ANUNȚURI

www.jurnalul.ro

Luni, 3 august 2020

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

şi trei mişcări!
Publică un anunţ în doi timpi
ul.ro
➤ intră pe site-ul www.jurnal
➤ scrie textul

OFERTE SERVICIU

SOMAȚII

l SC Genmarc Solutions SRL, cu sediul
social în Mun.București, Șos. Dobroești, nr.
81, mansardă, camera 3, sector 2,
J40/17222/2018, CUI 40240908, angajează: secretar administrativ cod COR
334301 -2 posturi vacante. Pentru CV, la
adresa de e-mail: contact@immigrations.ro

l Se aduce la cunoștință că pe rolul
Judecătoriei Arad se af lă dosarul
nr.7041/55/2020, cu termen de judecată la
data de 14.09.2020, prin care reclamanții
Priala Ioan și Priala Ana, solicită dobândirea prin uzucapiune a dreptului de
proprietate asupra cotei de 1/1 din
imobilul situat în loc. Vinga, nr. 1160, jud.
Arad, evidențiat în CF nr.306106 Vinga,
CF vechi 6780, cu nr. top 1399/2/37, teren
intravilan în suprafață de 1.080mp,
deținut de defuncta Urban Eva, cu
ultimul domiciliu în loc.Vinga, nr.1160,
com. Vinga, jud. Arad. Persoanele interesate pot face opoziție la numărul de dosar
indicat mai sus în termen de o lună de la
data publicării prezentei somații.

l Institutul de Cercetări Biologice (ICB)
Cluj oferă spre ocupare două posturi de
cercetător în domeniul microalgelor.
Acestea vor fi finanțate cu normă întreagă,
timp de 3 ani, începând cu perioada
Septembrie- Octombrie 2020. Persoanele
selectate vor fi angajate în cadrul proiectului „Adaptive evolution in marine algae
under climate change and consequences
for ocean services (Advance)”, finanțat
prin Mecanismul Financiar Norvegian
2014-2021. Cerințe minime obligatorii: 1)
Absolvirea unei Facultăți de Biologie/
Ecologie/Biochimie după anul 2015. 2)
Cunoștințe de bază de biologie moleculară
(izolare acizi nucleici, electroforeză, PCR
etc.). 3) Cunoașterea excelentă a limbii
engleze (scris/citit/ vorbit). Persoanele
interesate sunt invitate să trimită un CV, o
scrisoare de motivație (preferabil și una de
recomandare), precum și o copie a
diplomei de licență (și master, dacă este
cazul) la email: bogdan.druga@icbcluj.
ro până în data de 4 Septembrie 2020. 5
persoane vor fi selectate pentru un interviu
online, iar dintre acestea, două persoane
vor fi invitate să se alăture echipei noastre.
Mai multe informații: https://www.
bogdandruga.com/news.html.

CITAȚII
l Numitul Luca Calancea Mircea este citat
în data de 06.10.2020 la Judecătoria Turda,
în calitate de pârât în dosarul 499/328/2020.
l Subsemnaţii, Calancea Mihăiţă Şi
Calancea Mihaela, domiciliaţi în or. Ştefăneşti, jud. Botoşani, prin prezenta chemăm
în judecată pe pârâta Ghiorghiu Ileana, cu
ultimul domiciliul cunoscut în mun.
Vulcan, str. Nicolae Titulescu, nr. 69, bl. D8,
sc.1, ap.1, jud. Hunedoara, pentru ca prin
hotărârea ce se va pronunţa să se constate
valabilitatea antecontractului de vânzarecumpărare încheiat între numita Gheorghiu Elena, autoarea pârâţilor, şi numiţii
Calancea Mihăiţă şi Calancea Mihaela la
data de 14.07.2014 privind vânzarea
cumpărarea a 0,63 ha teren arabil amplasat
în extravilanul loc. Ştefăneşti, jud, Botoşani,
în sola 35, p.c. 223/11, înscris în T.P.
nr. 59.868/31.08.1995, emis titularului
Ghiorghiu P. Mihai, şi să se pronunţe o
hotărâre care să ţină loc de act autentic de
vânzare-cumpărare; în subsidiar, solicităm
să se dispună repunerea părţilor în situaţia
anterioară şi restituirea prestaţiilor
efectuate în baza acestui antecontract,
urmând ca pârâţii, în calitate de succesori ai
promitentei - vânzătoare, să fie obligaţi
la plata sumei de 50.000 lei, conform
clauzei penale stipulată în antecontract (10
x preţul încasat), cu cheltuieli de judecată,
acţiune ce face obiectul dosarului nr.
2340/297/2019, aflat pe rolul Judecătoriei
Săveni, jud. Botoşani.

DIVERSE
l Inchiriez 2 camere mari, separate,
într-un apartament format din 4, zona
ultracentrala (Calea Victoriei). Detalii la
telefon 0721542169.
l Serviciul Public de Alimentare cu Apă
al comunei Oancea , cu sediul în sat
Oancea, comuna Oancea, str. Națională,
nr.126, județul Galați, anunță publicul
interesat asupra depunerii solicitării de
autorizație de mediu în scopul desfășurării
activității Captarea, tratarea și distribuția
apei - cod CAEN 3600, pe amplasamentul
din com. Oancea, jud. Galați. Informaţii
privind impactul asupra mediului al activităţilor pentru care se solicită autorizaţia de
mediu pot fi consultate zilnic, de luni până
joi, între orele 8:30 - 16:00 și vineri între
orele 8:30 - 13:30, la sediul Agentiei Pentru
Protectia Mediului Galati, str. Regiment 11
Siret, nr. 2, Galaţi, judetul Galaţi. Observatiile, sugestiile și/sau propunerile publicului
se primesc în scris la sediul A.P.M. Galaţi.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor IFMA Imobiliare
S.A.: Consiliul de administraţie al societăţii
IFMA Imobiliare S.A. Bucureşti, cu sediul
în Calea Giuleşti nr.6-8, sector 6, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr.
J40/2290/2008, CUI 25157095 în conformitate cu prevederile art.117 alin.(1) din
Legea nr.31/1990, modificată şi completată,
convoaca: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la data de 08.09.2020
ora 11:00, la adresa din București, Șos.
Nordului nr.24-26, sector 1, pentru toţi
acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă 15.08.2020. În
situaţia în care, la prima convocare nu vor
fi îndeplinite condiţiile de cvorum,
adunarea se va întruni la a doua convocare,
în condiţile legii, la data de 09.07.2020 , ora
11:00, în aceeaşi locaţie şi cu aceeaşi ordine
de zi. La Adunarea Generale Extraordinară
sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze
acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor
la data de 15.08.2020, stabilită ca dată de
referinţă. Participarea la Adunarea Generală Extraordinară se face în conformitate
cu dispoziţiile Actului Constitutiv al Societăţii, precum şi cu prevederile legale aplicabile societăţilor comerciale pe acţiuni. Unul

sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din
capitalul social are/au dreptul: a) de a
introduce puncte pe ordinea de zi a
adunării generale, cu condiţia ca fiecare
punct să fie însoţit de o justificare sau de un
proiect de hotărâre propus spre adoptare de
adunarea generală; şi b) de a prezenta
proiecte de hotărâre pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi a adunării generale. Acţionarii
pot participa fie personal, fie prin reprezentant, prin acordarea unei procuri speciale
altor persoane. În caz de prezentare prin
împuternicit, un exemplar original al
procurii speciale se va depune la sediul
social al Societăţii cu 48 de ore înainte de
adunare. Ordinea de Zi: 1. Vânzarea imobilului situat în Jud. Sibiu, Strada Ostirii nr.7,
bl.67, ap.1 la un preţ mai mic decât cel din
raportul de evaluare, astfel cum a fost
aprobat de acţionari prin hotărârea nr.3 din
data de 28.06.2019. 2. Aprobarea mandatării Dlui Stefanut Catalin Roman şi Dlui
Petru Ion Vaduva, împreună sau individual, cu posibilitatea de substituire, pentru
a încheia şi/sau semna în numele Societăţii
şi/sau al acţionarilor Societăţii hotărârea
prezentei Adunări Generale Extraordinare,
contractul de vânzare al Imobilului mai sus
menţionat şi pentru a efectua toate formalităţile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare şi publicare a
hotărârilor adoptate, precum şi pentru a
depune, prelua acte şi semna în acest scop
în numele Societăţii, în relaţia cu Oficiul
Registrului Comerţului şi alte entităţi
publice sau private. Preşedinte al Consiliului de Administraţie Roman Ștefănuț
Cătălin.
l Convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor societăţii Muntenia
Oil S.A.: Consiliul de Administraţie al
societăţii Muntenia Oil S.A. („Societatea”),
o societate pe acţiuni cu sediul în Bucureşti,
Strada Barbu Văcărescu nr.201, etaj 13,
biroul nr. 4, sector 2, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/13754/2016,
având cod unic de înregistrare 403810 şi
Identificator Unic la Nivel European
(EUID): ROONRC.J40/13754/2016, în
temeiul dispoziţiilor statutare şi prevederilor articolului 117 din Legea Societăţilor
nr. 31/1990, republicată şi modificată, prin
prezenta, convoacă Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor societăţii
Muntenia Oil S.A. pentru data de
15.09.2020, ora 9.00 a.m., la sediul Societăţii, la adresa indicată mai sus, cu următoarea Ordine de Zi: 1. Dizolvarea şi
lichidarea Muntenia Oil SA conform
art.227 (d), art.233 şi art.252 şi următoarele
din Legea Societăţilor nr. 31/1990; 2.
Numirea, conform art.252, para. 1 (b), art
253 şi următoarele articole ale Legii Societăţilor nr. 31/1990, lichidatorului Omega
Insolvency SPRL, cu sediul în Şos. Mihai
Bravu nr. 64-68, ap.138, sector 2, Bucureşti,
România, autorizat de UNPIR sub
numărul RFOII-0705, cod unic de înregistrare RO32262735 şi stabilirea puterilor sale
aşa cum sunt prevăzute de Legea Societăţilor nr. 31/1990; 3. Confirmarea contractului de asistenţă şi reprezentare încheiat în
09.06.2020 cu Omega Insolvency SPRL
pentru scopul de a acţiona ca lichidator al
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Muntenia Oil SA şi de a administra dizolvarea şi lichidarea Munteia Oil SA şi radierea acesteia de la registrul comerţului; 4.
Descărcarea de gestiune a administratorilor
Societăţii de la data la care Omega Insolvency SPRL preia funcţia de lichidator; 5.
Diverse; 6. Emiterea de autorizări şi împuterniciri pentru parcurgerea procedurilor şi
formalităţilor legale necesare ducerii la
îndeplinire a hotărârilor adoptate, incluzând, dar fără a se limita la acestea, transmiterea puterilor de a semna, de a depune
şi ridica documente în numele societăţii
Muntenia Oil S.A. La Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi acţionarii
înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 19.08.2020, stabilită ca dată de
referinţă. Registrul acţionarilor este ţinut de
societatea Prima Limited S.R.L. Acţionarii
pot fi reprezentaţi în cadrul şedinţei
adunării generale a acţionarilor pe bază de
procură specială care va fi depusă în
original la Societate cu 48 ore înainte de
adunarea generală a acţionarilor. Informaţii şi documente privind punctele aflate
pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor pot fi obţinute de
către acţionari de la secretariatul Societăţii
începând cu data convocării adunării generale a acţionarilor. Pentru ipoteza neîntrunirii cerinţelor de cvorum în data de
15.09.2020, la ora şi locul stabilite,
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor este reconvocată pentru data de
16.09.2020, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră.
Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Shaleva Daswani Vesselina Miroliubova.
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 data de 03.09.2020 ora 15:00,
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la sediul societăţii din Bucureşti, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toţi
acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă de 27.08.2020,
având următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea modificării art. 6 „Obiectul de activitate” - Activități secundare - din Actul
constitutiv al Romaero S.A. şi mandatarea
Directorul General al Romaero S.A. să
semneze Actul Constitutiv actualizat după
cum urmează: 1.1. Introducerea, după
poziția 52) a activităților secundare cu
pozițiile: “53) 3513- Distribuția energiei
electrice; 54) 3514- Comercializarea energiei electrice.” 2. Aprobarea ex-date de
21.09.2020 şi a datei de 22.09.2020 ca dată
de înregistrare. 3. 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 27.08.2020,
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 03.08.2020, 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 18.08.2020
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 18.08.2020 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 punc-
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tele 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 03.08.2020. 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
(03/04.09.2020 ora 14:00) cu menţiunea
scrisă pe plic în clar şi cu majuscule “Vot
Prin Corespondenţă Pentru Adunarea
Generală Extraordinară A Acţionarilor
Din 03/04.09.2020”. 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
03.08.2020. Împuternicirea specială
(Procura specială) se depune sau se poate
expedia, în original, la societate cu cel
puţin o oră înainte de adunare (
03/04.09.2020 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 03/04.09.2020”.
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
(03/04.09.2020 ora 14:00), la adresa office@
romaero.com, menţionând la subiect:
“Pentru Adunarea Generală Extraordinară A Acţionarilor Din Data De
03/04.09.2020”. 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 (03/04.09.2020 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 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.E.A. se reprogramează pentru data de
04.09.2020, 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 ; fax
021/319.20.82. 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 Ordinară a
Acţionarilor (A.G.O.A.) la data de
03.09.2020 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 27.08.2020, având următoarea
ordine de zi: 1. Discutarea şi aprobarea
situaţiilor financiare anuale pentru anul
2019, a contului de profit şi pierdere
pentru exerciţiul financiar 2019 şi a propunerii de acoperire a pierderii contabile
înregistrată în exerciţiul financiar 2019, pe
baza rapoartelor prezentate de Consiliul
de Administraţie şi de auditorul financiar
independent; 2. Pronunţarea asupra gestiunii Consiliului de Administraţie pentru
exerciţiul financiar 2019; 3. Alegerea a
patru administratori provizorii ai societăţii
Romaero S.A., ca urmare a expirării, la
data de 06.09.2020, a mandatelor de administratori provizorii ale domnului
Viorel-Dan Dobra, domnului Teodor
Iulian Gheorghe, domnului Gheorghe
Adrian Miuțescu şi doamnei Doina Variu;
4. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii aleşi la pct.3; 5. Împu-

ternicirea reprezentantului Ministerului
Economiei, Energiei și Mediului de
Afaceri în A.G.A. pentru semnarea
contractelor de mandat/actelor adiționale
la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai Societății. 6. Aprobarea
ex-date de 21.09.2020 şi a datei de
22.09.2020 ca dată de înregistrare; 7. 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 27.08.2020, 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
03.08.2020, 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 18.08.2020
puncte pe ordinea de zi a adunării generale ordinare 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 ordinară a
acţionarilor; de a prezenta până la data de
18.08.2020 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). Lista cuprinzând
informaţii cu privire la numele, localitatea
de domiciliu şi calificarea profesională a
persoanelor propuse pentru funcţia de
administrator provizoriu se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi
completată la propunerea acestora, la
sediul Romaero S.A., la Secretariatul
A.G.A., începând cu data de 03.08.2020.
Propunerile de candidaţi pentru funcţia de
administrator provizoriu se pot depune la
registratura societăţii până la data de
18.08.2020 sau pot fi transmise prin email
cu semnatura electronica extinsa incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind
semnatura electronică până la data de
18.08.2020 la adresa office@romaero.com,
menţionând la subiect: „Pentru Adunarea
Generală Ordinară A Acţionarilor Din
03/04.09.2020.”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
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societăţii precum şi pe pagina de Internet a
societăţii www.romaero.com, începând cu
data de 03.08.2020. 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 (03/04.09..2020 ora 13:00) cu
menţiunea scrisă pe plic în clar şi cu
majuscule “Vot Prin Corespondenţă
Pentru Adunarea Generală Ordinară A
Acţionarilor Din 03/04.09.2020”. 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
03.08.2020. Împuternicirea specială
(Procura specială) se depune sau se poate
expedia, în original, la societate cu cel
puţin o oră înainte de adunare (
03/04.09.2020 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 03/04.09.2020”.
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
(03/04.09.2020 ora 13:00), la adresa office@
romaero.com, menţionând la subiect:
“Pentru Adunarea Generală Ordinară A
Acţionarilor Din Data De 03/04.09.2020”.
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
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adunare (03/04.09.2020 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 04.09.2020, 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 ; fax
021/319.20.82.” Preşedintele
C.A. Viorel-Dan Dobra

LICITAȚII
l SC Lanțul Carpatin Impex SRL, în
faliment, vinde spațiu producție prelucrare carne, situat în satul Brătășanca,
comuna Filipeștii de Târg, județul
Prahova, compus din: hală în suprafață
de 920mp, rețea interioară de forță, fosă
septică vidanjabilă de 75mc, platformă
betonată de 831mp, puț forat la 76m
adâncime, împrejmuire, dotări, mijloace
fixe tehnologice, modul PVC, anexă
centrală și teren în suprafață de
3.420mp, la prețul de 218.000Euro,
reprezentând 45% din valoarea inițială.
Societatea vinde utilaje tehnologice de
carmangerie și obiecte de inventar la
prețul de 45% din valoarea de evaluare
inițială. Ședințele de licitații se vor ține
la sediul lichidatorului din Ploiești, str.
Pompelor, nr. 3, în datele de 3, 6, 10, 12,
14, 17, 19, 21, 24, 26 și 28 august 2020,
ora 12:00. Relații la telefon:
0722.239.790.
l Zenit Management SPRL, lichidator
judiciar al OLI&CO SRL, CUI:13656040,
vinde prin licitație: Autoturism Lancia
Lybra- 2.380Lei, Obiecte inventar3.887,10lei (70% din evaluare) în datele de
03-04-05.08.2020, ora 12:00. Inf.
0735.950.040,
e-mail:
contact@e-insolventa.com. În situația în
care bunurile nu vor fi valorificate în urma
primei sesiuni de licitații, acestea vor fi
scoase la vânzare din nou în perioada
10-11-12.08.2020, ora 12:00, cu pornire de
la prețul reprezentând 60% din evaluare.
l Societatea AS3 -Administrare Străzi S3
SRL, intenționează să încheie un contract
de achiziție publică pentru lucrări de
proiectare, furnizare și execuție fațade
ventilate decorative exterioare și tâmplării
exterioare tip perete cortină pentru Clădire
C1, din cadrul proiectului „Modernizare și
Reabilitare Parc Pantelimon”. „Documentația de atribuire” se poate solicita la
adresa de email: achizitii@as3-strazi.ro sau
la adresa din Șoseaua Gării Cățelu, nr. 1M
(Parc Pantelimon), Sector 3, București.
Data limită de depunere a ofertelor este
07.08.2020, ora 17:00.
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l SC “Lupu Confex” S.R.L., prin lichidator judiciar CII Petcu Viorica, scoate la
vânzare prin licitaţie publică cu strigare în
data de 18.08.2020, ora 14:30 la sediul lichidatorului din Ploieşti, str. Splaiului nr. 26, bl.
34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova următoarele
bunuri: - cladire situata in Urlati, str. 1 Mai,
nr. 141, jud. Prahova si terenul aferent
cladirii. Cladirea supusa vanzarii este
compusa din subsol, parter, etaj partea din
fata si mansarda (partea din spate a etajului
nu face obiectul vanzarii). - teren extravilan
St - 22.366,35 mp situat in Valea Bobului,
Urlati, jud. Prahova (in indiviziune cu doua
persoane fizice);- autoutilitara VW LT35,
an fabricatie 2003; In caz de neadjudecare
in data de 18.08.2020, se vor mai organiza
licitatii, in zilele de 25.08.2020, 01.09.2020 si
08.09.2020 la ora 14:30. Taxa de participare
la licitaţie este de 100 RON plus TVA,
garanţia de participare este de 10% din
valoarea bunului plus TVA. Achitarea lor se
poate face cu ordin de plată în contul de
lichidare al debitoarei sau în numerar la
sediul lichidatorului. Vânzarea se face în
baza prevederilor Legii nr. 85/2006.
Inscrierea la licitaţie se va face cel mai
tarziu cu o zi inainte de data licitaţiei pana
la ora 16:00. Bunurile se vor vinde libere de
sarcini conform art. 53 din Legea 85/2006.
Alte relaţii privind activele scoase la
vânzare puteţi obţine la nr. de tel. 0244513366 sau 0743023634.
l Oraşul Videle, cod fiscal 6853155, în
condiţiile prevederilor Ordonanţei de
Urgenţă nr. 57/03.07.2019 privind Codul
administrativ, Partea a-V-a, organizează
licitaţie publică deschisă în vederea închirierii spaţiului SPP4 în suprafaţă de 13,80
mp, cu destinaţia de activităţi comerciale
-comercializare produse alimentare, situat
în Clădirea de zid din Piața Agroalimentară
Videle, str. Parcului, nr. 10. Documentaţia
de atribuire poate fi achiziţionată contra
sumei de 30 lei de la sediul Primăriei
oraşului Videle, Compartiment A.D.P.P.,
începând cu data de 04.08.2020, zilnic între
orele 9:00 -16:00, pers. de contact: Ivanov
Tanţa. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 19.08.2020. Data limită de depunere
a ofertelor este 26.08.2020, ora 16:00. Locul
de depunere a ofertelor -sediul Primăriei
oraşului Videle, str. Republicii, nr. 2, jud.
Teleorman, E-mail: primariavidele@yahoo.
com, tel: 0247/453017, fax: 0247/453015.
Fiecare ofertă se depune într-un singur
exemplar. Şedinţa publică de deschidere a
ofertelor se va desfăşura la sediul Primăriei
oraşului Videle, Sala de Şedinţe, în data de
27.08.2020, ora 10.00. Instanţa competentă
în soluţionarea litigiilor apărute: Tribunalul
Teleorman -secţia de contencios administrativ cu sediul în municipiul Alexandria,
str. Ion Creangă, nr. 53, tel. 0247/406016,
fax: 0247/317322, e-mail: tribunaltr@just.ro.
l Oraşul Videle, cod fiscal 6853155, în
condiţiile prevederilor Ordonanţei de
Urgenţă nr. 57/03.07.2019 privind Codul
administrativ, Partea a-V-a, organizează
licitaţie publică deschisă în vederea închirierii spaţiului în suprafaţă utilă totală de
43,64 mp, cu destinaţia de activităţi comerciale -comercializare produse alimentare,
situat în Clădirea de zid din Piaţa Agroalimentară Videle, str. Parcului, nr. 10, parcelele SPP2, SPP11, P45. Documentaţia de

atribuire poate fi achiziţionată contra sumei
de 30 lei de la sediul Primăriei oraşului
Videle, Compartiment A.D.P.P., începând
cu data de 04.08.2020, zilnic între orele 9:0016:00, pers. de contact: Ivanov Tanţa. Data
limită pentru solicitarea clarificărilor:
20.08.2020. Data limită de depunere a ofertelor este 27.08.2020, ora 16:00. Locul de
depunere a ofertelor -sediul Primăriei
oraşului Videle, str. Republicii, nr. 2, jud.
Teleorman, E-mail: primariavidele@yahoo.
com, tel: 0247/453017, fax: 0247/453015.
Fiecare ofertă se depune într-un singur
exemplar. Şedinţa publică de deschidere a
ofertelor se va desfăşura la sediul Primăriei
oraşului Videle, Sala de Şedinţe, în data de
28.08.2020, ora 10.00. Instanţa competentă
ȋn soluţionarea litigiilor apǎrute: Tribunalul
Teleorman -secţia de contencios administrativ, cu sediul în municipiul Alexandria,
str. Ion Creangǎ, nr. 53, tel. 0247/406016,
fax: 0247/317322, e-mail: tribunaltr@just.ro.
l Publicație De Vânzare; SC Simtaco
Travel SRL- în faliment, en faillite, in
bankruptcy cu sediul social în loc. Cavnic,
str. Baia Sprie, nr. 1 A, jud. Maramureș, nr.
de înregistrare la Registrul Comerțului:
J24/775/2004, CUI: RO 16438199, prin
lichidatorul judiciar Reoinsolv IPURL prin
Andrișan Adrian, CUI 39830727 și nr.
înreg. RFO II 0973, desemnat de Tribunalul
Maramureș în Dosar nr. 185/100/2014,
vinde la licitație publică, la cel mai mare
preț oferit, următoarele bunuri din averea
debitoarei: Stație de distribuție carburanți
situată în orașul Cavnic, Str. Baia Sprie, nr.
1A, jud. Maramureș, bunuri imobile și
mobile. Terenul de amplasament, concesionat, nu face obiectul evaluării. Descriere
proprietate: Amplasată la intrarea în
Cavnic, dinspre Baia Sprie, pe o parcelă de
teren cu suprafața de 1.100 mp, concesionată de la UAT Cavnic pe o perioadă de 49
ani; Clădiri și construcții: Spațiu comercial
și birou, P+M, construcție cu structura din
zidărie portanta, mansardă din lemn, finisată interior și exterior 2 containere metalice
cu rezervoare cilindrice orizontale de 12000
litri fiecare pentru 2 produse, benzină și
motorină; Pompă monobloc cu 2 fețe de
alimentare cu 4 furtune pe fiecare față;
Copertină cu structură metalică în zona
alimentare; Platforme din pavele autoblocante și platforme; Rețele de utilități:
energie electrică, apă, canalizare proprie.
Evaluată la prețul de evaluare de 10.700
euro sau 51.780 lei (fără TVA), conform
raport de evaluare, data de referință a
evalurăriii fiind 05.06.2020. - Prețul de
pornire la licitație este de 100% din prețul
de evaluare; - Garanția de participare la
licitație va fi în procent de 10% din prețul de
pornire la licitație iar aceasta se va depune
în contul de lichidare al debitoarei cu cel
târziu o zi înainte de data la care va fi organizată licitația. Pasul de licitație este de 5%
din prețul de pornire la licitație. - Dacă un
eventual adjudecatar nu plătește în termen
de 30 de zile diferența de preț, pierde
garanția de participare la licitație, considerată avans, urmând a se organiza o nouă
licitație. - Caietul de sarcini, inclusiv
Raportul de evaluare pot fi consultate la
sediul lichidatorului judiciar. Licitația va
avea loc în data de 11.08.2020, ora 12:00 la
sediul lichidatorului judiciar din Baia Mare,
str. George Coșbuc, nr. 25/A, et. 4, ap. 38,
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jud. Maramureș. Informații suplimentare se
pot obține la telefon nr. 0745 503 123/ 0749
803 941.
l SC Rovit SA, societate aflata in reorganizare judiciara, prin administrator judiciar
anunta vanzarea la licitatie a unor bunuri
aflate in patrimoniul debitoarei, in sensul ca
urmatoarele bunuri, respectiv: Teren intravilan in suprafata de 440 mp situat in com.
Bucov, sat Valea Orlei, jud. Prahova, la
pretul de 14.080 lei + TVA. Licitatia publica
are loc in baza hotararilor Adunarii Creditorilor din 09.03.2011, 30.05.2013, 05.08.201
3 12.08.2013, 29.07.2014,
29.07.2014, 22.01.2015 si a regulamentului
de participare la licitatie. Pretul de pornire
al licitatiei este redus cu 50% din pretul
stabilit in raportul de evaluare. Sedintele de
licitatii vor avea loc pe data de: 04.08.2020,
06.08.2020, 10.08.2020, 12.08.2020,
14.08.2020, 17.08.2020, 19.08.2020,
24.08.2020, 26.082020, 01.09.2020,
03.09.2020, 07.09.2020, 09.09.2020,
14.09.2020, 16.09.2020, 21.09.2020,
23.09.2020, 25.09.2020, 28.09.2020,
30.09.2020, orele 12:00, la sediul administratorului judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B. Detalii
in caietul de sarcini si la telefon
0344/104525.
l SC Rovit SA, societate aflata in reorganizare judiciara, prin administrator judiciar
anunta vanzarea la licitatie a unor bunuri
aflate in patrimoniul debitoarei, in sensul ca
urmatoarele bunuri, respectiv: Ferma 5 compusa din: constructii cantina, sopron,
depozit, anexa atelier mecanic, bloc locuinte,
rezervor poliester, 30 t, şi teren aferent 3295
mp, situata in Bucov, sat Chitorani, zona
Valea Orlei, jud. Prahova 428.550 lei +
TVA; Ferma 9 - compusa din constructii:
Sopron Cizelat (Depozit), Cladire Cantina,
Grajd pt Cai, Sediu Ferma - Cladire
Condeescu, Sopron Ingasaminte chimice,
Gard Imprejmuire, Baraca Dormitor, Cladire
Depozit, Atelier Mecanic, Rezervor pt Apa cu
Sup Metal, Platforma Beton + Modernizare
Drum, Retea Electrica Aeriana, Rezervor
motorina, Spatiu Depozitare - Platforma,
Grup sanitar, Rampa, Beci, fundatie, WC,
bazin si terenul intravilan aferent in suprafata de 9.157 mp, situata in Urlati, loc. Valea
Mieilor, jud. Prahova la pretul de 416.575 lei
si o serie de bunuri mobile, respectiv: subsolier 1 buc. la pretul de 105 lei (fara TVA),
bena remorca, 2 buc la pretul de 985 lei/ buc
(fara TVA). Licitatia publica are loc in baza
hotararilor Adunarii Creditorilor din
09.03.2011, 30.05.2013, 05.08.2013 12.08.20
13, 29.07.2014, 29.07.2014, 22.01.2015 a regulamentului de participare la licitatie si a caietului de sarcini intocmit de lichidatorul
judiciar. Pretul de pornire al licitatiei este
redus cu 50% din pretul stabilit in raportul de
evaluare. Sedintele de licitatii vor avea loc pe
data de: 04.08.2020, 06.08.2020, 10.08.2020,
12.08.2020, 14.08.2020, 17.08.2020,
19.08.2020, 24.08.2020, 26.082020,
01.09.2020, 03.09.2020, 07.09.2020,
09.09.2020, 14.09.2020, 16.09.2020,
21.09.2020, 23.09.2020, 25.09.2020,
28.09.2020, 30.09.2020, orele 12:00, la sediul
administratorului judiciar din Ploiesti, str. Ion
Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 7B.
Detalii in caietul de sarcini si la telefon
0344104525.

l Erata La Publicatia De Vanzare Din
Data De 24.07.2020. Debitorul SC Valleriana Medics Consult SRL -in faliment,
prin lichidator judiciar Dinu, Urse Si Asociatii S.P.R.L., scoate la vanzare: Bunurile
mobile apartinand SC Valleriana Medics
Consult SRL -in faliment, pretul de pornire
al licitatiei fiind diminuat cu 60% fata de cel
stabilit prin Raportul de evaluare, exclusiv
TVA, in bloc sau individual, iar lista cu
aceste bunuri poate fi obtinuta de la lichidatorul judiciar. Pretul caietului de sarcini este
de 500 de lei, exclusiv TVA si se achita prin
OP in contul nr. RO43 INGB 5514 9999
0051 3726 deschis la ING Bank – Sucursala
Dorobanti, pe seama lichidatorului judiciar
Dinu Urse si Asociatii SPRL sau in
numerar la sediul ales al lichidatorului
judiciar din Bucureşti, Str. Buzesti nr.71,
et.5, sector 1. Garantia de participare la
licitatie, in valoare de 10% din pretul de
pornire al licitatiei pentru bunurile mobile
pentru care se liciteaza, va fi platita in lei la
cursul BNR din data efectuarii platii, pe
seama debitoarei SC Medics Valleriana
Consult SRL in contul de lichidare nr.
RO75 CARP 0160 0084 5973 RO01 deschis
la Banca Comerciala Carpatica. Participarea la licitatie este conditionata de depunerea dovezii de achitare a caietului de
sarcini cat si de dovada achitarii garantiei
de participare la licitatie care se vor depune
in original la sediul ales al lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti nr. 71,
et.5, sector 1, cel mai tarziu cu o zi inainte
de data si ora stabilite pentru sedinta de
licitatie. Prima sedinta de licitatie a fost
fixata in data de 07.08.2020, ora 14:00 iar
daca acestea nu se adjudeca la aceasta data,
urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in data
de: 14.08.2020, 21.08.2020, 28.08.2020,
05.09.2020, ora 14:00. Sedinta de licitatie
din data de 05.09.2020, urmeaza sa se
desfasoare la data de 04.09.2020, intrucat
din eroare a fost stabilita intr-o zi nelucratoare. Toate sedintele de licitatii se vor

desfasura la sediul lichidatorului judiciar
din Bucuresti, Str. Buzesti nr.71, et.5, sector
1. Pentru relatii suplimentare sunati la
021.318.74.25, email: dinu.urse@gmail.com.
l Anunț publicitar (licitație organizată
pentru IMM-uri). S. Uzina Mecanică
Plopeni SA, cu sediul în orașul Plopeni,
strada Republicii, nr. 1, județul Prahova,
CUI:RO13741804; J/29/162/2001, organizează licitație publică cu strigare după
regula licitației competitive la un preț în
urcare, pentru închirierea unei părți din
activul Hala IV, spațiu în suprafață de
1.701mp, (fără terenul aferent), situat în
incinta Fabricii 1. Ședința de licitație
publică cu strigare va avea loc în data de
18.08.2020, ora 9.00, la sediul societății.
Prețul de pornire al licitației va fi: 9.270Lei/
lună, la care se adaugă TVA. Garanția de
participare la licitație: 927Lei. Taxa de
participare la licitație: 93Lei la care se
adaugă TVA. Prețul Caietului de sarcini
este de 150Lei la care se adaugă TVA. Taxa
de participare la licitatie și contravaloarea
caietului de sarcini se achită la casieria
societății. Constituirea garanției de participare se efectuează prin ordin de plată tip în
contul: RO 71BRDE 300SV 04345973000
deschis la BRD Plopeni sau scrisoare de
garanție bancară conform prevederilor
Caietului de sarcini. Chiriașul va beneficia
de drept de servitute. Valoarea servituții de
trecere este cotă parte din valoarea impozitului aferent suprafeței destinată servituții
de trecere. Caietul de sarcini va fi achiziționat în perioada 03.08-14.08.2020, zilnic,
între orele 9:00-15:00, de la sediul societății,
telefon: 0244.221.381. Caietul de sarcini va
fi eliberat în baza următoarelor documente:
-dovada de achitare a contravalorii Caietului de sarcini; -buletin/carte de identitate
al persoanei care ridică Caietul de sarcini;
-procura din partea ofertantului, pentru
ridicarea Caietului de sarcini și semnarea
angajamentului de confidențialitate. Documentele de participare la licitație se depun
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la sediul societății, până la data de
17.08.2020, ora 15:00. Deschiderea plicurilor va fi efectuată în prezența ofertanților
sau ai împuterniciților acestora în data de
18.08.2020, ora 9:00, la sediul societății.
Relații suplimentare la telefon:
0749.074.418, zilnic, între orele 9:00-15:00.
l Private Liquidation Group IPURL, cu
sediul profesional Oradea, str. Avram
Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor, CIF 26176834,
atribut fiscal RO, număr de înscriere în
tabloul practicienilor în insolvență RFO-II0412, în calitate de lichidator judiciar al
societății Rocad Papetarie S.R.L., CUI
33915476, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J24/1152/2014 și sediul în
Baia Mare, str. Nicolae Iorga, nr. 2, ap.7,
jud.Maramureș- societate în faliment, in
bankruptcy, en faillite, procedură ce face
obiectul dosarului nr. 1671/100/2018 aflat pe
rolul Tribunalului Maramureș, scoate la
vânzare prin licitație publică articole de
papetărie cca 508 repere având preț de
pornire 18.400 lei. Licitația va avea loc în
data de 19.08.2020 ora 12:00 la sediul lichidatorului din Oradea, str. Avram Iancu,
nr.2, ap.11, jud. Bihor. Participanții la licitație trebuie să consemneze, cel mai târziu
până la începerea licitației, cel puțin 10%
din prețul de începere a licitației pentru
bunurile pentru care licitează în contul unic
de insolvență al debitoarei deschis la Libra
Internet Bank, cod IBAN
RO51BREL0002001971340100. Vânzarea
la licitație se va face în mod public de către

lichidatorul judiciar care va oferi bunurile
spre vânzare prin 3 strigări succesive.
Bunurile se adjudecă celui care, după 3
strigări succesive, făcute la intervale de
timp care să permită opțiuni și supralicitări,
oferă prețul cel mai mare, iar atunci când
există un singur concurent, acesta a oferit
prețul de începere a licitației. Dacă nu se
obține prețul de începere a licitației, la
același termen bunurile vor fi din nou
scoase la vânzare, caz în care licitația va
începe de la prețul de 75% din cel prevăzut
în anunț, iar bunul va fi vândut celui care
va oferi prețul cel mai mare. Informații
suplimentare se pot obține de la lichidator:
Tel:0359/463661 Fax:0359/463662 E-mail:
office@plginsolv.ro.
l Private Liquidation Group IPURL, cu
sediul profesional Oradea, str. Avram
Iancu, nr. 2, ap. 11, jud. Bihor, CIF
26176834, atribut fiscal RO, număr de
înscriere în tabloul practicienilor în insolvență RFO-II-0412, în calitate de lichidator
judiciar al societății Prayerfil SRL., CUI
36847198, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J24/1449/2016 și sediul în
Baia Mare, str. Vasile Lucaciu, nr. 162, jud.
Maramures - în faliment, in bankruptcy, en
faillite, procedur[ ce face obiectul dosarului
nr. 1892/100/2018 aflat pe rolul tribunalului
Maramureș, scoate la vânzare prin licitație
publică bunuri mobile, în natură mașină de
cusut (1buc) și generator de căldură (1buc)
550,00 lei. Licitația va avea loc în data de
19.08.2020 ora 12:00 la sediul lichidatorului

din Oradea, str. Avram Iancu, nr. 2, ap.
kl11, jud. Bihor. Participanții la licitație
trebuie să consemneze, cel mai târziu până
la începerea licitației, cel puțin 10% din
prețul de începere a licitației pentru bunurile pentru care licitează în contul unic de
insolvență al debitoarei deschis la Libra
Internet Bank, cod IBAN
RO03BREL0002001976180100. Vânzarea
la licitație se va face în mod public de către
lichidatorul judiciar care va oferi bunurile
spre vânzare prin 3 strigări succesive.
Bunurile se adjudecă celui care, după 3
strigări succesive, făcute la intervale de
timp care să permită opțiuni și supralicitări,
oferă prețul cel mai mare, iar atunci când
există un singur concurent, acesta a oferit
prețul de începere a licitației. Informații
suplimentare se pot obține de la lichidator:
Tel:0359/463661 Fax:0359/463662 E-mail:
office@plginsolv.ro.
l Regia Naţională A Pădurilor- Romsilva,
Direcţia Silvică Suceava, B-dul. 1 Mai, Nr.
6, Loc. Suceava, Jud. Suceava, Cod poştal
720224, ONRC: J40/450/1991;
CUI:RO1590120, Telefon: 0230.522.564,
Fax: 0230.521.783; E-mail: office@suceava.
rosilva.ro; Pagina web: www.rosilva.ro,
Nr.15394 din 30.07.2020. Anunț vânzare
prin licitație oferta de vânzare. Direcţia
Silvică Suceava, cu sediul în Suceava, bulevardul 1 Mai, nr. 6, tel. 522.564, fax:
521.783, înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr.J/33/1109/1991, cod fiscal
RO1590120, tel.0230.522.564, fax:

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
0230.521.783, vinde prin licitaţie publică cu
strigare un număr de două active disponibile de pe raza Ocolului Silvic Dorna
Cândrenilor, după cum urmează: Nr.crt.;
Denumirea activului (construcţiei); Ocolul
silvic; Preț pornire a licitație (lei); Garanția
de participare (lei); Valoare pas de licitare5% din valoare de pornire (lei); Taxa de
participare la licitație (lei). 1; Canton silvic
Dornişoara și anexă; Dorna Cândrenilor;
58235; 2911,75; 2912; 150. 2; Locuință individuală Dornișoara; Dorna Cândrenilor;
18944; 947,2; 947; 150. Preţul de pornire la
licitaţie nu include TVA. Terenurile pe care
se află amplasate construcţiile (activele) din
lista de mai sus sunt intabulate pe Statul
Roman şi nu fac obiectul vânzării. Aceste
terenuri se pot concesiona conform legislaţiei în vigoare (OMMP nr.367/2010 cu
modificările şi completările ulterioare).
Licitaţia va avea loc la sediul Direcţiei
Silvice Suceava, din loc.Suceava, B-dul.1
Mai, nr.6, în data de 31.08.2020, ora 12:00.
La această licitaţie pot participa doar întreprinderile mici şi mijlocii, conform Legii
346/2004, cu modificările şi completările
ulterioare şi Metodologiei privind vânzarea
unor active (construcții) din patrimoniul
Regiei Naționale a Pădurilor- Romsilva.
Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii
vor depune la secretariatul Direcţiei Silvice
Suceava, până în data de 31.08.2020, la ora
10:00, documentele prevăzute în Caietului
de sarcini al licitaţiei valabile la data licitaţiei. Ofertanții vor prezenta obligatoriu
documentele de calificare ca întreprinderi
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mici și mijlocii. Modul de desfășurare a
ședinței de licitație este precizat în caietul de
sarcini. Caietul de sarcini care cuprinde
informații referitoare la documentele de
participare la licitație, precum și dosarele de
prezentare ale activelor propuse la vânzare
se pot procura la cerere, contra sumei de
50Lei, în perioada 31.07.2020-30.08.2020,
de la sediul Direcţiei Silvice Suceava.
Vânzarea acestor active a fost comunicată
Camerei de Comerț și Industrie Suceava,
precum și Oficiului Teritorial pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație Iași.
Pentru informaţii şi date suplimentare vă
puteţi adresa organizatorului licitaţiei:
Direcţia Silvică Suceava- Biroul Producţie,
persoană desemnată pentru relații ing.
Airoaie Adrian, telefon: 0230.522.564,
0230.217.685 interior 227/288 sau email:
productie@suceava.rosilva.ro

PIERDERI
l Pierdut Certificat de Pregătire Profesională CPC în Lugoj, zona Splaiul Morilor.
Bondoc Laurențiu Raul. +40773.950.802.
l Subscrisa, Fronterior S.R.L., avand nr. de
ordine in Registrul Comertului
J40/11227/2018 si cod unic de inregistrare
39714900, prin reprezentant legal Ciolpan
Ionut-Nicolae, declar pierdute si nule certificatele de autorizare activitati si certificatul
de inregistrare al societatii, eliberate de
Oficiul Registrului Comertului de pe langa
Tribunalul Bucuresti.

