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l Unitatea Medico Socială Sadova, cu
sediul în comuna Sadova, str.Dr.Ștefan
Iorgulescu, nr.33-35, judeţul Dolj, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: Referent
de specialitate debutant, conform HG
nr. 286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data
de 27.07.2020, ora 10:00; - Proba
interviu se va afișa ulterior. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -Cerere participare concurs;
-Copie CI/BI +original; -Cazier judiciar; -Curriculum Vitae; -Adeverință
medical; -Studii superioare; -Nu este
cazul de vechime. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare
de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a, la
sediul unității. Relaţii suplimentare la
sediul: Unității Medico Sociale Sadova,
persoană de contact: Tudor Cristian,
telefon 0768.932.571.
l Persoană juridică non-profit angajează administrator, pentru sediul din
localitatea Borsec, Județul Harghita, cu
normă întreagă, posesor al carnetului
de conducere categoria B și abilități de
l u c r u p e c a l c u l a t o r. Te l e f o n :
0723.316.413.
l Compania Sykes Enterprises Eastern
Europe angajează Funcționari Informații Clienți la sediul din Cluj-Napoca.
Candidatul ideal cunoaște la nivel
avansat limba sârbă, are abilități bune
de operare a calculatorului și experiență anterioară în activități de gestionare a clienților și preluarea de apeluri
telefonice. Așteptăm CV-urile dvs. la
adresa: grow@sykes.com până în data
de 06.07.2020
l Primăria Oraşului Întorsura Buzăului, cu sediul în Oraşul Întorsura
Buzăului, strada Mihai Viteazul nr. 173,
judeţul Covasna, organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea unei
funcţii contractuale de conducere,
vacante pe perioadă nedetermintă,
Director grad II, Serviciul Public de
Alimentare cu Energie Termică al
Orașului Întorsura Buzăului. Condiții
de participare la concurs: -candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art.3 din Hotărârea nr.
286/2011 pentru aprobarea Regulamentului -cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a
criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare
a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
-studii universitare de licență absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licență sau echivalentă în domeniul
științe inginerești, după caz: inginerie
civilă, ingineria instalațiilor, inginerie

mecanică, ingineria forestieră sau inginerie industrială; -5 ani vechime în
specialitate studiilor. Concursul se
organizează la sediul Primăriei
Orașului Întorsura Buzăului, str. Mihai
Viteazul, nr. 173, jud.Covasna, în data
27.07.2020, ora 10:00, proba scrisă, data
și ora susținerii interviului se afișează
odată cu rezultatul la proba scrisă.
Dosarele de concurs se depun în termen
de 10 zile lucrătoare de la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, respectiv
17.07.2020 și trebuie să conțină în mod
obligatoriu documentele prevăzute
conform art. 6 din Hotărârea 286/2011
(actualizată). Copiile documentelor
prevăzute la art. 6 din Hotărârea
286/2011 (actualizată) se prezintă însoțite de documentele originale, care se
certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de
concurs, sau copii legalizate. Informaţii
referitoare la bibliografia concursului se
pot consulta la avizierul și pe site-ul
instituției Primăria Orașului Întorsura
Buzăului. Informații suplimentare se
pot obține la telefon 0267.370.944.

CITATII
l Numita Spătărelu Lidia, cu ultimul
domiciliu cunoscut în com. Cârcea, str.
Prunului, nr. 3, jud.Dolj, este chemată
în judecată de Stancu Rodica în
dosarul nr. 15710/215/2018, aflat pe
rolul Judecătoriei Craiova, cu termen
de judecată la 24.09.2020, în dosarul
având ca obiect ieșirea din indiviziune
după autorii Spătărelu Elena și Spătărelu Gheorghe.
l Se citează Puchin Viorel cu ultimul
domiciliu în comuna Lăcusteni, județul
Vâlcea, în dosarul 984/185/2019 al
Judecătoriei Bălcești, pentru termenul
din 24.07.2020, ora 11:00, în proces cu
Puchin Ion - pentru declarare judecătoreasca a morții.
l ANAF - DGRFP Cluj- Napoca AJFP Cluj. Dosar nr. 872/1285/2017/a2.
Virag Kalman, în calitate de pârât în
dosarul nr. 872/1285/2017/a2, având ca
obiect angajarea răspunderii conform
art. 169, alin. (1) din Legea insolvenţei
nr. 85/2014, este citat la Tribunalul
Comercial Cluj, în sala 102, Complet
f6, în data de 22 iulie 2020, ora 11:00, în
proces cu Direcţia Generală Regională
a Finanţelor Publice Cluj prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice Cluj.
l Dosar nr. 2364/305/2020. Termen la:
24 septembrie 2020. Prin prezenta
somație se aduce la cunoștința celor
interesați faptul că reclamanta Pall
Klara, domiciliată în mun. Sfântu
Gheorghe, Bd. Grigore Bălan, nr. 16, bl.
18, sc.N, et.3, ap. 12, jud. Covasna,
solicită dobândirea prin uzucapiune,
conform prevederilor art.28 din Decretul-Lege nr.115/1938, a dreptului de
proprietate asupra terenului înscris în
CF 23656 Reci (convertit din CF
vechi.543), cu nr. top.75, grădină de

1620 mp. Toți cei interesați pot face
opoziție la Judecătoria Sfântu
Gheorghe, str. Kriza Janos, nr. 2, jud.
Covasna, cu precizarea că în caz
contrar, în termen de o lună de la
emiterea celei din urmă publicații, se va
trece la judecarea cererii.
l Se citeaza numitul Balaj Gavril cu
ultimul domiciliu cunoscut in Manastur
nr. 9 (fost 57), comuna Vinga, jud.
Arad, in dosarul 18433/55/2019 pentru
data de 28.07.2020, ora 11:00, avand ca
obiect declararea judecatoreaca a
mortii.
l Se citează, în calitatea de pârât
numita Lazăr Savu, (născută Stana
Savu, văduva lui Lazăr Todor), cu
ultimul domiciliu cunoscut în satul
Fiscut, nr. 28, comuna Șagu, județul
Arad, în dosarul nr. 19641/55 /2019,
aflat pe rolul Judecătoriei Arad, în
contradictoriu cu reclamanta Moș
Silvia, dosar având ca obiect - radiere
uzufruct, pentru data de 28 iulie 2020,
ora 11:30, sala 144.
l Lakatos Ecaterina este chemată la
Judecătoria Satu Mare în data de 23
iulie 2020, orele 10:30, în calitate de
pârâtă în dosarul nr. 7837/296/2018.
l Numitul Stanciu Ion, cu domiciliul
cunoscut în comuna Schitu, jud. Olt,
este citat în calitate de pârât, la Judecătoria Slatina, jud.Olt, str.Lipscani, nr.
49, pentru data de 17.09.2020, complet
CC3, ora 11:00, Sala 2, în dosar civil nr.
12719/311/2017, având ca obiect partaj
judiciar, reclamante Popescu Filofteia
şi Mitrică Maria, pârâţi Stanciu Radu,
Stanciu Florea, Indrieş Aurelia şi alţii.
l Dorin Lucian este citat in dosarul nr.
110/2019 al Tribunalului de arbitraj
Judiciar de pe lângă Camera de Arbitraj și Mediere din Iași, B-dul Stefan cel
Mare și Sfânt nr. 2, bl. B2 colt, tr 1, in
data de 27.07.2020, ora 16:00, in calitate de pârât in proces cu SC Fidelia
Casa Alexandru SRL in calitate de
reclamantă, avand ca obiect pretentii.

SOMATII
l Pe rolul Judecătoriei Ineu se afla
înregistrată sub nr. 100/246/2020
cererea formulata de petenta Pantea
Liliana având că obiect constatarea
dobândirii prin uzurpaciune a dreptului de proprietate asupra cotei de
32/64 din imobil situat în Tăut nr. 467 (
fost 51) Jud. Arad, înscris în C.F. nr.
303587 Tăut, nr. cadastral/ nr. topografic 549-550, constând din teren
intravilan în suprafață de 2877 mp.,
având că proprietari tabulari pe Lela
Iosif în cota de 15/64 înscris sub B2 și
B5, Lela Ioan în cota de 9/64 înscris
sunt B3 și Lele Sofie ( decedata Berer
Sofie) în cota de 8/64 înscrisă sub B4.
Cei interesați sunt invitați să formuleze
opoziție în termen de o luna de la
aceasta publicație în caz contrar urman
să se treacă la judecarea cauzei.
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DIVERSE
l Tudose Stefana, titular al proiectului Amenajare parcare, amplasare
containere si pavilion paza, imprejmuire si uitilitati, anunta publicul
interesat asupra luarii deciziei
etapei de incadrare de catre Agentia
pentru Protectia Mediului Ilfov,
pentru proiectul “Amenajare
parcare, amplasare containere si
pavilion paza, imprejmuire si uitilitati”, propus a fi amplasat in Str.
Leordeni, Popesti-Leordeni, Ilfov.
Proiectul deciziei de incadrare si
motivele care o fundamenteaza pot
fi consultate la sediul A.P.M.Ilfov,
str.Aleea Lacul Morii nr.1, sect.6, in
zilele de luni-vineri, in zilele de
luni-joi, intre orele 9:00-13:00 si
vineri intre orele 8:00-14:00, precum
si la urmatoarea adresa de internet
http://apmif.anpm.ro. Publicul interesat poate inainte comentarii/
observatii la proiectul deciziei de
incadrare in termen de 10 zile de la
data publicarii anuntului pe pagina
de internet a A.P.M Ilfov din Bucuresti.
l Agenția pentru Protecția Mediului
Vrancea anunță publicul interesat
asupra deciziei de emitere a Autorizației Integrate de Mediu în scopul desfășurării activității „Exploatarea
abatoarelor cu o capacitate de
producție de peste 50 tone carcase pe
zi” (activitate prevăzută în Anexa nr.1,
pct. 6.4.a din legea nr. 278/2013 privind
emisiile industriale) pe amplasamentul
din municipiul Focșani, Calea Munteniei, nr. 3, jud. Vrancea, de către titularul SC Avicola Focșani SA. Motivul
care a stat la baza luării acestei decizii a
fost următorul: Activitatea societăţii
asigură conformarea cu cerinţele europene şi normele legale privind protecţia
mediului. Decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, precum şi
draftul autorizaţiei integrate de mediu
pot fi consultate la sediul A.P.M.
Vrancea din mun. Focșani, str. Dinicu
Golescu, nr. 2, jud. Vrancea, de luni
până joi, între orele 09:00-14:00 şi vineri
între orele 9:00-12:00, precum şi la
următoarea adresă de internet: http://
apmvn.anpm.ro reglementari -autorizaţia integrată de mediu. Observaţiile
publicului asupra deciziei se primesc la
sediul A.P.M. Vrancea din mun.
Focșani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, jud.
Vrancea, în zilele de luni până joi, între
orele 9:00-14:00 și vineri intre orele
9:00-12:00, până la data de 02.08.2020.
l Aceasta informare este efectuata
de Omv Petrom S.A, str. Coralilor, nr.
22, sector 1, Bucuresti, prin Expert
Petroleum Solutions SRL, ce intentioneza sa solicite de la Administratia
Bazinala de Apa Jiu, aviz de gospodarire a apelor pentru realizarea lucrarilor de “Traversare Pârâu Câlnic Cu
Conductele De 3” Si 4” Punct 47
Călugăreasa - Parc 1 Călugăreasa” propus a fi amplasat in localitatea Albeni, extravilan, Judetul

GATA!
Simplu, nu?

Gorj. Aceasta investitie este noua. Ca
rezultat al procesului de productie nu
vor rezulta ape uzate. Aceasta solicitare
de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de Gospodarire a Apelor
pot contacta solicitantul de aviz la
adresa mentionata. Persoanele care
doresc sa transmita observatii, sugestii
si recomandari se pot adresa solicitantului sau la Expert Serv S.R.L, cu sediul
in str. Mihai Eminescu, nr. 7, et. 1,
Ploiesti, jud. Prahova, cod postal
100329, tel/fax: 0244-513233.
l O.M.V Petrom S.A anunta publicul
interesat asupra depunerii interesat
asupra depunerii rapotului privind
impactul asupra mediului pentru
proiectul: “Lucrari de suprafata, foraj,
echipare de suprafata si conducta de
amestec sonda 701 Oprisenesti”,
propus a fi amplasat in jud. Braila,
extravilan UAT Ianca, T146, (parcelele
987/1, 1005), Tarla 147 (parcela 1008),
Tarla 148 (parcelele 1038, 1039, 1045).
Tipul deciziei posibile luate de Agentia
pentru Protectia Mediului Braila poate
fi emiterea sau respingerea acordului
de mediu. Raportul poate fi consultat la
sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului Braila din mun. Braila, Bd.
Independentei, nr. 16 si la sediul Omv
Petrom S.A din municipiul Bucuresti,
sector 1, strada Coralilor, nr. 22, in zilele
lucratoare, intre orele 9:00 - 13:00.
Documentul mentionat este disponibil
si la urmatoarea adresa de internet:
http://www.anpm.ro/web/apm-braila/
documente-procedura-eim-si-ea.
Dezbatera publica a raportului privind
impactul asupra mediului, va avea loc
la sediul Primariei Ianca, in data de
05.08.2020, incepand cu ora
13:00. Publicul interesat poate transmite in scris comentarii /opinii /observatii privind documentul mentionat la
sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului Braila din mun. Braila, Bd.
Independentei, nr. 16, pana la data de
05.08.2020 (data dezbaterii publice).
l Anunţ prealabil privind afişarea
publică a documentelor tehnice ale
cadastrului. Denumire judeţ: Sibiu.
Denumire UAT: Hoghilag. Sectoare
cadastrale: 36, 44, 49, 58. Oficiul de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu
anunţă publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 36, 44, 49, 58 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice,
conform art.14 alin.(1) şi (2) din Legea
Cadastrului şi a Publicităţii Imobiliare
nr. 7/1996, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare. Data de
început a afişării: 08.07.2020. Data de
sfârşit a afişării: 07.09.2020. Adresa
locului afişării publice: Comuna
Hoghilag, str. Principală, nr. 305,
judeţul Sibiu. Repere pentru identificarea locaţiei: Primăria Comunei
Hoghilag. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi
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depuse la sediul Primăriei Comunei
Hoghilag de luni până vineri între
orele 8:00-16:00 şi pe site-ul Agenţiei
Naţionale de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară. Informaţii privind
Programul naţional de cadastru şi
carte funciară 2015-2023 se pot obţine
pe site-ul ANCPI la adresa http://
www.ancpi.ro/pnccf/
l Această informare este efectuată de
Smultea Ion, cu domiciliul în localitatea Bacova (oraș Buziaș), nr. 28, Jud.
Timiş, tel.0724.213.114, ce intenţionează să solicite de la Administraţia
Bazinală de Apă Banat, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrarilor de „PUZ Construire Hală de
Depozitare, Showroom, Sediu Administrativ și Zonă Rezidențială”,
amplasat în loc.Moșnița Nouă, jud.
Timiș, CF parcela nr. top: 420132,
420131, 420130, 120129, 410102.
Această investiţie este nouă. Ca
rezultat al acestei investiţii se vor
produce următoarele: PUZ Construire
Hală de Depozitare, Showroom, Sediu
Administrativ și Zona Rezidențială.
Ca rezultat al procesului de producție
vor rezulta permanent următoarele
ape uzate: menajere, ce se vor evacua
în rețeaua de canalizare menajeră a
localității. Această solicitare de aviz
este conformă cu prevederile Legii
apelor nr. 107/1996, cu modificările şi
completările ulterioare. Persoanele
care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea
avizului de gospodărire a apelor pot
contacta solicitantul de aviz la adresa
menţionată. Persoanele care doresc sa
transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului la
adresa de mai sus sau telefonic la dl.
Smultea Ion, tel.0724.213.114, după
data de 26.06.2020.
l Baesu Aurora-Petruta, beneficiar al
proiectului PUZ -Lotizare locuințe
individuale P+1E+M, Funcțiuni
complementare, Anexe gospodărești,
nr.cad. 68009, Tarla 25 Parcela 63/25 și
26, Comuna Berceni, jud.Ilfov, anunţă
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de obținere a avizului de
mediu pentru planul/programul
menționat și declanșarea etapei de
încadrare. Prima versiune a planului/
programului poate fi consultată la
sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii
nr. 1, sector 6, de luni până joi între
orele 9:00-13:00. Observații/comentarii
și sugestii se primesc în scris la sediul
APM Ilfov (tel.021.430.15.23,
021.430.14.02), în termen de 18 zile de
la data publicării anunțului.

IMOBILIARE
l Anunț De Publicitate Privind
Cumpărarea Unui Imobil Cu Destinația De Sediu Pentru Autoritatea
Națională Pentru Administrare Și
Reglementare În Comunicații. Autoritatea Națională Pentru Administrare
Și Reglementare În Comunicații, cu

sediul în București, str. Delea Nouă, nr.
2, sector 3; e-mail: ancom@ancom.ro,
web: www.ancom.ro, în calitate de
autoritate contractantă. Obiectul
Procedurii: Achiziția unui imobil cu
destinația de sediu central pentru
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații; Procedura de atribuire aplicată:
procedură internă; Modul obținerii
documentației de achiziție. Gratuit:
prin descărcarea de pe site-ul Ancom,
respectiv www.ancom.ro - secțiunea
Anunțuri - Anunțuri achiziții imobile;
de la sediul autorității contractante;
prin orice formă legală de transmitere,
în urma unei solicitări scrise, înregistrată la Ancom Sediul Central.
Termenul limită de depunere a ofertelor: data de 17.08.2020, ora 11:00; a)
Adresa la care se depun ofertele: sediul
Ancom, str. Delea Nouă, nr. 2, sector 3,
București - Registratură; b) Limba în
care se redactează oferte: limba
română; Data, ora și locul deschiderii
ofertelor: data de 17.08.2020, ora
12:00, sediul Ancom, str. Delea Nouă,
nr. 2, sector 3, București; Criterii de
calificare ofertanți: conform Cap.2 și
Cap.3 din Caietul de sarcini; Criteriul
de atribuire: obținerea celui mai bun
punctaj, conform Cap. 5 din Caietul
de sarcini; Perioada de timp în care
ofertantul trebuie să își mențină oferta
valabilă - până la 31 martie 2021;
Depunerea ofertelor: se va efectua
conform Cap. 4, pct.4.1 - Etapa de
depunere a ofertelor și Cap.8 - Modul
de prezentare a ofertelor din Caietul
de sarcini și ofertele pot fi depuse incepând cu data de 06 iulie 2020; Reguli
pentru solicitările de clarificări: Toți
posibilii ofertanți pot solicita clarificări, în scris, atât de la sediul central
Ancom, cât și pe email la adresa achizitiesc@ancom.ro, până la data de
20.07.2020, ora 14:00. Solicitările
primite ulterior acestei date nu vor fi
luate în considerare. Autoritatea
contractantă va răspunde solicitării în
cel mult 5 zile lucrătoare de la primire.
Regulile de formulare a contestațiilor:
conform prevederilor Caietului de
Sarcini. Contestațiile se depun, în scris,
la sediul central Ancom. Comisia de
soluționare a contestațiilor va transmite ofertantului contestatar un exemplar al procesului verbal de soluționare
a contestației. Relații suplimentare: De
luni până joi, în intervalul orar 08:30 17:00 și vineri, în intervalul orar 08:30
- 14:30, persoană de contact Florian
Gomoi, tel. mobil/fix: 0771.168.190/
0372.845.541 sau pe email la adresa
achizitiesc@ancom.ro Orice ofertant
poate participa la deschiderea ofertelor în condițiile menționate în
Caietul de sarcini.

ADUNARI GENERALE
l Erată la Convocarea acţionarilor
Industrialexport SA pentru data de
03.08.2020 (sau 04.08.2020) publicată
în Jurnalul din 2 iulie 2020: la Anexa 1
privind Actul constitutiv al societăţii
AGAM Investitii SA, paragraful care

urmează după Art.4.1. se va citi corect
„Art.4.2. Obiectul de activitate al
Societăţii(...)”. Restul anunţului este
corect publicat. Consiliul de Administraţie, prin Preşedinte, Niculai Bezerghianu.
l Convocator: În conformitate cu
prevederile Legii nr. 31/1990, legea
societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.
24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă,
ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață şi ale
Actului Constitutiv al Romaero S.A.,
Consiliul de Administraţie al Romaero
S.A. - cod unic de inregistrare RO
1576401, număr de ordine in Registrul
Comerţului J40/3940/1991 convoacă: Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (A.G.O.A.) la data
de 03.08.2020 ora 14:00, la sediul
societăţii din Bucureşti, Bulevardul
Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toţi
acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă de
27.07.2020, având următoarea ordine
de zi: Stabilirea Bugetului de Venituri
și Cheltuieli pentru anul 2020 și aprobarea Programului de Investiții, anexă
la Bugetul de Venituri și Cheltuieli.
Aprobarea Planului de restructurare a
obligațiilor bugetare ale societății
Romaero S.A., întocmit de expertul
independent Citr în conformitate cu
Ordonanța Guvernului nr. 6 din 31
iulie 2019 privind instituirea unor
facilități fiscale. Aprobarea Proiectului
de relansare Romaero. Aprobarea
ex-date de 17.08.2020 şi a datei de
18.08.2020 ca dată de înregistrare. Aprobarea împuternicirii directorului general al societăţii pentru a
îndeplini toate formalităţile necesare
în vederea înregistrării hotărârilor
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor în faţa autorităţilor competente, incluzând, dar fără a se limita, la
Oficiul Registrului Comerţului, Autoritatea de Supraveghere Financiară,
Bursa de Valori Bucureşti. Mandatarul
sus menţionat va putea delega puterile
acordate conform celor de mai sus
oricărei persoane după cum consideră
necesar. La sedinţă pot participa şi
vota numai acţionarii înregistraţi în
Registrul Acţionarilor societăţii la data
de 27.07.2020, stabilită ca dată de referinţă. Documentele şi informaţiile
referitoare la problemele incluse pe
ordinea de zi precum şi proiectul de
hotărâre supus dezbaterii şi aprobării
A.G.O.A. sunt disponibile la sediul
Romaero S.A., la Secretariatul A.G.A.,
începând cu data de 03.07.2020,
precum şi pe website-ul societăţii
Romaero S.A.: www.romaero.
com Unul sau mai mulţi acţionari
reprezentând, individual sau
împreună, cel puţin 5% din capitalul
social au dreptul: de a introduce până
la data de 17.07.2020 puncte pe
ordinea de zi a adunării generale ordinare a acţionarilor, cu condiţia ca
fiecare punct să fie însoţit de o justifi-

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
care sau de un proiect de hotărâre
propus spre adoptare de adunarea
generală ordinară a acţionarilor; de a
prezenta până la data de 17.07.2020
proiecte de hotărâre pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi a adunării generale ordinare. Fiecare acţionar are dreptul să
adreseze întrebări privind punctele de
pe ordinea de zi a adunării generale.
Societatea are obligaţia de a răspunde
la întrebările adresate de acţionari, sub
condiţia respectării art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Drepturile
prevăzute anterior pot fi exercitate
numai în scris (transmise prin servicii
de curierat sau prin mijloace electronice). Acţionarii înscriși în registrul
acţionarilor la data de referință pot
exercita dreptul de vot direct, prin
reprezentant sau prin corespondență.
Formularul de vot prin corespondență
atât în limba română, cat şi în limba
engleză, se pun la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii precum şi pe
pagina de Internet a societăţii www.
romaero.com, începând cu data de
03.07.2020. Formularul de vot prin
corespondență, completat de către
acţionar şi însoțit de o copie a actului
de identitate a acţionarului persoană
fizică, respectiv Certificat de înregistrare eliberat de ORC împreună cu
copia actului care dovedeşte calitatea
de reprezentant legal al acestora, în
cazul persoanelor juridice, sunt expediate sau se depun la sediul Societăţii
cu cel puţin o oră înainte de adunare
(03/04.08.2020 ora 13:00) cu menţiunea scrisă pe plic în clar şi cu majuscule “Vot Prin Corespondenţă Pentru
Adunarea Generală Ordinară A Acţionarilor Din 03/04.08.2020”. Buletinele
de vot prin corespondenţă care nu sunt
primite în forma şi în termenul stipulat
în prezentul convocator nu vor fi luate
în calcul pentru determinarea cvorumului de prezenţă şi vot precum şi la
numărătoarea voturilor în Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor. În
temeiul prevederilor legale (art. 92
alin. (10) – Legea nr. 24/2017), acţionarii pot fi reprezentaţi de alţi acţionari, în baza unei Împuterniciri
speciale (Procuri speciale), înscris sub
semnatură privată, pusă la dispoziţie
de către Consiliul de Administraţie sau
în baza unei Împuterniciri generale
(Procuri generale). Forma Împuternicirii speciale (Procurii speciale) atât în
limba română, cât şi în limba engleză,
se pun la dispoziţia acţionarilor atât la
sediul societăţii cât şi pe pagina de
Internet a societăţii www.romaero.com
şi pot fi consultate începând cu data de
03.07.2020. Împuternicirea specială
(Procura specială) se depune sau se
poate expedia, în original, la societate
cu cel puţin o oră înainte de adunare
03/04.08.2020 ora 13:00). În cazul în
care Împuternicirea specială (Procura
specială) se expediază prin poştă
trebuie facută pe plic menţiunea scrisă
în clar şi cu majuscule “Pentru
Adunarea Generală Ordinară A Acţionarilor Din 03/04.08.2020. Procurile
speciale care nu sunt primite în

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi acceptate de către Societate. Formularele de vot prin
corespondenţă sau împuternicirile
speciale pot fi transmise şi prin email
cu semnatură electronică extinsă
încorporată conform Legii nr. 455/2001
privind semnatura electronică până cel
târziu cu o oră înainte de adunare
(03/04.08.2020 ora 13:00), la adresa
office@romaero.com, menţionând la
subiect: “Pentru Adunarea Generală
Ordinară A Acţionarilor Din Data De
03/04.08.2020”. Reprezentarea acţionarilor în cadrul adunării generale de
către alte persoane decât acţionarii se
poate face şi în baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale) valabilă pentru o perioadă care nu va
depăşi 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate
aspectele aflate în dezbaterea adunării
generale a acţionarilor societăţii cu
condiţia ca împuternicirea generală să
fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui Intermediar definit
conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din
Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
Împuternicirile generale (Procurile
generale) trebuie să conţină informaţiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și se depun/
expediază la societate cu cel puţin o
oră înainte de adunare (03/04.08.2020
ora 13:00), în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul, sub
semnătura reprezentantului. Copiile
certificate ale Împuternicirilor generale (Procurilor generale) sunt reţinute
de societate, făcându-se menţiune
despre acestea în procesul verbal al
adunării generale. Acţionarii nu pot fi
reprezentaţi în adunarea generală a
acţionarilor, pe baza unei Împuterniciri
generale (Procuri generale), de către o
persoană care se află într-o situaţie de
conflict de interese, în conformitate cu
dispoziţiile art. 92 alin. (15) din Legea
nr. 24/2017, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul neîntrunirii
condiţiilor de cvorum/validitate prevăzute de Actul Constitutiv al societăţii
pentru prima convocare, A.G.O.A. se
reprogramează pentru data de
04.08.2020, în acelaşi loc, la aceeaşi
oră, cu aceeaşi ordine de zi şi dată de
referinţă. Informaţii suplimentare se
pot obţine la telefon 021/599.41.04,
e-mail: office@romaero.com. Preşedintele C.A. Viorel Dan Dobra
l Convocator În conformitate cu
prevederile Legii nr. 31/1990, legea
societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.
24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă,
ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață şi ale
Actului Constitutiv al Romaero S.A.,
Consiliul de Administraţie al Romaero
S.A. - cod unic de inregistrare RO
1576401, număr de ordine in Registrul
Comerţului J40/3940/1991 convoacă: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (A.G.E.A.) la
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data de 03.08.2020 ora 15:00, la sediul
societăţii din Bucureşti, Bulevardul
Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toţi
acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă de
27.07.2020, având următoarea ordine
de zi: Aprobarea prelungirii valabilității
facilităților de credit în derulare la
Banca Comercială Română până la
scadența de 30.09.2020 și menținerea
garanțiilor deja constituite în favoarea
Băncii Comerciale Române. Aprobarea
mandatării Directorului General al
Romaero S.A., care la rândul său va
putea delega alți directori ai societății,
să semneze actele adiționale care se vor
încheia cu Banca Comercială Română
în vederea prelungirii facilităților de
credit în derulare la Banca Comercială
Română şi în vederea menținerii garanţiilor deja constituite în favoarea Băncii
Comerciale Romane. Aprobarea
ex-date de 17.08.2020 şi a datei de
18.08.2020 ca dată de înregistrare. Aprobarea împuternicirii directorului general al societăţii pentru a
îndeplini toate formalităţile necesare în
vederea înregistrării hotărârilor
Adunării Generale Extraordinare a
Acţionarilor în faţa autorităţilor
competente, incluzând, dar fără a se
limita, la Oficiul Registrului Comerţului, Autoritatea de Supraveghere
Financiară, Bursa de Valori Bucureşti.
Mandatarul sus menţionat va putea
delega puterile acordate conform celor
de mai sus oricărei persoane după cum
consideră necesar. La sedinţă pot participa şi vota numai acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii
la data de 27.07.2020, stabilită ca dată
de referinţă. Documentele şi informaţiile referitoare la problemele incluse pe
ordinea de zi precum şi proiectul de
hotărâre supus dezbaterii şi aprobării
A.G.E.A. sunt disponibile la sediul
Romaero S.A., la Secretariatul A.G.A.,
începând cu data de 03.07.2020,
precum şi pe website-ul societăţii
Romaero S.A.: www.romaero.com
Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel
puţin 5% din capitalul social au
dreptul: de a introduce până la data de
17.07.2020 puncte pe ordinea de zi a
adunării generale extraordinare a acţionarilor, cu condiţia ca fiecare punct să
fie însoţit de o justificare sau de un
proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală extraordinară a acţionarilor; de a prezenta până
la data de 17.07.2020 proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau
propuse spre a fi incluse pe ordinea de
zi a adunării generale extraordinare.
Fiecare acţionar are dreptul să adreseze
întrebări privind punctele de pe ordinea
de zi a adunării generale. Societatea are
obligaţia de a răspunde la întrebările
adresate de acţionari, sub condiţia
respectării art. 198 din Regulamentul
A.S.F. nr. 5/2018. Drepturile prevăzute
anterior pot fi exercitate numai în scris
(transmise prin servicii de curierat sau
prin mijloace electronice). Acţionarii
înscriși în registrul acţionarilor la data
de referință pot exercita dreptul de vot

direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Formularul de vot prin
corespondență atât în limba română,
cat şi în limba engleză, se pun la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii
precum şi pe pagina de Internet a
societăţii www.romaero.com, începând
cu data de 03.07.2020. Formularul de
vot prin corespondență, completat de
către acţionar şi însoțit de o copie a
actului de identitate a acţionarului
persoană fizică, respectiv Certificat de
înregistrare eliberat de ORC împreună
cu copia actului care dovedeşte calitatea de reprezentant legal al acestora,
în cazul persoanelor juridice, sunt
expediate sau se depun la sediul Societăţii cu cel puţin o oră înainte de
adunare (03/04.08.2020 ora 14:00) cu
menţiunea scrisă pe plic în clar şi cu
majuscule “Vot Prin Corespondenţă
Pentru Adunarea Generală Extraordinară A Acţionarilor Din
03/04.08.2020”. Buletinele de vot prin
corespondenţă care nu sunt primite în
forma şi în termenul stipulat în
prezentul convocator nu vor fi luate în
calcul pentru determinarea cvorumului
de prezenţă şi vot precum şi la numărătoarea voturilor în Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor. În
temeiul prevederilor legale (art. 92 alin.
(10) – Legea nr. 24/2017), acţionarii pot
fi reprezentaţi de alţi acţionari, în baza
unei Împuterniciri speciale (Procuri
speciale), înscris sub semnatură privată,
pusă la dispoziţie de către Consiliul de
Administraţie sau în baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale).
Forma Împuternicirii speciale (Procurii
speciale) atât în limba română, cât şi în
limba engleză, se pun la dispoziţia acţionarilor atât la sediul societăţii cât şi pe
pagina de Internet a societăţii www.
romaero.com şi pot fi consultate începând cu data de 03.07.2020. Împuternicirea specială (Procura specială) se
depune sau se poate expedia, în
original, la societate cu cel puţin o oră
înainte de adunare 03/04.08.2020 ora
14:00). În cazul în care Împuternicirea
specială (Procura specială) se expediază prin poştă trebuie facută pe plic
menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule
“Pentru Adunarea Generală Extraordinară A Acţionarilor Din 03/04.08.2020.
Procurile speciale care nu sunt primite
în termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi acceptate de către Societate. Formularele de vot prin
corespondenţă sau împuternicirile
speciale pot fi transmise şi prin email
cu semnatură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001
privind semnatura electronică până cel
târziu cu o oră înainte de adunare
(03/04.08.2020 ora 14:00), la adresa
office@romaero.com, menţionând la
subiect: “Pentru Adunarea Generală
Extraordinară A Acţionarilor Din Data
De 03/04.08.2020”. Reprezentarea acţionarilor în cadrul adunării generale de
către alte persoane decât acţionarii se
poate face şi în baza unei Împuterniciri
generale (Procuri generale) valabilă
pentru o perioadă care nu va depăşi 3
ani, permițând reprezentantului
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desemnat să voteze în toate aspectele
aflate în dezbaterea adunării generale a
acţionarilor societăţii cu condiţia ca
împuternicirea generală să fie acordată
de către acţionar, în calitate de client,
unui Intermediar definit conform art. 2
alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017
sau unui avocat. Împuternicirile generale (Procurile generale) trebuie să
conţină informaţiile prevăzute la art.
202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și
se depun/expediază la societate cu cel
puţin o oră înainte de adunare
(03/04.08.2020 ora 14:00), în copie,
cuprinzând menţiunea conformităţii cu
originalul, sub semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale Împuternicirilor generale (Procurilor generale)
sunt reţinute de societate, făcându-se
menţiune despre acestea în procesul
verbal al adunării generale. Acţionarii
nu pot fi reprezentaţi în adunarea generală a acţionarilor, pe baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale), de
către o persoană care se află într-o
situaţie de conf lict de interese, în
conformitate cu dispoziţiile art. 92 alin.
(15) din Legea nr. 24/2017, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul
neîntrunirii condiţiilor de cvorum/validitate prevăzute de Actul Constitutiv al
societăţii pentru prima convocare,
A.G.E.A. se reprogramează pentru
data de 04.08.2020, în acelaşi loc, la
aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine de zi şi
dată de referinţă. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon
021/599.41.04, e-mail: office@romaero.
com. Preşedintele C.A. Viorel Dan
Dobra

LICITATII
l Comuna Movileni, cu sediul în
comuna Movileni, judeţul Galaţi, cod
poștal 807195, telefon 0236.823.002,
fax 0236.823.006, cod fiscal 3814747,
e-mail: primaria.movileni@yahoo.com,
organizează închirierea prin licitație
publică a unui spațiu -Cabinet medical
în suprafață de 77mp, situat în imobilul
Dispensarului medical al Comunei
Movileni, județul Galați, din totalul de
154mp, aparținând domeniului privat
al UAT Comuna Movileni, județul
Galați, în data de 27.07.2020, ora 10:00.
Prețul de pornire la licitație este de
0,87Euro/mp/lună. Data limită de
depunere a ofertelor: 27.07.2020, ora
9:30, la sediul Primăriei Comunei
Movileni. Documentația necesară
pentru elaborarea și prezentarea ofertelor se pune la dispoziția celor interesați la sediul Primăriei Comunei
Movileni, județul Galați. Relaţii suplimentare la tel.0236.823.002 sau la
sediul Primăriei Comunei Movileni,
judeţul Galaţi.
l Concesionare teren aparținând
domeniului public al Comunei Miroslava. 1. Informaţii generale privind
concedentul: denumire: UAT Comuna
Miroslava, cod fiscal: 4540461, adresa:
sat Miroslava, str. Constantin Langa nr.
93, comuna Miroslava, cod 707305, jud.
Iaşi, E-mail: secretariat@ primariami-

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

roslava.ro. 2. Informaţii generale
privind obiectul concesiunii: teren in
suprafata de 44.724 mp, NC 90803,
intravilan sat Miroslava, comuna Miroslava, jud Iasi in vederea Infiintarii
Centrului regional de Tenis Miroslava
care va cuprinde cel putin 420 locuri
parcare subterane si supraterane, 3-6
terenuri indoor, Sali conferinte, birouri,
teren central indoor, teren multisport,
parcare autocare, teren central de 20003000 locuri, restaurant, spatii cazare
jucatori si antrenori, 15-18 terenuri de
tenis exterioare (zgura, iarba, hard).
Redevența: este de minim: -17.764
euro/an pentru intreaga suprafata. 3.
Informaţii privind documentaţia de
atribuire: Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire:
persoanele interesate pot înainta o solicitare pe suport hârtie pentru obţinerea
unui exemplar al documentaţiei de
atribuire; Denumirea şi adresa compartimentului de la care se poate obţine un
exemplar al documentaţiei de atribuire:
birou achiziţii publice din cadrul
Primăriei comunei Miroslava, judeţul
Iaşi. 4. Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea unui exemplar al
documentației de atribuire: costul documentaţiei este de 50 lei şi se poate
achita odata cu solicitarea efectuată în
acest sens; 5. Data limită pentru solicitare clarificări: 14.07.2020, orele 16:00.
6. Informaţii privind ofertele: Data
limită pentru depunerea ofertelor:
21.07.2020, orele 16.00; Adresa la care
trebuie depusă oferta: Primăria
comunei Miroslava, sat Miroslava,
comuna Miroslava, judeţul Iasi, cod
postal 707305; Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare ofertă: un
exemplar în două plicuri sigilate unul
exterior şi unul interior. 7. Data şi locul
unde se va desfăşura şedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 22.07.2020, orele
10.00 la sediul Primăriei com. Miroslava, judeţul Iaşi. 8. Denumirea,
adresa, numărul de telefon, telefax, şi
adresa de e-mail a instanţei competente
în soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea instanţei:
Tribunalul Judeţean Iaşi, Secţia
contencios administrativ, Str. Elena
Doamna nr. 1A, jud. Iasi, cod 700398,
tel. 0232/213332; fax.0232/ 219899;
e-mail: tr-iasi-reg@just.ro. 9. Data
transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 29.06.2020.
l SC Bomas Distributions SRL prin
lichidator, anunta vanzarea la licitatie
publica a bunurilor aflate in patrimoniul societatii, respectiv magazine tip
termopan, pretul de pornire al licitatiei
fiind redus cu 50% din cel stabilit in
raportul de evaluare. Licitatiile vor
avea loc pe data de: 08.07.2020,
22.07.2020, 13.08.2020, 27.08.2020,
03.09.2020, 07.09.2020, 10.09.2020,
17.09.2020 24.09.2020, 30.09.2020, orele
12:00, la sediul lichidatorului din
Ploiesti, str. Ion Maiorescu nr. 12, Bl.
33S1, Cab. 7B, Et. 7, jud. Prahova.
Conditiile de participare si relatii supli-
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mentare la tel. 0344104525.
l SC Niral Nk SRL, prin lichidator,
anunta vanzarea la licitatie publica
bunurilor mobile si imobile aflate in
patrimoniul societatii, si anume: C1 Locuinta (magazin), amplasata in
localitatea Filipestii de Padure, str.
Principala, nr. 448, jud. Prahova, CF nr.
21125 - C4 Filipestii de Padure, cu o
valoare in cuantum de 57.850 lei fara
TVA (terenul pe care se afla amplasata
constructia nu este proprietatea societatii) si Semiremorca Krone SDP 27
PH 10 KSG, cu o valoare in cuantum
de 2.125 lei fara TVA. Licitatia publica
are loc in baza hotararii Adunarii
Creditorilor din 05.08.2019 si a regulamentului de participare la licitatie.
Pretul de pornire al licitatiei pentru
bunuri este redus la 50% fata de cel
stabilit in rapoartele de evaluare. Licitatiile vor avea loc pe data de:
08.07.2020, 22.07.2020, 13.08.2020,
27.08.2020, 03.09.2020, 07.09.2020,
10.09.2020, 17.09.2020 24.09.2020,
30.09.2020, orele 13:00 la sediul lichidatorului din Ploiesti, str. Ion Maiorescu,
Bl. 33S1, Cab. 7B, Et.7. Conditiile de
participare si relatii suplimentare la tel.
0344104525.
l SC Lili’s Green Hotels Ploiesti SRL,
prin lichidator judiciar Just Insolv
SPRL, anunta vanzarea la licitatie
publica a urmatoarelor bunuri mobile
aflate in patrimoniul debitoarei: calculator Pentium - 85 lei, expresor - 175 lei,
lada frigorifica Zanussi - 190 lei,
masina spalat Whirlpool - 85 lei, vitrina
profesionala - 300 lei, masina spalat si
uscat rufe - 85 lei, aspirator I.nte - 30
lei, casa marcat Datecs, 4 buc la pretul
de 55 lei/buc, combina frigorifica Bosch
310 L - 90 lei, dulap - 30 lei, fier calcat
si masa Whirlpool - 30 lei, frigider - 9
buc, la pretul de 105 lei buc, masina
spalat Gorenje - 95 lei, mese mici - 22
buc, 10 lei/buc, mese mari - 9 buc, la
pretul de 90 lei/buc, minibar Samsung
- 16 buc, la pretul de 70 lei/buc, scaune
- 2 buc. la pretul de 45 lei buc., televizoare - 25 buc, la pretul de 50 lei/buc,
uscator par Valera - 42,5 lei, uscator
rufe - 135 lei, uscator rufe Whirlpool 135 lei, cafetiera Philips - 22,5 lei, televizor Funai - 140 lei, Sony mp3 - 85 lei,
uscator maini Ino Elise - 180 lei,
uscator maini Valera - 60 lei, vitrina vin
Klisman - 675 lei. La preturile de mai
sus se adauga TVA. Licitatiile publice
au loc in baza hotararii Adunarii Creditorilor din 01.09.2019. Pretul de pornire
al licitatiei este redus cu 50% din cel
stabilit in raportul de evaluare. Sedintele de licitatie vor avea loc pe data de:
07.07.2020, 09.07.2020, 14.07.2020,
16.07.2020, 21.07.2020, 23.07.2020,
28.07.2020, 30.07.2020, 03.08.2020,
06.08.2020, 10.08.2020, 13.08.2020,
17.08.2020, 20.08.2020, 25.08.2020,
27.08.2020, 31.08.2020 ,03.09.2020,
07.09.2020, 10.09.2020, 14.09.2020,
17.09.2020, 21.09.2020, 29.09.2020,
30.09.2020 orele 13:00, la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Ion
Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab.

IV

ANUNȚURI
Vineri, 3 iulie 2020

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

7B. Relatii suplimentare la telefon
0344104525.
l SC Costrade Impex SRL, prin lichidator judiciar, anunţă vânzarea prin
licitatie publica a terenului intravilan
drum de acces in suprafata de 47 mp
situat in com Paulesti, str. Principala
nr. 1 inscris in CF 21056 a com.
Paulesti la pretul de 1.900 lei fara
TVA. Daca cumparatorul este platitor
de TVA se va aplica taxarea
inversa. Licitatia publica are loc in
baza Adunarii Creditorilor din data
de 04.08.2015 si 10.06.2020. Taxa de
participare la licitatie este de 200 lei
fara TVA care se achita la sediul lichidatorului judiciar. Licitatiile vor avea
loc pe data de: 14.07.2020, 16.07.2020,
21.07.2020, 23.07.2020, 28.07.2020,
30.07.2020, 07.08.2020, 08.09.2020,
10.09.2020, 15.09.2020, 17.09.2020,
22.09.2020, 24.09.2020, 28.09.2020,
30.09.2020 orele 12:30 în Ploieşti, str.
Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B,
jud. Prahova, la sediul lichidatorului
judiciar. Relaţii suplimentare la
telefon 0344104525.
l SC Costrade Impex SRL, prin lichidator judiciar, anunţă vânzarea prin
licitatie publica a terenului extravilan
in suprafata de 6.900 mp din acte
/6.906 mp masurata situat in com
Paulesti, sat Paulestii Noi, tarla 35,
parcela A 786/27 inscris in CF 7426 a
com Paulesti la pretul de 130.350
lei. Licitatia publica are loc in baza
Adunarii Creditorilor din data de
04.08.2015 si 10.06.2020 si in conformitate cu caietul de sarcini intocmit
de lichidatorul judiciar in valoare de
5.000 lei inclusiv TVA, care se achitioneaza de la sediul lichidatorului judiciar. Licitatiile vor avea loc pe data de:
14.07.2020, 16.07.2020, 21.07.2020,
23.07.2020, 28.07.2020, 30.07.2020,
07.08.2020, 08.09.2020, 10.09.2020,
15.09.2020, 17.09.2020, 22.09.2020,
24.09.2020, 28.09.2020, 30.09.2020
orele 12:30 în Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud.
Prahova, la sediul lichidatorului judic i a r. R e l a ţ i i s u p l i m e n t a r e l a
telefon 0344104525.
l Just Insolv SPRL anunta vanzarea
la licitaţie publică a urmatoarelor
bunuri mobile aflate in patrimoniul
SC Costrade Impex SRL: autotractor
Man PH-10-WHV, pe motorina, an
fabricatie 2003 la pretul de 14.200 lei
f a r a T VA ; a u t o t r a c t o r M a n
PH-09-BTF motorina, an fabricatie
2000 la pretul de 9.850 lei fara TVA;
autotractor Man PH-09-TUO, pe
motorina,an fabricatie 2001 la pretul
de 13.200 lei fara TVA; autotractor
Man PH-10-KEJ,pe motorina, an
fabricatie 2004 la pretul de 9.350 lei
f a r a T VA ; a u t o t r a c t o r M A N
PH-11-VCJ, pe motorina, an fabricatie 2004 la pretul de 14.400 lei fara
TVA; autotractor Man PH-11-VDV,
pe motorina, an fabricatie 2004 la
pretul de 14.400 lei fara TVA; autotractor Man PH-69-AIC, pe motorina,

an fabricatie 1997 la pretul de 8.150
lei fara TVA; semiremorca Schmitz
PH-95-MMM, an fabricatie 1997 la
pretul de 6.350 lei fara TVA, s.a. Licitatia are loc in baza Adunarii Creditorilor din data de 04.08.2015 si din
10.06.2020, pretul de pornire al licitatiei fiind redus cu 50% din cel stabilit
in rapoartele de evaluare. Taxa de
participare la licitatie pentru fiecare
bun este de 10% din pretul de pornire
al licitatiei. Licitaţiilor publice vor
avea loc pe data de 14.07.2020,
16.07.2020, 21.07.2020, 23.07.2020,
28.07.2020, 30.07.2020, 07.08.2020,
08.09.2020, 10.09.2020, 15.09.2020,
17.09.2020, 22.09.2020, 24.09.2020,
28.09.2020, 30.09.2020 orele 12:30 în
Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et.
7, cab. 7B, jud. Prahova, la sediul
lichidatorului judiciar. Relaţii suplimentare la telefon 0344104525.
l SC Braicar SA Braila, cu sediul în
Brăila, b-duI.Independenței, nr. 10,
bloc B2, vinde prin licitație deschisă
cu strigare, mijloace fixe scoase din uz
cu durata de serviciu îndeplinită. Licitația se va desfășura la sediul SC
Braicar SA în data de 14.07.2020, ora
10:00. Caietul de sarcini se pune la
dispoziția solicitanților în format electronic sau pe suport de hârtie, contra
cost, taxa fiind de 100 Lei la care se
adaugă TVA, care se va achita în
contul RO64 BACX 0000 0008 2649
3000 UniCredit Bank SA- Sucursala
Brăila sau cu numerar la casieria
societății. Înscrierea la licitație se va
face în zilele de luni-vineri, în intervalul orar 08:00-14:00, începând cu
data de 06.07.2020 și până la data de
13.07.2020, ora 14:00. Relații suplimentare se pot obține la
tel.0239.614.401 - Serviciul Tehnic
l Anunț Informații generale privind
autoritatea contractantă, în special
denumirea, codul de identificare
fiscală, adresă, numărul de telefon,
fax și/ sau adresă de e-mail, persoană
de contact: Municipiul Focșani, cod
fiscal 4350645, b-dul Dimitrie
Cantemir nr. 1 bis, Focșani, Județul
Vrancea, telefon 0237/236000, fax
0237/216700, e-mail primarie@
focsani.info, persoană de contact
Mândru Paula
Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat:
7 spații situate în Perimetrul Istoric
Piața Unirii și Grădina Publică aparținând domeniului public al Municipiului Focșani după cum urmează:
Centru meșteșugăresc - atelier- F229,42 mp., Spațiu comercial alimentație publică B2- 41,02 mp., Spațiu
comercial alimentație publică C15 6,00 mp., Spațiu comercial alimentație
publică C18 - 6,00 mp., Spațiu comercial alimentație publică C1 - 37,02
mp., Spațiu comercial alimentație
publică C3 - 26,06 mp., Spațiu comercial alimentație publică C4 - 25,71 mp.
Închirierea se face conform OUG nr.

57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr.146 din data de 29 mai
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: În
baza unei solicitări scrise adresate
către Primăria Municipiului Focșani.
Denumirea și datele de contact ale
serviciului/compartimentului din
cadrul instituției de la care se poate
obține un exemplar din documentația
de atribuire: Sediul Primăriei Municipiului Focșani, Serviciul administrarea domeniului public și privat,
publicitate etajul 1, camera 112,
telefon 0237/236.000 interior 112.
Costul și condițiile de plată pentru
obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ: 52 lei pe suport de hârtie,
respectiv 52 lei pe suport electronic și
se poate achita cu numerar la casieria
Primăriei Municipiului Focșani sau
prin OP în contul RO66TREZ
69121360250XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Focșani. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
21/07/2020, ora 14:00. Informații
privind oferta: Data-limită de depunere a ofertelor: 27/07/2020, ora 14:00.
Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Sediul Primăriei Municipiului Focșani
din B-dul Dimitrie Cantemir nr.1bis la
Registratura Generală - parter.
Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă:Într-un singur
exemplar împreună cu documentele
solicitate în caietul de sarcini în plic
închis și sigilat. Data și locul la care se
va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 29/07/2020, ora
10:00, sediul Primăriei Municipiului
Focșani, b-dul Dimitrie Cantemir
nr.1bis. Denumirea, adresa, numărul
de telefon și/sau adresa de e-mail ale
instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanței:Tribunalul Vrancea
cu sediul în b-dul Independenței
nr.19-21 secția a-II-a civilă de Contencios administrativ și fiscal, telefon
0237/232.092, fax 0237/235.896, email:
tr-vrancea-comercial@just.ro. Data
transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 25/06/2020.
l Publicaţie de vânzare privind licitaţia din data de 07.07.2020: 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 pretul stabilit prin Raportul de

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
Evaluare nr. 55/13.03.2020, urmatorul
bun imobil: - Teren Extravilan avand S
= 5.800 mp, Tarlaua 10/2 Parcela
35/34, la pretul de 1.600 Euro exclusiv
TVA (echivalentul in lei la cursul BNR
din ziua platii), situat in extravilanul
satului Bocsig, comuna Bocsig,
Judeţul Arad. - Teren Extravilan
avand S = 38.900 mp cu numar cadastral provizoriu 103, Tarlaua 14 Parcela
48/5, la pretul de 30.965 Euro exclusiv
TVA (echivalentul in lei la cursul BNR
din ziua platii), - Teren Extravilan
avand S = 22.000 mp cu numar cadastral provizoriu 101, Tarlaua 15 Parcela
41/1, la pretul de 17.510 Euro exclusiv
TVA (echivalentul in lei la cursul BNR
din ziua platii), - Teren Extravilan
avand S = 18.900 mp cu numar cadastral provizoriu 102, Tarlaua 15 Parcela
44/2, la pretul de 15.045 Euro exclusiv
TVA (echivalentul in lei la cursul BNR
din ziua platii), situate in extravilanul
satului Şimand, comuna Şimand,
Judeţul Arad. Total suprafata valorificata in bloc 79.800 mp. Valoarea totala
a bunurilor imobile este de 63.520
Euro exclusiv TVA (echivalentul in lei
la cursul BNR din ziua platii). - Teren
Extravilan avand S = 12.200 mp,
Tarlaua 295 Parcela 1396/6/14, la
pretul de 6.930 Euro exclusiv TVA
(echivalentul in lei la cursul BNR din
ziua platii), situat in extravilanul
satului Turnu, oras Pecica, Judeţul
Arad. - Teren Extravilan avand S =
52.000 mp, nr. CF vechi 9354, Tarlaua
172 Parcela 1156/2/1/1, la pretul de
40.250 Euro exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua
platii), situat in extravilanul satului
Vinga, comuna Vinga, Judeţul Arad.
Licitaţia va avea loc la biroul administratorului judiciar din Mun. Timişoara, str. Daliei nr. 8, mansardă, jud.
Timiş la data de 07.07.2020, orele
14:00. Titlul executoriu în baza căruia
administratorul judiciar procedează la
vânzarea bunurilor imobile descrise
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 06.07.2020 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 , respectiv
1000 + TVA. Cont deschis la Banca
Romaneasca S.A. Sucursala Drobeta
Turnu Severin, sub nr. RO11BRMA
0999100083622047. Administratorul
judiciar mentioneaza faptul ca, bunul
mai sus mentionat nu este inscris in
Cartea Funciara, tranferul dreptului
de proprietate in forma autentica
urmand sa se realizeze ulterior.
Invităm pe toti cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie să transmita
oferte de cumpărare și documentele în

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
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,
0745267676 0252/354399 sau la sediul
profesional al administratorului judiciar din Municipiul Dr. Tr. Severin, str.
Zăbrăuțului nr. 7A, judetul Mehedinti.
Administror judiciar, Consultant
Insolvenţă Sprl Filiala Timis, prin
asociat coordonator ec. Serban Valeriu.

PIERDERI
l Pierdut Atestat profesional Taxi emis
pe numele Enache Sorin. Il declar nul.
l Pierdut carnet de comercializare a
produselor din sectorul agricol, Seria 7
IS, nr. 2796161- 2796200, valabil în
perioada 19.09.2018 până la
19.09.2025, eliberat de Primăria
Cotnari, jud. Iași pe numele: Mătăsariu
Dănuț. Se declară nul.
l Pierdut Atestate CPI mărfuri generale și ADR, pe numele Ciuchi Silviu
Alexandru, zona Bicaz centru. Număr
telefon: 0759.610.062.
l Declar pierdut și nul Act de concesiune nr.1448 din data de 27.10.1980,
eliberat de Parohia Vintilă Vodă.
l Societatea Bricostore Romania SA,
cu sediul social situat în Calea Giulești
nr. 1-3, etaj 2, Sector 6, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub
nr.J40/9990/2001, cod de înregistrare
fiscală RO14328360, declar pierdut și
nul Certificatul Constatator nr.
388463/21.05.2019.

MATRIMONIALE
l Valentin 36 ani, 1,77 înalt, 64 kilograme, culoare deschisă, ochi căprui,
părul şaten grizonat, etnie/ naţionalitate română, diplomă absolvire 11 clase
Școala Profesională satul Pietroasa,
judeţul Vrancea, nefumător, niciodată
căsătorit (fără obligaţii), cu bune
maniere, din Focșani, doresc cunoştinţa
unei tinere pentru a-i cere prietenia!
(accept chiar şi o prietenie la distanţă).
Ofer şi rog maximă seriozitate! Tel.
0756525462.

