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OFERTE SERVICIU
l SC Lock Gate SRL angajează 20
asamblori - montatori profile
aluminiu şi geam termopan, cod
COR-712407. Condiţii: minim 10
clase. Postul este pe durată nedeterminată, 8 h/zi, salariu minim pe
economie 2230 lei. Oferta este valabilă şi pentru cetăţenii Uniunii Europene. Nu este necesară vechimea în
domeniu. Relaţii la tel. 0754/701217.
l Societatea Dany El Maryon HR
SRL recrutează asistent manager
pentru București. Se solicită cunoștințe de limbă engleză, rusă și
germană. Constituie un avantaj
experiența în acest domeniu. Candidații interesați sunt rugați să transmită CV-ul la adresa de e-mail:
office@dbcr.ro, până pe data de
12.06.2020 inclusiv, sau să sune la nr.
0765.443.952, în vederea stabilirii
unui interviu.
l Patiseria Mendi SRL din Nădlac
angajează 10 lucrători bucătărie
(spălători vase mari)- cod COR
941201. Condiții minime: studii
primare (8 clase), cunoștințe limba
engleză. CV-urile se depun pe e-mail
la adresa: expertoffice8@gmail.com.
Vor fi luate în considerare CV-urile
primite până la data de 15.06.2020.
Selecția candidaților va avea loc în
data de 16.06.2020 și constă în
concurs de CV-uri. Informații la
telefon: 0740.530.807.
l Patiseria Elvin SRL din Arad
angajează 10 lucrători bucătărie
(spălători vase mari)- cod COR
941201. Condiții minime: studii
primare (8 clase), cunoștințe limba
engleză. CV-urile se depun pe e-mail
la adresa: expertoffice8@gmail.com.
Vor fi luate în considerare CV-urile
primite până la data de 15.06.2020.
Selecția candidaților va avea loc în
data de 16.06.2020 și constă în
concurs de CV-uri. Informații la
telefon: 0740.530.807.

CITATII
l Subsemanta Preoteasa Lavinia,
reclamantă în dosarul numărul
12267/215/2018, citez în calitate de
pârât pe numitul Allegra Maurizio,
pentru divorț la Complet CMF4, ora
09:00, Judecătoria Craiova pentru
termenul din 08.07.2020.
l Pârâții Onofrei Constantin, Petenchea Mona, Petenchea Manuela
Simona, Petenchea Ioana, Plugaru
Paul, Plugaru Petru, Cuciureanu
Doru, Petenchi Paul, Petenchi Ioana
Daniela, Prisecaru Mariana Dorina,
Ishikawa Manuela-Simona sunt
citați la termenul din 15.07.2020, ora
14:00 la Tribunalul Botoșani, în
dosar nr. 10889/193/2008*, în faza de
recurs, având ca obiect fond funciar,
recurentă fiind Albota Livia.
l Se citează, în calitatea de pârâtă
numita Memaj Suela, cetăţean
albanez, născută la data de 20 ianuarie 1985, în localitatea Puke,
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Albania, cu ultimul domiciliu
cunoscut, în orașul Pecica, str. 218,
nr. 10, jud. Arad, în dosarul nr.
1605/55/2020, aflat pe rolul Judecătoriei Arad, în contradictoriu cu
reclamantul Vârtaci Cristian - Vlad,
dosar având ca obiect - exercitarea
autorităţii părinteşti, pentru data de
08 iulie 2020, în intervalul orar 09:00
- 10:00, sala 145.
l Numita Popescu Mariana, cu
ultimul domiciliu cunoscut în sat
Bădești, nr.65A, com.Brănești, jud.
Gorj, este chemată la Judecătoria
Craiova, în data de 22 iulie 2020, ora
09:00, dosar 10546/215/2019,
complet civil 33, în calitate de
pârâtă, reclamant fiind Dragu Paul
Alin.
l N u m i ț i i M a r o s a n Ti v a d a r,
Mureșan Todor, Ciunt Maria,
Marosan Todor, Csunt Maria,
Marosan Lina, Csunt Gergely a lui
Laszlo, Marosan Marisko, Marosan
Salomnyika, Marosan Flora soția lui
Markis Iuon, Ciunt Grigoraș,
Marosan Iuon, văduva lui Marosan
Zaharie născută Bodokan Anyika,
soția lui Marosan Gergely născută
Csunt Todoszia, Marosan Tivadar
sunt chemați în judecată, în calitate
de pârâți, pentru data de 02.07.2020,
ora 9:45, sala 19, la Judecătoria Dej,
în dosar nr. 3025/219/2019, obiect
hotărâre care să țină loc de act
autentic, reclamant fiind Marchis
Darius Vasile.
l Numiții Ittu Ioan și soția născută
Mik Saviuca sunt chemați în judecată, în calitate de pârâți, pentru
data de 02.07.2020, ora 10.00, sala
19:00, la Judecătoria Dej, în dosar
nr.4388/219/2019, obiect uzucapiune,
reclamantă fiind Moldovan ElenaSimona.
l Pavăl Andreea - Mihaela, cu
domiciliul în satul Cristeşti, comuna
Cristeşti, judeţul Botoşani, este
citată pentru data de 03 iulie 2020,
ora 12:00, la sediul notarului public
Stelian Agachi din Botoşani, Calea
Naţională nr. 103A, în calitate de
s u c c e s i b i l , î n d o s a r u l n r. 7 3 /
04.06.2020, privind succesiunea
defunctului Olariu Mihai, decedat la
data de 06.05.2014, cu ultimul domiciliu în localitatea Cristeşti, judeţul
Botoşani. În caz de neprezentare ori
de nedovedire a acceptării moştenirii
în termen de un an de la decesul
autorului, se prezumă renunţarea la
moştenire a celui citat.
l Pavăl Cezar, cu domiciliul în satul
Cristeşti, comuna Cristeşti, judeţul
Botoşani, este citat pentru data de
03 iulie 2020, ora 12:00, la sediul
notarului public Stelian Agachi din
Botoşani, Calea Naţională nr. 103A,
în calitate de succesibil, în dosarul
nr. 73/ 04.06.2020, privind succesiunea defunctului Olariu Mihai,
decedat la data de 06.05.2014, cu
ultimul domiciliu în localitatea Cristeşti, judeţul Botoşani. În caz de
neprezentare ori de nedovedire a
acceptării moştenirii în termen de un
an de la decesul autorului, se

prezumă renunţarea la moştenire a
celui citat.
l Pavăl Sorin - Florin, cu domiciliul
în satul Cristeşti, comuna Cristeşti,
judeţul Botoşani, este citat pentru
data de 03 iulie 2020, ora 12:00, la
sediul notarului public Stelian
Agachi din Botoşani, Calea Naţională nr. 103A, în calitate de succesibil, în dosarul nr. 73/ 04.06.2020,
privind succesiunea defunctului
Olariu Mihai, decedat la data de
06.05.2014, cu ultimul domiciliu în
localitatea Cristeşti, judeţul Botoşani. În caz de neprezentare ori de
nedovedire a acceptării moştenirii în
termen de un an de la decesul autorului, se prezumă renunţarea la
moştenire a celui citat.
l Olariu Vasile, cu domiciliul în
satul Cristeşti, comuna Cristeşti,
judeţul Botoşani, este citat pentru
data de 03 iulie 2020, ora 12:00, la
sediul notarului public Stelian
Agachi din Botoşani, Calea Naţională nr. 103A, în calitate de succesibil, în dosarul nr. 73/ 04.06.2020,
privind succesiunea defunctului
Olariu Mihai, decedat la data de
06.05.2014, cu ultimul domiciliu în
localitatea Cristeşti, judeţul Botoşani. În caz de neprezentare ori de
nedovedire a acceptării moştenirii în
termen de un an de la decesul autorului, se prezumă renunţarea la
moştenire a celui citat.
l Pavăl Ramona - Felicia, cu domiciliul în satul Cristeşti, comuna
Cristeşti, judeţul Botoşani, este
citată pentru data de 03 iulie 2020,
ora 12:00, la sediul notarului public
Stelian Agachi din Botoşani, Calea
Naţională nr. 103A, în calitate de
s u c c e s i b i l , î n d o s a r u l n r. 7 3 /
04.06.2020, privind succesiunea
defunctului Olariu Mihai, decedat la
data de 06.05.2014, cu ultimul domiciliu în localitatea Cristeşti, judeţul
Botoşani. În caz de neprezentare ori
de nedovedire a acceptării moştenirii
în termen de un an de la decesul
autorului, se prezumă renunţarea la
moştenire a celui citat.
l Se aduce la cunoștința publică
faptul că pe rolul acestei instanțe
este înregistrat dosarul civil nr.
2767/322/2019, privind pe petenții
Daczo Jozsef și Daczo Etelka, având
ca obiect dobândirea dreptului de
proprietate prin uzucapiune asupra
imobilului înscris CF nr. 24983
Cernat nr. top 620 provenită din CF
vechi 195 Cernatul de Jos, înscrisă
în cartea funciară cu suprafața de
2189mp, de natură pășune, proprietar tabular Torok Andras, decedat
la data de 30.09.1980 în comuna
Cernat, Glied Sandor, decedat la
data de 08.12.1982 în localitatea
Codlea, Glied Ida decedată la data
de 25.11.1998 în localitatea Săcele și
Molnar Berta, decedată la data de 10
mai 1977 în comuna Cernat, în
termen de o lună de la afișarea
somației, în caz contrar se va trece la
judecarea cererii, cu termen de judecată la data de 15 aprilie 2020.
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ANUNȚ de participare la licitație. 1. Primăria Municipiului Galați - cod fiscal: 3814810, str. Domnească nr. 54, tel:
0236.307.718/ fax: 0236/461.460, email: contracte.teren@primariagalati.ro; 2. Primăria Municipiului Galați
organizează, în data de 30.06.2020, licitație publică cu strigare, pentru vânzarea unui imobil cu destinația de
spaţiu comercial, proprietatea privată a Municipiului Galați, situat în Galaţi, str. Traian nr. 55, parter; 3. Imobilul
este compus din: suprafață totală de 94,82 mp, suprafaţă utilă de 94,82 mp şi teren indiviz aferent UI: 135,14 mp,
cota parte indiviză din părțile comune aferente UI: 18,67 mp, având nr. cadastral 1084450-C1-U1; 4. Scopul
vânzării îl reprezintă atragerea de noi venituri la bugetul local al Municipiului Galați; 5. Informații privind
documentația de participare: 5.1. Documentația de participare se poate solicita şi obține de la sediul Primăriei
Municipiului Galați, Serviciul închirieri, concesiuni şi vânzări terenuri, cabinete medicale; 5.2. Prețul Caietului de
sarcini este de 50 lei; 6. Pentru participarea la licitație, persoanele interesate trebuie să depună plicuri cu
documentele de calificare, în conformitate cu documentația de participare; 6.1. Data limită de depunere a
plicurilor: 29.06.2020, ora 15.00; 6.2. Adresa la care trebuie depuse plicurile: Primăria Municipiului Galați, str.
Domnească nr. 54, Biroul Registratură; 6.3. Plicurile se vor depune într-un singur exemplar; 7. Data şi locul în
care se va desfăşura şedinta publică de licitație: 30.06.2020, Primăria Municipiului Galați; 8. Denumirea,
adresa, numărul de telefon, fax, email al instituției competente în soluționarea litigiilor apărute şi termenele
pentru sesizarea instanței: Tribunalul Municipiului Galați, str. Brăilei nr. 153, jud. Galați, tel: 0236/412130, email:
tr-galati-comunicare@just.ro; 9. Persoană de contact: Chițu Laura, tel. 0236/307.718.

l Se citează paratul Dumitriu
(Hammami) Zounair la Judecătoria
Moineşti, dosar 3381/260/2018,
termen 30.06.2020, obiect divorţ,
reclamanta Dumitriu Alexandrina.
l Se citează pârâta Crețan Diana
Maria din com. Bălești, sat Stolojani,
în data de 04.06.2020, orele 9:30, la
Judecătoria Tg-Jiu, în dosar nr.
7592/318/2019.
l Toloiu Vasilie Ti, sotia Oltean
Victoria sunt citati in 16.07.2020, la
Judecatoria Turda, orele - 11:00, in
dosar civil nr.3211/328/2019 pentru
succesiune.
l Kolozsvari Estera, casatorita
Bruzadeli, Koloszvari Sofia, casatorita cu Rigo Iosif, Nagy Ileana casatorita Horvath si Koloszvari Ana
casatorita Barbos sunt citati in
7.07.2020, la Judecatoria Turda,
orele - 13:30, in dosar civil nr.
8518/328/2018 pentru succesiune.
l Blag Ioan Al Lui Matye, Blag
Todor Al Lui Matye, Blag Ioan Al
Lui Nekita, Blag Nasztaszia A Lui
Nekita, casatorita cu Banda Janos,
Blag Marina, casatorita cu Blag
Maxim, Bencze Veronika, Bencze
Viktoria, Bencze Adolfina, Bencze
Janos, Bencze Vaszilie, Bencze
Gergely, Ignat Iren Al Lui Miklos,
casatorita cu Ilyes,Ignat, Maria A
Lui Miklos, Ignat Nasztaszia,vaduva
lui Bencze Demeter, Filip Janos,
Filip Joszef Al Lui Janos Filip Vazul
Al Lui Janos, Farcaș Ana, casatorita
cu Ignat Ioan, Farcaș Valeria, casatorita cu Felea Vasile sunt citati in
21.07.2020, la Judecatoria Turda,
orele-13:00, in dosar civil nr.
5834/328/2019.
l Numitul Pop Dorin Augustin, cu
ultimul domiciliu în sat Gelmar, nr.
12, jud.Hunedoara, este citat în
dosar nr. 4593/97/2014/a4 pe rolul
Curții de Apel Alba Iulia, cu sediul
în Mun.Alba Iulia, str. I.C. Brătianu,
nr. 1, având ca obiect contestație
împotriva Raportului de activitate,
aflat în stadiul apelului, în calitate
de intimat, pentru data de 23 iulie
2020, ora 10:00, camera 11, în proces
cu societatea Chemirol Agro SRL în
calitate de apelant și SC Full Europa
SRL Geoagiu în calitate de debitor și
alții.
l Numitul Popa Cornel Iosif, cu
ultimul domiciliu în comuna Șibot,
sat Băcăinți, str. Principală, nr. 151,

jud.Alba, este citat în dosar nr.
4593/97/2014/a4 pe rolul Curții de
Apel Alba Iulia, cu sediul în Mun.
Alba Iulia, str. I.C.Brătianu, nr. 1,
având ca obiect contestație împotriva Raportului de activitate, aflat
în stadiul apelului, în calitate de
intimat, pentru data de 23 iulie 2020,
ora 10:00, camera 11, în proces cu
societatea Chemirol Agro SRL în
calitate de apelant și SC Full Europa
SRL Geoagiu în calitate de debitor și
alții.

SOMATII
l Judecătoria Chișineu Criș. Sediu:
Chișineu Criș, str. Gării, nr. 24,
județul Arad. Tel.: 0257.350.692.
Fax: 0257.350.231. Operator
3210/2501. Dosar nr. 336/210/2020.
Emisă la 05.06.2020. Somație. În
dosarul civil cu nr.336/210/2020 al
Judecătoriei Chișineu Criș având ca
obiect uzucapiune, reclamantul Kiss
Attila Iosif a solicitat ca instanța să
constate dobândirea de către reclamant a dreptului de proprietate, cu
titlu de uzucapiune, asupra imobilului înscris în CF nr. 304156
C h i ș i n e u C r i ș , n r. t o p 2 3 9 .
A1159/109, nr.cad. 1543, compus din
teren extravilan având categoria de
folosință teren arabil, în suprafață
de 16.198mp și situat în tarla nr.239
parcela A 1159/109; și asupra imobilului înscris în CF nr. 304157
Chișineu Criș nr.top 238.A1147/15,
nr.cad. 1541, compus din teren extravilan având categoria de folosință
teren arabil, în suprafață de 7.800mp
și situat în tarla nr.238 parcela
A1147/15; înscrierea dreptului de
proprietate al reclamantului asupra
celor două imobile. Proprietar
tabular, Pusenyak Maria-Iuliana
(una și aceeași persoană cu
Pusenyak Maria cum figurează în
TP și în CF), decedată. Toți ce interesați în cauză pot formula opoziții
la prezenta somație, în termen de 30
de zile de la publicare și respectiv
afișarea somației, în dosarul cu
numărul de mai sus al Judecătoriei
Chișineu Criș. Emis în baza Încheierii de ședință din data de
04.06.2020, conform art. 130 din
Decretul Lege nr. 115/1938. Termen
de afișare pe o durată de 30 de zile.
Președinte. Grefier.

DIVERSE
l Zelca Adrian, cu domiciliul în
jud.Constanța, municipiul
Constanța, Aleea Siracuzza, nr. 2, et.
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8, ap. 61, titular al notificării
privind „Întocmire PUZ În Vederea
Introducerii Terenului În Intravilan
Industrial, Pentru Investițiile:
Stație Preparare Betoane, Stație
Preparare Mixturi Asfaltice, Clădiri
Industriale Și Clădiri De Birouri”,
amplasat în jud.Constanța, orașul
Năvodari, extravilan, B-dul Năvodari, fn, parcela A423/1/1 și
A423/1/2, număr cadastral/Cf
115185, 115186, anunță publicul
interesat că, în urma parcurgerii
etapei de încadrare din ședința
CSC din data de 3.05.2020, s-a luat
decizia supunerii procedurii de
adoptare fără aviz de mediu.
Publicul poate formula comentarii
privind decizia etapei de încadrare
pe care le transmite în scris Agenției pentru Protecția Mediului
Constanța, str. Unirii, nr. 23, tel./fax
0241.546.696, în termen de 10 zile
calendaristice de la publicarea
anunțului.
l SC Apan Motors SRL anunță
publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul: „Construire platforme
betonate și construcții ușoare cu
funcțiuni servicii comerciale
nonalimentare (Service Auto,
Spălătorie) și comerciale alimentare (restaurant, terasă), amenajări incintă, gospodărie de apă,
bazin vidanjabil, împrejmuire
teren și organizare de șantier”,
propus a fi amplasat în orașul
Otopeni, județul Ilfov, nr. topografic al parcelei 28, loturile 15,
16, 17, 18, 19, identificat prin nr.
Cadastral 105472. Informațiile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul autorității
competente pentru protecția
mediului Ilfov din Aleea Lacul
Morii, Nr.1, Sector 6, București și
la sediul Apan Motors SRL din
Drumul DN22B, KM4, P37/1, lot
2, Brăila, județul Brăila, în zilele
de luni până vineri, între orele
09.00-12.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul
autorității competente pentru
protecția mediului Ilfov.
l SC Cot Auto Luc SRL, titular al
proiectului: „Construire spălătorie
auto”, anunţă publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Mureș, fără
evaluarea impactului asupra
mediului în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul
„Construire spălătorie auto”,
propus a fi amplasat în orașul
Sovata, strada Lungă, nr. 59/A,
județul Mureş. Proiectul deciziei de
încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://
apmms.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/observații
la proiectul deciziei de încadrare, în
termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de
internet APM Mureș.

l Leavis Cont IPURL, in calitate
de administrator judiciar notific
deschiderea procedurii generale a
insolventei privind pe debitoarea SC
Maresso Shops SRL, cu sediul in
Campina, str. Bulevardul Carol I,
nr. 57, bl. 23 H1, Et. 1, AP. 4, jud.
PRAHOVA, CUI 36889444, J
29/16/2017, dosar 1185/105/2020
Tribunal Prahova. Termene: termen
pentru depunerea actelor de catre
debitoare conf. art. 67 alin din lege
17.06.2020, termenul pentru depunerea opozitiilor de catre creditori
10 zile de la primirea notificarii si
termenul pentru solutionarea opozitiilor 10 zile dupa formularea opozit i i l o r, i n r e g i s t r a r e c r e a n t e
10.07.2020, verificare creante si
afisare tabel preliminar 22.07.2020,
solutionare contestatii si definitivare
tabel 14.08.2020. Adunarea creditorilor 27.07.2020 ora 14:00, la sediul
lichidatorului. Relatii la telefon
0723880617, e-mail voichita _
onofrei @yahoo.com.
l Anunț privind lucrarea
“Construcție Stație Distribuție
Carburanți și Spălătorie Auto“ pe
strada Caracalului, nr. 12-14,
Corabia, jud.Olt, privind obținere
PUZ la adresa mai sus menționată.
Beneficiar: SC Dolgas SRL.
l SC Xpress Self Service SRL cu
sediul în Şos. Giurgiului nr. 16, etaj
1, sector 4, Bucureşti, anunţă că a
depus la Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bucureşti documentaţia
tehnică necesară autorizării din
punct de vedere al protecţiei
mediului a activităţii de: -Întreţinere şi reparare a autovehiculelor,
obiectivul principal: Spălătorie auto
în regim autoservire- Cod CAEN
4520; -Desfăşurată în punctul de
lucru din Bucureşti, Str. Postavarului nr. 24-52, sector 3. Documentaţia se poate studia la sediul
Agenţiei Pentru Protecţia Mediului
Bucureşti din Aleea Lacul Morii
nr.1, sector 6, de luni până joi între
orele 9:00-13:00. Observaţii/ comentarii şi sugestii se primesc în scris la
sediul APM Bucureşti, sau la
Te l e f o n : 0 2 1 / 4 3 0 . 6 6 . 7 7 , F a x :
021/430.66.75 în termen de 15 zile
de la data publicării anunţului.
l Pe rolul Judecatoriei Botosani se
judeca dosarul nr. 17059/193/2019,
care are ca obiect uzucapiune, reclamanta Parohia cu Hramul Sfanta
Cuvioasa Parascheva din satul
Libertatea, comuna Calarasi,
judetul Botosani, pârâtă- UAT
Calarasi, judetul Botosani. Reclamanta cere instantei de judecata
sa-i constituie un drept de proprietate pentru suprafata de 2304 mp
teren intravilan (curtea bisericii) si
suprafata de 8120 mp extravilan si
care este cimitirul satului.
l Via Insolv SPRL Ploieşti, str.
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
tel/fax 0244 519800, numită administrator judiciar prin sentinta nr.
178 din data de 27.05.2019 pronunţată de Tribunalul Prahova, Secţia a

II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal - Biroul faliment, în
dosarul 466/105/2020, anunţă
deschiderea procedurii generale a
insolventei impotriva debitoarei
Tacomond Invest SRL cu sediul
social în Ploiesti, str. Nichita
Stanescu, nr. 6, Județ Prahova, înreg i s t r a t ă l a O R C s u b n r.
J29/1100/2012, cod de identificare
fiscală 30443492. Termenul limită
inregistrarea cererilor de admitere a
creantei este 10.07.2020. Termenul
limită pentru întocmirea tabelului
preliminar al creanţelor este
22.07.2020. Termenul pentru
afişarea tabelului definitiv este
14.08.2020. Adunarea creditorilor
are loc la data de 27.07.2020 ora
11:00 la sediul administratorului
judiciar.
l Administrator judiciar C.I.I.
Nicolau Florin cu sediul in Ploiesti,
Str. Ion Maiorescu nr. 12, bl. 33S1,
et. 6, ap. 6C, jud. Prahova, notifica
deschiderea procedurii generale a
insolventei societatii Trust Aba
Construct SRL, cu sediul in
Campina, str. Parcului nr. 15, jud.
Prahova, J29/2073/2017, CUI
38087650, dosar nr. 929/105/2020,
Tribunalul Prahova. Termen inregistrare creante: 15.07.2020. Termen
tabel preliminar: 04.08.2020.
Termen tabel definitiv: 31.08.2020.
Adunarea creditorilor: 10.08.2020.
l Grand Markt SRL anunță
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul „Instalație
mobilă distribuție GPL și SMCDEF02”, propus a fi realizat în
comuna Vărăști, str.Vasile Militaru,
nr. 282, jud. Giurgiu. Informațiile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Giurgiu,
șos.București, nr.111, sc.A+B, în
zilele de luni-joi între orele 09:0014:00 și vineri între orele 09:0012:00 și la sediul Grand Markt SRL,
din comuna Vărăști, str.Vasile Militaru, nr. 267, jud.Giurgiu. Observațiile publicului se primesc zilnic la
sediul APM Giurgiu.
l SC Mondial Group SRL, cu
sediul în București, sector 4, al.
Slătioara, nr. 11, bl. C11, sc. C, et. 2,
ap. 26, înregistrată la ONRC București, CUI 15323565, informează pe
cei interesați că s-a depus solicitarea
pentru emiterea vizei anuale pentru
autorizatia de mediu pentru activitatea de comerț cu amănuntul al
carburanților pentru autovehicule
în magazine specializate, desfășurată în București, sector 3, str. Sold.
Stelian Mihale, nr. 14-20. Informații
se pot solicita la sediul ARPM
București, sector 6, Al.Lacul Morii,
între orele 9.00-12.00, luni/vineri.
Propuneri sau contestații se pot
depune la sediul ARPM București
în termen de 10 zile de la data
publicării prezentului anunț.
l SC Mondial Group SRL, cu
sediul în București, sector 4, al.
Slătioara, nr. 11, bl. C11, sc. C, et. 2,
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ap. 26, înregistrată la ONRC București, CUI 15323565, informează pe
cei interesați că s-a depus solicitarea
pentru emiterea vizei anuale pentru
autorizația de mediu pentru activitatea de comerț cu amănuntul al
carburanților pentru autovehicule
în magazine specializate, desfășurată în București, sector 5, str. Toporași, nr. 14. Informații se pot solicita
la sediul ARPM București, sector 6,
Al.Lacul Morii, între orele 9:0012:00, luni/vineri. Propuneri sau
contestații se pot depune la sediul
ARPM București în termen de 10
zile de la data publicării prezentului
anunț.
l Comuna Ghiroda, titular al
proiectului anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș, de a nu
se supune evaluării impactului
asupra mediului, evaluării adecvate
și evaluării impactului asupra
corpurilor de apă în cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul
„Extindere rețea de canalizare
menajeră în comuna Ghiroda”, str.
în intravilan și drumuri de exploatare în extravilan com.Ghiroda, jud.
Timiș”. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul
APM Timiș, din localitatea Timișoara, b-dul Liviu Rebreanu, nr.
18-18A, jud. Timiș, în zilele de
luni-joi între orele 08:00-16:30,
vineri între orele 08:00-14:00,
precum și la următoarea adresă de
internet http://apmtm.anpm.ro
-Secțiunea Acorduri de mediu.
Publicul interesat poate înainta
comentarii/observații la proiectul
deciziei de încadrare în termen de
10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția
mediului.

ADUNARI GENERALE
l Convocare. Administratorul unic
al societății Scala SA, cu sediul
social în municipiul Arad, bulevardul Revoluției, nr. 39-41, județul
Arad, înmatriculată la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul Arad sub nr. J2/12/1991,
identificator unic la nivel european
ROONRC.J2/12/1991, cod de identificare fiscală RO3368717,
convoacă Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor la data
de 13.07.2020, ora 14:00, la adresa:
Mun.București, B-dul Pierre de
Coubertin nr. 3-5, Office Building,
etaj 6, Sector 2, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de
06.07.2020, cu următoarea ordine
de zi: 1. Aprobarea vânzării imobilului proprietatea societății situat în
municipiul Arad, bulevardul Revoluției nr. 39-41, județul Arad, reprezentat de terenul în suprafață de
3.867mp, înscris în Cartea Funciară
nr.300506 (nr.CF vechi: 44613) a
municipiului Arad, avȃnd nr.cadast r a l 3 0 0 5 0 6 ( n r. t o p o g r a f i c :

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
227/b/1/2;228/1/1;229/a/1;229/
b/1/1;230-231/a/2) împreună cu
construcția reprezentând „Magazin
Ziridava”, amplasată pe acest teren.
Adunarea va decide cu privire la
modalitatea de vânzare a imobilului, va stabili prețul minim și
modalitatea de plată a acestuia, va
hotărî cu privire la persoanele care
vor fi împuternicite să negocieze
clauzele contractuale, să decidă cu
privire la detaliile tranzacției, să
semneze contractul de vânzare și
orice alt act prealabil ori subsecvent
vânzării, să aprobe efectuarea
oricăror formalități necesare și să
angajeze cheltuielile aferente în
scopul vânzării imobilului. 2.
Mandatarea unor persoane pentru
îndeplinirea formalităților de publicitate. În cazul în care cvorumul
necesar nu se va întruni la data
menționată, Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor se va
ține la data de 14.07.2020, la aceeași
oră și în același loc, cu aceeași
ordine de zi. Documentele și materialele informative referitoare la
problemele incluse pe ordinea de zi
a adunării pot fi obținute de la
sediul societății. Acționarii pot
participa la adunare personal sau
prin reprezentanți, în baza unei
procuri speciale, conform dispozițiilor legale.
l Convocator. Consiliul Filialei
Centru a Asociaţiei Naţionale a
Evaluatorilor Autorizaţi din
România, în temeiul art.6 alin.(2)
din Regulamentul de organizare și
funcționare a filialelor, aprobat prin
Hotărârea Conferinței Naționale nr.
4/2012, cu modificările ulterioare și
în conformitate cu prevederile art.1
din Hotărârea Consiliului director
nr. 42/25.05.2020, convoacă membrii
titulari ai acestei Filiale să participe
la Adunarea Generală, organizată
la distanță în data de 13 iulie 2020,
ora 14:00. Participarea membrilor se
va realiza exclusiv online, folosind
mail-ul și pagina personală, cu
respectarea procedurii stabilite prin
Hotărârea Consiliului director nr.
42/25.05.2020, postată pe pagina
web a ANEVAR. Ordinea de zi
cuprinde: -Aprobarea raportului de
activitate a Consiliului Filialei
pentru anul 2019; - Prezentarea
situațiilor financiare pentru anul
2019; - Prezentarea programului de
activitate și proiectul de buget
pentru anul 2020; - Alegerea delegaților care vor reprezenta filiala la
Conferința Națională ANEVAR;
-Diverse.Convocator pentru
Adunarea Generală a Asociația
Cluburilor Lions District 124
România. Subscrisa „Asociația
Cluburilor Lions District 124
România“, cu sediul în Câmpulung
Muscel, str.Fundătura Gruiului,
n r. 2 , J u d . A r g e ș , a v â n d C I F
9791600, legal reprezentată prin
Guvernator, dl.Șain Dumitru
Dănuț, în virtutea drepturilor
conferite de lege și a prevederilor
art.10 Secțiunea 4 din Statutul
„Asociaţia Cluburilor Lions District
124 România”, cât și a Hotărârii nr.
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1/15.03.2020 a Cabinetului de
District şi a dispoziţiilor OG
nr.26/2000 privind asociaţiile şi
fundaţiile, vă convoacă pentru data
de 19 iunie 2020, ora 10:00, la adresa
Municipiul Câmpulung, str.Fundătura Gruiului, nr. 2 (Complex
Ceramus), unde va avea loc
Adunarea Generală a Asociaţiei. În
cazul neîndeplinirii condițiilor legale
de validitate stabilite de Statut,
Adunarea Generală va fi reprogramată în data de 20 iunie 2020, ora
10:00, în același loc, cu aceeași
ordine de zi. Dacă din motive climaterice în ziua de 20 iunie nu poate
avea loc o întâlnire în „aer liber”
Adunarea Generală a Asociației va fi
reprogramată în data de 26 iunie
2020, ora 10:00, în același loc, cu
aceeași ordine de zi. Ordine de zi: 1.
Aprobarea Raportului de Activitate
al Cabinetului Districtului în perioada 1 iulie 2019-30 iunie 2020; 2.
Validarea Hotărârilor și Deciziilor
Cabinetului Districtului luate în
perioada 1 iulie 2019-30 iunie 2020;
3. Alegerea şi numirea Cabinetului
Districtului (Guvernator, primul și al
doilea Vice-Guvernator) conform
art.IX -Secţiunea 2 din Statut, cât şi
aprobarea componenţei Cabinetului
Districtului 124 România pentru
anul lionistic 2020-2021. 4. Aprobarea delegării şi a mandatării
persoanei şi/sau persoanelor fizice
pentru a semna în numele şi pentru
Asociaţie şi a face toate demersurile
necesare înregistrării tuturor modificărilor intervenite.
l Societatea Alliance Qwest
Company S.A., Constanţa, str. Timişana nr. 34, camera 7, etaj 4, J
13/1894/2013, CUI 32155852.
Convocare. Subsemnatul, Raduca
Septimiu Manuel, în calitate de
administrator unic al societăţii Alliance Qwest Company S.A., convoacă
adunarea generală ordinară a acţionarilor Societăţii Alliance Qwest
Company - S.A. („Societatea”),
persoană juridică română, cu sediul
în Constanţa, str. Timişana nr. 34,
camera 7, etaj 4, judeţul Constanţa,
înregistrată la O.R.C. de pe lângă
Tribunalul Constanţa sub nr.
J13/1894/2013, având CUI
32155852, în data de 15.07.2020, ora
12.00, la sediul societăţii din
Constanţa, str. Timişana nr. 34,
camera 7, etaj 4, judeţul Constanţa,
cu următoarea ordine de zi: 1.
Prezentarea şi aprobarea Raportului
Administratorului pe anul 2019; 2.
Prezentarea Raportului Comisiei de
Cenzori privind situaţia financiară
anuală la 31.12.2019; 3. Discutarea
şi aprobarea situaţiei financiare
anuale pe anul 2019; 4. Descărcarea
de gestiune a administratorului
pentru anul 2019; 5. Diverse. În
cazul în care la data şi la ora precizate se constată că nu sunt îndeplinite condiţiile necesare pentru
desfăşurarea Adunării Generale
Ordinare, se convoacă o noua
Adunare Generală Ordinară, cu
aceeaşi ordine de zi şi în acelaşi loc,
în data de 16.07.2020, ora 12.00. La
Adunarea Generală Ordinară vor

participa toţi acţionarii înregistraţi
în Registrul Acţionarilor la data de
01.07.2020, stabilită ca dată de referinţă. Acţionarii pot participa la
adunare direct sau prin mandatari
împuterniciţi cu procură specială, ce
se va depune la sediul societăţii până
la data de 14.07.2020. Administrator
Unic, Raduca Septimiu Manuel.
l Preşedintele Consiliului de administraţie Nasir Iqbal Convoacă
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor societăţii Agromec
Balaciu S.A., persoană juridică
română, cu sediul în comuna
Balaciu, Calea Bucureşti nr. 2, Corp
C14, parter, biroul nr. 1, judeţul
Ialomiţa, înregistrată în Registrul
Comerţului sub nr. J21/458/2012,
cod fiscal RO 2069440 („Societatea”), din iniţiativa Consiliului de
Administraţie, pentru data de
15.07.2020, orele 10:00, la sediul
social al Societăţii. În cazul în care
adunarea generală convocată nu se
va putea ţine la data primei convocări, din lipsă de cvorum, o a doua
adunare generală se va putea ţine pe
data de 16.07.2020, ora 10.00, la
sediul social al Societăţii. Relaţii
suplimentare se pot obţine la telefon:
0728118239. Adunarea Generală
Ordinară va avea următoarea ordine
de zi: 1. Aprobarea balanţei de verificare la 31.12.2019 şi a situaţiilor
financiare anuale la 31.12.2019
compuse din „Bilanţ”, „Contul de
profit şi pierdere”, „Date informative” şi „Note explicative la situaţiile
financiare anuale”, ţinând cont de
Raportul de gestiune al administratorilor la 31.12.2019. 2. Aprobarea
profitului contabil înregistrat la
31.12.2019, în sumă de 1.195.566,00
Lei şi se repartizează după cum
urmează: -0 Lei - rezerva legală;
-1.195.566,00 Lei - valoare rămasă
nerepartizată. Decizia repartizării
acesteia va fi luată ulterior. 3. Aprobarea Raportului Comisiei de
Cenzori. 4. Aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pentru anul
2020. 5. Aprobarea împuternicirii
Dlui. Joao Costa de Castro, pentru a
semna în numele şi pentru acţionari,
toate documentele şi declaraţiile, să
solicite orice atestări, inclusiv
completarea tuturor documentelor şi
îndeplinirea tuturor formalităţilor
necesare înregistrării Deciziei adoptate. 6. Diverse. Preşedintele Consiliului de Administraţie Nasir Iqbal.
l Preşedintele Consiliului de administraţie Nasir Iqbal Convoacă
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor Societăţii Agrozootehnica Făcăeni S.A., cu sediul în
comuna Făcăeni, strada Feteşti nr.
264, Corp C2, parter, biroul nr. 1,
judeţul Ialomiţa, având nr. de ordine
în Registrul Comerţului
J21/463/2012, cod fiscal RO 2081346
(„Societatea”), din iniţiativa Consiliului de Administraţie, pentru data
de 15.07.2020, ora 12:00, la sediul
social al Societăţii. În cazul în care
adunarea generală convocată nu se
va putea ţine la data primei convocări, din lipsă de cvorum, o a doua

adunare generală se va putea ţine pe
data de 16.07.2020, ora 12:00, la
sediul social al Societăţii. Relaţii
suplimentare se pot obţine la telefon:
0728118239. Adunarea Generală
Ordinară va avea următoarea ordine
de zi: 1. Aprobarea balanţei de verificare la 31.12.2019 şi a situaţiilor
financiare anuale la 31.12.2019
compuse din „Bilanţ”, „Contul de
profit şi pierdere”, „Date informative” şi „Note explicative la situaţiile
financiare anuale”, ţinând cont de
Raportul de gestiune al administratorilor la 31.12.2019. 2. Aprobarea
pierderii contabile înregistrată la
31.12.2019, în suma de 1.983.946,00
Lei. 3. Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori. 4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru
anul 2020. 5. Aprobarea împuternicirii Dlui. Joao Costa de Castro,
pentru a semna în numele şi pentru
acţionari, toate documentele şi
declaraţiile, să solicite orice atestări,
inclusiv completarea tuturor documentelor şi îndeplinirea tuturor
formalităţilor necesare înregistrării
Deciziei adoptate. 6. Diverse. Preşedintele Consiliului de Administraţie
Nasir Iqbal.
l Administratorul Unic al Societăţii
Amattis SA, cu sediul social în Municipiul Galați, str.Narciselor, nr. 47,
cam. 1, jud. Galați, înmatriculată la
Registrul Comerţului de pe lângă
Tr i b u n a l u l G a l a ț i s u b n r.
J17/902/2005 şi cod unic de înregistrare 17532193 (denumită în continuare „Societatea”), în conformitate
cu prevederile art. 117 din Legea nr.
31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi ale Actului
Constitutiv al Societăţii, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 14.07.2020,
ora 10:00 şi Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor, pentru
data de 14.07.2020, ora 11:00, ambele
în bd.George Coşbuc, nr. 2 (incinta
Ada Business Center), etajul 2,
camera 211, Galaţi, judeţul Galaţi.
În cazul în care Adunarea nu se
întruneşte legal şi statutar în data
menţionată, Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor şi Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor se vor organiza în data de
15.07.2020, la aceeaşi oră şi în acelaşi
loc. Au dreptul să participe și să
voteze în cadrul adunării generale
toți acţionarii înregistraţi înregistrati
în evidenţele Societăţii- în registrul
acţionarilor şi în evidenţele Oficiului
Registrului Comerţului la sfârşitul
zilei de 08.07.2020 considerată, în
conformitate cu prevederile art. 123
alin.(2) din Legea nr. 31/1990 privind
societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, drept
Dată de Referinţă pentru ţinerea
Adunărilor. ORDINE DE ZI: I.
Pentru Adunarea Generală Ordinară
a Acţionarilor: 1. Prezentarea și
aprobarea situațiilor financiare
anuale, bilanțul contabil și contul de
profit și pierdere întocmite la data de
31.12.2019 pe baza Raportului de
gestiune al administratorului unic. 2.

III
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Aprobarea descărcării de gestiune a
administratorului unic al societății
pentru activitatea desfășurată în
exercițiul financiar 2019. 3. Revocarea prin vot secret a auditorului
financiar actual. 4. Numirea prin vot
secret a unui nou auditor financiar,
stabilirea duratei mandatului și
împuternicirea administratorului
unic pentru negocierea și încheierea
contractului de audit. 5. Aprobarea
prelungirii mandatului administratorului unic pentru un mandat de 4
ani. 6. Aprobarea politicii de remunerare a administratorul unic al
societății. 7. Aprobarea închirierii
imobilelor deținute în proprietate. 8.
Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substituire, a administratorului unic pentru a redacta și semna
hotărârea AGOA adoptată, şi să
efectueze orice formalităţi necesare
pentru a menţiona/înregistra hotărârea la Oficiul Registrului Comerțului şi pentru publicare hotărârii în
Monitorul Oficial al RomânieiPartea a IV-a. II.Pentru Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor: 1.Aprobarea vânzarii de
urgență a următoarelor imobile din
patrimoniul societății în vederea
stingerii obligațiilor la bugetul
statului și local precum a altor obligații și datorii restante ale societății,
sau oprirea procedurilor de executare silită, conform deciziilor administratorului unic la prețurile
stabilite prin rapoarte de evaluare, și
împuternicirea acestuia să reprezinte
societatea în fața notarului public
sau a altor persoane și autorități,
dacă este necesar, cu posibilitatea de
substituire: -Imobil situat în Localitatea Petroșani, jud.Hunedoara, str.
Aviatorilor, Bl.18, scara 1, etajparter, ap. nr.3, ce în natură reprezintă apartament cu 3 camere și
dependințe în suprafață utilă de
44,76mp, înscris în CF 60927-C1-U8
Petroșani (provenită din conversia pe
hârtie a CF 5866 Livezeni), nr. Top
434/140/I/P/3; -Imobil situat în localitatea Curtea de Argeș, jud.Argeș,
str.Unirii, Bl.D8, sc.A, etaj parter,
ap.1, ce în natura reprezintă spațiu
compus din 3 camere +dependințe în
suprafață utilă de 63mp, înscris în
CF nr.80508-C1-U9, Curtea de Argeș
(provenită din conversia pe hârtie a
CF nr.4430 Curtea de Argeș nr.
Cadastral 155/A;I); -Imobil situat în
Localitatea Oltenița, jud.Călărași,
B-dul.1 Decembrie, nr.16, ce în
natura reprezintă construcții administrative și social culturale cu suprafața de 97,012mp, cu teren intravilan
aferent în suprafața măsurată de
418mp, înscris în CF.20617 Oltenița,
(provenită din conversia pe hârtie de
pe a CF 3656 Oltenița) nr. Cadastral
91 și respectiv 91-C1; C1-construcție
cu două încăperi și un wc la parter,
situată în Mun.Galați, județul Galați,
Str.Dogăriei, nr.133, având o suprafață construită la sol de 158,18mp,
identificată prin CF 108768-C1 a
unității administrativ-teritoriale
Galați (provenită din conversia CF
nr.32280) și nr. Cadastral 11556-C1,
terenul aferent construcției se identifică prin CF nr.108768 a unității
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administrativ teritoriale Galați și
număr cadastral 11556; C2construcție, în regim de înălțime
P11E, formată din o magazie, un wc,
două holuri, două birouri, un depozit
la parter și o încăpere la etaj, situată
în Mun.Galați, județul Galați, Str.
Dogăriei, nr.133, având o suprafață
construită la sol de 142,32mp, identificată prin CF 108768-C2 a unității
administrativ-teritoriale Galați
(provenită din conversia CF
nr.32280) și nr. Cadastral 11556-C2,
terenul aferent construcției se identifică prin CF nr.108768 a unității
administrativ teritoriale Galați și
număr cadastral 11556; -bunul
imobil compus din teren, categoria
de folosință curți construcții, situat
în oraș Busteni, str.Amurgului, FN,
jud.Prahova, în suprafață de 350mp
din acte (351mp din măsurători), cu
nr. Cadastral 21252 (10611 vechi),
intabulat în CF 21252 (6129 veche), a
Orș. Bușteni, jud.Prahova; -bunul
imobil compus din teren, categoria
de folosință curți construcții, situat
în intravilanul Orș. Bușteni, str.
Viorelelor, FN, lot nr.1, jud.Prahova,
în suprafață de 596mp, având nr.
Cadastral 20432, împreună cu
construcția C1 (pensiune) amplasată
pe acesta, construită în regim de
D+P+E+M, în suprafață construită
la sol de 197,20mp (suprafața desfășurată de 840,17mp), având nr.
Cadastral 20432-C1; -construcție cu
destinația de spațiu comercial,
situată în mun.Galați, str.Henri
Coandă, nr.5, jud.Galați. Construcția
are o suprafață construită de 181,00
și o suprafață utilă de 172,90mp și
este identificată prin CF 111499-C1 a
unității administrativ-teritoriale
Galați (provenită din conversia cf
nr.15432) și nr. Cadastral 7339-C1.
Terenul aferent construcției în suprafață de 181mp se transmite în folosință cumpărătoarei, fiind
proprietatea Statului Român. Acest
teren se identifică prin CF 111499 a
UAT Galați și nr. Cadastral 7339;
-apartament situat în Mun.Tulcea,
str.Gavrilov Corneliu, nr. 168, bl. A2,
ap. 3, jud.Tulcea; -apartament situat
în Turnu Măgurele, Cetatea Turnu,
nr. 11, jud.Teleorman; -construcția
cantină P+1, situată în București, str.
Ion Minulescu, nr.67-93, sectorul 3,
înregistrat în CF 3163 a localității
București, cu o suprafață construită
de 682,55mp (LOTUL 2). 2.Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate
de substituire, a administratorului
unic pentru a redacta si semna hotărârea AGEA adoptată, şi să efectueze orice formalităţi necesare
pentru a menţiona/înregistra hotărârea la Oficiul Registrului Comerțului şi pentru publicarea hotărârii în
Monitorul Oficial al RomânieiPartea a IV-a. Acţionarii se vor putea
prezenta personal sau îşi pot numi
reprezentant la adunările generale.
Reprezentarea acţionarilor se poate
face şi prin alte persoane decât acţionarii, pe bază de procuri speciale.
Procurile speciale şi buletinele de vot
prin corespondenţă completate şi
semnate de către acţionari se vor
depune în original la sediul ales in

IV
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Supliment Anunțuri Mica Publicitate

Convocator până cel târziu la data
de 13.07.2020, ora 10:00, prin înregistrarea acestora sau prin poştă cu
confirmare de primire, astfel încât să
poată fi înregistrate la societate până
la data şi ora anterior menţionate.
Accesul acţionarilor îndreptăţiti să
participe la adunarea generală este
permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută cu actul de
identitate, iar în cazul acţionarilor
reprezentaţi cu o copie a procurii
speciale şi actul de identitate al
reprezentantului. Lista cuprinzând
informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea
profesională ale persoanelor propuse
pentru funcţia de auditor se află la
dispoziţia acţionarilor, putând fi
consultată şi completată de aceştia.
Materialele de şedinţă pot fi consultate la sediul ales în Convocator, în
zilele de luni-vineri, în intervalul
orar 10:00-15:00, începând cu data
publicării prezentului convocator în
Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a. Începând cu aceeaşi
dată acţionarii interesaţi pot solicita
transmiterea procurilor speciale şi
buletinelor de vot prin corespondenţă. Informaţiile suplimentare
precum şi solicitările se pot obţine/
transmite prin e-mail office.amattis.
sa@gmail.com
l SC Pantera SA, în lichidare
voluntară, cu sediul în Jimbolia, str.
Calea Moților, nr. 19, județul Timiș,
înregistrată la Registrul Comerțului
de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr.
J35/112/1991, Cod Unic de Înregistrare: RO1849633, prin lichidator
SCP Insolvein SPRL, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990,
republicată, cu modificările și
completările ulterioare și a Statutului societății, convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acționarilor în
data de 14 iulie 2020, la ora 11:00 și
Adunarea Generală Extraordinară a
Acționarilor în data de 14 iulie 2020,
la ora 12:00, prin mijloace electronice de transmisie a datelor, ambele
la sediul lichidatorului SCP Insolvein SPRL din Timișoara, str.Simion
Bărnuțiu, nr. 71, ap. 1, pentru toți
acționarii înregistrați în registrul
acționarilor la sfârșitul zilei de 29
iunie 2020, considerată Data de
Referință pentru ambele adunări. În
situația în care la data menționată
mai sus, din orice motiv, nu vor fi
întrunite condițiile de cvorum stabilite de lege și de Statut, lichidatorul
a convocat și a fixat, o a doua
AGOA pentru data de 16 iulie 2020,
la ora 11:00 a.m. și o a doua AGEA
pentru data de 16 iulie 2020, la ora
12:00, ambele la sediul lichidatorului, prin mijloace electronice de
transmisie a datelor, ambele cu
aceeași ordine de zi și Dată de Referință. Având în vedere situația
excepțională cauzată de pandemia
Covid-19 și măsurile adoptate de
autoritățile publice prin care este
limitat numărul de persoane care
pot participa fizic la o întrunire și
orice alte măsuri adoptate sau care
urmează să fie adoptate de autoritățile publice lichidatorul a decis

ținerea AGOA și AGEA prin
mijloace electronice de transmisie a
datelor și cu posibilitatea de vot prin
corespondență. Ordinea de zi a
AGOA este următoarea: 1. Aprobarea bilanțului contabil și a
contului de profit și pierdere pe anul
2019 pe baza rapoartelor prezentate
de Consiliul de Administrație. 2.
Aprobarea raportului de gestiune al
Consiliului de Administrație pe anul
2019. 3. Aprobarea raportului comisiei de cenzori pe anul 2019. 4.
Aprobarea trecerii pe venituri a
sumei 17.060,38Lei din contul 457
“Dividende” reprezentând dividende neridicate pentru anul 2015
(sume prescrise). 5. Aprobarea
trecerii pe venituri a sumei de
12.544Lei din contul 462 „Creditori” reprezentând dividende returnate pe motiv de deces, plecat din
țară, destinatar necunoscut aferente
anului 2011 și a sumei de 25.522Lei
tot din contul 462 „Creditori„ reprezentând dividende returnate pe
motiv de deces, plecat din țară,
destinatar necunoscut aferente
anului 2015. 6. Diverse. Ordinea de
zi a AGEA este următoarea: 1.
Aprobarea vânzării și a regulamentului de vânzare a bunurilor mobile
și imobile af late în patrimoniul
societății în cadrul procedurii de
lichidare voluntară. 2. Diverse.
Participarea și votul în cadrul
AGOA și AGEA se vor face prin
mijloace electronice de transmisie
a datelor la adresa de email: insolvein@yahoo.com, prin corespondență sau personal ori prin
reprezentant. Calitatea de acționar
și calitatea de reprezentant legal se
constată în baza listei acționarilor
de la Data de Referința, primită de
societate de la Depozitarul Central
SA. Informațiile cu privire la
convocarea adunării generale și la
documentele care urmează să fie
prezentate adunărilor generale
sunt puse la dispoziția acționarilor
la sediul lichidatorului, începând
cu data publicării convocatorului,
în zilele lucrătoare în intervalul
orar 9:00-17:00, sau vor fi transmise prin poștă/e-mail/fax fiecăruia dintre acționarii care
înaintează o cerere scrisă în acest
sens. În conformitate cu Legea
31/1990 republicată și modificată,
și actul constitutiv al societății,
acționarii pot participa și vota în
adunarea generală și prin reprezentare, în baza unei împuterniciri
acordate pentru respectiva
adunare generală; care vor fi
depuse în original, făcându-se
mențiune despre aceasta în procesul-verbal. Împuternicirile și buletinele de vot prin corespondență și
documentele aferente, se vor
expedia (inclusiv prin e-mail cu
semnătură electronică extinsa) la
adresa: insolvein@yahoo.com, în
original sau în copie, cuprinzând
mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Informații suplimentare se pot
obține la sediul lichidatorului la
telefon/fax: 0256.206.661.

LICITATII
l Clubul Sportiv Municipal Slatina,
cu sediul în mun.Slatina, str.Bld.
Sf.Constantin Brâncoveanu, nr. 1,
jud.Olt, organizează, în conformitate
cu prevederile Hotărârii Consiliului
L o c a l a l m u n . S l a t i n a n r.
83/28.04.2020, la data de 18.06.2020,
ora 10:00, licitație publică pentru
închirierea spațiului destinat comerț
alimentație publică din incinta
Clubului Nautic și de Agrement
„Plaja Olt” reprezentând foișor din
lemn în suprafață construită la sol
de 27,35mp, iar suprafața utilă de
23,65mp. Procurarea documentației
pentru participarea la licitație se
face de la Clubul Sportiv Municipal
Slatina, cu sediul în mun.Slatina, str.
Bld.Sf.Constantin Brâncoveanu,
nr.1, jud.Olt, persoană de contact
Cirstea Lidia, telefon/fax:
0349.881.148, e-mail: csmslatina@
yahoo.com. Depunerea ofertelor se
face la sediul Clubului Sportiv
Municipal Slatina până la data de
17.06.2020, ora 12:00.
l Consiliul Judetean Arad prin
Centrul Cultural Judetean Arad
lanseaza invitatia de participare la
licitatia publica de proiecte sesiunea
1-a 2020 pentru activitati non profit
de interes general, organizata potrivit
legilor in vigoare. Pentru Obtinerea
documentatiei standard (cererea de
finantare-cadru si Ghidul solicitantului) puteti consulta site-ul www.
ccja.ro; tel. 0357 405 386, fax: 0357
405 387. Perioada depunerii proiectelor este 17.06.2020- 13.07.2020.
Documentatia se va depunde la sediul
Centrului Cultural Judetean Arad,
str. George Baritiu nr. 16 in plic inchis
pe care se va mentiona denumirea
solicitantului si aria tematica (directia
de finantare). Anuntul de participare
la licitatie a fost publicat in Monitorul
Oficial al Romaniei partea a 6-a nr.
100/04.06.2020. Informaţii generale
privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul
de telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail ale persoanei de contact:
Orașul Sulina, cod fiscal 4321410, cu
sediul în orașul Sulina, str. I, nr. 180,
județul Tulcea, tel/fax: 0240-543001 /
0240-543661, e-mail: sulina_prim@
yahoo.com 2. Informaţii generale
privind obiectul vânzării, în special
descrierea şi identificarea bunului
care urmează să fie vândut: Terenul
în suprafață totală de 65,00 mp.,
situat în intravilanul orașului Sulina,
zona ,,B”, pe strada Mihail Sadoveanu, nr. 9A, județul Tulcea, aparținând domeniului privat al orașului
Sulina, conform HCL 25 / 27.02.2020.
Documentația a fost întocmită
conform O.U.G. 57 / 2019 privind
Codul Administrativ. 3. Informaţii
privind documentaţia de atribuire: Se
regăsesc în caietul de sarcini și în
instrucțiunile pentru ofertanți. 3.1.
Modalitatea sau modalităţile prin
care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: La cerere, de la
sediul Primăriei orașului Sulina. 3.2.
Denumirea şi adresa serviciului/

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire: Se poate obține de la Serviciul
Buget - Finanțe, Contabilitate, Impozite și taxe Locale din cadrul Primăriei orașului Sulina, județul Tulcea,
strada I, nr. 180, tel. 0240-543001 /
int. 102. 3.3. Costul şi condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Prețul caietului
de sarcini și instrucțiunilor este de
100 lei, sumă care se va achita
numerar la casieria Primăriei orașului
Sulina sau în contul
RO02TREZ64421360250XXXXX,
Trezoreria operativă Sulina, Beneficiar: Orașul Sulina, C.I.F. 4321410.
3.4. Dată limită privind solicitarea
clarificărilor: 01.07.2020, ora 16:00. 4.
Informaţii privind ofertele: Conform
caietului de sarcini și instrucțiunilor.
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 14.07.2020 ora 16:00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria orașului Sulina, Secretariatul din cadrul Primăriei orașului
Sulina, str. I, nr. 180, orașul Sulina,
județul Tulcea. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: Se depun într-un singur
exemplar , în două plicuri sigilate unul exterior și unul interior. 5. Data
şi locul la care se va desfăşura sedinţa
publică de deschidere a ofertelor:
15.07.2020 ora 12:00, Primăria
orașului Sulina, str. I, nr. 180, județul
Tulcea. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau
adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute
şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Instanța competentă pentru
soluționarea eventualelor litigii este
Tribunalul Tulcea, cu sediul în mun.
Tulcea, str. Toamnei, nr. 15, fax 0240
518 544, e-mail tribunalul-tulcea@
just.ro. Data transmiterii anunţului
de licitaţie către instituţiile abilitate,
în vederea publicării: 10.06.2020.
Primar, Ing. Răduș Nicolae

mații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: la cerere,
de la sediul instituției. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul
instituției de la care se poate obține
un exemplar din documentația de
atribuire: Casieria Primăriei
Comunei Meseșenii de Jos, comuna
Meseșenii de Jos, nr. 41, județul Sălaj.
3.3. Costul și condițiile de plată
pentru obținerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ: 20Lei, se poate achita cu
numerar la casieria Primăriei
Comunei Meseșenii de Jos. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 29.06.2020, ora 12:00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor:
02.07.2020, ora 10:00. 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Primăria
Comunei Meseșenii de Jos, comuna
Meseșenii de Jos, nr. 41, județul Sălaj.
4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original. 5.Data și locul la care se
va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 02.07.2020,
ora 12:00, la sediul Primăriei
Comunei Meseșenii de Jos, comuna
Meseșenii de Jos, nr. 41, județul Sălaj.
6. Denumirea, adresa, numărul de
telefon și/sau adresa de e-mail ale
instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanței: Tribunalului
Sălaj, Zalău, str.Tudor Vladimirescu,
n r. 1 0 , j u d e ț u l S ă l a j , t e l e f o n
0260.611.085, fax 0260.611.551,
email: tr-salaj-reg@just.ro. 7. Data
transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 10.06.2020.

l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de
contact: Primăria Comunei Meseșenii
de Jos, comuna Meseșenii de Jos, nr.
41, județul Sălaj, telefon
0260.663.365, fax 0260.663.355,
e-mail: primaria@meseseniidejos.ro,
cod fiscal 4495107. 2. Informații
generale privind obiectul procedurii
de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: spațiul în
suprafață de 23,17mp, situat în
clădirea Dispensar Uman din
comuna Meseșenii de Jos, nr. 170,
județul Sălaj, imobil înscris în domeniul public al comunei Meseșenii de
Jos la poziția nr. 2 din Anexa nr. 40
-„Inventarul bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Meseșenii de Jos”, conform HG
nr.966/2002. Închirierea se face
conform art. 332-348 din OUG nr.
57/03.07.2019 și a Hotărârii Consiliului Local al comunei Meseșenii de
Jos nr. 26 din 27.05.2020. 3. Infor-

l Declar pierdut certificat constatator la terți pentru firma Pop V.
Liviu IF, având CUI 19368500, cu
F12 1802 din 22.11.2003.

PIERDERI

l Pierdut Certificat pregătire
inițială (atestat transport marfă), pe
numele Bălan Constantin Silviu. Il
declar nul.
l SC Xclusiv Beauty Center SRL,
având J22/2058/2007 și CUI 22128052,
declară pierdut și nul certificatul
constatator de sediu, eliberat de ORC
Iași, în baza declarației pe proprie
răspundere nr.40585/05.07.2007.
l Dumitru Gheorghe, CI AS
492750/2006, SPCLEP Câmpulung,
declar perdute documente identificare autovehicul Ford capacitate
1998 cm, dobândit 29.01.2001.
l Pierdut certificat de înregistrare în
scopuri de TVA aparţinând SC
King’s Bakery SRL SAT PALTINISU, COM. PERIETI, CUI:
39568104. Se declară nul.

