul
Galați, str. Prunari, nr. 17, cam. 2, jud.
Galați, înmatriculată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Galați sub nr.
J17/1400/2005 şi cod unic de înregistrare
17787596 (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 06.07.2020, ora 14:00 şi
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, pentru data de 06.07.2020, ora
15:00, ambele în bd. George Coşbuc, nr. 2
(incinta Ada Business Center), etajul 2,
camera 211, Galaţi, judeţul Galaţi. În cazul
în care Adunarea nu se întruneşte legal şi
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statutar în data menţionată, Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor şi
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor se vor organiza în data de
07.07.2020, 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 22.06.2020 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.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a
administratorului unic al societății pentru
activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019. 3. Revocarea prin vot secret a
auditorului financiar actual. 4. Numirea
prin vot secret a unui nou auditor financiar,
stabilirea duratei mandatului și împuternicirea administratorului unic pentru negocierea și încheierea contractului de audit. 5.
Aprobarea prelungirii mandatului administratorului unic pentru un mandat de 4 ani.
6. Aprobarea politicii de remunerare a
administratorul unic al societății. 7. 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 Comerțului şi pentru
publicare hotărârii în Monitorul Oficial al
României- Partea a IV-a. II.Pentru
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor: 1. Aprobarea modificării Actului
Constitutiv al societăţii în sensul înlocuirii
peste tot în cuprinsul acestuia a sintagmei
“acţiuni la purtător” cu “acţiuni nominative, în acord cu art.61 din Legea nr.
129/11.07.2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și
completarea unor acte normative, și situatia
de fapt. 2. Aprobarea împuternicirii, cu
posibilitate de substituire, a administratorului unic pentru a redacta și semna hotărârea Agea adoptată, şi să efectueze orice
formalităţi necesare pentru a menţiona/
înregistra hotărârea la Oficiul Registrului
Comerțului şi pentru publicarea hotărârii
în Monitorul Oficial al României - Partea a
IV-a. Acţionarii se vor putea prezenta
personal sau îşi pot numi reprezentant la
adunările generale. Reprezentarea acţionarilor se poate face şi prin alte persoane
decât acţionarii, pe bază de procuri
speciale. Procurile speciale şi buletinele de
vot prin corespondenţă completate şi
semnate de către acţionari se vor depune în
original la sediul ales in Convocator până
cel târziu la data de 02.07.2020, ora 10:00,
prin înregistrarea acestora sau prin poştă
cu confirmare de primire, astfel încât să
poată fi înregistrate la societate până la
data şi ora anterior menţionate. Accesul
acţionarilor îndreptăţiti să participe la
adunarea generală este permis prin simpla
probă a identităţii acestora, făcută cu actul
de identitate, iar în cazul acţionarilor reprezentaţi cu o copie a procurii speciale şi actul
de identitate al reprezentantului. Lista
cuprinzând informaţii cu privire la numele,
localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru
funcţia de auditor se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată
de aceştia. Materialele de şedinţă pot fi
consultate la sediul ales în Convocator, în
zilele de luni- vineri, în intervalul orar
10:00-15:00, începând cu data publicării
prezentului convocator în Monitorul Oficial
al României, Partea a IV-a. Începând cu
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aceeaşi dată acţionarii interesaţi pot solicita
transmiterea procurilor speciale şi buletinelor de vot prin corespondenţă. Informaţiile suplimentare precum şi solicitările se
pot obţine/transmite prin e-mail: office.
secretariat.sa@gmail.com

LICITATII
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Consiliul Local Celaru,
comuna Celaru, strada Înv.Marin Georgescu, nr. 525, județul Dolj, telefon/fax
0251.375.509, e-mail: primariacelaru@
yahoo.com, cod fiscal 5046629. 2. Informații
generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
un spaţiu în incinta clădirii Dispensarului
Uman din comuna Celaru, judeţul Dolj, în
suprafață totală de 41,57mp, în vederea
desfăşurării unor activităţi medicale, medicină internă, ecografie şi cardiologie, situat
în incinta clădirii Dispensarului Uman din
comuna Celaru, judeţul Dolj, ce aparține
domeniului public al Consiliului Local
Celaru, județul Dolj, conform HCL
65/30.09.2019, completat prin HCL
9/31.01.2020 și temeiului legal: OUG
57/03.07.2019. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile
prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de
atribuire: la cerere, de la sediul instituției,
Compartimentul Secretariat. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de la
care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul
Secretariat din cadrul Primăriei Celaru,
strada Înv.Marin Georgescu, nr. 525, județul
Dolj. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru
obținerea acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ: 50Lei/exemplar, se achită cash la casieria Primăriei
Comunei Celaru. 3.4. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 29.06.2020, ora
14:00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor:
03.07.2020, ora 10:30. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Celaru, Compartimentul Secretariat, strada
Înv.Marin Georgescu, nr. 525, județul Dolj.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: se depun într-un
singur exemplar, în două plicuri sigilate:
unul exterior și unul interior. 5. Data și locul
la care se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 03.07.2020, ora 11:00,
Primăria Comunei Celaru, strada Înv.Marin
Georgescu, nr.525, județul Dolj. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței competente în
soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Dolj,
Craiova, Strada Brestei, nr. 12, județul Dolj,
telefon 0251.418.612, fax 0251.419.851,
e-mail: tr-dolj@just.ro. 7. Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 02.06.2020.
l SCM Tromet prin administrator judiciar
VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin
licitaţie publică proprietate imobiliară
compusă din constructia C3 Hala turnatorie
in regim de P+1E cu Sc = 806,26 mp, Sd =
1.038,73 mp, Su = 938,54 mp, situată in
Ploiesti,str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 348,
jud. Prahova la prețul de 100.000 euro
(scutit de TVA, ce se va achitat în lei la
cursul din data plății). Terenul intravilan pe
care se af lă amplasată construcția este
proprietate de stat și nu face obiectul
vânzării. Licitaţia va avea loc în 05.06.2020,
ora 15:30 la sediul administratorului judiciar

din str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. Persoanele
interesate vor achizitiona caietul de prezentare în suma de 1.000 lei + TVA de la sediul
administratorului judiciar şi vor depune
taxa de garanţie de 10% din prețul de
pornire cu cel putin o zi înainte de data licitatiei. În cazul neadjudecării vânzarea va fi
reluată în zilele de 12.06.2020, 19.06.2020,
aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l Etiss Confexim SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare
prin licitaţie publică următoarele bunuri
mobile: masina automata de taiat la prețul
de 54060 lei, masina automata de taiat la
prețul de 55044 lei, generator abur calcat +
componente Wermac la prețul de 9803 lei,
vânzare în bloc 44 masini de cusut Brother,
Juki tăietor, Jack, croit, impachetat, butoniere, calcat, surfilat, etc la pretul de 19151
lei, vânzare în bloc 16 masini de cusut Overlock, Juki feston, Uber, masină de control
lycra la prețul de 19209 lei, vânzare în bloc
30 masini de cusut Yuki special simpla la
prețul de 15453 lei, vânzare în bloc 30
masini liniare motor incorporat Siruba la
prețul de 17334 lei, vânzare în bloc 30
masini liniare motor incorporat Siruba la
prețul de 17226 lei, vânzare în bloc 15
masini liniare motor incorporat DDL M1 SI
M2 la prețul de 11529 lei. La preturile de
pornire se adaugă TVA. Licitaţia va avea loc
în data de 05.06.2020, ora 14:00 la sediul
lichidatorului, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B,
sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În
cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în
zilele de 12.06.2020, 19.06.2020, aceeaşi oră,
în acelaşi loc.
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 05.06.2020, ora 14:30, iar in cazul in
care bunurile nu vor fi valorificate, aceasta
este reprogramata pentru data de
09.06.2020, 12.06.2020, 16.06.2020,
19.06.2020, 23.06.2020, 26.06.2020,
30.06.2020, 01.07.2020, 05.07.2020,
08.07.2020, 12.07.2020, 15.07.2020,
19.07.2020, 22.07.2020, 26.07.2020,
29.07.2020.
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
05.06.2020, ora 13:00, iar in cazul in care
bunurile nu vor fi valorificate, aceasta este
reprogramata pentru data de 09.06.2020,
12.06.2020, 16.06.2020, 19.06.2020,
23.06.2020, 26.06.2020, 30.06.2020,
01.07.2020, 05.07.2020, 08.07.2020,
12.07.2020, 15.07.2020, 19.07.2020,
22.07.2020, 26.07.2020, 29.07.2020.
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 05.06.2020, ora 10:00, iar in cazul in
care bunurile nu vor fi valorificate, aceasta
este reprogramata pentru data de
09.06.2020, 12.06.2020, 16.06.2020,
19.06.2020, 23.06.2020, 26.06.2020,
30.06.2020, 01.07.2020, 05.07.2020,
08.07.2020, 12.07.2020, 15.07.2020,
19.07.2020, 22.07.2020, 26.07.2020,
29.07.2020.
l Amatti Industri 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 urmatoarele bunuri: Mercedes Vito,
an fabricatie 2002, nr. km 300.000-350.000,
pret 1.060 euro, fara TVA; Autoutilitara
Scania, an fabricatie 1998, nr. km 986.218,
pret 4.390 euro, fara TVA; Skoda Octavia,
an fabricatie 2008, nr. km375.063, pret 5.507
euro, fara TVA; Ford Transit, an fabricatie
2003, nr. km 226.088, pret 2.157 euro, fara
TVA; Ford Transit, an fabricatie 2002, nr.
km 304.061, pret 1.799 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. Licitatia se va organiza in data de
05.06.2020, ora 12:00, iar in cazul in care
bunurile nu vor fi valorificate, aceasta este
reprogramata pentru data de 09.06.2020,
12.06.2020, 16.06.2020, 19.06.2020,
23.06.2020, 26.06.2020, 30.06.2020,
01.07.2020, 05.07.2020, 08.07.2020,
12.07.2020, 15.07.2020, 19.07.2020,
22.07.2020, 26.07.2020, 29.07.2020.
l Primăria Municipiului Oltenița Cu sediul
în municipiul Oltenița, B-dul Republicii, nr.
40, Județul Călărași, tel/fax: 0242/515.169,
0242/515.087; Anunță organizarea licitației
publice cu oferta în plic pentru închirierea
lacului “Potcoava” aparținând domeniului
public al municipiului Oltenița, situat în

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

extravilanul municipiului Oltenița, trup T 2,
în suprafață de 10,84 ha, cu destinația
amenajare zona de agrement și pescuit, licitație publică organizată în conformitate cu
prevederile sectiunii a 4-a din OUG nr. 57 /
2019. Data, ora și locul de deschidere a
ofertelor: 15.07.2020, ora 11:00, la sediul
Primăriei municipiului Oltenița, b-dul
Republicii nr. 40. Prețul minim de începere
al licitației este echivalentul în lei la data
efectuării plății a 1952,5 Euro/an (curs
B.N.R.), cu salt de supralicitare de 10%
inclus. Oferanții pot depune ofertele până la
data și ora limită de: 14.07.2020, ora 11:00.
Ofertele se vor depune la registratura
Primăriei municipiului Oltenița din b-dul
Republicii, nr. 40, într-un singur exemplar
original. Documentele licitației se vor pune
la dispoziție începând cu data de 02.06.2020,
la sediul Primăriei municipiului Oltenița,
b-dul Republicii, nr. 40, etaj 2, camera 19, în
urma unei solicitări scrise. Prețul de achiziție al caietului de sarcini este de 20 lei și se
va achita la casieria sau în contul Primăriei
municipiului Oltenița. Ofertanții sunt obligați să depună până la termenul limită de
primire a ofertelor dovada achitării garanției de participare și a contravalorii caietului
de sarcini. Durata închirierii: 20 ani, cu
posibilități de prelungire în condițiile legii.
Anunțul privind licitația publică pentru
pentru închirierea imobilului de mai sus, va
fi afișat la panoul de afișaj al Primăriei
municipiului Oltenița începând cu data de
02.06.2020. Solicitări de clarificări cu privire
la documentaţia de atribuire pot fi depuse la
sediul Primăriei municipiului Olteniţa,
Birou Registratură, sau pot fi transmise prin
fax la nr. 0242/515.087, e-mail achizitii.
primariaOltenita@gmail.com cu cel puţin 5
zile lucrătoare înainte de data limită pentru
depunerea ofertelor. Durata în care ofertanții rămân angajați prin termenii ofertelor
lor: până la încheierea contractului. Soluţionarea litigiilor apărute în legatura cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi
încetarea contractului de închiriere, precum
şi a celor privind acordarea de despăgubiri
se realizează potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004,
cu modificările și completările ulterioare.
Acţiunea în justiţie se introduce la secţia de
contencios administrativ a tribunalului în a
cărui jurisdicţie se afla sediul locatorului.
Data transmiterii spre publicare a anunțului: 02.06.2020.
l SC Victor Stamar Construct SRL, in faliment, prin lichidator, anunta vanzarea la
licitatie publica a unui autoturism marca
Ssangyong Rexton, an fabricatie 2006, capacitate cilindrica 2696 cm3, motorina, aflat in
patrimoniul societatii. Pretul de pornire al
licitatiei este de 40% din pretul de evaluare,
respectiv 2.581 euro + TVA. Licitatiile vor
avea loc pe data de: 23.06.2020, 30.06.2020,
07.07.2020 si 14.07.2020, orele 15:00 la
sediul lichidatorului din Ploiesti, str. Ion
Maiorescu, Bl. 33S1, et. 6, ap. 6C, jud.
Prahova. Caietul de sarcini se poate achizitiona de la lichidatorul judiciar. Relatii
suplimentare la tel. 0722501414.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Comuna Stulpicani,
judeţul Suceava, telefon/fax 0230.574.760,
e-mail: primariastulpsv@yahoo.com, cod
fiscal 4326728. 2. Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat: 36
loturi de teren în suprafață totală de
200.432mp, conform caietului de sarcini,
aparținând domeniului privat al Comunei
Stulpicani, judeţul Suceava, conform Hotărârii Consiliului Local Stulpicani nr. 104 din
30.12.2019 și OUG 57/03.07.2019. 3. Informații privind documentația de atribuire: se
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regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar
al documentației de atribuire: prin solicitare
scrisă, de la sediul Primăriei Comunei Stulpicani. 3.2. Denumirea și datele de contact
ale serviciului/compartimentului din cadrul
instituției de la care se poate obține un
exemplar din documentația de atribuire:
Compartiment Achiziții Publice al Primăriei
Comunei Stulpicani, str.Învățător Dranca
Chiril, nr.60, județul Suceava. 3.3.Costul și
condițiile de plată pentru obținerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit. 3.4. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 24.06.2020, ora
14:00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor:
26.06.2020, ora 14:00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Stulpicani - Compartimentul Registratură,
comuna Stulpicani, judeţul Suceava. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar, într-un plic sigilat. 5. Data și locul la
care se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 29.06.2020, ora 10:00,
la Sala Tineretului din comuna Stulpicani,
judeţul Suceava. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail
ale instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Judecătoria Gura Humorului, Gura Humorului, B-dul Bucovina, nr.
21, județul Suceava, cod poştal 725300,
telefon/fax 0230.232.422, email: jud-gurahumorului@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 02.06.2020.
l 1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de
contact: Comuna Țaga, strada Principală,
nr. 23, județul Cluj, telefon 0264.248.601,
fax 0264.248.701, e-mail: primariataga@
yahoo.com, e-mail: emilgsabau@yahoo.com,
cod fiscal 4288055. 2. Informații generale
privind obiectul concesiunii, în special
descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: -teren cu categoria de folosință fâneață, în suprafață de
1.350mp, număr cadastral 50216/Țaga;
-teren cu categoria de folosință fâneată în
suprafață de 450mp, număr cadastral 5217/
Țaga, situate în localitatea Țaga, bunuri
proprietate privată, conform HCL 20 din
21.05.2020 și HCL 21 din 21.05.2020, și
temeiului legal: OUG 57/03.07.2019. 3.
Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.
Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire:
la cerere, la sediul Primăriei Comunei Țaga.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului,
de la care se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: Registratura
Primăriei Comunei Țaga, Strada Principală,
nr.23, județul Cluj. 3.3. Costul şi condiţiile
de plată pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul: Persoanele interesate pot
achita contravaloarea documentației de
atribuire de 50 de lei în contul concedentului: RO39TREZ 21821360250XXXXX,
deschis la Trezoreria Gherla, cod fiscal
4288055. 3.4. Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 15.06.2020, ora 12:00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 24.06.2020, ora 09:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei
Comunei Țaga, strada Principală, nr. 23,
județul Cluj. 4.3. Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exempar
original și 2 exemplare copii. 5. Data şi locul
la care se va desfăşura ședinţa publică de
deschidere a ofertelor: 24.06.2020, ora 11:00,
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la sediul Primăriei Comunei Țaga, Strada
Principală, nr. 23, județul Cluj. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele
pentru sesizarea instanţei: Acțiunea în
justiție se poate introduce la Secția de
Contencios Administrativ a Judecătoriei
Gherla, Gherla, strada Bobâlna, nr. 55,
județul Cluj, telefon 0264.243.854, fax
0264.243.773, e-mail: jud-gherla@just.ro. 7.
Data transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea publicării:
02.06.2020.
l Clubul Sportiv Municipal Slatina, cu
sediul în mun.Slatina, str. Bld.Sf. Constantin
Brâncoveanu, nr. 1, jud. Olt, organizează, în
conformitate cu prevederile Hotărârii
Consiliului Local al mun. Slatina nr.
83/28.04.2020, la data de 18.06.2020, ora
10:00, licitație publică pentru închirierea
spațiului destinat comerț alimentație
publică din incinta Clubului Nautic și de
Agrement „Plaja Olt” reprezentând foișor
din lemn în suprafață construită la sol de
27,35mp, iar suprafața utilă de 23,65mp.
Procurarea documentației pentru participarea la licitație se face de la Clubul Sportiv
Municipal Slatina, cu sediul în mun.Slatina,
str. Bld.Sf.Constantin Brâncoveanu, nr. 1,
jud.Olt, persoană de contact Cirstea Lidia,
telefon/fax: 0349.881.148, e-mail: csmslatina@yahoo.com. Depunerea ofertelor se
face la sediul Clubului Sportiv Municipal
Slatina până la data de 17.06.2020, ora
12:00.
l Primăria Comunei Dorneşti, Judeţul
Suceava scoate la licitaţie publică cu strigare
în vederea vânzării unui autoturism Dacia
Logan,cu număr de înmatriculare
SV-51-PRI şi a unui Tractor Rutier U650 M,
cu număr de înmatriculare SV-21-PRO, care
se află în proprietatea Primăriei Comunei
Dorneşti. Licitaţia va avea loc la data de
25.06.2020 ora 10:00 la sediul Primăriei
comunei Dorneşti. Preţul de pornire allicitaţiei, pentru următoarele bunuri mobile este:
1. Autoturlsm Dacia Logan - valoarea de
5.823 lei; 2. Tractor Rutier U650 M valoarea de 13.578 lei. Licitatorii vor achita
pană la ora începerii licitaţiei o taxă de
participare în sumă de 450 lei şi o garanţie
de participare de 500 lei pentru fiecare bun
mobil solicitat. Caietul de sarcini pentru
vânzarea unui autoturism DACIA
LOGAN,cu număr de înmatriculare
SV-51-PRI şi a unui Tractor Rutier U650, cu
număr de înmatriculare SV-21-PRO ce va
procura contra cost de la Primăria Comunei
Dorneşti înainte de depunerea cererii pentru
înscrierea la licitaţie. În cazul în care licitaţia nu se va susţine la data stabilită se va
repeta saptămânal la aceeaşi oră. Relaţii
suplimenta re se pot solicita la numărul de
telefon 0230/568.217 -Primăria Comunei
Dorneşti.
l Debitorul SC Tecnogreen SRL - societate
în reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement, cu sediul in Dr.Tr.
Severin, str. George Cosbuc nr. 3A, Cam. 2,
Sc. 1, Et.Subsol, Ap. 3, jud. Mehedinti,
CIF:15195512, J25/302/2016, prin administrator judiciar, Consultant Insolventa SPRL
Filiala Timis, cu sediul ales in Dr.Tr.Severin,
str.Zabrautului nr. 7A, jud.Mehedinti, CUI
38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 0918,
prin Serban Valeriu, scoate la vânzare, la
preturile stabilite prin Raportul de Evaluare
nr. 47/07.03.2020, urmatoarele bunuri
imobile: - Teren Extravilan avand S = 8.932
mp cu numar cadastral 50473, inscris in
Cartea Funciara nr. 50473, Tarlaua 145
Parcela 22.23, la pretul de 705 Euro - Teren
Extravilan avand S = 1.613 mp cu numar
cadastral 50473, inscris in Cartea Funciara
nr. 50473, Tarlaua 145 Parcela 22/1 23.1, la
pretul de 130 Euro. Preturile nu sunt afectate
de TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din

ziua platii), situate in extravilanul satului
Adunaţii Teiului, comuna Tâmna, Judeţul
Mehedinţi. Valoarea totala a bunurilor
imobile este de 835 EURO exclusiv TVA
(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua
platii). Creditor garantat:ANAF - D.G.R.F.P.
Craiova - A.J.F.P. Mehedinti - S.F.O. Strehaia.
Licitaţia va avea loc la biroul administratorului judiciar din Mun. Dr. Tr. Severin, str.
Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti la data de
25.06.2020, orele 14:00. Titlul executoriu în
baza căruia administratorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor imobile, conform
Raportului de evaluare nr. 32/05.03.2020, il
reprezinta Sentinta nr. 8 din data de
11.05.2020, de confirmare a planului de reorganizare a debitoarei SC Tecnogreen SRL,
pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a
II - a Civilă de Contencios Administrativ si
Fiscal în dosarul nr. 2726/101/2018.Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea în contul unic de insolventa al
debitoarei SC Tecnogreen SRL, pana la data
de 24.06.2020 orele 17:00 a unei cauţiuni de
10% din preţul de pornire pentru bunul
imobil pe care intentioneaza sa-l achizitioneze precum şi achiziţionarea caietului de
sarcini in suma de 500,00 lei+TVA. Cont
deschis la Banca Romaneasca S.A. Sucursala
Drobeta Turnu Severin, sub nr. RO11BRMA
0999100083622047. Invităm pe toti cei care
vor să participe la şedinţa de licitaţie să
transmita oferte 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
alerta, precum si a ordonantelor militare
emise, administratorul 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.). Somam pe toti
cei care pretind vreun drept asupra bunurilor
imobile descrise anterior sa anunte administratorul judiciar inainte de data stabilita
pentru vânzare în termen, sub sanctiunea
prevazută de lege. Relaţii suplimentare la
telefoanele: 0756482035, 0742592183,
0252/354399 sau la sediul profesional al
administratorului judiciar.
l Municipiul Drăgășani cu sediul în str. Piața
Pandurilor nr. 1, anunță licitație publica
deschisa pentru data de 29.06.2020 orele 10:00
în Sala de Ședințe a Consiliului Local al Mun.
Drăgășani, în vederea inchirierii unui spatiu
apartinand domeniului privat al Mun. Dragasani în suprafață de 104,96 m.p. situat în str.
Tudor Vladimirescu nr. 408 in incinta Policlinicii Municipale Corp Nou - parter conform
H.C.L. 43/28.05.2020 pentru activitati conexe
actului medical. Data limita de depunere a
documentației de licitație este 26.06.2020 orele
15:00 la Registratura Primărie Municipiului
Drăgășani din str. Piață Pandurilor nr.1.
Caietul de sarcini se poate ridica de la Direcția
Serviciilor Publice - Biroul Contracte în urma
achitării cu numerar a sumei de 54 lei la Casieria Mun. Drăgășani. Relații suplimentare la
numărul de telefon 0766229255.
l Debitorul SC Tecnogreen SRL - societate
în reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement, cu sediul in Dr.Tr.
Severin, str. George Cosbuc nr. 3A, Cam. 2,
Sc. 1, Et.Subsol, Ap. 3, jud.Mehedinti,
CIF:15195512, J25/302/2016, prin administrator judiciar, Consultant Insolventa SPRL
Filiala Timis, cu sediul ales in Dr.Tr. Severin,
str.Zabrautului nr. 7A, jud.Mehedinti, CUI
38704372, inregistrata in RFO II sub nr.
0918, prin reprezentant Serban Valeriu,
scoate la vânzare, la preturile stabilite prin
Raportul de Evaluare nr. 33/05.03.2020,

urmatoarele bunuri imobile: - Teren Extravilan avand S = 1.700 mp, cu numar cadastral 30249, inscris in Cartea Funciara nr.
30249, situat in Tarlaua 165 Parcela 5, la
pretul de 340 Euro - Teren Extravilan avand
S = 4.100 mp, cu numar cadastral 30226,
inscris in Cartea Funciara nr. 30226, situat
in Tarlaua 165 Parcela 16, la pretul de 820
Euro - Teren Extravilan avand S = 15.300
mp, cu numar cadastral 34393 si numar
cadastral sporadic 30227, inscris in Cartea
Funciara nr. 30227, situat in Tarlaua 147
Parcela 27, la pretul de 3.060 Euro - Teren
Extravilan avand S = 6.000 mp, cu numar
cadastral 34362 si numar cadastral sporadic
30225, inscris in Cartea Funciara nr. 34362,
situat in Tarlaua 146 Parcela 1, la pretul de
1.200 Euro - Teren Extravilan avand S =
1.600 mp, cu numar cadastral 34380 si
numar cadastral sporadic 30250, inscris in
Cartea Funciara nr. 34380, situat in Tarlaua
147 Parcela 17, la pretul de 320 Euro TEREN EXTRAVILAN avand S = 10.000
mp, cu numar cadastral 30215, inscris in
Cartea Funciara nr. 30215, situat in Tarlaua
149 Parcela 91/1, la pretul de 2.060 Euro Teren Extravilan avand S = 4.600 mp, cu
numar cadastral 30217, inscris in Cartea
Funciara nr. 30217, situat in Tarlaua 149
Parcela 116, la pretul de 920 Euro - Teren
Extravilan avand S = 3.000 mp, cu numar
cadastral 30247, inscris in Cartea Funciara
nr. 30247, situat in Tarlaua 149 Parcela 93,
la pretul de 600 Euro - Teren Extravilan
avand S = 4.300 mp, cu numar cadastral
30254, inscris in Cartea Funciara nr. 30254,
situat in Tarlaua 149 Parcela 43, la pretul de
860 Euro - Teren Extravilan avand S = 4.100
mp, cu numar cadastral 30251, inscris in
Cartea Funciara nr. 30251, situat in Tarlaua
149 Parcela 36, la pretul de 820 Euro - Teren
Extravilan avand S = 2.100 mp, cu numar
cadastral 30216, inscris in Cartea Funciara
nr. 30216, situat in Tarlaua 149 Parcela 100,
la pretul de 420 Euro - Teren Extravilan
avand S = 2.400 mp, cu numar cadastral
30246, inscris in Cartea Funciara nr. 30246,
situat in Tarlaua 149 Parcela 32, la pretul de
480 Euro - Teren Extravilan avand S = 3.050
mp, cu numar cadastral 30216, inscris in
Cartea Funciara nr. 30216, situat in Tarlaua
149 Parcela 101, la pretul de 610 Euro Teren Extravilan avand S = 2.800 mp, cu
numar cadastral 30217, inscris in Cartea
Funciara nr. 30217, situat in Tarlaua 149
Parcela 115, la pretul de 560 Euro - Teren
Extravilan avand S = 5.100 mp, cu numar
cadastral 30242, inscris in Cartea Funciara
nr. 30242, situat in Tarlaua 149 Parcela 160,
la pretul de 1.020 Euro. Preturile nu sunt
afectate de TVA (se achita contravaloarea in
lei la cursul BNR din ziua platii) situate in
extravilanul comunei Ciupercenii Noi,
Judeţul Dolj. Administratorul judiciar
mentioneaza faptul ca, asupra bunurilor
enumerate mai sus detine un drept de
ipoteca, sechestru, urmarire, creditorul
ANAF – D.G.R.F.P. Craiova – A.J.F.P. Dolj
– S.F.O. Calafat. Valoarea totala a bunurilor
imobile este de 14.090 EURO exclusiv TVA
(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua
platii). Licitaţia va avea loc la biroul administratorului judiciar din Dr.Tr.Severin, str.
Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti la data de
25.06.2020, orele 14:00. Titlul executoriu în
baza căruia administratorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor imobile,
conform Raportului de evaluare nr.
33/05.03.2020, il reprezinta Sentinta nr. 8
din data de 11.05.2020, de confirmare a
planului de reorganizare a debitoarei SC
Tecnogreen SRL, pronunţată de Tribunalul
Mehedinti Secţia a II - a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal în dosarul nr.
2726/101/2018. Participarea la licitaţie este
condiţionată de consemnarea în contul unic
de insolventa al debitoarei SC Tecnogreen
SRL, pana la data de 24.06.2020 a unei
cauţiuni de 10% din preţul de pornire
pentru bunul imobil pe care intentioneaza
sa-l achizitioneze precum şi achiziţionarea
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caietului de sarcini in suma de 500,00
lei+TVA. Cont deschis la Banca Romanea s c a S . A . , s u b n r. R O 1 1 B R M A
0999100083622047. Invităm pe toti cei care
vor să participe la şedinţa de licitaţie să
transmita oferte 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), precum si a ordonantelor militare
emise, administratorul 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.). Somam pe toti
cei care pretind vreun drept asupra bunurilor imobile descrise anterior sa anunte
administratorul judiciar inainte de data
stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii suplimentare la telefoanele: 0756482035, 0742592183
0252/354399 sau la sediul profesional al
administratorului judiciar din Dr.Tr.Severin,
str.Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinti.
l Debitorul SC Tecnogreen SRL - societate
în reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement, cu sediul in Dr.
Tr.Severin, str. George Cosbuc nr .3A, Cam.
2, Sc. 1, Et.Subsol, Ap. 3, jud.Mehedinti,
CIF:15195512, J25/302/2016, prin administrator judiciar, Consultant Insolventa SPRL
Filiala Timis, cu sediul ales in Dr.Tr.Severin,
str.Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti, CUI
38704372, inregistrata in RFO II sub nr.
0918, prin reprezentant asociat coordonator
Serban Valeriu, scoate la vânzare, scoate la
vânzare, la pretul stabilit prin Raportul de
Evaluare nr. 41/07.03.2020, urmatorul bun
imobil: - Teren Extravilan avand S = 10.000
mp cu numar cadastral 50817, inscris in
Cartea Funciara nr. 50817, Tarlaua 49
Parcela 637/1, la pretul de 5.820 Euro
exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul
BNR din ziua platii), situat in extravilanul
comunei Butoieşti, satul Gura Motrului,
Judeţul Mehedinţi. Creditor ipotecar A.N.A.F. D.G.R.F.P. Craiova- S.F.O. Strehaia.
Valoarea totala a bunului imobil este de 5.820
EURO exclusiv TVA (echivalentul in lei la
cursul BNR din ziua platii). Licitaţia va avea
loc la biroul administratorului judiciar din
Mun. Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A,
jud. Mehedinti la data de 17.06.2020, orele
14:00. Titlul executoriu în baza căruia administratorul judiciar procedează la vânzarea
bunul imobil descris anterior, il reprezinta
Sentinta nr. 8 din data de 11.05.2020, de
confirmare a planului de reorganizare a debitoarei SC Tecnogreen SRL, pronunţată de
Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a Civilă de
Contencios Administrativ si Fiscal în dosarul
nr. 2726/101/2018. Participarea la licitaţie
este condiţionată de consemnarea în contul
unic de insolventa al debitoarei SC Tecnogreen SRL, pana la data de 16.06.2020 orele
17:00 a unei cauţiuni de 10% din preţul de
pornire pentru bunul imobil pe care intentioneaza sa-l achizitioneze precum şi achiziţionarea caietului de sarcini in suma de 500,00
lei+TVA. Cont deschis la Banca Romaneasca
S.A., sub nr. RO11BRMA0999100083622047.
Invităm pe toti cei care vor să participe la
şedinţa de licitaţie să transmita oferte 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), precum si a ordonantelor
militare emise, administratorul 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
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sa respecte masurile impune de autoprotectie
(masca, manusi, halat, etc.). Somam pe toti
cei care pretind vreun drept asupra bunurilor
imobile descrise anterior sa anunte administratorul judiciar inainte de data stabilita
pentru vânzare în termen, sub sanctiunea
prevazută de lege. Relaţii suplimentare la
telefoanele: 0756482035, 0742592183,
0252/354399 sau la sediul profesional al
administratorului judiciar din Municipiul Dr.
Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judetul
Mehedinti.

PIERDERI
l Subscrisa, Althia SRL, înregistrată sub nr.
J15/511/2007, CUI:21481195, declar pierdut
Certificatul de înregistrare B1199804 emis la
05.09.2007 de ONRC. Îl declar nul.
l Subscrisa, A K A Homes Investment SRL,
î n r e g i s t r a t ă s u b n r. J 5 2 / 3 0 0 / 2 0 0 7 ,
CUI:21647868, declar pierdut Certificatul
de înregistrare B2457549 emis la 03.03.2010
de ONRC. Îl declar nul.
l Pierdut Certificat de înregistrare original
seria B, nr.1344249 al SC Eurodent International SRL, cu sediul în Șos.Iancului, nr. 51,
parter, având CUI:15956702. Îl declar nul.
l Pierdut certificat de pregătite profesională a conducătorului auto - transport
marfă, eliberat de ARR Vâlcea, pe numele
Bădiță Marian-Alexandru, din Rm. Vâlcea,
județul Vâlcea. Se declară nul.
l Remetea Pan SRL-D anunță pierdute
următoarele acte: 1 - Certificat de înregistrare, J35/2610/2015, CUI: 35164006, 2. Certificat constatator cod CAEN 1071.
l Corabie Noua SRL, J12/2248/2019,
CUI:41191935, anunță pierderea Certificatului de înregistrare și a certificatelor
constatatoare. Le declarăm nule.
l Pierdut atestat transport marfă pe
numele Firi Gabi Florin, eliberat de A.R.R.
Mehedinţi. Se declară nul.

DISPARITII
l Subsemnata Iovan Gheorghița anunț că
pe rolul Judecătoriei Craiova se află înregistrat dosarul numărul 7795/215/2020 prin
care urmez deschiderea procedurii de declarare a morții mamei mele, Iovan Maria, cu
ultimul domiciliu în comuna Rojiște, județul
Dolj și invit ca orice persoană care cunoaște
date în legătură cu aceasta să le comunice,
inclusiv instanței de judecată, în dosarul
numărul 7795/215/2020 sau organelor de
poliție competente.

Decese

