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OFERTE SERVICIU
l SC Analko Aluminium Industry 
SRL, având CUI:RO12782806, cu 
sediul în Comuna Jilava, Prel.
Șosele i  Giurgiului ,  Nr.33A, 
Județul Ilfov, angajează: Manipu-
lant mărfuri, cod COR 933303- 3 
posturi. Cerințe: studii medii, 
cunoștințe de limba engleză, 
cunoștințe în domeniul metalur-
giei. Selecția are loc în data de 
12.08.2020, ora 12:00, la sediul 
societății.

l Concursul pentru ocuparea 
posturilor vacante din Școala 
Babel va avea loc în data de 10 
septembrie, ora 9:00. Dosarele se 
depun în 7, 8, 9 septembrie în 
intervalul orar 9:00 - 13:00 la 
secretariatul școlii. Posturi dispo-
nibile: 7 învățătoare/institutor 
pentru învățământ  pr imar/
profesor pentru învățământ 
primar în limba română. Condiții 
specifice: avizul unității private, 
existența unui certificat de Intro-
ducere în CNV (Comunicare 
Nonviolentă). Contact: ioana.
dragan@scoalababel.ro. 

l Creșa Nr.1 Pașcani, cu sediul în 
oraș Pașcani, str.Sportului, nr.11, 
judeţul Iași, organizează concurs 
pentru  ocuparea  funcţ i i lor 
contractuale vacante -perioadă 
nedeterminată, de: infirmieră -1 
post și bucătar -1 post, conform 
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul 
se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 02.09.2020, ora 
10:00; -Proba interviu în data de 
07.09.2020, ora 10:00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: Pentru postul de 
infirmieră: -studii: minimum 
gimnaziale; -vechime: minimum 1 
an; -disponibilitate pentru lucrul 
cu copiii mici; -adaptabilitate la 
condițiile de muncă. Pentru postul 
de bucătar: -minimum 10 clase și 
calificare de bucătar; -vechime în 
specialitatea postului -minimum 1 
an; -capacitate deplină de exer-
cițiu. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, 
la sediul Creșei nr. 1 Pașcani, str. 
Sportului, nr. 11, până la data de 
24.08.2020, ora 16:00. Relaţii 
suplimentare privind conținutul 
dosarului și bibliografia de concurs 
se vor obține la sediul: Pașcani, str. 
Sportului, nr. 11, persoană de 
contact: Bambu Daniela, telefon 
0232.760.462.

l Școala Gimnazială „Constantin 
Gheorghiță” Podari, județul Dolj, 

organizează la sediul din comuna 
Podari, strada Școlii, nr. 1, concurs 
pentru ocuparea unui  post 
contractual vacant pe perioadă 
determinată -Consilier Educați-
onal Cod COR 235103 în cadrul 
proiectului „Acţiuni comunitare 
pentru Combaterea Excluziunii 
Sociale -Acces”, Cod MySMIS 
2014: ID 101868. Etapele concur-
sului: -prima etapă în data de 
02.09.2020, ora 11:00, proba scrisă; 
- a  d o u a  e t a p ă  î n  d a t a  d e 
04.09.2020, ora 11:00, proba 
interviu. Pentru a putea participa 
la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească cumulativ următoa-
rele condiţii: 1. Condiții generale, 
c o n f o r m  a r t . 3  d i n 
H.G.nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare: 2. Condi-
ţiile specifice de participare la 
concurs: -nivelul de studii superi-
oare de specialitate; -vechime 
minimă 3 ani în oferirea de servicii 
de consiliere elevilor, manage-
mentul resurselor umane. Dosa-
rele de înscriere se vor depune 
până la data de 25.08.2020, ora 
12:00, la sediul Școlii Gimnaziale 
„Constantin Gheorghiță” Podari 
din strada Școlii, nr.1, judeţul Dolj 
și trebuie să cuprindă obligatoriu 
documentele prevăzute de art.6 
din H.G.nr.286/2011, cu modifică-
rile și completările ulterioare. 
Informaţii suplimentare aferente 
concursului, tematica, bibliografia 
se afișează la sediul instituţiei și pe 
site-ul www.scoalapodari.ro sau la 
tel.0251.339.165, 0251.339.785.

CITAŢII
l Pârâta Vieriu Elena Dorina este 
citată la Judecători Dorohoi la 
01.10.2020, pentru succesiune.

l Numita Nerissa Alfonso Fran-
cisco este citată la Judecătoria 
Topoloveni, jud. Argeș, în data de 
07.09.2020, ora 13:30, Sala 1, în 
calitate de pârâtă în proces de 
divorţ cu Vulpe George, Doasr nr. 
2612/828/2019.

l Se citează numitul Gavrilă 
Doruț și Gavriloaie Maria, în cali-
tate de pârât în dosarul nr. 
3202/265/2017 al Judecătoriei 
Năsăud, în proces cu Sileas 
George, având ca obiect uzuca-
piune și partaj, cu termen la 
10/09/2020

l Numita Stănilă Ana, născută 
Cândea, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Ocna Sibiului, str. 
Băilor, nr. 10, jud. Sibiu, este citată 
în calitate de pârâtă în cauza ce 
c o n s t i t u i e  o b i e c t u l  D o s . 
nr.3635/306/2019 (hotărâre care să 
țină loc de act autentic) la Judecă-

toria Sibiu, la termenul de jude-
cată din 7 septembrie, 2020, C2, 
ora 09:00, în proces cu Lotrean 
Nicolae și Brîncoveanu Vasile.

l Cîrstica Daniel, cu ultimul 
domiciliu în Or.Drăgănești Olt, 
Str.Popa Danie l ,  nr.62 ,  sat 
Comani, județul Olt, fiul lui 
Marin, este chemat la Judecătoria 
Caracal -dosar 4126/207/2019, cu 
termen la data de 11.09.2020, 
având ca obiect nulitate absolută 
parțială a titlului de proprietate 
nr.0790/77 din 21.10.2002.

SOMAŢII
l Dosar 3552/55/2020. Obiect: 
Uzucapiune, termen: 24.09.2020. 
Petenți Ghisa Melania Floare, 
Ghisa Alexandru. Somație. Având 
în vedere că prin acțiunea civilă ce 
f a c e  o b i e c t u l  d o s a r u l u i 
nr.3552/55/2020 al Judecătoriei 
Arad, petenții Ghisa Melania 
Floare și Ghisa Alexandru, cu 
domiciliul în Pecica, str.601, nr.15, 
jud.Arad, solicită dobândirea prin 
uzucapiune a dreptului de propri-
e tate  asupra  suprafețe i  de 
1.012mp din totalul de 30.872mp 
teren pășune înscris în CF 7916/a 
Pecica, asupra căruia este mențio-
nată în cartea funciară ca propri-
etar Iuliana Munareant (sau 
Munerentiu), căsătorită Nadasan 
și totodată solicită dobândirea 
prin uzucapiune a dreptului de 
proprietate asupra suprafeței de 
3.288mp din totalul de 5.547mp 
teren pășune înscris în CF nr.3804 
Pecica, asupra căruia este menți-
onat în cartea funciară ca propri-
etar Ponta Romulus, cei interesați 
sunt invitați să facă opoziție față 
de această acțiune în termen de 1 
lună de la afișarea prezentei, în 
caz contrar urmând a se trece la 
judecarea cauzei.

l Se aduce la cunoștință celor 
interesați că petenții Ciurilă 
Aurelia și Ciurilă Mircea au soli-
citat Judecătoriei Brașov să se 
constate că au dobândit dreptul de 
proprietate prin uzucapiune 
asupra imobilului situat în Sat 
Vlădeni, Comuna Dumbrăvița, 
Județul Brașov, înscris în CF 
nr.103061 Dumbrăvița (CF vechi 
1421 Vlădeni) cu nr. top 2738- 
teren în suprafață de 493mp și 
casă de locuit. Persoanele intere-
sate sunt invitate să facă opoziție 
la cererea formulată de petenții 
Ciurilă Aurelia și Ciurilă Mircea, 
ambii cu domiciliul în Sat Vlădeni, 
Comuna Dumbrăvița, Str.Dumitru 
Stăniloaie, Nr.116, Județul Brașov, 
la Judecătoria Brașov în termen 
de 30 de zile de la data afișării și 
publicării prezentei somații, cu 

mențiunea pentru cei interesați, 
care nu vor formula opoziție, că 
instanța va păși la judecarea 
cererii. Somația face parte inte-
grantă din încheierea pronunțată 
la data de 27.07.2020 în dosarul 
civil nr.14137/197/2019, cu termen 
de judecată la data de 12.10.2020, 
sala J2, C28, ora 10:00.

DIVERSE
l SC Atelier Pour Motos Et Velos 
SRL anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „Amplasare Boxe 
Spălătorie pentru Motociclete, 
Mopede și vehicule pe două roți”, 
propus a fi amplasat în Strada 
Libertății, nr. 4, Ploiești. Informa-
țiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul autorității 
competente pentru protecția 
mediului Prahova din str.Gh.Gr. 
Cantacuzino, nr. 306 și sediul str.
Tarcăului, nr.61, Ploiești, în zilele 
miercuri și joi, între orele 10:00-
15:00. Observațiile publicului se 
primesc zilnic la sediul autorității 
competente pentru protecția 
mediului Prahova.

l SC ADM Fistlogeanu 90 SRL, 
cu sediul în localitatea Craiova, 
str. Ialomița, nr. 61, jud. Dolj, 
anunță depunerea solicitării 
pentru eliberarea autorizației de 
mediu pentru obiectivul „Colec-
tare Deșeuri”, situat în localitatea 
Hunedoara, str.Piața Iancu de 
Hunedoara, nr. 1, jud. Hunedoara. 
Informații se pot obține de la 
sediul APM Hunedoara, din Deva, 
str. A. Vlaicu, nr. 25, de luni până 
vineri (orele 08:00-16:00). Eventu-
alele sesizări și reclamații pot fi 
depuse în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării anun-
țului.

l  Nordis Management SRL, 
având sediul în Str. Andrei Mure-
șanu, nr. 16, Sector 1, București, 
titular al planului/programului 
„P.U.Z. -Construire Hotel/Apar-
thotel, cu regim de înălțime 
3S+D+P+2E+M”, din Sinaia, str.
Calea Codrului, nr.F.N., Nr.Cadas-
tral 24786, 24925, 24926, Tarla 18, 
Parcelă P131/11B, Loturile 1/1, 
1/2; anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de 
obținere a avizului de mediu 
pentru planul/programul menți-
onat și declanșarea etapei de înca-
drare. Prima versiune a planului/
programului poate fi consultată la 
sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Prahova, din Strada 
Gh.Gr.Cantacuzino, nr.306, de 
luni până vineri, între orele 09:00-
15:00. Propuneri sau contestații se 

primesc în scris la sediul A.P.M. în 
termen de 18 zile de la data publi-
cării prezentului anunț.

l SC Romont Installation and 
Maintenance Service SRL, propri-
etar al terenului situat în comuna 
Găneasa, satul Găneasa, tarlaua 
70, parcelă 267/5, 6, nr.cadastral 
1785, 54152, în suprafață de 
17.010,00mp, anunță publicul 
interesat asupra depunerii solici-
tării de obținere a Avizului de 
Oportunitate pentru documentația 
P.U.Z. -introducere în intravilan în 
scopul construirii hală logistică, 
anexe administrative și tehnice, 
racorduri/branșamente, utilități, 
amenajări exterioare, împrejmuire 
și organizare de șantier. Documen-
tația a fost depusă pentru consul-
tare la Consiliul Județean Ilfov la 
data de 10.08.2020. Observații/
comentarii se primesc în scris la 
Direcția de Urbanism din cadrul 
Consiliului Județean Ilfov, strada 
Doctor Ernest Juvara, nr. 1, sector 
6 (tel.021.212.56.93), în termen de 
15 zile de la data publicării anun-
țului.

l Subscrisa Private Liquidation 
Group IPURL, în calitate de 
administrator judiciar provizoriu 
în dosarul nr. 882/1285/2019/A1* 
aflat pe rolul Tribunalului Specia-
lizat Cluj, Secția Comercial, 
privind pe debitoarea Vladmann 
Plus SRL, CUI 38601636, număr 
de înregistrare în Registrul 
Comerțului J12/6771/2017, îi noti-
fică pe toți creditorii debitoarei 
privind faptul că prin hotărârea 
nr. 1036 din data de 05.08.2020 
pronunțată de Tribunalul Specia-
l i z a t  C l u j  î n  d o s a r u l  n r. 
882/1285/2019/A1* s-a dispus 
deschiderea procedurii generale de 
insolvență față de societatea debi-
toare mai sus menționată. Prin 
hotărârea amintită s-au fixat 
termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a crean-
țelor la data de 14.09.2020, 
termenul limită pentru verificarea 
creanțelor, întocmirea și publi-
carea  tabe lu lu i  pre l iminar 
05.10.2020, termenul limită de 
întocmire a tabelului definitiv 
04.11.2020. Administratorul judi-
ciar provizoriu convoacă ședința 
adunării creditorilor pe data de 
20.10.2020, la ora 14:00, la sediul 
acestuia din Oradea, str. Avram 
Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor, 
ordinea de zi urmând a fi: 1.
Confirmarea administratorului 
judiciar provizoriu, 2.Aprobarea 
onorariului administratorului 
judiciar provizoriu și 3.Stabilirea 
componenței comitetului credito-
rilor.
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l Procedura de plata a dividen-
delor aferente exercititului finan-
ciar al anului 2019 catre actionarii 
Biofarm S.A. conform Hotararii 
A.G.O.A. nr. 81 din data de 
28.04.2020. Consiliul de Adminis-
tratie al Biofarm S.A. informeaza 
actionari i  societati i  asupra 
faptului ca dividendele aferente 
exercitiului financiar al anului 
2019 vor fi distribuite in perioada 
03 .09 .2020  (da ta  p la t i i )  - 
04.09.2023 catre actionarii inre-
gistrati in Registrul Actionarilor 
Biofarm S.A. la data de inregis-
trare 14.08.2020 (13.08.2020 ex 
data). Valoarea dividendului brut/
actiune este de 0,021 lei. Modali-
tatile si termenele de plata sunt 
urmatoarele: Capitolul I. Plata 
dividendelor in contul Participan-
tilor (in conturile Participantilor 
deschise la bancile acestora de 
decontare). Pentru actionarii 
persoane fizice, juridice sau alte 
entitati, care la data de inregis-
trare detin actiuni evidentiate in 
Sectiunea II a Registrului Actio-
narilor Biofarm S.A. in contul 
deschis la Participant, dividen-
dele vor fi plătite automat prin 
virament bancar prin intermediul 
Depozitarului Central in conturile 
Participantilor deschise la bancile 
acestora de decontare la data 
platii, daca actionarii respectivi 
nu si-au exprimat si comunicat 
optiunea de plata amanata catre 
Participant, iar Participantul nu a 
comunicat-o  Depozi tarului 
Central in cadrul raportarii de la 
data de inregistrare. Data platii 
amanate este aplicabila doar acti-
onarilor nerezidenti care au un 
cont deschis la Participant si care 
opteaza pentru amanarea platii la 
o data ulterioara datei platii 
pentru a putea beneficia de preve-
derile mai favorabile ale Conven-
tiilor de evitare a dublei impuneri 
si reprezinta, data limita stabilita 
prin raportare la prevederile 
fiscale relevante, pana la care se 
amana plata dividendelor catre 
actionarii care si-au exercitat 
aceasta optiune de plata. Opti-
unea de plata este optiunea expri-
mata de actionarii nerezidenti 
care au cont deschis la Partici-
pant si este comunicata Depozita-
rului Central de catre Participant 
in cadrul raportarii de la data de 
inregistrare efectuata in confor-
mitate cu Regimul juridic apli-
c a b i l ,  p r i v i n d :  a )  p l a t a 
dividendelor cu retinerea impozi-
tului pe dividende in cota stan-
dard prevazuta de Codul Fiscal 
Roman, in vigoare la data platii; 
b) plata dividendelor cu cota de 
impozit pe dividende retinuta in 
mod corespunzator, conform 
Conventiilor de evitare a dublei 

impuneri, in baza documentatiei 
fiscale complete si corecte, trans-
misa in prealabil de catre acti-
onar, pana la data de 20.08.2020; 
c) amanarea platii dividendelor 
pentru o data ulterioara datei 
platii, in cursul anului 2020, in 
vederea acordarii catre actionari 
a posibilitatii de a beneficia de 
prevederile fiscale mai favorabile 
ale Conventiilor de evitare a 
dublei impuneri, dupa transmi-
terea documentatiei  f iscale 
complete si corecte. Plata dividen-
delor nete se va efectua in cel 
mult zece zile lucratoare de la 
data primirii de catre Biofarm 
S.A. a documentelor suport 
complete si corecte si a eventua-
lelor clarificari solicitate. In cazul 
actionarilor pentru care Partici-
pantii nu au depus documentele 
suport pana la 02.11.2020, plata 
dividendelor se va efectua pe 
16.11.2020 cu retinerea cotei de 
impozit pe dividende standard in 
vigoare prevazuta de Codul Fiscal 
Roman. Actionarii nerezidenti, 
care au cont deschis la Partici-
pant (Banca Custode sau Broker), 
care doresc aplicarea prevederilor 
mai favorabile ale unei Conventii 
de evitare a dublei impuneri 
incheiate intre Romania si tara 
lor de rezidenta, trebuie sa 
depuna prin intermediul Partici-
pantului certificatul de rezidenta 
fiscala pentru anul in care are loc 
plata dividendelor, in termen de 
valabilitate, in original sau copie 
legalizata, apostilat/supralega-
lizat, daca este cazul, insotit/a de 
traducere autorizata, precum si 
detalii de contact pentru even-
tuale clarificari asupra certifica-
telor de rezidenta fiscala. -Pana la 
data de 20.08.2020, in cazul in 
care nu au optat pentru Plata 
amanata a dividendelor, la adresa 
Biofarm S.A. din Bucuresti, str. 
Logofatul Tautu, nr. 99, Sector 3, 
Cod postal 031212, in atentia 
Departamentului Financiar. 
Biofarm S.A. nu este responsabila 
de neaplicarea tratamentului 
fiscal mai favorabil menționat 
mai sus, in lipsa prezentarii in 
termenul mentionat a documenta-
tiei si/sau a clarificarilor solicitate; 
-Pana cel tarziu la data de 
02.11.2020, in cazul in care au 
optat pentru Plata amanata a 
dividendelor, la adresa Biofarm 
mentionata mai sus. In cazul acti-
onarilor nerezidenti reprezentati 
printr-un Participant, Biofarm 
S.A. va retine impozitul pe divi-
dende din dividendul brut in cota 
standard in vigoare prevazuta de 
Codul Fiscal Roman daca: -nu au 
optat pentru plata amanata si nu 
au transmis certificatul de rezi-
denta fiscala si eventualele clarifi-

cari solicitate, pana la data de 
20.08.2020; -au optat pentru plata 
amanata, dar nu au transmis cel 
tarziu pana la data de 02.11.2020, 
certificatul de rezidenta fiscala 
(inclusiv documentele referitoare 
la fondurile de pensii nerezidente) 
si eventualele clarificari solicitate. 
Capitolul II. Plati prin transfer 
bancar (in lei, in conturi deschise 
la o banca din Romania). Ince-
pand cu data de 14.08.2020 (data 
de inregistrare) ,  act ionari i 
persoane fizice si juridice nerepre-
zentati de Participant care doresc 
plata dividendelor prin transfer 
bancar, pot solicita si transmite 
catre Depozitarul Central docu-
mentele necesare platii dividen-
delor, dupa cum urmeaza: 1. 
Actionarii nereprezentati prin 
Participant, persoane fizice , 
personal sau prin reprezentant 
legal sau convenţional,  vor 
prezenta Depozitarului Central 
formularul de colectare cod IBAN 
semnat olograf, in care se vor 
preciza banca si contul (cod 
IBAN) deschis pe numele Detina-
torului de instrumente financiare 
(modelul este disponibil pe site-ul 
Depozitarului Central - www.
depozitarulcentral.ro), insotit de: 
-copia actului de identitate valabil 
in care sa fie lizibil codul numeric 
personal – certificata de titular 
„conform cu originalul”; -extras 
de cont sau un document eliberat 
de banca (semnat si stampilat) 
prin care se confirma existenta 
contului pe numele Detinatorului 
de instrumente financiare, cu 
precizarea codului IBAN, in 
original; -copia documentelor 
care atesta calitatea semnatarului 
cererii de reprezentant legal sau 
conventional, daca este cazul –
certificata de titular „conform cu 
originalul”; -dovada achitarii 
tarifului (daca este cazul); 2. Acti-
onarii nereprezentati prin Partici-
pant, persoane juridice, prin 
reprezentant legal sau convenţi-
onal, vor prezenta Depozitarului 
Central formularul de colectare 
cod IBAN semnat olograf si stam-
pilat (daca este cazul), in care se 
precizeaza banca si contul (cod 
IBAN) deschis pe numele Detina-
torului de instrumente financiare 
(modelul este disponibil pe site-ul 
Depozitarului Central www.depo-
zitarulcentral.ro), insotit de: 
-copie a certificatului de inregis-
trare (CUI) - certificata de titular 
„conform cu originalul”; -copie 
dupa documentul care atesta cali-
tatea de reprezentant legal al 
societatii (certificat constatator 
emis de Oficiul Registrului 
Comertului/entitatea echivalenta 
- pentru entitatile de nationalitate 
straina) -certificata de titular 

„conform cu originalul”; -copia 
documentelor care atesta calitatea 
de reprezentant conventional a 
semnatarului cererii, daca este 
cazul –certificata de titular 
„conform cu originalul”; -extras 
de cont sau un document eliberat 
de banca (semnat si stampilat) 
prin care se confirma existenta 
contului pe numele titularului 
-persoana juridica, cu precizarea 
codului  IBAN, in original ; 
-dovada achitarii tarifului (daca 
este cazul); 3. In cazul Fondurilor 
de pensii: -copie act de identitate 
al reprezentantului legal al socie-
tatii de administrare a fondului, 
in termen de valabilitate; -carte/
buletin de identitate cu CNP 
pentru cetatenii romani sau pasa-
port cu numar de identificare 
pentru cetatenii straini; -copie 
certificat constatator al societatii 
de administrare a fondului/ alt 
document echivalent, nu mai 
vechi de 3 luni de zile, care sa 
mentioneze reprezentantul legal 
al societatii de administrare a 
fondului; -copie certificat inregis-
trare/ alt document echivalent 
pentru societatea de administrare 
a fondului; -copie decizie a auto-
ritatii de reglementare care sa 
ateste autorizarea societatii de 
administrare a fondului si a 
fondului de pensii; -in cazul 
fondurilor de pensii nerezidente: 
certificat de rezidenta fiscala, in 
original sau in copie legalizata, 
apostilat/supralegalizat, daca este 
cazul, insotit de traducerea auto-
rizata in limba romana, o decla-
ratie pe proprie raspundere a 
reprezentantului legal al societatii 
de administrare a fondului care 
sa ateste ca autorizarea societatii 
de administrare a fondului si a 
fondului de pensii este valabila la 
data efectuarii platii, daca repre-
zinta fonduri de pensii astfel cum 
sunt ele definite in legislatia 
statului membru al Uniunii Euro-
pene sau in unul dintre statele 
AELS, si daca sunt disponibile, 
informatii cu privire la site-ul 
oficial al autoritatii de reglemen-
tare din tara de origine unde 
poate fi verificat statutul de fond 
de pensii. 4. In cazul Fondurilor 
de investii fara personalitate juri-
dica: -copie act de identitate al 
reprezentantului legal al societatii 
de administrare a fondului, in 
termen de valabilitate; -declaratie 
pe propia raspundere in original 
intocmita de catre reprezentantul 
legal al societatii de administrare 
din care sa rezulte explicit ca 
fondul de investitii nu are perso-
nalitate juridica; -copie certificat 
constatator al societatii de admi-
nistrare a fondului/ alt document 
echivalent, nu mai vechi de 3 luni 

de zile, care sa mentioneze repre-
zentantul legal al societatii de 
administrare a fondului; -copie 
certificat inregistrare/ alt docu-
ment echivalent pentru societatea 
de administrare a fondului; -copie 
decizie a autoritatii de reglemen-
tare care sa ateste autorizarea 
societatii de administrare a 
fondului. Capitolul III. Plati in 
numerar.  Pentru act ionari i 
persoane fizice nereprezentati de 
Participant si care nu au solicitat 
plata in cont bancar, plata divi-
dendelor se va face in numerar, 
prin punere la dispozitie de catre 
Biofarm S.A. a sumelor de bani 
cuvenite la agentiilor/sucursalelor 
CEC BANK S.A., prin interme-
diul Depozitarul Central S.A., 
incepand cu data de 03.09.2020. 
Orarul de ridicare a dividendelor 
se incadreaza in orarul de lucru al 
CEC Bank S.A.. Actionarii isi vor 
putea ridica dividendele de la 
oricare dintre agentiile/sucursa-
lele CEC Bank S.A. din toata 
tara, in timpul orarului de lucru 
al acestuia. Dividendele se pot 
ridica de catre actionari personal 
sau prin reprezentant legal sau 
conventional astfel: 1. Orice plata 
efectuata la ghişeu va fi confir-
mata prin semnatura de persoana 
care ridica efectiv Sumele de bani, 
pe chitanta aferenta platii respec-
tive. 2. In cazul Detinatorilor 
nereprezentati de Participant, 
persoane fizice rezidente care se 
prezinta personal la ghiseu, plata 
Sumelor de bani se face in baza 
actului de identitate avand inscris 
codul numeric personal (C.N.P.). 
Identificarea Detinatorilor nere-
prezentati de Participant in Fisier 
se va face pe baza informatiei 
regasite in campul rezervat 
C.N.P.. 3. In cazul Detinatorilor 
nereprezentati de Participant, 
persoane fizice nerezidente care se 
vor prezenta personal la ghiseu, 
plata Sumelor de bani se face in 
baza pasaportului a carui serie şi 
numar trebuie sa corespunda cu 
cele din Fisier. 4. In cazul Detina-
torilor nereprezentati de Partici-
pant, persoane fizice avand varsta 
sub 14 ani, plata Sumelor de bani 
se face reprezentatului legal in 
speta - tutorele/parintele mino-
rului, in baza urmatoarelor docu-
mente: certificatul de naştere al 
Detinatorilor nereprezentati de 
Participant care trebuie sa aiba 
inscris C.N.P.-ul + 1 fotocopie 
certificata pentru conformitate cu 
originalul (fotocopia se retine), 
actul juridic ce instituie tutela in 
cazul tutorelui care nu este unul 
dintre parinti + 1 fotocopie certi-
ficata pentru conformitate cu 
originalul (fotocopia se retine) şi 
actul de identitate al tutorelui/
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parintelui + 1 fotocopie certificata 
pentru conformitate cu originalul 
(fotocopia se retine). 5. In cazul 
Detinatorilor nereprezentati de 
Participant, persoane fizice avand 
instituita curatela, plata Sumelor 
de bani se face prin curatorul 
respectivei persoane, in baza 
urmatoarelor documente: actul de 
identitate al Detinatorilor nerepre-
zentati de Participant care trebuie 
sa aiba inscris C.N.P.-ul + 1 foto-
copie certificata pentru conformi-
tate cu originalul (fotocopia se 
retine), actul juridic ce instituie 
curatela + 1 fotocopie certificata 
pentru conformitate cu originalul 
(fotocopia se retine) si actul de 
identitate al curatorului + 1 foto-
copie certificata pentru conformi-
tate cu originalul (fotocopia se 
retine). 6. In cazul Detinatorilor 
nereprezentati de Participant, 
persoane fizice care nu se prezinta 
personal la ghiseu, ci mandateaza 
in acest sens o alta persoana, plata 
Sumelor de bani se face imputer-
nicitului respectivei persoane, in 
baza urmatoarelor documente: 
procura speciala autentificata la 
notariat care cuprinde imputerni-
cirea de ridicare a Sumelor de bani 
eliberata cu nu mai mult de 3 ani 
anteriori datei in care se efectu-
eaza plata, cu exceptia cazului in 
care imputernicirea are un termen 
de valabilitate mai mare de 3 ani si 
este valabila la data la care se 
efectueaza plata + 1 fotocopie 
certificata pentru conformitate cu 
originalul (fotocopia se retine) şi 
actul de identitate al imputernici-
tului + 1 fotocopie certificata 
pentru conformitate cu originalul 
(fotocopia se retine). 7. Documen-
tele prezentate intr-o limba straina 
vor fi insotite de traducerea legali-
zata in limba romana, iar daca 
sunt emise de o autoritate straina 
acestea trebuie sa fie apostilate sau 
supralegalizate, dupa caz. 8. 
Pentru persoanele fizice sumele de 
bani mai mari de 10.000 lei se vor 
vira in contul bancar conform 
Capitolelor I si II din Procedura. 
Capitolul IV. Persoanele fizice/
juridice nerezidente. In conformi-
tate cu Legea 227/2015 (si a 
Normelor Metodologice de apli-
care a Legii nr. 227/2015 privind 
Codul Fiscal), pentru acordurilor 
de evitare a dublei impuneri cu 
privire la impozitele pe venit si 
capital pentru aplicarea prevede-
rilor privind regimul fiscal comun 
pentru actionarii rezidenti ai unor 
tari membre ale UE sau AELS, 
nerezidentul are obligatia de a 
depune /expedia la sediul Biofarm 
S.A. certificatul de rezidenta 
fiscala, in original, eliberat de 
autoritatea competenta din statul 
sau de rezidenta. Certificatul de 

rezidenta fiscala se va depune 
personal la registratura de la 
sediul Biofarm S.A. din Bucuresti, 
str. Logofatul Tautu, nr. 99, Sector 
3 (de luni pana vineri in intervalul 
orar 9:00 - 17:00) sau poate fi 
transmis prin posta sau orice 
forma de curierat cu confirmare 
de primire la aceeasi adresa - in 
a t e n t i a  D e p a r t a m e n t u l u i 
Economic, cu respectarea datelor 
- limita stipulate la “Capitolulul I. 
Plata dividendelor in contul Parti-
cipantilor (in conturile Participan-
tilor deschise la bancile acestora 
de decontare)” din prezenta proce-
dura. In cazul in care actionarul 
nu prezinta certificatul de rezi-
denta fiscala, impozitul retinut se 
va calcula prin aplicarea cotei 
aplicabila actionarilor rezidenti in 
vigoare. Solicitările de virare a 
dividendelor în cont bancar se vor 
transmite la adresa: Depozitarul 
Central S.A. – Bucureşti, Bule-
vardul Carol I, nr. 34 - 36, sector 2, 
etaj 8, cod postal 020922, telefon 
021.408.58.00, dividende@depozi-
tarulcentral.ro, conform celor 
precizate in Capitolul II, punctele 
1-2. Toate solicitarile de mai sus 
vor contine inclusiv e-mailul si 
numarul de telefon la care pot fi 
contactati actionarii sau interme-
diarii, dupa caz in eventualitatea 
unor clarificari. Mentionam ca in 
urma analizarii cererilor de plata 
a dividendelor si a documentatie 
primite, Depozitarul Central S.A. 
si Biofarm S.A. (pentru certifica-
tele de rezidenta fiscala) isi rezerva 
dreptul de a solicita documente 
suplimentare. Capitolul V. Actiuni 
detinute in coproprietate. In cazul 
actiunilor detinute in coproprie-
tate, plata dividendelor se va 
realiza conform urmatoarelor 
particularitati: In cazul platilor 
prin virament bancar dividendele 
cuvenite coproprietarilor se vor 
vira in contul indicat de catre toti 
coproprietarii in baza solicitarii 
comune adresate Depozitarului 
Central. In cazul platilor in 
numerar, platile se vor face in 
numerar cu conditia ca toti copro-
prietarii sa se prezinte la Agentul 
de Plata CEC Bank S.A., personal 
sau prin reprezentant legal si/sau 
conventional si sa prezinte docu-
mentele prevazute mai sus pentru 
platile in numerar. In cazul 
platilor catre cei care au cont 
deschis la Participant, dividendele 
cuvenite coproprietarilor vor fi 
virate Participantului ai carui 
clienti sunt. In situatia in care 
coproprietarii solicita atat inregis-
trarea de catre Depozitarul 
Central a transferului direct de 
proprietate asupra instrumentelor 
financiare ca efect al iesirii din 
indiviziune, in conformitate cu 

Regimul juridic aplicabil, cat si 
plata directa catre fiecare dintre 
coproprietari conform numarului 
de instrumente dobandite in 
proprietate exclusiva, Depozitarul 
Central va bloca plata dividen-
delor, plata urmand a se realiza 
fiecarui fost coproprietar conform 
prezentei proceduri. Capitolul VI. 
In cazul actionarilor decedati divi-
dendele urmeaza a se plati la soli-
citarea succesorilor prin transfer 
bancar sau in numerar, numai 
dupa ce in prealabil, mostenitorii 
au solicitat S.C. Depozitarul 
Central S.A. si s-a efectuat inregis-
trarea in registrul actionarilor a 
transferului actiunilor ca efect al 
succesiunii. Capitolul VII. Orice 
modificare a datelor in registrul 
actionarilor (schimbari de nume, 
adresa, date de identitate, etc.) se 
realizeaza numai de catre Depozi-
tarul Central S.A., cu sediul social 
in Bucuresti, B-dul Carol I, nr. 
34-36, sector 2, et. 3, 8 si 9, la soli-
citarea actionarului/ persoanei 
indreptatite. Societatea BIOFARM 
S.A., Presedintele Consiliului de 
Administratie, Andrei Hrebenciuc.

LICITAŢII
l Primăria comunei Calafindeşti, 
județul Suceava, organizează lici-
tație pentru vânzarea următoa-
relor suprafețe de teren intravilan 
aparținând domeniului privat al 
comunei Calafindeşti, județul 
Suceava: 1076 mp la locul numit 
“Moara”; 500 mp la locul numit 
“Cap”; 1000 mp la locul numit 
“Lotul Scolii” şi 746 mp situat în 
satul Botosanita Mare. Licitația vă 
avea loc la data de 31.08.2020 
orele 12:00. Relații suplimentare la 
sediul Primăriei comunei Calafin-
deşti, tel.: 0230/281290.

l Societatea AS3-Administrare 
Străzi S3 SRL intenționează să 
încheie un contract de achiziție 
publică pentru Lucrări de proiec-
tare, furnizare şi execuție instalații 
bazine interioare   pentru reali-
zarea contractului având ca obiect 
„Modernizare şi reabilitare Parc 
Pantelimon”. „Documentația de 
atribuire”  se poate solicita la 
adresa de email :  achizit i i@
as3-strazi.ro sau la adresa din 
Șoseaua Gării Cățelu, nr.1M (Parc 
Pantelimon), Sector 3, Bucureşti. 
Data limită de depunere a ofer-
telor este 14.08.2020, ora 10:00.

l Societatea AS3-Administrare 
Străzi S3 SRL intenționează să 
încheie un contract de achiziție 
publică pentru servicii de imper-
meabilizare a betonului şi prote-
jarea fier betonului din structură, 
față de vaporii de clor şi alți agenți 

chimici, la clădirea C1 din cadrul 
proiectului „Modernizare şi Reabi-
litare Parc Pantelimon”. „Docu-
mentația de atribuire” se poate 
solicita la adresa de email: achi-
zitii@as3-strazi.ro sau la adresa 
din Șoseaua Gării Cățelu, nr.1M 
(Parc Pantelimon), Sector 3, Bucu-
reşti. Data limită de depunere a 
ofertelor este 14.08.2020, ora 
10:00.

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, persoană de contact: 
Primăria Comunei Tătăruşi, satul 
Tătăruşi, comuna Tătăruşi, str.
Alexandru Vasiliu-Tătăruşi, nr. 
104, județul Iaşi, telefon/fax 
0232.722.828,  0232.714.500, 
e-mail: primaria_tatarusi@yahoo.
com, cod fiscal 4541408. 2. Data 
publicării anunțului de licitație în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea  a  VI-a :  10 .07 .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: 2 oferte 
primite, 2 oferte declarate vala-
bile. 5. Denumirea/numele şi 
sediul/adresa ofertantului a cărui 
ofertă a fost declarată câştigă-
toare: S.C. Eco Rbk SRL, str. 
Vasile Lupu, nr. 132, Camera 4, 
bl.D1, sc.B, et.3, ap.1, municipiul 
Iaşi, județul Iaşi, cod poştal 
700345. 6.Durata contractului: 5 
ani. 7. Nivelul chiriei: 1.330Lei/
lună. 8. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigi-
ilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribu-
nalului Iaşi -Palatul de Justiție din 
Iaşi, Iaşi, strada Elena Doamna, 
nr.  1A, județul Iaşi,  telefon 
0232.403.642, 0332.403.647, fax 
0232.219.660,  0332.435.700, 
e-mail: tr-iasi-civ2@just.ro. 9. 
Data informării ofertanților 
despre decizia de stabilire a ofertei 
câştigătoare: 03.08.2020. 10.Data 
transmiterii anunțului de atribuire 
către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 10.08.2020.

l Anunţ de participare la licitaţia 
publică deschisă cu oferta în plic 
sigilat pentru : “ Concesionarea  
unei suprafeţe de 11246 mp.teren 
aparţinînd domeniului public si 
privat al Comunei Brăeşti, în 
vederea concesionări unor supra-
feţe de teren pentru construirea 
unor case de locuit, anexe si 

cladire administrative din sat 
Rediu, com. Brăeşti, jud. Iaşi, 
conform H.C.L.51/2020. 1. Denu-
mirea, adresa: Primăria comunei 
Brăeşti, tel: 0232320300; fax : 
0232320300, e-mail: contact@
primariabraesti Iasi.ro. 2. Proce-
dura de atribuire aplicată : licitaţie 
deschisă cu ofertă în plic sigilat. 3. 
Locul desfăşurări .  Primăria 
comunei Brăeşti, tel: 0232320300; 
fax : 0232320300. 4. Biroului de la 
care se poate solicita documen-
taţia de atribuire.  Primăria 
comunei Brăeşti, tel: 0232320300; 
fax : 0232320300. Compartimentul 
urbanism. 5. Costul documentaţiei 
de atribuire: 20 lei, chitanţa 
Primăria Brăeşti. a) Termenul 
limită de primire a ofertelor 
20.09.2020, ora 10. b) Adresa la 
care se transmit ofertele; Primăria 
comunei Brăeşti, tel: 0232320300; 
fax : 0232320300. c) Limba sau 
limbile în care trebuie redactate 
ofertele; română. 6) Data, ora şi 
l ocu l  desch ider i i  o fe r te lor 
21.09.2020 ora 12:00. 7) Garanţia 
de participare în suma de : 50 lei. 
Documente care dovedesc eligibili-
tatea : 1. Copie C.I. 2. Declaraţie 
pe propria răspundere. 8. Perioada 
de timp în care ofertantul trebuie 
să îşi menţină oferta valabilă 30 de 
zile. 9. Criteriul de atribuire a 
contractului: Oferta cea mai avan-
tajoasă din punct de vedere 
economic ( preţul cel mai mare). 
10. Alte informaţii .  Cerinţe 
minime de calificare inpuse de 
autoritatea contractantă: Preţul de 
pornire al licitaţiei va fi trecut în 
caietul de sarcini , care se va 
indexa anual cu indicile oficial al 
inf laţiei, conform prevederilor 
Hotării  Consiliului Local al 
Comunei Brăeşti, jud.Iaşi.

l 1.Informații generale privind 
autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail, persoană de 
contact: Primăria Comunei 
Ilişeşti, comuna Ilişeşti, str.Prin-
cipală, nr.150, județul Suceava, 
cod poştal 727130, telefon/fax 
0230.521.248, e-mail: primaria_
ilisesti@ yahoo.com, cod fiscal 
4326930. 2. Informații generale 
privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special 
descrierea ş i  identif icarea 
bunului care urmează să fie 
vândut: 5 (cinci) parcele de 
teren, proprietate privată a 
Comunei Ilişeşti, identificate 
astfel: -Parcelă în suprafaţă de 
217mp, nr.cadastral: CF34704, 
situată în intravilanul localităţii 
Ilişeşti; -Parcelă în suprafaţă de 
1.000mp, nr.cadastral: CF35825, 
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situată în intravilanul localităţii 
Ilişeşti; -Parcelă în suprafaţă de 
1.828mp, nr.cadastral: CF34665, 
situată în intravilanul localităţii 
Ilişeşti; -Parcelă în suprafaţă de 
2.800mp, nr.cadastral: CF35826, 
situată în intravilanul localităţii 
Ilişeşti; -Parcelă în suprafaţă de 
4. 300mp, nr.cadastral: CF34109, 
situată în intravilanul localităţii 
I l i ş e ş t i ;  c o n f o r m  H . C . L . 
27/28.05.2020 şi temeiului legal: 
O.U.G. 57/03.07.2019. 3. Infor-
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, Secretariat /
Compartimentul Agricol sau la 
e-mail: primaria_ilisesti@yahoo.
com. 3.2. Denumirea şi datele de 
contact ale serviciului/comparti-
mentului din cadrul vânzăto-
rului, de la care pot obține un 
exemplar din documentația de 
atribuire: Se poate obține de la 
Secre tar ia tu l  ins t i tuţ ie i  /
Compartimentul Agricol din 
cadrul  Primăriei  Comunei 
Ilişeşti, str. Principală, nr. 150, 
județul Suceava. 3.3. Costul şi 
condițiile de plată pentru obți-
nerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ: 10Lei/exemplar, 
ce se achită numerar la casieria 
instituției. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
24.08.2020, ora 15:00. 4. Infor-
mații privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofer-
telor: 02.09.2020, ora 15:00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei 
Ilişeşti, comuna Ilişeşti, str.Prin-
cipală, nr.150, județul Suceava, 
Secre tar ia tu l  ins t i tuţ ie i  /
Compartimentul Agricol. 4.3. 
Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă oferta: Într-un 
singur exemplar, într-un plic 
sigilat. 5. Data şi locul la care se 
va desfaşura şedința publică de 
d e s c h i d e r e  a  o f e r t e l o r : 
03.09.2020, ora 14:00, Primăria 
Comunei  I l i şeş t i ,  comuna 
Ilişeşti, str.Principală, nr.150, 
județul Suceava, sala de şedinţe. 
6. Denumirea, adresa, numărul 
de telefon şi/sau adresa de e-mail 
ale instanței competente în solu-
ționarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea 
instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului 
Suceava, Suceava, str. Ştefan cel 
Mare, nr. 62, județul Suceava, 
t e l e f o n  0 2 3 0 . 2 1 4 . 9 4 8 , 
0230.252.800, fax 0230.522.296, 

e-mail: trsv-arhcon@just.ro. 
7.Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abili-
tate, în vederea publicării: 
10.08.2020.

l Primăria Municipiului Mediaş, 
P-ţa Corneliu Coposu, nr. 3, 
telefon/fax 0269/803848, organi-
zează licitație publică pentru 
închirierea unor suprafete de teren 
cu destinatie agricola cuprinse în 
domeniul privat/public al munici-
piului Mediaş, identificate astfel: - 
parcela 1, in suprafata de 150 mp, 
str. Teba fn, parte din terenul 
i d e n t i f i c a t  s u b  n r.  t o p 
4783/1/2/2/2/2/3/2/6, C.F 102080 
Medias, avand categoria de folo-
sinta arabil ,  cu valoarea de 
inventar 15264 lei. - parcela 2, in 
suprafata de 150 mp, str. Teba fn, 
parte din terenul identificat sub nr. 
top 4783/1/2/2/2/2/3/2/6, C.F 
102080 Medias, avand categoria de 
folosinta arabil, cu valoarea de 
inventar 15264 lei. - parcela 3, in 
suprafata de 150 mp, str. Teba fn, 
parte din terenul identificat sub nr. 
top 4952/5, C.F 13309 Medias, 
avand categoria de folosinta 
arabil, cu valoarea de inventar 
15264 lei. - parcela 4, in suprafata 
de 150 mp, str. Teba fn, parte din 
terenul identificat sub nr. top 
4952/5, C.F 13309 Medias, avand 
categoria de folosinta arabil, cu 
valoarea de inventar 15264 lei. - 
parcela 5, in suprafata de 150 mp, 
str. Teba fn, parte din terenul iden-
tificat sub nr. top 4952/5, C.F 
13309 Medias, avand categoria de 
folosinta arabil, cu valoarea de 
inventar 15264 lei. - parcela 6, in 
suprafata de 150 mp, str. Teba fn, 
parte din terenul identificat sub nr. 
top 4952/5, C.F 13309 Medias, 
avand categoria de folosinta 
arabil, cu valoarea de inventar 
15264 lei. - parcela 7, in suprafata 
de 150 mp, str. Teba fn, parte din 
terenul identificat sub nr. top 
4952/5, C.F 13309 Medias, avand 
categoria de folosinta fanete, cu 
valoarea de inventar 15264 lei. - 
parcela in suprafata de 51 mp, str. 
I.GH.Duca nr.20, parte din terenul 
identificat sub nr.top 388/1/3, C.F. 
115329 Medias, nr. CAD 1895, 
avand categoria de folosinta 
arabil, cu valoarea de inventar 
6271.98 lei - parcela in suprafata 
de 36 mp, str. I.GH.Duca nr.20, 
parte din terenul identificat sub nr. 
top 388/1/3, C.F.115329 Medias, nr. 
CAD 1895, avand categoria de 
folosinta arabil, cu valoarea de 
inventar 4427,28 lei - parcela in 
suprafata de 208 mp, str. Strom-
berg nr.2, parte din teren avand 
categoria de folosinta nepodructiv 
cu nr. cadastral 1713,O.P.54/2004, 
avand valoarea de inventar 

10283,52 lei - parcela in suprafata 
de 225 mp, str. Persani fn, parte 
din teren avand categoria de folo-
sinta faneata cu nr. cadastral 
449,O.P,54/2004, cu valoarea de 
inventar 562,50 lei - parcela in 
suprafata de 204 mp, str. Piscului 
fn, parte din teren avand categoria 
de folosinta fanete cu nr. cadastral 
1426,O.P,54/2004, avand valoarea 
de inventar 10085,76 lei - parcela 
in suprafata de 793 mp, str Posada 
fn, parte din terenul identificat sub 
nr. top.4808/2/1,C.F.108097, avand 
categoria de folosinta arabil, cu 
valoarea de inventar 39205,92 lei. 
Procurarea documentaţiei de atri-
buire se face de la Centrul de 
Informare Cetățeni din cadrul 
Primăriei municipiului Mediaş, 
telefon 0269/803803, contracost la 
valoarea de 100,00 lei /documen-
tație, care se achită în numerar la 
caseria Direcției Fiscale Locale 
Mediaş sau în contul organizato-
rului RO80TREZ 57721360250 
XXXXX, deschis la Trezoreria 
Mediaş. Procurarea documentației 
şi depunerea ofertelor se face în 
perioada 12.08.2020 - 18.09.2020, 
respectiv 22.09.2020 - 12.10.2020, 
în caz de neadjudecare, la primul 
termen. Ofertele se depun la 
Primăria municipiului Mediaş, 
P-ța Corneliu Coposu nr.3, Centrul 
de Informare Cetățeni, într-un 
singur exemplar, în plic închis, 
până la data de 18.09.2020, ora 
12:00 şi până la data de 12.10.2020, 
ora 15:00, în caz de neadjudecare, 
la primul termen. Locul desfăşu-
rării licitaţiei este sediul Primăriei 
m u n i c i p i u l u i  M e d i a ş ,  P - ţ a 
Corneliu Coposu nr.3, sala mică de 
şedinţe, în data de 21.09.2020, ora 
10:00 şi în data de 13.10.2020, ora 
10:00, în caz de neadjudecare, la 
primul termen. Instanța compe-
tentă în soluționarea eventualelor 
litigii este Judecătoria Mediaş, str. 
Unirii nr.10, cod. 551025, județul 
Sibiu, telefon: 0269/ 845048, fax: 
0269/ 846707, email: jud.medias@
just.ro Data transmiterii anunțului 
de licitație în vederea publicării: 
06.08.2020

l Debitorul SC Consov SGM 
SRL - in faliment, in bankruptcy, 
en faillite, cu sediul în Bechet, str.
N i s i p u l u i  n r. 6 ,  j u d . D o l j , 
CIF:33558055, J16/1411/2014, 
af lat în procedura de faliment 
dosar nr. 4659/63/2017 pe rolul 
Tribunalului Dolj, prin lichidator 
judiciar Consultant Insolvență 
SPRL, cu sediul în Dr.Tr.Severin, 
str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehe-
dinţi, scoate la vânzare: Bunuri 
mobile de tipul mijloace de trans-
port: Autoutilitara MAN TGA 
18.440, DJ-14-NAJ, numar de 
ident i f i care  WMAH08ZZX 

8M495429, an de fabricatie 2007, 
(cmc) 10518, culoare VERDE, 
combustibil motorina, la pretul de 
3 . 3 0 0  E u r o .  A u t o u t i l i t a r a 
SCANIA P114, DJ-16-NAJ, 
n u m a r  d e  i d e n t i f i c a r e 
XLEP4X20005104859, an de 
fabricatie 2004, (cmc) 10640, 
culoare Gri, tractiune spate, 
putere CP 280 kW / 375 CP, 
combustibil motorina, la pretul de 
3.097,50 Euro. Semiremorca 
Kogel S24, DJ-19-NAJ, caroseria 
BA suprastructura deschisa, 
n u m a r  d e  i d e n t i f i c a r e 
WK0S0002400108812, an de 
fabricatie 2008, masa proprie (kg) 
6500, numar axe 3, culoare Gri, la 
pretul de 2.302,50 Euro. Semire-
morca Schwarzmueller SPA3, 
D J - 1 0 - Y S Z ,  c a r o s e r i a  B A 
suprastructura deschisa, numar 
d e  i d e n t i f i c a r e 
W091603381HS09800, an de 
fabricatie 2001, masa proprie (kg) 
6900, numar axe: 3, culoare 
Verde-Rosu, la pretul de 1.567,50 
Euro. Preturile nu includ TVA. 
(echivalentul in lei la cursul BNR 
din ziua platii). Titlul executoriu 
în baza căruia lichidatorul judi-
ciar procedează la vânzarea bunu-
rilor mobile descrise anterior, il 
reprezinta Sentinta nr. 5 din data 
de 08.01.2019 de deschidere a 
procedurii de faliment pronunțată 
de către judecătorul sindic in 
d o s a r u l  d e  i n s o l v e n ț ă  n r. 
4659/63/2017 aflat pe rolul Tribu-
nalului Dolj. Licitaţia va avea loc 
în Dr.Tr.Severin, str. Zăbrăuțului 
nr. 7A, jud. Mehedinţi la data de 
14.08.2020 orele 14:00. Partici-
parea la licitaţie este condiţionată 
de consemnarea, a unei cauţiuni 
de 10% din preţul de pornire al 
licitaţiei cel mai târziu la data de 
13.08.2020 si achizitionarea caie-
tului de sarcini in cuantum de 
200,00 lei pentru bunurile mobi-
le*Mijloace de transport*. Cont 
deschis la Banca Comerciala 
Romana Sucursala Dolj Patria 
(Craiova), sub nr. RO18RNCB 
0139149907510001. Invităm pe 
toti cei care vor sa se prezinte la 
şedinţa de licitaţie la termenul de 
vânzare, la locul fixat în acest 
scop şi pâna la acel termen să 
depună oferte de cumpărare. 
Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra bunurilor 
mobile sa anunte lichidatorul 
judiciar inainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub 
sanctiunea prevazută de lege. 
Avand in vedere măsurile de 
prevenire a răspândirii virusului 
Covid 19 (Coronavirus), Decretul 
nr. 195/16.03.2020 emis de Preşe-
dintelui României cu privire la 
decretarea stării de urgență, 
precum si a ordonantelor militare 

emise, lichidatorul judiciar reco-
manda ca participarea la licitatie 
sa aiba loc prin sistem de video-
conferinta, iar in masura in care 
se doreste participarea fizica se 
impune prezenta unui singur 
participant care sa respecte masu-
rile impune de autoprotectie 
(masca, manusi, halat, etc.) 
Relaţii la telefon-fax: 0742592183, 
sau 0252/35.43.99, e-mail: office@
consultant-insolventa.ro; Lichi-
dator judiciar, Consultant Insol-
vență SPRL,

PIERDERI
l Pierdut Certificat de pregă-
tire profesională a conducăto-
rului auto- Pîrlog Alexandru.

l  S-a pierdut Certificat de 
Competență Profesională a 
conducătorului auto pe numele 
A d o m n i ț a  N i c o l a i  c u 
nr.0454717000, eliberat de ARR 
Iaşi. Se declară nul.

l Pierdur Atestat marfă CPC şi 
Atestat marfă ADR pe numele 
Georgescu Nicolae Daniel. Se 
declară nule.

l Pierdut Certificat competenţe 
profesionale transport mărfuri 
generale, pe numele Săvulescu 
Mihai Valerică, eliberat de ARR 
Argeş. Se declară nul.  

l Pierdut Atestat CPC cu nr. 
0184809001 si Card Tahograf cu 
nr. 000000000CESE000 pe numele 
Nicola Elvis-Mihai,le declar nule.
Multumesc!

l Pierdut Atestat profesional 
manager Transport marfa, seria 
AMMI nr. 13383/10.08.2013 emis 
pe numele Bunea Florin. Il declar 
nul.

l Pierdut certificat de pregătire 
profesională a conducătorului 
auto - transport marfă, card taho-
graf, eliberate de ARR Vâlcea, pe 
numele Hunuzău Doru,  din 
Romanii de Sus, oraş Horezu, 
județul Vâlcea. Se declară nule.

l Pierdut Certificat de înregis-
trare şi Certificat constatator 
pentru sediu social ale SC Icon 
Fashion Eos SRL, cu sediul social 
în Bucureşti, Intr.Vrabiei, nr. 
15-17, ap.11, J40/1154/2016, 
CUI:35532531. Le declar nule.

l  Pierdut Atestat marfă, 
Atestat ADR, Carte tahograf 
pe numele Stănilă Ionel, domi-
ciliu: comuna Dumitreşti, 
județul Vrancea.


