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Publică un anunţ în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l Urgent! Am nevoie de 3 şoferi 
profesionişti în Anglia. Infor-
m a ţ i i  l a  t e l e f o n : 
+447.983.661.031.

l SC Con Ted Company SRL, 
din Iaşi, jud.Iaşi, angajează 4 
şoferi camion, 2 mecanici utilaje. 
Este necesară cunoaşterea limbii 
engleze, nivel mediu. Data limită 
de depunere CV: 15.10.2020. Rel. 
la tel.0771.092.969.

l  SC Vidanyo SRL, având 
CUI:21614569, cu sediul în 
Municipiul Târnăveni, Strada 
Stadionului, nr.5, Județul Mureş, 
angajează: Vânzător, cod COR 
522101- 1 post. Cerințe: studii 
gimnaziale, cunoştințe în dome-
niul comerțului. Selecția are loc 
în data de 10.10.2020, ora 9.00, 
la sediul societății.

l  Irem General Contractor 
SRL, persoană juridică română, 
cu sediul în Bucureşti, Sectorul 
1, Strada Gheorghe Polizu, nr. 
58-60, Biroul cu suprafața totală 
de 740,83mp, Etaj 12, înregis-
trată în Registrul Comerțului 
sub nr.J40/16633/2016, Identifi-
cator Unic la Nivel European 
( E U I D ) :  R O O N R C . 
J40/16633/2016, având Cod Unic 
de Înregistrare 36853491, anga-
jează: 1 controlor calitate -COR 
754301. Interviul va avea loc la 
data de 09.10.2020, la ora 09:00 
la sediul societății.

l Şcoala Gimnazială “Radu cel 
Mare” Bogaţi, judeţul Argeş 
organizează în data de 29 octom-
brie 2020, ora 13:00 - proba 
scrisă,  concurs în vederea 
ocupării postului contractual 
vacant de îngrijitor. Data şi ora 
interviului se vor afişa odată cu 
rezultatele la proba scrisă. 
Condiţiile de participare la 
concurs sunt următoarele: 
Condiţii generale prevăzute de 
art. 3 al Regulamentului cadru 
aprobat prin H.G. 286/2011, cu 
modificările şi completările ulte-
rioare. Condiţii specifice: studii 
minimum generale; abilităţi 
pentru munca în echipă; dispo-
nibilitate pentru munca în două 
schimburi; preferabil domiciliul 
în localitate. Dosarul de înscriere 
la concurs se depune până la 
data de 21.10.2020, la sediul 
Şcolii Gimnaziale “Radu cel 
Mare” Bogaţi, judeţul Argeş. 
Condiţiile de desfăşurare a 
concursului şi de participare la 
concurs, precum şi bibliografia 

sunt afişate la sediul unităţii 
şcolare, anexă la anunţ. Relaţii 
suplimentare se obţin la sediul 
Şcolii Gimnaziale “Radu cel 
M a r e ”  B o g a ţ i ,  t e l e f o n 
0248/655172.

l Colegiul Naţional „Mihai 
Viteazul”, cu sediul în Slobozia, 
B-dul.Unirii, nr.10, județul 
Ialomița, anunță scoaterea la 
concurs a funcțiilor contractual 
vacante de: -Laborant -1 post, 
conform HG 286/23.03.2011 cu 
modificările şi completările ulte-
rioare; -Supraveghetor de noapte 
- 1  p o s t ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011 cu modificările şi 
completările ulterioare. Condi-
țiile specifice necesare în vederea 
participării la concurs şi a 
ocupării funcției contractuale 
sunt: Laborant, treapta I (M): 
-studii: absolvirea cu examen de 
diplomă a liceului în domeniu; 
-vechime în specialitatea studi-
ilor necesare ocupării postului: 
minimum 2 ani; Supraveghetor 
noapte, treapta I (M): -nivelul 
studiilor -medii; -vechime în 
muncă -10 ani. Concursul se va 
organiza conform calendarului 
următor: -30 octombrie 2020, ora 
10:00 -proba scrisă; -04 noiem-
brie 2020, ora 10:00 -interviu. 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs până la 
data de 22.10.2020, ora 12:00, la 
sediul Colegiului Naţional 
„Mihai Viteazul” Slobozia. 
Relaţii suplimentare, la secreta-
riatul  Colegiului  Naţional 
„Mihai Viteazul” Slobozia, 
telefon 0243/236.322.

l Şcoala Gimnazială Comuna 
Parța, cu sediul în localitatea 
Parța, nr.128, județul Timiş, 
având CUI 29128084, în temeiul 
H.G. nr.286/ 2011, modificată şi 
completată de H.G. nr.1027/ 
2014, H.G. nr.427/ 2015 şi H.G. 
nr.269/  2016,  organizează 
concurs  pent ru  ocuparea 
postului contractual temporar 
vacant de: -0,75 normă Secretar, 
pe perioadă determinată, până 
la data de 31.08.2021. Concursul 
se desfăşoară la sediul Şcolii 
Gimnaziale Comuna Parţa, loca-
litatea Parța, nr.128, jud.Timiş şi 
constă în următoarele probe: 
-probă scrisă în data de 23.10. 
2020, ora 13:00; -probă practica 
în data de 26.10.2020, ora 10:00; 
-interviu în data de 26.10.2020, 
ora 12:00. Cerințe de participare 
concurs: -studii superioare; 
-experiență în muncă minim 1 
an, constituie avantaj vechimea 
în învățământ; -competențe 

informatice,  cunoştințe de 
operare: Word, Excel, Power 
Point, Edusal-Salarii, Revisal, 
SIIIR; -abilități de comunicare. 
Dosarele de concurs se depun la 
Secretariatul unităţii până la 
data de 21.10.2020. Relații supli-
mentare se obțin la telefon 
0787.673.826 sau la Secretariatul 
unității, tel .0256/392.107.

CITAȚII
l Pârâtul Cismă Florică este 
citat în data de 27.10.2020, la 
Judecătoria Craiova, în dosarul 
de divorț nr. 16525/215/2017.

l Paratul Stoica Nistor cu domi-
ciliul in Str.Banloc, Nr.283, 
Banloc, jud.Timis, este citat la 
Judecatoria Deta in dosar 
n r 1 4 3 2 / 2 2 0 / 2 0 2 0 ,  t e r m e n 
28.10.2020, Complet.c4 civil, 
ce.rere de valoare redusa, in 
proces cu Enel Energie S.A.

l Paratul Cirpean Cristian-Nelu 
cu ultimul domiciliu cunoscut in  
Str.Al.Ioan Cuza, Bl.12, Sc.1, 
Ap.13, Moldova Veche, Jud.
Caras-Severin, este citat la Jude-
catoria Moldova Noua, complet.
C1-CC, in dosar nr.19/261/2020, 
termen 13.11.2020, cerere de 
valoare redusa, in proces cu Enel 
Energie SA.

l Paratul Frunza Victor cu 
domiciliul in Str.Liebling, Nr.33, 
Liebling, Jud.Timis, este citat la 
Judecatoria Deta in dosar 
nr.1432 /220 /2020 ,  t e rmen 
28.10.2020, Complet.c4-civil, 
cerere de valoare redusa, in 
proces cu Enel Energie S.A.

l Paratul Tatar Zeno cu ultimul 
domiciliu cunoscut in Calea Lugo-
jului, Bl. B2, Ap. 4, Loc. Faget, 
Jud. Timis, este citat la Judeca-
toria Faget, complet.c1, camera.1, 
in dosar nr.658/832/2020, termen 
28.10.2020, cerere de valoare 
redusa, in proces cu Enel Energie 
SA.

l Numita Popescu Mariana, cu 
ultim domiciliu cunoscut în sat 
B ă d e ş t i ,  n r. 6 5 A ,  c o m u n a 
Brăneşti, județul Gorj, este 
chemată la Judecătoria Craiova, 
cu mențiunea personal la intero-
gatoriu, în data de 25.11.2020, 
ora 10:00, Dosar 10546/215/2019, 
complet civil 33, în calitate de 
pârâtă, reclamant fiind Dragu 
Paul Alin.

l Se citează pârâţii Dobjanschi 
Florin şi Dobjanschi Georgică, 
cu domiciliul necunoscut, în 
proces cu reclamanta Caucă 
C o r n e l i a  î n  D o s a r u l  n r. 
2055/217/2019 la Judecătoria 
Darabani, sala Theodor Balş, în 
data de 17.11.2020, ora 9:00, 
dosar având ca obiect hotărâre 
care să ţină loc de act autentic.

l Şahin Nusret este citat în cali-
tate de pârât, în dosarul civil 
nr.58/254/2019, la Judecătoria 
Mangalia, pentru divorț- partaj 
bunuri comune, la data de 
08.12.2020, ora 09:00, reclamată 
Şahin Ancuța- Florentina.

l Mohor Elena-Felicia, cu domi-
ciliul în oraşul Popeşti-Leordeni, 
str.Solstițiului, nr.2D, bl.2, ap.7, 
județul Ilfov, este invitată să se 
prezinte în data de 29.10.2020, 
ora 10:00, la sediul biroului nota-
rial SPN Manolache şi Asociații 
din Bucureşti, Bd.Iuliu Maniu, 
nr. 19F, parter, spațiul nr.2, 
sector 6, pentru dezbaterea 
procedurii succesorale a defunc-
tului Mohor Păun, decedat la 
data de 06.01.1985, cu ultimul 
domiciliu în Bucureşti, str. 
Paşcani, nr. 9, sector 6, în 
dosarul nr.34/2020. 

l  P r i n  p r e z e n t u l  a n u n ț , 
informăm publicul larg şi pe 

oricine interesat, în legătură cu 
deschiderea procedurii de decla-
rare judecătorească a morții a 
numitei Codleanu Ana, născută 
Gutman, cu ultim domiciliu 
cunoscut în Bucureşti, strada 
Ion Ghica, nr. 14, sector 3. 
Menționăm că aceasta a locuit o 
perioadă şi în Bucureşti, strada 
Fetițelor, nr. 22, sector 3. Proce-
dura a fost deschisă la instanța 
competentă, anume, la Judecă-
toria Sectorului 3 Bucureşti. 
Invităm orice persoană să comu-
nice datele pe care le cunoaşte în 
legătură cu cea dispărută.

DIVERSE
l Anunt public privind depu-
nerea solicitarii de emitere a 
acordului  de  mediu OMV 
Petrom SA-Asset Moesia, anunta 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii de emitere a 
acordului de mediu pentru 
p r o i e c t u l  “ S k i d  m a s u r a 
productie 08 Bucsani” propus a 
fi amplasat in extravilanul com. 
B u c s a n i ,  n r. c a d .  3 0 6 7 7 , 
CF-30677, jud.Giurgiu. Infor-
matiile privind proiectul propus 
pot fi consultate la sediul A.P.M.
Giurgiu, Şos.Bucuresti, nr.111, 
sc.A+B, in zilele de luni-joi intre 
orele 9:00-14:00 si vineri intre 
orele 9.00-12.00 si la OMV 
Petrom SA-Asset Moesia, din 
Bolintin Vale, str.Republicii, 
nr.2C, jud.Giurgiu. Observatiile 
publicului se primesc zilnic la 
sediul A.P.M.Giurgiu.

l Institutul Clinic Fundeni, cu 
sediul în Municipiul Bucureşti, 
Şoseaua Fundeni nr.258, sector 
2, având cod fiscal nr.4204003, 
anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obținere a 
autorizației de mediu pentru 

DIVERSE

Anunț 1- depus la APM odată cu notificarea:

Persoana fizică Lahovary Pena anunță elaborarea primei versiuni a Amenjamentului silvic
constituit în UP X LAHOVARY și declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea avizului
de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la:

- sediul APM Vâlcea, Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu, nr. 6, județul Vâlcea, zilnic, între orele
09.00-12.00.

Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul APM Vâlcea, localitate Rm. Vâlcea,

str. Remus Bellu, nr. 6, în termen de 18 zile calendaristice de la data anunțului.
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activitățile: cod CAEN 8610 
-Activități de asistență spitali-
cească, cod CAEN 8622 -Activi-
tăți  de asistență medicală 
specializată, cod CAEN 8690 
-Alte activități referitoare la 
sănătatea umană. Informațiile 
privind potențialul impact 
asupra mediului al activității 
pot fi consultate la sediul Agen-
ției pentru Protecția Mediului 
București din sectorul 6, Aleea 
Lacul Morii nr. 1, între orele 
9:00-12:00, de luni până vineri. 
Observați i le  publ icului  se 
primesc zilnic, la sediul APM 
-București, în termen de 10 zile 
de la data publicării prezentului 
anunț.

l Just Insolv SPRL notifica 
intrarea in faliment prin proce-
dura generala in dosarul nr. 
2 6 7 0 / 1 0 5 / 2 0 1 9 ,  Tr i b u n a l 
Prahova, conform sentintei nr. 
500 din 30.09.2020 privind pe 
SC Tasan Guard SRL, cu terme-
nele: depunere declarații creanță 
in vederea intocmirii tabelului 
suplimentar 13.11.2020, întoc-
mirea tabelului suplimentar al 
creanțelor 14.12.2020, întoc-
mirea tabelului definitiv conso-
lidat 14.01.2020.

l Anunț public privind depu-
nerea solicitării de emitere a 
avizului de gospodărirea apelor 
Consi l iu l  Județean Sibiu . 
Această informare este efec-
tuată de Consiliul Județean 
Sibiu, cu sediul în municipiul 
Sibiu, str.General Magheru, nr. 
14, ce intenționează să solicite 
de la SGA Sibiu aviz de gospo-
dărirea apelor pentru investiția 
„Reabilitare și modernizare DJ 
106E: intr. DN1- Cristian- Orlat- 
Saliste- Tilisca- Jina- lim. Jud.
Alba”, propus a fi amplasat 
drumul județean DJ 106E și 
străbate administrativ localită-
țile Orlat, Sibiel, Vale, Salistea, 
Gales, Tilisca, Rod, Poiana Sibi-
ului și Jina. Această investiție 
este nouă. În urma activității nu 
vor exista ape uzate. Această 
solicitare de aviz este conformă 
cu prevederile Legii Apelor 
nr.107/1996, cu modificările și 
completările ulterioare. Persoa-
nele care doresc să obțină infor-
mații suplimentare cu privire la 
solicitarea avizului de gospodă-
rire a apelor pot contacta solici-
tantu l  de  av iz  l a  adresa 
menționată. Persoanele care 
doresc să transmită observații, 
sugestii și recomandări se pot 
adresa solicitantului de Consi-
liul Județean Sibiu, cu sediul în 

municipiul Sibiu, str. General 
Magheru, nr. 14, persoană de 
contact Baila Sorin, număr de 
telefon: 0269.217.733, int.122, 
după data de 07.10.2020.

l SC Golden Eggs Farm SRL 
din oraș Mihailești, jud.Giurgiu, 
anunţă publicul interesat asupra 
începerii procedurii de obţinere 
a Autorizaţiei de Mediu pentru 
desfășurarea activității „Creș-
tere păsări -pui carne’’ din 
comuna Letca Nouă, sat Milco-
vățu, intravilan, NC/CF 30892, 
30893,  32176,  30906,  jud.
Giurgiu. Informaţiile privind 
inf luenţa activităţii asupra 
mediului pot fi consultate în 
zilele de luni-joi, între orele 
08:00-16:30 și vineri între orele 
08:00-14:00 la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia mediului 
Giurgiu din Șos.Bucuresti, 
bl.111, Sc.A+B, Giurgiu. Obser-
vaţiile publicului se primesc în 
scris, cu datele de identificare 
ale semnatarului, zilnic, la 
sediul A.P.M., pe toată durata 
procedurii de autorizare.

l Informare. Această informare 
este efectuată de catre S.C.Con-
cret Construct S.R.L., cu sediul 
în Oraș Gura Humorului, str.
Carierei, nr.38, jud.Suceava, 
tel.0753.046.809, ce intenţio-
nează să solicite de la SGA 
Brașov, aviz de gospodărire a 
apelor pentru „P.U.Z.Construire 
hypermarket, spațiu comercial 
și construcții anexe, interioare și 
exterioare (container bufet 
imbiss,  container reciclare 
ambalaje, post trafo, bazin 
rezervă incendiu, copertină 
cărucioare), amenajări exteri-
oare incintă, amenajare accese 
rutiere, instalații interioare și 
retele edilitare, împrejmuire, 
amplasare panouri și panou 
publicitar, organizare de șantier, 
branșamente utilitare”, propus 
în orașul Rasnov, str. DN73A 
-spre Bran, jud.Brașov. Această 
investiţie este nouă. Ca rezultat 
al procesului de execuție vor 
rezulta ape uzate menajere ce 
vor fi  evacuate în rețeaua 
publică de canalizare a orașului 
Râșnov. Această solicitare de 
aviz este conformă cu prevede-
rile Legii apelor nr.107/1996, cu 
modificările și completările ulte-
rioare. Persoanele care doresc sa 
obţină informaţii suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului 
de gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la 
adresa menţionată. Persoanele 
care doresc să transmită obser-

vaţii, sugestii și recomandări se 
pot  adresa  so l ic i tantului , 
S.C.Concret Construct S.R.L., 
Oraș Gura Humorului, str. Cari-
erei ,  nr.  38,  jud. Suceava, 
tel.0753.046.809, după data de 
08.10.2020.

l Malciu Constantin și Malciu 
Viorica, cu domiciliul în munici-
piul Constanța, B-dul Mamaia, 
nr.272, bl.17A, sc.C, et.3, ap.45, 
anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru 
proiectul: „Construire imobil 
locuințe colective P+4E+Spațiu 
tehnic (casă scării și lift) și 
împrejmuire teren’’, amplasat în 
orașul Năvodari, str. T2, lot 1, 
nr.cadastral /CF117345, județul 
Constanța. Informațiile privind 
proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Constanța: 
municipiul Constanța, str. 
Unirii ,  nr. 23 și la Malciu 
Constantin și Malciu Viorica, cu 
domic i l iu l  în  munic ip iu l 
Constanța, B-dul Mamaia, nr. 
272, bl. 17A, sc. C, ap. 3, ap. 45, 
în zilele de luni-vineri, între 
orele 09:00-13:00. Observațiile 
publicului se primesc zilnic la 
sediul autorității componente 
pentru Protecția Mediului 
Constanța.

OFERTE ÎNCHIRIERI
l  Închiriez apartament 2 
camere decomandate, Arcu-
Billa, mobilat, CT, AC. Preț: 
350Euro/lună. Tel. 0744.294.072.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator. Asociația Vână-
torilor și Pescarilor Sportivi 
AVPS Vidra București, cu sediul 
în Str.Pelinului, nr. 16, sect. 3, 
București, aduce la cunoștința 
membrilor săi, faptul că pe data 
de 10.11.2020, ora 11:00, va avea 
loc ședința Adunării Generale 
Extraordinare la sediul asocia-
ției situat în București, str. Peli-
nului, nr. 16, parter, sector 3. 
Mapa cu ordinea de zi se poate 
ridica de membrii de la sediul 
asociației.

l Convocare: În conformitate 
cu prevederile articolului 117 
din Legea societăț i lor  nr. 
31/1990, republicată, cu modifi-
cările și completările ulterioare, 
având în vedere prevederile din 
Actul Constitutiv al Industriale-
xport S.A., societate pe acţiuni 
de naţionalitate română, înregis-
trată la Oficiul Registrului 

Comerţului de pe lângă Tribu-
n a l u l  B u c u r e ș t i  s u b  n r. 
J40/252/1991, Cod Unic de 
Înregistrare 1554446, cu sediul 
social în București, sectorul 1, 
Calea Floreasca, nr.175, etaj 7, 
camera C3, (denumită în conti-
nuare „Industrialexport” sau 
„Societatea”), Consiliul de 
Administraţie al Societăţii 
convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor 
Industrialexport S.A. pentru 
ziua de 09.11.2020, ora 10:00, 
adunarea urmând a se desfășura 
la următoarea  adresa: Bucu-
rești, Sectorul 4, Str. Candiano 
Popescu nr.1, parter, camera 12, 
pentru toţi acţionarii înregistraţi 
în Registrul acţionarilor Socie-
tă ţ i i  la  s fârș i tu l  z i l e i  de 
02.11.2020, stabilită ca dată de 
referinţă.  Ordinea de zi  a 
Adunării Generale Extraordi-
nare a Acţionarilor este urmă-
toarea: 1.Aprobarea schimbării 
sediului social al Societății din 
București, sectorul 1, Calea 
Floreasca, nr.175, etaj 7, camera 
C3, în București, Sectorul 4, Str. 
Dumitru Brumărescu, nr.9A, 
construcția C1, parter. 2.Apro-
barea înființării unui punct de 
lucru aparținând Societății 
situat în București, Sectorul 4, 
Str. Candiano Popescu nr.1, 
parter, camera 6. 3.Aprobarea 
modificării Art.3 alin.1 din 
Actul Constitutiv al Societății, 
care va avea următorul cuprins: 
„Art.3 Sediul și durata de func-
ţionare a societăţii. Sediul socie-
tății este în București, Sectorul 
4, Str. Dumitru Brumărescu, 
nr.9A, construcția C1, parter.” 
4.Împuternicirea Președintelui 
Consiliului de Administrație, dl. 
Niculai Bezerghianu pentru a 
semna Actul constitutiv actua-
lizat al Societății și a dnei. 
Timari Daiana- Sanda, consilier 
juridic al Societății, legitimată 
cu CI seria IF număr 680827 
emisă de SPCLEP Popești-Leor-
deni la data de 11.09.2019, 
pentru a realiza toate demersu-
rile necesare în vederea efectu-
ării mențiunilor/ înregistrărilor 
corespunzătoare la Registrul 
Comerțului București în legă-
tură  cu  ce le  aprobate  de 
adunarea generală a acționarilor 
Societății, semnătura sa, în 
executarea prezentului mandat, 
fiind opozabilă Societății. *** 
Completarea ordinii de zi: În cel 
mult 15 zile de la publicarea 
prezentului Convocator în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a, unul sau mai 
mulţi acţionari ai Societăţii 

reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din 
capitalul social al acesteia, pot 
înainta Consiliului de Adminis-
traţie al Societăţii cereri privind 
introducerea unor noi puncte pe 
ordinea de zi a Adunării Gene-
rale Extraordinare a Acţiona-
rilor. Participarea la ședințele 
Adunării Generale Extraordi-
nare a Acţionarilor. Acţionarii 
care posedă acţiuni la purtător 
au drept de vot numai dacă 
și-au depus acţiunile la sediul 
Societăţii cu cel putin 5 zile 
î n a i n t e  d e  A d u n ă r i .  L a 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor pot participa 
și pot vota, direct sau prin repre-
zentare, în baza unei procuri 
speciale toţi acţionarii înscriși în 
Registrul Acţionarilor Societăţii 
la data de 02.11.2020, stabilită 
ca dată de referinţă. Toţi acţio-
narii reprezentaţi în baza unei 
procuri speciale se vor asigura 
că aceste procuri vor fi depuse în 
original la sediul social al Socie-
tăţii cu cel mult 48 de ore înainte 
de data ședințelor, sub sancţi-
unea pierderii exerciţiului drep-
tului  de  vot  în  Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţio-
narilor. Procurile vor rămâne 
valabile pentru a doua adunare, 
în cazul în care prima adunare 
este amânată din cauza neînde-
plinirii cerinţelor legale. În cazul 
în care nu se vor îndeplini condi-
ţiile legale privind ținerea 
Adunării Generale Extraordi-
nare a Acționarilor, aceasta se 
reprogramează pentru data de 
10.11.2020, la aceeași oră, în 
același loc și cu aceeași ordine 
de zi; data de referință stabilită 
pentru identificarea acţionarilor 
îndreptăţiţi să participe și să 
voteze în cadrul Adunării Gene-
rale Extraordinare a Acționa-
rilor, rămâne neschimbată. 
Președintele Consiliului de 
Administraţie, Niculai Bezer-
ghianu.

LICITAȚII
l Societatea AS3-Administrare 
Străzi S3 S.R.L., intenționează 
să încheie un contract de achi-
ziție publică pentru Lucrări de 
proiectare, realizare, achiziție și 
montare de butaforii pentru 
proiectul „Amenajare parc 
tematic în Parcul Pantelimon. 
Atașat regasiți documentația de 
atribuire. Data limită de depu-
nere a ofertelor este 14.10.2020, 
ora 12:00.

l Societatea AS3 -Administrare 
Străzi S3 S.R.L., intenționează 
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să încheie un contract de achi-
ziție publică pentru servicii de 
impermeabilizare a betonului și 
protejarea fier betonului din 
structură, față de vaporii de clor 
și alți agenți chimici, la clădirea 
C1 din cadrul proiectului 
„Modernizare și Reabilitare 
Parc Pantelimon”. „Documen-
tația de atribuire” se poate soli-
c i ta  l a  adresa  de  emai l : 
achizitii@as3-strazi.ro sau la 
adresa din Șoseaua Gări i 
Cățelu, nr.1M (Parc Pante-
limon), Sector 3, București. 
Data limită de depunere a ofer-
telor este 19.10.2020, ora 10:00.

l Avicola București S.A., înre-
gistrată la Registrul Comerțului 
sub nr. J40/12/1991, având cod 
unic de înregistrare 1551768, cu 
sediul în București, Sectorul 4, 
Splaiul Unirii nr. 16, et. 3, cam. 
3 1 0 ,  ( “ Vâ n z ă t o r u l ”  s a u 
“Avicola”), organizează în data 
de 13.10.2020 ora 12:00, licitație 
competitiva cu strigare de tip 
olandez (“Licitația”) pentru 
vânzarea, în bloc, a activelor ce 
include echipamente, clădiri și 
terenuri situate în orașul Mihăi-
lești, jud. Giurgiu, strada Steja-
rului nr. 10 (“Activul”). Activul 
este grevat de un drept de folo-
sință ( contract de închiriere) 
încheiat pe perioada fixa în 
favoarea unui terț până la data 
de 01.08.2021 și este folosit în 
scopul unor activități de creștere 
a pasărilor. Vânzarea se reali-
zează integral, pentru Întreg 
Activul, nu se accepta oferte 
parțiale/fracțiuni. La ședință de 
l i c i ta ț i e  s e  po t  prezenta 
persoane fizice și/sau juridice 
care fac dovada îndeplinirii 
cerințelor prevăzute în Regula-
mentul de organizare și desfășu-
r a r e  a  L i c i t a ț i e i 
(“Regulamemtul Licitației”). Se 
pune la dispoziția participan-
ților un caiet de sarcini ce 
conține prezentarea Activului și 
R e g u l a m e n t u l  L i c i t a ț i e i 
(“Caietul de Sarcini”). Acestea 
sunt disponibile pe site-ul 
Avicola la adresa www.avicola-
bucuresti.ro. Prețul de pornire al 
licitației este de 4.195.152,00 
Euro. Se aplica TVA în funcție 
de dispozițiile legale. Garanția 
de participare la licitație este de 
250.000 (douasutecincizeci-
demii) EUR și vă fi constituita 
în echivalent lei, la cursul BNR 
din ziua depunerii.

l Conpet S.A. Ploiești, organi-
zează licitații cu strigare, pentru 
vânzare de mijloace de trans-

port auto, țeavă recuperată 
aflată în magazii și țeavă îngro-
pată provenite din lucrări de 
înlocuire de conducte. Ședințele 
de licitație se organizează astfel: 
- în fiecare zi de marți - ora 
10:00, pentru mijloace de trans-
port auto; - ora 11:00, pentru 
țeavă recuperată af lată în 
magazii; - în fiecare zi de joi, ora 
10:00, pentru țeavă îngropată, 
până la epuizarea stocului. 
Pentru mijloacele de transport 
auto și țeava recuperată din 
magazii, garanția de participare 
la licitație este în cuantum de 
10% din valoarea bunurilor 
pentru care ofertantul a optat să 
liciteze, iar taxa de participare 
la licitație este de 50 lei. Pentru 
țeava îngropată garanția de 
participare la licitație este în 
cuantum de 10% din valoarea 
acesteia, taxa de participare la 
licitație este de 100 lei, iar taxa 
de vizitare este în cuantum de 
600 lei. Taxa de vizitare și taxa 
de participare sunt nerambursa-
bile. Garanția de participare se 
restituie ofertanților care nu 
întrunesc condițiile de partici-
pare la licitație, precum și celor 
care nu au adjudecat bunuri la 
licitație. Taxa de participare, 
taxa de vizitare și garanția de 
participare se achită până la 
data licitației, prin virament, în 
contul deschis la BCR Ploiești, 
c o d  I B A N  R O 3 8 R N C B 
0205044865700001,  ori  cu 
numerar la caseria societăţii, 
situată la Dispeceratul Central, 
str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești. 
Pentru informaţii privind condi-
ţiile de participare la licitaţie, 
modelul de contract, lista bunu-
rilor ce fac obiectul licitaţiei 
accesați pagina web www.
conpet.ro, secţiunea Noutăţi/ 
Licitaţii vânzare bunuri de 
interes general. Data limită 
până la care se poate depune 
documentaţia de participare la 
licitaţie este ziua anterioară 
licitaţiei, ora 10:00, la adresa 
valorificare.bunuri@conpet.ro. 
Licitaţiile vor avea loc în zilele 
mai sus menționate, la sediul 
administrativ nr. I, str. Anul 
1848 nr. 1-3, etaj 8. 

l Anunţ de participare la lici-
tația publică cu ofertă în plic 
închis din data de 04.11.2020 1. 
Informaţii generale: Adminis-
t r a ț i a  N a ț i o n a l ă  ” A p e l e 
Române” - Administraţia Bazi-
nală de Apă Olt, str. Remus 
Bellu nr.6, Rm. Vâlcea, judeţul 
Vâlcea, cod fiscal RO 23730128; 
t e l e f o n : 0 2 5 0 /  7 3 9 . 8 8 1 ; 

fax:0250/738.255. 2. Obiectul si 
durata închirierii : închiriere 
suprafață de teren situat în albie 
minoră pentru o durată de 2 
ani. 3. Condiţiile de participare : 
sunt precizate la punctul 8 din 
caietul de sarcini. La licitație 
poate participa orice persoană 
fizică sau juridică de drept 
privat, română sau străină, care 
depune o  s ingură  ofertă , 
cumpără caietul de sarcini și 
constituie garanția de partici-
pare. 4. Cuantumul garanţiei de 
participare: 10% din valoarea 
minimă a chiriei anuale, consti-
tuită cu ordin de plată în contul 
RO86 TREZ 6715 005X XX00 
3809, C.U.I. 18264803 sau prin 
scrisoare de garanţie bancară în 
favoarea Administraţiei Bazi-
nale de Apă Olt Rm. Vâlcea. 5. 
Descrierea succintă a bunului 
imobil ce urmează a fi închiriat: 
Închiriere suprafeţe de teren 
situate în albiile minore ale 
râurilor și pârâurilor din jud. 
Sibiu și jud.Teleorman pentru 
înlăturarea materialului aluvi-
onar  care  a  contr ibuit  la 
colmatarea albiei minore, în 
temeiului H.G. 781/2020 care 
modifică și completează H.G. 
1 8 3 / 1 0 . 0 3 . 2 0 2 0 ,  p o z i ț i a 
nr.137^2, 137^5 și O.U.G. 
57/03.07.2019 6. Licitația va 
avea loc în data de 04.11.2020 
pentru următoarele suprafețele 
de teren situate în albii le 
minore: - 32.186 mp, teren albie 
minoră a râului Olt situat în 
Loc. Turnu Roșu, jud. Sibiu 
(C.F. nr.102453 – U.A.T. Turnu 
Roșu) - 182.123 mp, teren albie 
minoră a râului Olt, Loc. Lița, 
jud. Teleorman (C.F. nr.8708 – 
U.A.T. Lița) - 152.369 mp, teren 
albie minoră a râului Olt, Loc. 
Lița, jud. Teleorman (C.F. 
nr.8709 –  U.A.T.  Lița)  7 . 
Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă oferata: oferta se 
depune într-un singur exemplar 
original. 8. Dată limită privind 
so l i c i tarea  c lar i f i căr i lo r : 
27.10.2020, ora 16:00. 9. Data, 
locul și ora limitã de primire a 
ofertelor: 04.11.2020 până la ora 
10:00 la sediul Administraţiei 
Bazinale de Apă Olt, Str. Remus 
Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. 
Vâlcea.10. Data și locul deschi-
derii acestora: 04.11.2020 înce-
pand cu ora 11:30 la sediul 
Administraţiei Bazinale de Apă 
Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. 
Vâlcea, jud. Vâlcea. 11. Numărul 
de exemplare în care trebuie 
depusă oferta: oferta se depune 
într-un singur exemplar 12. 
Modul de obţinere a caietului de 

sarcini : de la sediul Administra-
ţiei Bazinale de Apă Olt, Servi-
ciul Cadastru Patrimoniu, 
contravaloarea acestuia fiind de 
1.081,88 lei./exemplar, se achită 
la casieria instituției pe bază de 
factură și chitanță sau cu ordin 
de plată în contul RO17 TREZ 
6715 0220 1X01 0664, C.U.I. 
RO 23730128. Soluționarea liti-
giilor apărute în legatură cu 
atribuirea, închirierea, execu-
tarea, modificarea și încetarea 
contractului de închiriere a 
bunurilor proprietate publică, 
precum și a celor privind acor-
darea de despăgubiri se reali-
zează potrivit prevederilor 
legislației privind contenciosul 
administrativ. Prezentul anunţ 
apare afișat și pe site-ul www.
rowater.ro/daolt

l Consiron SRL - în faliment 
anunta Vanzarea Prin Licitatie 
Publica a bunurilor imobile 
reprezentand :  Imobil/teren 
inscris in C.F. nr. 31002/Baile 
Herculane, cad : 336/2, top 
289/a/2, în suprafață de 412 mp, 
prêt pornire licitatie = 21.362 lei 
+ T.V.A. conform cod Fiscal si 
respectiv imobil/teren inscris in 
C.F. nr. 31003/Baile Herculane, 
cad : 335/2, top 290/d/2- Peci-
nisca, în suprafață de 643 mp, 
pret pornire licitatie = 33.339 lei 
+ T.V.A. conform cod Fiscal. 
Pretul De Pornire Al Licitatiei 
Este De 50% Din Pretul De 
Evaluare -T.V.A. Conform Cod 
Fiscal, Caietele de sarcini se pot 
achizitiona de la sediul ales al 
l ichidatorului judiciar din 
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et. 2, ap. 21, jud. 
Caras-Severin, telefon 0355-429 
116, pretul caietelor de sarcini 
fiind de 1.000 lei + T.V.A. Lici-
tatia va avea loc in data de 
14.10.2020, orele 10:00, la sediul 
ales al lichidatorului judiciar 
din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud. 
Caras-Sever in .  In  caz  de 
neadjudecare, se va organiza o 
noua l ic i tat ie  in  data  de 
2 1 . 1 0 . 2 0 2 0 ,  2 8 . 1 0 . 2 0 2 0 , 
2 4 . 0 8 . 2 0 2 0 ,  0 2 . 1 1 . 2 0 2 0 , 
0 9 . 1 1 . 2 0 2 0 ,  1 6 . 1 1 . 2 0 2 0 , 
23.11.2020, orele 10:00.

l Myminicasa SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie 
publică următoarele bunuri 
mobile pornind de la preţul 
mentionat pentru fiecare produs 
in parte: masa de bucatarie 
(625,02 lei), 5 scaune director 
Sigma (116,20 lei/buc), 3 Scaune 

de bar cromat portocaliu (106,20 
lei/buc), 2 Scaune de bar cromat 
rosu (106,20 lei/buc), 10 Birouri 
albe (51,79 lei/buc), birou (48,89 
lei), masa conferinta (881,63 
lei), sistem de supraveghere 
(5.188,55 lei), comoda 2 sertare 
(187,24 lei), Ultra HD Smart TV 
Vision Touch+suport (1.748,66 
lei), webcam Logitech (224,29 
lei), telefon mobil Samsung 
Galaxy S8 Plus (1.593,11 lei), 
multifunctionala Lexmark 
(318,62 lei), laptop Lenovo Ideal 
Pad 330-151KB cu procesor 
(1.686,82 lei), 3 scaune de bar 
cromat gri (106,20 lei/buc), 
comoda 3 sertare (143,07 lei), 
mobilier de birou - 3 noptiere si 
un blat (1.702,44 lei), monitor 
Samsung 23.5 (927,62 lei), 
monitor Samsung 23.5 (618,42 
lei). Preturile includ TVA. 
Persoanele  interesate  vor 
cumpăra caietul de prezentare 
de la lichidatorul judiciar și vor 
depune documentele de partici-
pare la licitaţie cu cel putin o zi 
înainte de data licitaţiei. Lici-
taţia va avea loc în 16.10.2020, 
ora 10:00 la sediul lichidato-
rului, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 
0244 519800. În cazul neadjude-
cării vânzarea va fi reluată în 
ziua de 23.10.2020, 30.10.2020, 
06.11.2020, 13.11.2020 aceeași 
oră, în același loc.

l Par Rom SRL-in faliment 
prin lichidator judiciar Via 
Insolv SPRL scoate la vânzare 
prin licitaţie publică in data de 
16.10.2020, ora 12:00, teren 
extravilan - 5.887 mp situat in 
Costinesti, parcela A314/20/1/1, 
nr. Cadastral 10.156, CF 10.383, 
jud. Constanta pornind de la 
pretul de 133.678,86 lei, teren 
extravilan - 8.038 mp situat in 
Costinesti, parcela 314/18/1/1, 
nr. Cadastral 920, CF 1132, jud. 
Constanta pornind de la pretul 
de 182.585,76 lei, teren extra-
vilan - 570mp situat in Costi-
nesti, parcela 314/18/1/2/2, nr. 
Cadastral 918/2, CF 10248, jud. 
Constanta pornind de la pretul 
de 26.084,24 lei. Preturile nu 
contin TVA. Persoanele intere-
sate vor cumpăra caietul de 
prezentare de la lichidatorul 
judiciar și vor depune documen-
tele de participare la licitaţie cu 
o zi înainte de data licitaţiei. 
Licitatia va avea loc la sediul 
l ichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, 
tel/fax 0244 519800. În cazul 
neadjudecării vânzarea va fi 
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reluată în datele de  23.10.2020 si 
30.10.2020 aceeaşi oră, în acelaşi 
loc.

l Primăria oraşului Ștefăneşti, 
judeţul Argeş, organizează lici-
taţie publică în data de 30 
octombrie 2020, ora 11:00, la 
sediul Primăriei Ștefăneşti, 
Calea Bucureşti nr.1, județul 
Argeş, Sala de Consiliu, în 
vederea închirierii bunului 
imobil aparținând domeniului 
public, în suprafață de 43 mp 
situat în intravilanul oraşului 
Ștefăneşti, str. Calea Bucureşti, 
zona „Parc”, județul  Argeş, în 
vederea desfăşurării activităților 
de comerț cu amânuntul în 
mag az ine  nespec ia l i za t e , 
precum şi a altor activități 
(potrivit obiectului de activitate 
al locatarului), către comuni-
tatea locală. Licitaţia se organi-
zează  în  baza  H.C.L.  nr. 
45/16.07.2020, iar preţul de 
pornire al licitaţiei va fi de 11 
lei/mp/lună la care se adaugă 
rata inflației la momentul înche-
ierii contractului, pentru bunul 
imobil aparținând domeniului 
public, în suprafață de 43 mp 
situat în intravilanul oraşului 
Ștefăneşti, str. Calea Bucureşti, 
zona „Parc”, județul  Argeş, în 
vederea desfăşurării activităților 
de comerț cu amânuntul în 
mag az ine  nespec ia l i za t e , 
precum şi a altor activități 
(potrivit obiectului de activitate 
al locatarului), către comuni-
tatea locală. Durata de închi-
riere este de 2 ani de la data 
încheierii contractului de închi-
riere, cu posibilitate de prelun-
gire a duratei. Caietul de sarcini 
al licitaţiei se poate procura de 
la sediul Primăriei oraşului 
Ștefăneşt i ,  județul  Argeş, 
Compartiment juridic, începând 
cu data de 09 octombrie 2020. 
Taxa de participare la licitaţie 
este de 10 lei, ce se poate achita 
la casierie sau prin ordin de 
plată, depunându-se dovada 
plății. Garanţia de participare la 
licitaţie este de 1.003 lei (11,66 
lei/mp/lună (11 lei/mp/lună plus 
rata inf lației de 0,66 lei/mp/
lună) x 43 mp = 501,38 lei x 2 = 
1.002,76, rotunjit ce depăşeşte 
0,50% fiind 1.003 lei). Condiţii 
de participare: nu se acceptă 
ofertanţii care înregistrează 
datorii la bugetul local. Ofertele 
se depun într-un exemplar 
original şi un exemplar copie 
conform cu originalul, la sediul 
Primăriei oraşului Ștefăneşti, 
județul Argeş sau prin poştă, în 
termen de 20 zile de la data 

publicării anunțului.  Informaţii 
suplimentare se pot obţine de la 
Primăria oraşului Ștefăneşti, tel. 
/fax:  0248 - 266752, zilnic între 
orele 10:00 - 14:00.

l 1.Informații generale privind 
autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul de iden-
tificare fiscală, adresa, numărul 
de telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail, persoana de contact: 
Comuna Padina, cu sediul în 
comuna Padina, str. Mare, nr. 
91A, județul Buzău, cod poştal 
127410, telefon/fax 0238/534.173, 
e-mail: primariapadina@ymail.
com, cod fiscal 4299470. 2.Data 
publicării anunțului de licitație în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a VI-a:  28.08.2020, 
conform O.U.G.nr.57/03.07.2019. 
3. Criteriile utilizate pentru deter-
minarea ofertei câştigătoare: Cel 
mai mare nivel al chiriei. 4.
Numărul ofertelor primite şi al 
celor declarate valabile: 4 oferte 
primite, 4 oferte declarate vala-
bile. 5. Denumirea/numele şi 
sediul/adresa ofertantului a cărui 
ofertă a fost declarată câştigă-
toare: -Asociația „Imaşul Verde 
2017” -comuna Padina, str. 
Macovei, nr. 40, județul Buzău 
-pentru spațiu în suprafață de 
12mp (o cameră -suprafață loca-
tivă principală), situat în comuna 
Padina, str.Erou Armă Ion, nr.6, 
județul Buzău; -S.C.BIO Art 
Green Invest S.R.L. -comuna 
Padina, str. Erou Armă Ion, nr. 
20, județul Buzău -pentru teren în 
suprafață de 100mp -situat în 
comuna Padina, str.Erou Armă 
Ion, nr. 6 (în curtea fostului sediu 
al primăriei), județul Buzău. 6. 
Durata contractului: 5 ani. 7. 
Nivelul chiriei: -876Lei/an pentru 
spațiu în suprafață de 12mp; 
-2.340Lei/an pentru teren în 
suprafață de 100mp. 8.Denu-
mirea,  adresa,  numărul  de 
telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea 
instanței: Tribunalul Buzău, 
Secţia Contencios Administrativ, 
municipiul Buzău, str.Arhitect 
Petre Antonescu, nr. 4, judeţul 
Buzău, cod poştal 120187, telefon 
0238/717.960, 0238/717.961, fax 
0238/717.959, e-mail: tr.buzau@
just.ro. 9. Data informării ofer-
tanților despre decizia de stabilire 
a ofertei câştigătoare: 22.09.2020. 
10. Data transmiterii anunțului 
de atribuire către instituțiile abili-
tate,  în vederea publicării : 
07.10.2020.

l  Administraţia Naţională 
„Apele Române” -Administraţia 
Bazinală de Apă Siret cu sediul 
în Bacău, str. Cuza Vodă, nr. 1, 
judeţul Bacău, cod 600274, 
t e l . 0 2 3 4 . 5 4 1 . 6 4 6 ,  f a x 
0234.510.050, în calitate de 
unitate locatoare, anunţă: orga-
nizarea în data de 03.11.2020 a 
licitaţiilor publice cu ofertă în 
plic închis privind închirierea de 
bunuri imobile, terenuri situate 
în albiile minore ale râurilor, pe 
raza judeţelor Bacău, Suceava şi 
Neamţ. Închirierea are ca scop 
exploatarea de agregate mine-
rale în vederea regularizării şi 
reprofilării albiei, pentru asigu-
rarea scurgerii optime în albie. 
Durata închirierii este de 24 de 
luni. Garanţia de participare 
es te  de  10% din  va loarea 
min imă  a  ch i r i e i  anua le . 
Valoarea minimă a chir iei 
anuale este de 0,052Lei /mp/
lună, pentru fiecare dintre 
următoarele bunuri imobile: 
Râul Cracău Căciuleşti 2/Girov, 
jud.Neamţ, 36.168mp; Căciu-
l e ş t i / G i r o v,  j u d .  N e a m ţ , 
3 9 . 0 0 0 m p ;  R â u l  M o l d o v a 
Drăgăneşti-Oniceni/Drăgăneşti, 
jud. Neamţ şi Forăşti, Drăgu-
şeni, jud. Suceava, 120.000mp; 
Drăguşeni 2 aval/Drăguşeni, 
jud.Suceava, 23.623mp; Drăgu-
şeni 2 amonte/Drăguşeni, jud.
Suceava, 22.771mp; Râul Siret 
Furnicari amonte/Letea Veche şi 
Buhoc, 22.000mp; Coteni Ciuc/
L e t e a  Ve c h e  ş i  B u h o c i , 
10.000mp; Râul Bistriţa Buhuşi 
a m o n t e  f e r m ă / B u h u ş i 
75 .796mp.  Tot  în  data  de 
03.11.2020 va fi scoasă la lici-
taţie suprafaţa de 2.571mp albie 
minoră râu Tazlăul Sărat pe 
raza  UAT Zemeş ,  judeţul 
Bacău, la preţul de 0,24Lei /mp/
lună, garanţia de participare 
fiind de 740,45Lei, în scopul 
consolidării malurilor râului în 
zona Parc 901 Tazlău, pentru o 
perioadă de 3 ani. Facem preci-
zarea că: -pentru perimetrele 
situat în albia minoră a râului 
Siret pe raza judeţului Bacău, 
incluse în Situl Natura 2000 
ROSCI 0434 -„Siretul Mijlociu”, 
respectiv Furnicari Amonte, 
Coteni Ciuc, în procesul de 
reglementare a activităţilor ce se 
vor desfăşura pe perimetrul 
propus spre  închir iere ,  se 
impune respectarea condiţiilor 
stabilite de către autoritatea 
pentru protecţia mediului , 
respectiv a prevederilor Legii 
nr.292/2018 privind evaluarea 
impactului anumitor proiecte 
p u b l i c e  ş i  p r i v a t e  s u p r a 

mediului, precum şi prevederile 
privind evaluarea adecvată 
conform art .28  a l in .2  d in 
O.U.G.  nr.57/2007 privind 
regimul ariilor naturale prote-
jate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi faunei sălba-
tice, cu completările şi modifică-
r i l e  u l t e r i o a r e .  - p e n t r u 
perimetrele Drăgăneşti-Oniceni, 
Drăguşeni 2 Amonte, Drăguşeni 
2 Aval situate în Situl Natura 
2 0 0 0  R O S C I  0 3 6 3  „ R â u l 
Moldova  în t re  Onicen i  ş i 
Miteşti”, conform prevederilor 
Regulamentelor acestor arii 
protejate aprobate prin Ordinul 
M.M.A.P. nr.1640/2016, este 
interzisă activitatea de exploa-
tare a agregatelor minerale, 
precum şi efectuarea de activi-
tăţi  conexe în perioada 01 
aprilie-31 iulie. De asemenea, 
pentru toate perimetrele situate 
în ariile naturale protejate mai 
sus amintite, facem următoarea 
menţiune: Obligaţia obţinerii 
actelor de reglementare în 
domeniul mediului cade în 
sarcina locatarului. Prin partici-
parea la procedura de închiriere 
acesta îşi asumă integral toate 
riscurile legate de neobţinerea 
acestor acte şi nu va putea soli-
cita locatorului (A.B.A.Siret) 
restituirea valorii chiriei dato-
rate  de  la  data  încheier i i 
contractului. Garanţia de parti-
cipare poate fi constituită sub 
forma unei scrisori de garanţie 
bancară eliberată de o bancă din 
România în favoarea unităţii 
locatoare sau a unui ordin de 
plată, confirmat prin extras de 
cont, în contul RO51TREZ 
0615005 XXX013935 -Trezo-
reria Bacău, CIF 33839263. 
Condiţiile de participare sunt 
precizate în caietul de sarcini. 
Ofertele vor fi depuse în data de 
03.11.2020, până la ora 09:30 şi 
vor fi deschise în aceeaşi zi la 
ora 10.00. Preţul caietului de 
sarcini este de 950,00Lei cu 
TVA, plata acestuia efectuân-
du-se cu ordin de plata în contul 
R O 6 9 T R E Z  0 6 1 5 0 2 2 0 1 
X013928 -Trezoreria Bacău, CIF 
RO18264854. După efectuarea 
plăţii, caietul de sarcini se poate 
ridica de la A.B.A.Siret -biroul 
Cadastrul apelor şi Patrimoniu 
începând cu data de 09.10.2020 
şi până pe 30.10.2020, numai în 
baza unei solicitări  scrise. 
Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 23.10.2020, ora 
15:00. Valabilitatea obligatorie a 
ofertei este de 90 de zile de la 
data  deschider i i  aces te ia . 
Prezentul anunţ este postat pe 

site-ul www.rowater.ro/dasiret la 
rubrica Anunţuri -Licitaţii 
Active.

PIERDERI
l Declar pierdut Certificat de 
Înregistrare la Registrul Comer-
țului seria B nr.3246105 al firmei 
Arteslingua SRL, având cod 
unic de înregistrare la ONRC 
37215300. Îl declar nul.

l Clinica Elite SRL, înmatricu-
l a t ă  l a  O R C T B  s u b  n r.
J40/1264/2005, CUI:17153939, 
cu sediul social situat în Bucu-
reşti, Sector 1, Str. Tudor Ștefan, 
nr.42-44, P+Et.1, declarăm 
pierdut Certificatul de înregis-
trare al societății. Îl declarăm 
nul.

l Subsemnata Năstase Adriana 
anunț pierderea Certificatului de 
Inregistrare Registrul Comer-
t u l u i  c u  n u m ă r u l 
F38/424/19.07.2017 Persoană 
Fizică Autorizată Năastase 
Adriana. Cod Unic de Înregis-
trare 38004476

l Se declară pierdut şi nul Certi-
ficat Constatator emis în baza 
L e g i i  3 5 9 / 2 0 0 7 , 
nr.6959/10.03.2008 pentru Socie-
tatea Cooperativa Agricola 
H o r t u s ,  J 2 3 / 7 5 5 / 2 0 0 8 , 
CUI:2346311.

l  Subsemnata Dobre Iulia, 
domiciliată în Bucureşti, sector 
4, strada Tudor Gociu, nr.17A, 
declar pierderea  actului de 
concesiune nr.52/1995.

l  S h o e - L u t i o n  S R L , 
J5/2581/2019, CUI 41869842, 
declară piedut şi nul Certificat 
constatator pentru sediul social.

DISPARITII
l  Dispărut, Oproiu C.Vasile, la 
data de 18 Februarie 2010, plecat 
în staţiunea Băile Herculane, neîn-
torcându-se. Oproiu C.Vasile 
născut 19 septembrie 1937, ultimul 
domiciliu al său comuna Drăgu-
ţeşti, sat Tîlveşti, nr. 210, jud. Gorj, 
fiul lui Constantin şi Eleonora, 
născut în Comuna Drăguțeşti, 
Gorj. Semnalmente -înălţime 
1.80m, păr creţ, culoare albă, 
defect ochi drept protezat ochi 
sticlă, folosea o vorbă de salut 
(Salut vecine, sabia sus, Vasile 
Poietul). Cine ne poate ajuta dacă 
ştie de el poate contacta pe fiul 
dânsului Oproiu V.Ion, se oferă 
recompensă, telefon 0752.933.439.


