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OFERTE SERVICIU
l S.C. Doc Collin Int S.R.L., cu sediul
social în Mun. București, Str. Baciului,
nr. 5, bl. 9, sc. D, et. 2, ap. 142, sector 5,
J40/14246/2019; CUI 41800558, angajează: muncitor necalificat la spargerea
și tăierea materialelor de construcții
cod cor 931302 -6 posturi; dulgher
restaurator cod COR 711502 -3 posturi
și fierar betonist cod COR 711402 -3
posturi. Pentru CV, la adresa de e-mail:
contact@immigrations.ro.
l SC Avis Trans SRL, angajează șoferi
autocamion/mașină de mare tonaj
pentru rute pe Comunitatea Europeană, Ucraina și Rusia. Cerințe: se
solicită deținerea permisului auto categoriile: CE, experiență minim 1 an,
cunoașterea limbii ruse, ucrainene și a
unei limbi de circulație internațională,
cazier judiciar. Se oferă: salariu de bază
minim brut de 2.230Lei, la care se
adaugă diurna legală, contract individual de muncă pentru 1 (un) an cu
posibilitatea de prelungire, durata
timpului de lucru de 8 ore/zi; 40 ore/
saptămână, concediu anual de odihnă
:21 zile lucrătoare platite. Asteptăm
CV-urile la adresa de e-mail: avistrans@gmail.com, împreună cu copii
după actele solicitate până la data de
14.09.2020, urmând ca la 15.09.2020 să
aibă loc selecția dosarelor. Persoana
selectată va fi ulterior contactată telefonic.
l Comuna Cermei , județul Arad, cu
sediul în localitatea Cermei, nr. 304,
CIF/CUI- 3520199, organizează
concurs/ examen de recrutare pentru
ocuparea pe durată nedeterminată a
postului contractual vacant , în cadrul
aparatului de specialitate al primarului
, conform dispozițiilor din H.G. nr. 286
/2011,- cu modificările și completările
ulterioare, -Denumirea postului: șofer
microbuz școlar. -Condiții generale :
conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011,
cu modificările și completările ulterioare; -Condiții specifice de participare
la concurs: -Nivelul de studiilor : minim
absolvent de studii medii ,cu diploma
de bacalaureat; -Atestat profesional
transport public de persoane ,eliberat
de A.R.R., în termen de valabilitate ;
-Aviz psihologic de la cabinet autorizat
de Ministerul Transporturilor, cu
mențiunea apt manager transport;
vechime în muncă : minim 3 ani ;
permis de conducere categoriile: B, C,
D; -fișa medicală; -Data limită de depunere a dosarelor : 24.09.2020 ; -Data,
ora și locul de desfășurare a concur-
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sului ; -Proba scrisă: - data de 09. 10.
2020 ora 10:00; -Proba interviului :data 12.10.2020 ora 10:00 ; -Locul de
desfășurare : - Sediul Primăriei din
localitatea Cermei, nr. 304. -Informatii
suplimentare : 0257-328101, interior
202- resurse umane.

CITAȚII
l Numitii Ene Constantin, Ene Vasile,
Ene Cosmin Irinel Și Iacob Iulia,
născuți și domiciliati în com. Manesti,
jud. Prahova, sunt chemați la Judecatoria Ploiesti, str. Gh. Lazar nr. 6, Sala
3, în data de 25 Septembrie 2020, ora
11:30, pentru dezbaterea succesiunii
defunctului Stanciu Gh, Nita, Dosar
23710/281/2019 deschis de Stan
Tudora, Manesti.

SOMAȚII
l Prin cererea inregistrata sub dosar
nr. 1225/246/2020 privind pe petentul
Ghiura Cristian Paul care solicita
inscrierea dreptului de proprietate prin
uzurpaciune in cota de 4/8 parti asupra
imobilului inscris in CF nr.308772
provenit din conversia pe hartie a CF
vechi cu nr. 2480 Ineu, cu nr. adm. nou
240 in strada Viilor 1, identificat prin
numarul topografic 1431 in suprafata
de 1439 mp intravilan oars Ineu- dealul
Viilor, imobil asupra caruia figureaaza
ca proprietar tabular intabulat sub B 1
sotia lui Sabau Constantin nascuta But
Mariuta decedata la data de
03.07.1926. In urma acesteia, in baza
art. 130 din Decretul - Lege
nr.115/1938, sunt somati toti cei interesati de Indata sa inainteze opozitie la
Judecatoria Ineu deoarece in caz
contrar, in termen de o luna de la
aceasta ultima publicare se va proceda
la solutionarea cererii.

DIVERSE
l Chrapan Mihaiela Claudia având
sediul în Str. 1 Decembrie, nr. 62, localitatea Nadlac, titular al planului/
programului „Ansamblu Locuinte
Colective” localitatea Arad Str. Cetatii,
nr. 16, anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de obţinere a
avizului de mediu pentru planul/
programul menţionat şi declanşarea
etapei de încadrare. Prima versiune a
planului/programului poate fi consultată la sediul APM Arad, strada Splaiul
Muresului, FN, localitatea Arad,
judeţul Arad, de luni până joi între
orele 09:00 - 16:00, vineri între orele
09:00 - 13.00. Observaţii/comentarii şi
sugestii se primesc în scris la sediul
APM Arad, în termen de 18 zile de la
data publicării anunţului.

l Anunț prealabil privind afișarea
publică a documentelor tehnice ale
cadastrului. Unitatea Administrativ
Teritoriala Comuna Crângeni din
județul Teleorman, anunță publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectorul cadastral nr.28 începând cu data de 14.09.2020 pe o perioada de 60 de zile, la sediul Primăriei
Comunei Crângeni, județul Teleorman,
situate pe str.Principală, nr.40, conform
art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare republicată, cu modificările și completările

ulterioare. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul Primăriei și pe site-ul
Agentiei Nationale de Cadastru și
Publicitate Imobiliară.
l S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Medias,
titular al proiectului: “Reabilitarea
conductei ø28” Batani - Onesti etapa I
- pregatirea pentru transformarea in
conducta godevilabila”, anunta
publicul interesat asupra luarii deciziei
etapei de incadrare de catre Agentia
pentru Protectia Mediului Bacau, ca nu

este necesara evaluarea impactului
asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, pentru proiectul propus a
fi amplasat in extravilanul si intravilanul localitatilor Poiana Sarata, Hirja,
Oituz, Marginea, Ferastrau, Onesti,
judetul Bacau. Proiectul deciziei de
incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei
pentru Protectia Mediului Bacau din
str. Oituz, nr. 23, orasul Bacau, in zilele
de luni pana joi, intre orele 8:00 -16:00
si vineri intre orele 8:00 – 14:00, precum
si la urmatoarea adresa de internet:
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www.apmbc.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii la
proiectul deciziei de incadrare in
termen de 10 zile de la data publicarii
anuntului pa pagina de internet a
Agentiei pentru Protectia Mediului
Bacau.
l CII Petcu Viorica, cu sediul in
Ploiesti, str. Splaiului, nr. 26, bl. 34R2,
ap.2, jud. PH, tel: 0244513366
/0744330820, lichidator judiciar al
debitorului Primalex RIN SRL, in
dosarul nr. 5030/105/2019, in temeiul
art. 145 alin. 1 lit D din Legea 85/2014
notifica intrarea in faliment in procedura generala a debitoarei Primalex
RIN SRL, avand cod de identificare
fiscala 35740028, sediul in Băicoi, str.
Republicii 75C, clădire C3, numar de
ordine RC: J29/452/2016, conform
Sentintei nr. 413 din 03.09.2020
pronuntata de Tribunalul Prahova,
Sectia a II-a Civila, de Contencios
Adminsitrativ si Fiscal. Termenul
limita pentru depunerea cererilor
privind creantele nascute dupa deschiderea procedurii: 19.10.2020; termenul
limita pentru verificarea creantelor
nascute in cursul procedurii, intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar: 18.11.2020; termenul
limita pentru depunerea contestatiilor
la creantele nascute in cursul procedurii: 7 zile de la publicarea in BPI a
tabelului suplimentar; termenul pentru
solutionarea contestatiilor la creantele
nascute in cursul procedurii si pentru
intocmirea tabelului definitiv consolidat al creantelor: 18.12.2020; urmatorul termen stabilit pentru
continuarea procedurii este 29.10.2020,
ora 9:30.

ADUNĂRI GENERALE
l Societatea Triconf S.A., cu sediul în
Bucureşti, Sector 6, Bd. Iuliu Maniu
n r. 7 , R e g i s t r u l C o m e r ţ u l u i
J40/621/1991, Cod unic de înregistrare
437189, prin Administrator Unic
Acatincai Vasile, convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor
societăţii, ce va avea loc la sediul social
al societăţii cu respectarea prevederilor
legale şi statutare referitoare la convocare, la data de 15.10.2020 ora 11:00,
iar în cazul de neîndiplinire cvorum,
adunarea se va întruni în a doua
convocare, în acelaşi loc, la data de
16.10.2020, ora 11:00 cu următoarea
ordine de zi: 1. Distribuirea de dividende aferente exerciţiilor financiare
anterioare şi stabilirea termenului de
plată; 2. Diverse. La Adunarea Generală a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să
participe şi să voteze acţionarii înregis-

traţi în registrul acţionarilor societăţii
la data de referinţă 30.09.2020. Acţionarii societăţii pot participa personal
sau prin reprezentant cu procură
specială autentificată.
l Convocare A.G.O.A. Consiliul de
administraţie al Libra Internet Bank
S.A., societate bancară înregistrată în
Registrul bancar sub nr.RB-PJR-40037/1999, cu sediul în Bucureşti, Calea
Vitan, nr. 6-6A, Tronson B, C, Et.1, 6,
9, 13, Clădirea Phoenix Tower, sector 3,
având cod unic de înregistrare 8119644
şi numărul de ordine în Registrul
Comerţului J40/334/1996, prin președintele Consiliului de Administrație al
Libra Internet Bank S.A., Radu
Grațian Ghețea, convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor la
data de 15.10.2020, ora 17:00, la sediul
societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul
zilei de 14.10.2020, cu următoarea
ordine de zi: -Aprobarea nealocării de
dividende aferente profitului interimar
înregistrat la 30.06.2020, în scopul
încorporării acestuia în fondurile
proprii ale băncii. În cazul în care
cvorumul necesar nu se va întruni la
data menţionată, Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor se va ţine la
data de 16.10.2020, la aceeași oră şi în
acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi.
Acţionarii pot participa la adunări
personal sau prin reprezentanţi, în
baza unei procuri speciale. Procura
specială se depune la sediul societăţii,
conform dispoziţiilor legale. Preşedintele Consiliului de administraţie, dl.
Radu Grațian Ghețea.
l Convocator al Adunării Generale
Extraordinare și Ordinare a Acţionarilor Societăţii Cibrosat S.A.- în insolvență, sediul social: str. Fraternității, nr.
9, parter, cam. 9, Judeţul Galați,
J17/1815/2004, CUI 16937415, Societatea Cibrosat S.A.-în insolvență, societate pe acţiuni, de tip închis, cu sediul
social în Municipiul Galați, str. Fraternității, nr. 9, parter, cam. 9, Judeţul
Galați, înmatriculată la Registrul
Comerţului de pe lângă Tribunalul
Galați sub nr.J17/1576/2004 şi cod unic
de înregistrare 16937415 (denumită în
continuare „Societatea”), prin administrator special Balan Costel Danut,
conform Legii nr. 31/1990 privind
societăţile și a Legii nr.85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenței
și de insolvență, republicate, cu modificările şi completările ulterioare,
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de
14.10.2020, ora 14:00 şi Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor,

pentru data de 14.10.2020, ora 15:00,
ambele în Str. Brăilei nr. 163, Bl. A4, sc.
1, ap. 9, 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 15.10.2020, la aceeaşi oră şi în
acelaşi loc. Au dreptul să participe și să
voteze în cadrul adunării generale toți
acţionarii înregistraţi înregistrați în
evidenţele Societăţii -în registrul acţionarilor şi în evidenţele Oficiului Registrului Comerţului la sfârşitul zilei de
07.10.2020 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: -Pentru Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor: -Aprobarea
revocării prin vot secret auditorului
financiar actual. -Aprobarea numirii
prin vot secret a unui nou auditor
financiar, stabilirea duratei mandatului. -Aprobarea împuternicirii, cu
posibilitate de substituire, a administratorului 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 României -Partea a IV.
-Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor: -Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societăţii
în sensul înlocuirii peste tot în
cuprinsul acestuia a sintagmei „acţiuni
la purtător” cu „acţiuni nominative, în
acord cu art.61 din Legea
nr.129/11.07.2019 pentru prevenirea și
combaterea spălării banilor și finanțării
terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, și situația de fapt. -Aprobarea
întocmirii și depunerii Planului de
Reorganizare în dosarul
nr.4091/121/2018 al Tribunalului
Galați, conform art.132 alin.1 lit.a) din
Legea 85/2014. -Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substituire, a
administratorului pentru a redacta și
semna hotărârea AGEA adoptată, şi să
efectueze orice formalităţi necesare
pentru a menţiona/înregistra hotărârea
la Oficiul Registrului Comertului şi
pentru publicare hotărârii în Monitorul
Oficial al României -Partea a IV. 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

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
de vot prin corespondenţă completate
şi semnate de către acţionari se vor
depune în original la sediul ales in
Convocator, cu cel puțin 48 de ore
înainte de prima ședință a Convocării,
prin înregistrarea acestora sau prin
poştă cu confirmare de primire, astfel
încât să poată fi înregistrate la societate
până la data anterior menţionată.
Accesul acţionarilor îndreptăţiți 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 10:0015:00 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.
secretariat.sa@gmail.com.

LICITAȚII
l Compania Chimcomplex S.A.
Borzești -Sucursala Râmnicu Vâlcea,
intenționează să vândă deșeuri feroase
și neferoase rezultate din casarea
mijloacelor fixe. Caietul de sarcini se
poate accesa pe www.chimcomplex.
com/noutati. Persoană de contact
pentru informații suplimentare este
Mihai Iliescu, mihai.iliescu@chimcomplex.com, 0758.710.714.
l Societatea AS3-Administrare Străzi
S3 S.R.L., intenționează să încheie un
contract de achiziție publică pentru
lucrări de proiectare, realizare, achiziție și montare de butaforii pentru
proiectul „Amenajare parc tematic în
Parcul Pantelimon”. Documentația de
atribuire se poate solicita la adresa de
email: achizitii@as3-strazi.ro sau la
adresa din Șoseaua Gării Cățelu,
nr.1M (Parc Pantelimon), Sector 3,
București. Data limită de depunere a
ofertelor este 14.09.2020, ora 12:00.
l Curtea de Apel Oradea, CUI
17071723, tel.0259.479.419, persoana
de contact Monenciu Adina, organizează licitație publică cu plic sigilat la

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
data de 01.10.2020, ora 12:00, la sediul
instanței, în vederea închirierii unui
spațiu de 1 mp situat la parterul Palatului de Justiție Oradea pentru activități de copiere/multiplicare acte.
Documentația de atribuire și informații suplimentare se pot obține
accesând pagina de internet a
instanței http://portal.just.ro/35/SitePages/achizitii.aspx?id_inst=35.
l Oraşul Videle, prin Consiliul Local
Videle, cu sediul în Videle, str. Republicii nr. 2, telefon: 0247/453017, fax:
0247/453015, cod fiscal 6853155,
e-mail: primariavidele@yahoo.com, în
conformitate cu prevederile O.U.G.
57/2019, organizează licitaţie publică
în vederea închirierii spaţiului compus
din Construcţia C5 în suprafaţă
construită de 511 mp şi o suprafaţă
desfăşurată de 888 mp, având un
regim de înălţime P+1 şi teren intravilan aferent în suprafaţă de 2224 mp,
situat în incinta spitalului Orăşenesc
Videle, str. Şos. Piteşti, nr. 54. Persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei de
atribuire, la cerere, de la sediul instuţiei, compartimentul Administrarea
Domeniului Public şi Privat din
cadrul Primăriei Oraşului Videle, str.
Republicii, nr. 2, jud. Teleorman, zilnic
între orele 9:00 -16:00, persoană de
contact Tudor Răzvan Adrian. Costul
documentaţiei de atribuire este în
sumă de 30 de lei şi se achită în
numerar la casieria Primăriei
Oraşului Videle. Data limită privind
solicitarea clarificărilor este
28.09.2020, ora 16:00. Data limită de
depunere a ofertelor este de
05.10.2020, ora 16:00. Ofertele se
depun într-un singur exemplar, în
două plicuri sigilate -unul exterior şi
unul interior, la Registratura Primăriei Oraşului Videle, str. Republicii, nr.
2, jud. Teleorman. Şedinţa publică de
deschidere a ofertelor se va desfăşura
în data de 06.10.2020, ora 10:00, la
sediul Primăriei Oraşului Videle, în
Sala de Şedinţe. Instanţa competentă
în soluţionarea litigiilor este Tribunalul Teleorman -secţia de contecios
administrativ, cu sediul în municipiul
Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 53,
telefon: 0247/406016, fax:
0247/317322, e-mail: tribunaltr@just.
ro.
l Prunus Confort Design SRL prin
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL,
scoate la vânzare în bloc 58 modele
diferite de ferestre și uși din lemn la
prețul de 7.576 lei + TVA. Licitaţia va
avea loc în data de 16.09.2020, ora
14:30 la sediul lichidatorului, str.
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Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul
neadjudecării vânzarea va fi reluată în
zilele de 23.09.2020 și 30.09.2020,
aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l Asesoft Technologies SRL prin
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL,
scoate la vânzare prin licitaţie publică
următoarele bunuri mobile: cameră
termoviziune (5696 lei), camera HD
(908 lei), kit dezvoltare EKG 2 bioharness 3 (878 lei), sistem wireless pentru
monitorizare parametrii vitali (42616
lei), terminal satelit cu cartela preplatita (2219 lei), monitor functii vitale
(8333 lei), oculus Rift DK2 virtual
reality (1475 lei), tensiometre (51≈154
lei), kit dezvoltare EKG 1
compression shirts (238 lei), pulsiometru wireless (95 lei), Nvidia 3D
Vision 2 wireless glasses kit (304 lei),
stand mobil calibrare echipamente
achizitie ECG EEG (63407 lei), stand
mobil teste de electrosecuritate (84992
lei), videotelefoane (279 lei). La prețurile menționate se adaugă TVA. Licitaţia va avea loc în 16.09.2020, ora
15:00 la sediul lichidatorului judiciar
din str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În
cazul neadjudecării vânzarea va fi
reluată în zilele de 23.09.2020 și
30.09.2020, aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l Etiss Confexim SRL prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la
vânzare prin licitaţie publică următoarele bunuri mobile: masina automata de taiat la prețul de 54060 lei,
masina automata de taiat la prețul de
55044 lei, generator abur calcat +
componente Wermac la prețul de
9803 lei, vânzare în bloc 44 masini de
cusut Brother, Juki tăietor, Jack, croit,
impachetat, butoniere, calcat, surfilat,
etc la pretul de 19151 lei, vânzare în
bloc 16 masini de cusut Overlock,
Juki feston, Uber, masină de control
lycra la prețul de 19209 lei, vânzare în
bloc 30 masini de cusut Yuki special
simpla la prețul de 15453 lei, vânzare
în bloc 30 masini liniare motor incorporat Siruba la prețul de 17334 lei,
vânzare în bloc 30 masini liniare
motor incorporat Siruba la prețul de
17226 lei, vânzare în bloc 15 masini
liniare motor incorporat DDL M1 SI
M2 la prețul de 11529 lei. La preturile
de pornire se adaugă TVA. Licitaţia
va avea loc în data de 16.09.2020, ora
14:00 la sediul lichidatorului, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul
neadjudecării vânzarea va fi reluată
înzilele de 23.09.2020 și 30.09.2020,
aceeaşi oră, în acelaşi loc.
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l Editura Prahova SA prin administrator judiciar VIA Insolv SPRL
scoate la vânzare prin licitaţie publică
chioscuri mobile pentru distribuirea
presei la prețurile de pornire reduse
cu 50%, dupa cum urmeaza: 21 chioscuri la prețul de 2.859 lei/buc., 2 chioscuri la prețul de 2.906,50 lei/buc, 16
chioscuri la prețul de 2.954,50 lei/buc.,
5 chioscuri la prețul de 3.002 lei/buc.
si 2 chioscuri la prețul de 4.050 lei/
buc. La prețul de pornire se adauga
TVA. Persoanele interesate vor
cumpăra caietul de prezentare de la
lichidatorul judiciar şi vor depune
documentele de participare la licitaţie
cu cel putin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 16.09.2020,
ora 11:00 la sediul administratorului
judiciar, str. Banatului, nr.1, bl. 37B,
sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244
519800. În cazul neadjudecării
vânzarea va fi reluată în datele de
23.09.2020 si 30.09.2020 la aceeaşi
oră, în acelaşi loc.
l Consortiul SGB Insolvency Consult
SPRL -Dinu, Urse Și Asociații SPRL
-prin Dinu, Urse Si Asociatii SPRL, in
calitate de lichidator judiciar al debitoarei Ziva Lohn SRL, scoate la
vanzare in bloc urmatoarele bunuri
mobile detinute de aceasta: masina
cusut simpla Yamata - 3 buc; masina
cusut simpla Necchi - 2 buc; masina
taiat Banzic; masina termoculat
Oshima; birou colt; scaun negru piele
ecologica; aparat aer conditionat
Habitat; centrala termica Sime
Family. Pretul Caietului de Sarcini
este de 500 lei (exclusiv TVA) si se
achită prin OP in contul nr. RO43
INGB 5514 9999 0051 3726 deschis la
ING BANK - Sucursala Dorobanti,
pe seama lichidatorului judiciar Dinu
Urse si Asociatii SPRL. Pretul de
pornire al licitatiei este pretul evaluat
al bunurilor in cuantum de 1.920 euro
(exclusiv TVA). Participarea la licitatie este conditionata de: -achitarea,
cel mai tarziu cu o zi inainte de data si
ora stabilita pentru licitatie, a garantiei de 10% din pretul de pornire al
licitatiei; -achizitionarea cel mai tarziu
cu o zi inainte de data si ora stabilita
pentru licitatie a Caietului de sarcini,
ce va fi achitat in contul lichidatorului
judiciar. Prima sedinta de licitatie a
fost fixata la data de 29.09.2020, ora
11:00, iar daca bunurile nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarea
sedinta de licitatie a fost fixata in data
de 06.10.2020, la ora 11:00. Daca
bunurile nu se adjudeca nici la aceasta
data, urmatoarele sedinte de licitatie
au fost fixate dupa cum urmeaza: -in
datele de 13.10.2020 si 27.10.2020, la

ora 11:00, la un pret de pornire reprezentand o scadere de 10% fata de
pretul evaluat; -in datele de
03.11.2020 si 10.11.2020, la ora 11:00,
la un pret de pornire reprezentand o
scadere de 20% fata de pretul evaluat;
-in datele de 17.11.2020 si 24.11.2020,
la ora 11:00, la un pret de pornire
reprezentand o scadere de 30% fata
de pretul evaluat; -in datele de
02.12.2020 si 08.12.2020, la ora 11:00,
la un pret de pornire reprezentand o
scadere de 40% fata de pretul evaluat;
-in datele de 15.12.2020 si 22.12.2020,
la ora 11:00, la un pret de pornire

reprezentand o scadere de 50% fata
de pretul evaluat. Sedintele de licitatie
se vor desfasura la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str.
Buzesti, nr.71, et.5, cam. 502–505,
sector 1. Pentru relatii suplimentare
sunati la tel. 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com.
l Consortiul SGB Insolvency Consult
SPRL -Dinu, Urse Și Asociații SPRL
-prin Dinu, Urse Si Asociatii SPRL, in
calitate de lichidator judiciar al debitoarei Ziva Lohn SRL, scoate la
vanzare imobilul aflat in proprietatea

debitoarei situat in Calarasi, str.
Grivita, nr.96, compus din teren in
suprafata de 710mp si constructii
-locuinta parter in suprafata
construita desfasurata de 90,13mp,
magazie in suprafata construita
desfasurata de 109,54mp si anexa in
suprafata construita desfasurata de
21,09mp. Pretul Caietului de Sarcini
este de 5.000 lei (exclusiv TVA) si se
achită prin OP in contul nr. RO43
INGB 5514 9999 0051 3726 deschis la
ING BANK - Sucursala Dorobanti,
pe seama lichidatorului judiciar Dinu
Urse si Asociatii SPRL. Pretul de
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pornire al licitatiei este pretul evaluat
al imobilului, in cuantum de 92.764
euro (exclusiv TVA). Participarea la
licitatie este conditionata de: -achitarea, cel mai tarziu cu o zi inainte de
data si ora stabilita pentru licitatie, a
garantiei de 10% din pretul de pornire
al licitatiei; -achizitionarea cel mai
tarziu cu o zi inainte de data si ora
stabilita pentru licitatie a Caietului de
sarcini, ce va fi achitat in contul lichidatorului judiciar. Sedintele de licitatie
au fost fixate dupa cum urmeaza: -in
datele de 29.09.2020, 06.10.2020,
13.10.2020 si 27.10.2020, la ora 12:30,
la un pret de pornire reprezentand
pretul evaluat de 1.920 euro (exclusiv
TVA); -in datele de 03.11.2020,
10.11.2020, 17.11.2020 si 24.11.2020, la
ora 12:30, la un pret de pornire reprezentand o scadere de 10% fata de
pretul evaluat; -in datele de 02.12.2020,
08.12.2020, 15. 12.2020 si 22.12.2020,
la ora 12:30, la un pret de pornire
reprezentand o scadere de 20% fata de
pretul evaluat; -in datele de 12.01.2021,
19.01.2021, 26.01.2021 si 02.02.2021, la
ora 12:30, la un pret de pornire reprezentand o scadere de 30% fata de
pretul evaluat; -in datele de 09.02.2021,
16.02.2021, 23.02.2021 si 02.03.2021, la
ora 12:30, la un pret de pornire reprezentand o scadere de 40% fata de
pretul evaluat; -in datele de 09.03.2021,
16.03.2021, 23.03.2021 si 30.03.2021, la
ora 12:30, la un pret de pornire reprezentand o scadere de 50% fata de
pretul evaluat. Sedintele de licitatie se
vor desfasura la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti,
nr.71, et.5, cam. 502 – 505, sector 1.
Pentru relatii suplimentare sunati la
tel. 021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com.
l Dinu, Urse Si Asociatii SPRL, in
calitate de lichidator judiciar al AAP
Group SRL, scoate la vanzare urmatoarele bunuri mobile si imobile detinute de aceasta: 1) Autotractor N3
Scania T124, capacitate cilindrica
11705 cmc; 2) Constructie nefinalizata
de tip locuinta situata in Moinesti, str.
Osoiu, nr.40, jud. Bacau: 142.384 lei.
Pretul Caietului de Sarcini este de
1.000 lei (exclusiv TVA) pentru bunul
mobil si 5.000 lei (exclusiv TVA) pentru
bunul imobil. Acesta si se achită prin
OP in contul nr. RO43 INGB 5514
9999 0051 3726 deschis la ING BANK
– Sucursala Dorobanti, pe seama lichidatorului judiciar Dinu Urse si Asociatii SPRL. Pretul de pornire al licitatiei
este pretul evaluat al bunurilor mobile
(exclusiv TVA), dupa cum urmeaza:
pentru autotractor N3 Scania: 38.268
lei, iar pentru constructia nefinalizata:

142.384 lei. Participarea la licitatie este
conditionata de: -achitarea, cel mai
tarziu cu o zi inainte de data si ora
stabilita pentru licitatie, a garantiei de
10% din pretul de pornire al licitatiei;
-achizitionarea cel mai tarziu cu o zi
inainte de data si ora stabilita pentru
licitatie a Caietului de sarcini, ce va fi
achitat in contul lichidatorului judiciar.
Prima sedinta de licitatie a fost fixata
la data de 29.09.2020, ora 15:00, iar
daca bunurile nu se adjudeca la aceasta
data, urmatoarea sedinta de licitatie a
fost fixata in data de 06.10.2020, la ora
15:00. Daca bunurile nu se adjudeca
nici la aceasta data, urmatoarele
sedinte de licitatie au fost fixate dupa
cum urmeaza: -in datele de 13.10.2020
si 27.10.2020, la ora 15:00, la un pret de
pornire reprezentand o scadere de 10%
fata de pretul evaluat; -in datele de
03.11.2020 si 10.11.2020, la ora 15:00,
la un pret de pornire reprezentand o
scadere de 20% fata de pretul evaluat;
-in datele de 17.11.2020 si 24.11.2020,
la ora 15:00, la un pret de pornire
reprezentand o scadere de 30% fata de
pretul evaluat; -in datele de 02.12.2020
si 08.12.2020, la ora 15:00, la un pret de
pornire reprezentand o scadere de 40%
fata de pretul evaluat; -in datele de
15.12.2020 si 22.12.2020, la ora 15:00,
la un pret de pornire reprezentand o
scadere de 50% fata de pretul evaluat.
Sedintele de licitatie se vor desfasura la
sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti, nr.71, et.5, cam.
502–505, sector 1. Pentru relatii suplimentare sunati la tel. 021.318.74.25,
email: dinu.urse@gmail.com.
l Subsemnatul, CII Constantin-Vorovenci Daniela, în calitate de Lichidator
judiciar al debitorului Lichidator numit
al societatii Add Company Online
S.R.L, cu sediul social în București,
Sectorul 5, Str. Cobadin nr. 5, Bloc P14,
Scara 1, Etaj P, Ap. 1, avand numar de
inregistrare în Oficiul National al Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul București J40/7962/2008 și Cod
Unic de Identificare (CUI) 23837168,
conform Hotărârii AGA din data de
28.05.2019, organizeaza licitatii publice
cu strigare pe principiul „vazutplacut-cumparat - asa cum este si unde
este” în data de 21.09.2020, 05.10.2020
si 19.10.2020 la ora 15:00 pentru Autoturismul -Ford Mondeo-Serie SASru
WFODXXGBBD8L28936. Pretul de
pornire este cel determinat prin
rapoartul de evaluare, respectiv suma
de 2.380,00 Euro, echivalentul a 11.308,
00 Lei, aprobat de Adunarea asociaților.
Desfasurarea licitatiilor se va efectua la
sediul lichidatorului: București,
Sectorul 3, Str. Sfânta Vineri, nr.25.

bl.105C, sc.2, et.2, ap.28. Ofertele de
cumparare se depun cel mai tarziu cu
24 ore inainte de data licitatiei, orele 12
a.m. insotite de documentele de participare care atesta indeplinirea conditiilor
de calificare si dovada achitarii garantiei de participare la licitatie in cuantum
de 10% pentru fiecare bun mobil in
parte. Garantia de participare la licitatie se depune in contul unic de lichidare al societatii ADD Company
Online S.R.L, IBAN - Lei: IBAN:
RO30 BRMA 0504 0223 4930 0000,
deschis la Banca Românească, Sucursala Pallady. Informatii suplimentare
privind descrierea activelor, conditiile
de participare si organizarea licitatiilor
puteti solicita la e-mail: daniela.
constantin@dcvlaw.ro.
l Agritransver SRL prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL scoate la
vânzare prin licitaţie publică pornind
de la valoarea de evaluare redusa cu
65%: autoutilitara N2 Renault Mascot
la pretul de 5.636,75 lei fara TVA
(6.707,73 lei cu TVA) si autospeciala
N2 Renault Midlum la pretul de
5.547,15 lei fara TVA (6.601,11 lei cu
TVA). Persoanele interesate vor
cumpăra caietul de prezentare de la
lichidatorul judiciar in suma de 500 lei
fara TVA şi vor depune documentele
de participare la licitaţie cu cel putin o
zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va
avea loc în 18.09.2020, ora 11:00 la
sediul lichidatorului, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax
0244 519800. În cazul neadjudecării
vânzarea va fi reluată în datele de
25.09.2020, 02.10.2020, 09.10.2020,
respectiv in data de 16.10.2020 aceeaşi
oră, în acelaşi loc.
l Continental 2000 S.P.R.L., vinde
prin licitație publică în data de
16.09.2020, orele 10:00, bunurile următoarelor societăți aflate în faliment:
Andra Prodimex S.R.L. -Proprietate
imobiliară, compusă din teren și
construcții, situată în comuna Sâmbăta
de Sus, județul Brașov. Terenul are o
suprafață de 8.700mp. Construcția
„Hală fabricație” are regim de înălțime
P. Suprafață construită de 1.071,36mp.
Construcția „Depozit” -Suprafață
construită de 216mp. Construcții
speciale: platformă betonată. Preţul de
pornire la licitaţie este de 405.800Lei.
În caz de neadjudecare, licitațiile se vor
relua în data de 23.09.2020, 30.09.2020,
07.10.2020, 14.10.2020, respectiv
21.10.2020 la același preț și în aceleași
condiții. La Posada de la Abuela
S.R.L., construcție situată în localitatea
Lunca Câlnicului, strada Principală,
nr.98, compusă din: Restaurant

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
D+P+E, în suprafață de 418mp, an
construcție 2009, restaurant parter și
etaj funcțional, centrală termică
Termofarc F1-NSP -înglobată,
ascensor înglobat, la prețul de
295.252Lei. În caz de neadjudecare,
licitațiile se vor relua în data de
23.09.2020, 30.09.2020, 07.10.2020,
14.10.2020, respectiv 21.10.2020 la
același preț și în aceleași condiții. La
prețurile de pornire se adaugă TVA.
Vânzările vor avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Sfântu Gheorghe,
str.Crangului, nr.12, bl.9, sc.B, ap.4,
parter. Pentru participarea la licitație
este obligatorie achiziționarea caietului
de sarcini. Garanția de participare la
licitație/negociere directă este de 10%
din prețul de pornire. Informații prin
e-mail: contact@continental2000.ro sau
la telefoanele 0268.547.598;
0728.137.515 și pe pagina de internet
www.continental2000.ro.
l 1.Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul
fiscal, adresa, numărul de telefon, fax
şi/sau adresa de e-mail ale persoanei
de contact: Oraşul Bicaz, str. Barajului, nr. 4, județul Neamț, cod fiscal:
2614392, telefon: 0233/254.310, interior 107, fax: 0233/254.530, e-mail:
primariabicaz@yahoo.ro, e-mail
persoană de contact: albertinanemteanu@primariabicaz.ro. 2. Informaţii
generale privind obiectul concesiunii,
în special descrierea şi identificarea
bunurilor care urmează să fie concesionate: Teren, în suprafaţă de 47mp,
situat în intravilan Bicaz, str.Pieței,
pct.Piața Agroalimentară, oraş Bicaz,
N.C.51421. Teren, în suprafaţă de
92mp, situat în intravilan Dodeni, str.
Barajului, pct. „Colonie Poliție Spate
Bl.23”, N.C.53556. Bunurile care
urmează sa fie concesionate, conform
H.C.L. nr. 138 din 31.08.2020, H.C.L.
nr. 139 din 31.08.2020 și O.U.G.
57/2019, aparțin domeniului public și
privat al Orașului Bicaz. 3.Informaţii
privind documentaţia de atribuire: se
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.
Modalitatea sau modalităţile prin care
persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitare scrisă,
de la sediul Primăriei Oraşul Bicaz.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Administrarea
Domeniului Public și Privat, strada
Barajului, nr. 4, județul Neamț. 3.3.
Costul şi condiţiile de plată pentru
obţinerea acestui exemplar, unde este
cazul: prețul caietul de sarcini este de

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
30 lei/exemplar, ce se achită la casierie,
sau în contul RO66TREZ
4945006XXX000058. 3.4. Data limită
pentru solicitarea clarificărilor:
30.09.2020, ora 16:00. 4. Informaţii
privind ofertele: conform caietului de
sarcini. 4.1. Data limită de depunere a
ofertelor: 07.10.2020, ora 10:00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei Orașului
Bicaz, strada Barajului, nr.4, județul
Neamț. 4.3. Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă:
Două exemplare (original și copie)
într-un plic sigilat. 5. Data şi locul la
care se va desfăşura ședinţa publică de
deschidere a ofertelor: 07.10.2020, ora
13:00, Sala de şedințe de la parterul
bl.A.N.L., str.Piatra Corbului, bl. 13,
loc.Bicaz, județul Neamț. 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: Judecătoria Bicaz,
strada Republicii, nr. 21, Bicaz,
615100, telefon: 0233/254.199,
0233/253.299, fax: 0233/253.299,
e-mail: jud-bicaz@just.ro. 7. Data
transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 09.10.2020.

PIERDERI
l Pierdut carnet de student împreună
cu legitimația de călătorie de student pe
numele Cucu Ana-Maria, în data de
23.08.2020, pe faleza Costinești. Îl
declar nul.
l Avocat Ion Militaru, declar pierdut
cardul emis de Baroul București/UNBR
cu seria 4000-010-033-264, valabil până
la 30.06.2023, vizat pe anul 2020.
l Pierdut Legitimație UCIMR pe
numele Naftanaila Ștefan. O declar
nulă.
l Pierdut Certificat de înregistrare
seria B, nr.3382459, din 26.04.2017,
emis de Oficiul Registrul Comerţului
București pe numele Bad Customs
Garage SRL, cu sediul în București,
Sector 1, str.Sfântul Constantin, nr. 24,
et. 3, ap. 13, având număr de ordine în
Registrul Comerţului: J40/5848/2017 și
CUI: 37446348.
l Subscrisa Iedera Home&Deco SRL,
cu sediul în București, Bdul Ghencea,
nr. 126-132, în incinta Home &Design
Mall, corp sud, etaj 2, camera 11, sector
6, J40/1620/2020, CUI 42218435, declar
pierdut Certificatul de înregistrare. Îl
declar nul.

