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OFERTE SERVICIU
l SC Greenapple Advertising SRL,
CUI 38560552, angajează operator mașini multiplicat, vorbitor de limba turcă. Pentru detalii
apelați la 0751.150.986.
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 15.06.2020 inclusiv, sau să
sune la nr.0765.443.952 în vederea stabilirii unui
interviu.
l Societatea Admc International Design&Construction SRL din Arad angajează Șef șantier,
Inginer-șef în construcții, Inginer căi ferate,
drumuri şi poduri, Inginer construcţii civile,
industriale şi agricole, 10 posturi Fierar betonist,
10 posturi Dulgher, 15 posturi Muncitor necalificat, Gestionar depozit și un bucătar.
Tel.0374.611.444, e-mail: info@admc-ro.com
l Coexpres SRL, cu sediul în Mun. Satu Mare,
Str. Aurel Vlaicu, Nr. 76/A, Jud. Satu Mare, angajează mecanic și electromecanic auto. Cerințe:
Experiență de 2 ani în domeniu și cunoștințe de
limba engleză. Transmiterea C.V.-urilor se va face
la adresa de email: nicu.toma@coexpres.ro. Doar
candidații selectați vor fi contactați.
l Patiseria Prizreni 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.
l Corner Coffe Shop 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.
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 Direcţia Cultură şi Sport Mangalia organizează
concurs prin recrutare la sediul instituţiei, Şos.
Constanţei nr. 5, Municipiul Mangalia, jud.
Constanţa, conform HG nr. 286/2011 şi HG nr.
1027/2014 în data de 06.07.2020, ora 10:00 -proba
scrisă şi în data de 08.07.2020, ora 10:00 -proba
interviu, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi contractuale de
execuţie vacante pe perioadă nedeterminată: 1.
Administrator -treapta I -Compartimentul Sport
şi Agrement; 2.Îngrijitor -Compartimentul Sport
şi Agrement. Condiţii specifice pentru ocuparea
postului contractual vacant de Administrator
-treapta I -Compartimentul Sport şi Agrement:
-studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
-vechime în muncă minim 6 luni. Condiţii specifice pentru ocuparea postului contractual vacant
de Îngrijitor -Compartimentul Sport şi Agrement:
-studii medii/generale; -vechime în muncă minim
6 luni. Informaţii suplimentare se pot obţine la
sediul Direcţiei Cultură şi Sport Mangalia, Şos.
Constanţei nr.5, Compartimentul Contabilitate,
Resurse Umane, Juridic, Achiziţii, telefon
0729.930.454, e-mail: resurseumane@culturasport.ro. Dosarele de concurs se vor depune la
Compartimentul Contabilitate, Resurse Umane,
Juridic, începând cu data de 15.06.2020 până în
data de 26.06.2020, ora 16:00.

l Colegiul Național ”Elena Cuza”, cu sediul
în Craiova, strada Mihai Viteazu, nr. 12, Dolj,
organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale
de execuție vacante, după cum urmează: 0,5
post casier; 1,00 post pedagog școlar; 2 posturi
îngrijitor. Condițiile specifice necesare ocupării
posturilor contractual vacante, conform art.4
al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu
modificările și completările ulterioare: Condiții
specifice- Casier: şcoală/curs de contabilitate
sau profil economic; cunoștințe de utilizare și
operare PC, vechime în specialitate și/sau
experiență în domeniul asemănător minim 1
an. Condiții specifice- Pedagog școlar
(persoană sex feminin 1 post în internatul
colegiului, unde sunt cazate numai fete): studii
medii; vechime în specialitate și/sau experiență
în domeniul asemănător minim 3 ani; Aviz
psihologic; abilități de comunicare și relaționare cu elevii; cunoștințe de utilizare și operare
PC; disponibilitate la timp de lucru prelungit;
disponibilitatea de a lucra sâmbăta și duminica. Condiții specifice- Îngrijitor: studii generale/medii; vechime minim 6 luni în
specialitatea postului; Certificat curs de igienă/
adeverință înscriere la curs de igienă; disponibilitatea de a lucra în două schimburi; disponibilitatea de a lucra sâmbăta și duminica.
Candidații vor depune dosarele de participare
la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunțului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a la sediul colegiului.
Concursul se va desfășura astfel: Proba scrisă
- 06 iulie 2020, ora 10:00- pentru toate posturile
scoase la concurs: 0,5 casier, 1 pedagog școlar, 2
îngrijitori; Proba practică - 08 iulie 2020, Ora
10:00- pentru posturile scoase la concurs: 0,5
casier, 2 îngrijitori; Proba interviu - 10 iulie
2020, ora 10:00- pentru toate posturile scoase la
concurs: 0,5 casier, 1 pedagog școlar, 2 îngrijitori. Relații suplimentare se pot obține la
Colegiul Național ”Elena Cuza”, cu sediul în
Craiova, strada Mihai Viteazu, nr. 12, județul
Dolj, telefon: 0351.170.381. Prezentul anunț
înlocuiește anuntul cu numarul de înregistrare
247.066 publicat în Monitorul Oficial Partea a
III-a, nr.254 din data de 13 martie 2020.

CITATII
l Se aduce la cunoștința publicului că a fost
deschisă procedura de declarare a morții numitului Udrea Jenică, cauză ce face obiectul dosarului civil nr. 7584/196/2019 af lat pe rolul
Judecătoriei Brăila, cu termen de judecată la data
de 08.07.2020, în acest sens adresând invitația ca
orice persoană să comunice datele pe care le
cunoaște în lagătură cu cel dispărut.
l Tarcan Ana Maria este chemată în data de
06.07.2020 la Judecătoria Iaşi, sala 1, complet
C36, ora 8:30, în dosar nr. 19501/245/2019, în
proces cu Boboc Cătălin pentru stabilire domiciliul minor, exercitare autoritate părintească,
pensie întreţinere.
l Numitul Dumitrascu Crstian cu ultimul domiciliu cunoscut in sat Paun , str. Vasluet nr. 13, com.
Barnova, jud. Iasi , este chemat la Judecatoria
Iasi-Sectia Civila cu sediul in str.Anastasie Panu
nr. 25,Iasi, jud. Iasi , in data de 06.07.2020, orele
11:30 , completul de judecata C 11, in calitate de
parat , in dosar nr.8093/245/2019, dosar avand ca
obiect “divort cu minor, exercutarea autoritatii
parintesti,stabilire domiciliu minor ,pensie de
intretinere”, reclamanta fiind Dumitrascu
Mihaela.
l Prisacă Elena, Constantin Anica şi Spânu
Maria sunt chemate în judecată în calitate de
pârâte, în dosarul nr. 476/297/2019, la Judecătoria
Săveni, la termenul din 16.07.2020, ora 12:00, în
contradictoriu cu reclamanta Coţovanu IuliaLidia, pentru ca instanţa să constate dreptul de
proprietate al reclamantei asupra casei, anexei şi a
terenului intravilan în suprafaţă de 1.828mp,
bunuri imobile situate în comuna Adîşeni, prin
efectul uzucapiunii de scurtă durată.
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l Se citează pârâta Crețan Diana Maria din com.
Bălești, sat Stolojani, în data de 09.07.2020, orele
9:30, la Judecătoria Tg-Jiu, în dosar nr.
7592/318/2019.
l Se citează pârâta Grama Maria, la Judecătoria
Tg-Jiu, în data de 24.07.2020, orele 9:00, în dosar
nr. 2879/318/2019, în proce cu reclamantul Grama
Gheorghe Mădălin, având ca obiect divorț cu
copii.
l Fagadar Maria, Presecan Silvestru, Girbovan
Ana, Bichis Nastasia, Presecan Melintia, Presecan
Vasile, Todea Alexandru Lui Vasile, Rus Maria,
Todea Nicolae Lui Vasile, Budai Anastasia, Crisan
Vasile Lui Iacob, Maris Gheorghe, Rettegi Anna,
Chiorean Vasile, Neag Uliana, Murasan Ioan,
Simoca Maria, Todea Ilie, Danis Maria, Todea
Aurel, Crisan Maria, Rus Maria, Crisan Saveta,
Crisan Dani, Pop Dochita, Oltean Vasile, Chintovan Anna, Simoca Maria, Maritata Muresan
Ioan, Simoca Iosif,Girbovan Vasile, Vad.Presecan
Susana Nasc.Presecan, Preseca Adrian, Presecan
Veronica Nasc. Crisan, Girbovan Vasile Lui Vasile,
Todea Ioan, Todea Alexandru, sunt citati la Judecatoria Turda, in data de 13.07.2020, ora 10:30 in
calitate de parati in dosar nr. 1507/328/2017.
l Numitul Bandula Piedon cu domiciliul necunoscut este citat la Judecatoria Turda la data de
02.07.2020, ora 9:00 in calitate de parat in dosarul
nr. 902/328/2019.
l Numitul Chis I.Vasile cu domiciliul necunoscut
este citat in calitate de parat la Judecatoria Satu
Mare la data de 30.06.2020, ora 10:00 in calitate
de parat in dosar civil nr. 9319/296/2019.

SOMATII
l În baza dispoziției Judecătoriei Tg.Secuiesc,
se emite prezenta somație, prin care se aduce la
cunoștința publică faptul că pe rolul acestei
instanțe este înregistrat dosarul civil nr.
535/322/2020, privind pe reclamantul Neagoe
Gheorghe, domiciliat în Comuna Zagon, sat
Păpăuți, nr. 412, județul Covasna, având ca
obiect dobândirea de către reclamant a dreptului de proprietate prin uzucapiune, în baza
prev.art.28 alin.1 din Legea nr. 115/1938, asupra
imobilului teren în suprafață de 927mp din care
497mp au categoria de folosință curți
construcții și 430mp au categoria de folosință
arabil, situat în com.Zagon, sat Păpăuți, la
nr.412, județul Covasna (având ca vecinătăți la
Nord-Vest -Nagy Petruța, la Nord-Est -drum și
la Sud și Sud-Vest -pârâu), identificat ca fiind
înscris în CF nr.26477 -Zagon (provenită din
conversia de pe hârtie a CF nr.232 Păpăuți)
nr.top.326, 327/1, în suprafață tabulară totală
de 817mp, proprietari înscriși în cartea funciară
asupra terenului de sub A1 fiind la B1
-Mohârță Toader și soția Macovei Maria.
Opoziția trebuie formulată de cei interesați în
termen de o lună (30 zile) de la publicarea
somației.
l Prin cererea inregistratata sub dosar nr.
419/246/2020, reclamanti reclamanti, Miculit
Floare si Miculit Iosif ambii cu domiciliu procesual ales in Arad, Bd-ul V. Milea, nr. 19, ap. 1, jud.
Arad, in contradictoriu cu paratii Stoica Iacob,
Stoica Rumeliu, Stoica Eva, toti cu domiciliul in
comuna Taut, sat Minisu de Sus, nr. 66, jud. Arad,
Stoica Florita, Stoica Elena ambele cu domiciliul
in Arad, strada Voevod Moga,nr. 66, jud. Arad,
Muresan Teodora cu domiciliul in Arad, strada
Gelu, nr. 22, jud. Arad, Miculit Ioan Dan, Miculit
Gabriela, Miculit Ioana Larisa toti cu domiciliul in
Arad, str. Bodrogrului, nr. 1, Canton Silvic, jud.
Arad, au solicitat inscrierea dreptului de proprietate al petentului pe titlu de uzurpaciune, asupra
cotei 64/192 detinuta de Stoica Iacob si 8/192
detinuta de Stoica Rumeliu, privind imobilul
identificat in CF nr 303618 Taut, provenita din
conversia de pe hartie a CF nr. 77 Minisul de Sus
cu nr.top. 78, compus din teren intravilan in
suprafata de 2877 mp. Imobil, loc. Minisul de Sus,
nr. 175, jud. Arad, asupra caruia figureaza ca si
proprietar tabular intabulat sub B.1 Stoica Iacob
cota 64/192, B.2 Stoica Rumeliu min. cota 8/192,
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Dosar nr. 80/2015
PUBLICAȚIE VÂNZARE IMOBILIARĂ (EXTRAS)
În conformitate cu dispozițiile art. 839 alin. 1 C.P.C., aducem la
cunoștința generală că, în data de 17.06.2020, orele 9.00, va avea loc la
sediul B.E.J. Dragulin Eugen, din Brăila, str. Frumoasă, nr. 7, vânzarea
la licitație publică a imobilului situat Brăila, b-dul Independenței, nr.
168, înscris în CF (vechi) nr. 18016/N a loc. Brăila (CF nou 78049) și nr.
cad. provizoriu 7779, compus din teren în suprafață real măsurată de
368,68 mp (în acte 368,78 mp) și din construcțiile C1 -locuință înscrisă
în Cf nr. 18017/N a loc. Brăila, în suprafața construită de 168,63 mp,
având 5 camere, hol, bucătărie, baie, marchiză, pod și beci, C2 -locuință
în suprafață de 65,49 mp, cu regim de înălțime P+1 având la parter una
cameră, două holuri, baie și bucătărie, iar la etaj, două camere și hol, C3
-magazie cu o suprafață de 23,05 mp, evaluat la prețul de 420.200 lei,
proprietatea debitorului PANESCU DANIEL, domiciliat în Brăila, str.
1 Decembrie 1918, nr. 40, jud. Brăila.
Prețul de pornire al licitației la 75% este de 315.150 lei.
Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra imobilului să-l
anunțe executorului, înainte de data stabilită pt. vânzare.
Conform art. 839 alin. 1 lit. l C. proc. civ., ofertanții trebuie să
consemneze la dispoziția executorului judecătoresc Dragulin Eugen,
cel mai târziu până la termenul de vânzare o garanție de participare de
cel puțin 10% din prețul de începere al licitației la termenul respectiv,
în contul de consemnari deschis la CEC BANK Suc. Braila, nr.
RO92CECEBR0171RON0000000, la dispoziția BEJ Dragulin
Eugen, CUI. 20186170, iar dovada consemnării - recipisa CEC/OP în
original împreună cu oferta de cumpărare vor ﬁ depuse la executorul
judecătoresc, conform art. 839 alin. 1, lit. k și l și art 844 alin. 1 C. proc.
civ.
Relații suplimentare la tel: 0239/627249; 0723.594365.

Citaţie: NELEPCU MARIUS CATALIN, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Craiova, Theodor Aman, nr. 1,
bl. Casa Albă, sc. B, ap. 5, jud. Dolj, este chemat la
Judecătoria Craiova, din str. A. I. Cuza, nr. 30, complet
Civil 35, în ziua de 16.07.2020, ora 12:00, în calitate
de chemat în garanţie, în proces cu Municipiul Craiova
prin Primar în calitate de pârât pentru fond - pretenţii,
ce face obiectul dosarului nr. 16957/215/2018.
B.3 Stoica Eva min. cota 8/192 min., decedata la
23.09.2010, B.4 Stoica Florita, cota 24/192, B.5
Stoica Elena 36/192 ,B.6 Muresan Teodora cota
36/192, B.7 Miculit Ioan Dan cota 12/192, B.8
Miculit Gabriela cota de 1/192, Miculit Ioana
Larisa min. cota 3/192, urmand a se proceda la
intabularea reclamantilor asupra acestui imobil.
Reclamantii sustin ca folosesc acest imobil de
peste 80 de ani asupra caruia au exercitat o
posesie pasnica, publica, continua si nume de
proprietar. In urma acestei somatii in baza art. 130
din Decretul-Lege nr.115/1938 toti cei interesati de
indata sa inainteze opozitii la Judecatoria Ineu
deoarece in caz contrar in termen de o luna de la
aceasta ultima publicare se va proceda la solutionarea cererii.
l Prin cererea inregistrata sub dosar nr.
290/246/2020 petentul Pele Mihai cu domiciliul in
comuna Craiva, sat Ciuntesti, nr. 64, jud. Arad, a
solicitat inscrierea dreptului de proprietate a
petentului pe titlu de uzurpaciune asupra imobilului identificat in C.F. nr.302621 Craiva, provenita din conversia de pe hartie a CF. nr.222
Ciuntesti, cu nr. top 34,35 compus din teren
intravilan cu casa, curte si gradina in suprafata de
7212 mp. Sat Ciuntesti, nr. 64, jud Arad, nr.vechi
41, imobil care figureaza ca si proprietar intabular
intabulat sub B.2 Pelle Marta, nascuta Deheleanu,
cota 1/2 decedata la 04.05.1990 urmand a se
proceda la intabularea petentului asupra acestui
imobil. Reclamantul sustine ca foloseste acest
imobil de peste 20 de ani, asupra caruia a exercitat
o posesie pasnica, publica, continua si nume de
proprietar. In urma acestei somatii in baza art. 130

din Decretul-Lege nr.115/1938 toti cei interesati de
indata sa inainteze opozitii la Judecatoria Ineu
deoarece in caz contrar in termen de o luna de la
aceasta ultima publicare se va proceda la solutionarea cererii.
l Prin cererea inregistrata sub dosar
nr.594/246/2020 petenta Deznan Sofia cu domiciliul in Ineu, str. Republicii, nr. 64, ap. 23, jud.
Arad, , a solicitat inscrierea dreptului de proprietate a petentului pe titlu de uzurpaciune asupra
imobilului identificat in C.F. nr. 310017 Ineu, cu
nr. top. 310017, compus teren extravilan in suprafata de 900 mp. Imobil asupra caruia figureaza ca
proprietar tabular intabulat sub B.2 Vacean Iosa
- decedata la data de 30.06.1996 urmand a se
proceda la intabularea petentului asupra acestui
imobil. Reclamantul sustine ca foloseste acest
imobil de peste 20 de ani, asupra caruia a exercitat
o posesie pasnica, publica, continua si nume de
proprietar. In urma acestei somatii in baza art. 130
din Decretul-Lege nr.115/1938 toti cei interesati de
indata sa inainteze opozitii la Judecatoria Ineu
deoarece in caz contrar in termen de o luna de la
aceasta ultima publicare se va proceda la solutionarea cererii.
l Prin cererea inregistrata sub dosar
nr.488/246/2020 petenta Voda Voichita Flurie cu
domiciliul in comuna Bocsig, nr. 594, jud. Arad, a
solicitat inscrierea dreptului de proprietate a
petentului pe titlu de uzurpaciune asupra imobilului identificat in C.F. nr. 305740 Bocsig, provenita din conversia de pe hartie a CF. nr. 1579
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Bocsig, cu nr.top. 229-230/a compus fdin teren
intravilan in suprafata de 1439 mp. . Imobil
asupra caruia figureaza ca proprietar tabular
intabulat sub B.1 Popa Ana min. decedata la 06
octombrie 1994 una si aceeasi persoana cu
Petruta Ana decedata la 06 octombrie 1994
urmand a se proceda la intabularea petentului
asupra acestui imobil. Reclamantul sustine ca
foloseste acest imobil de peste 40 de ani, asupra
caruia a exercitat o posesie pasnica, publica,
continua si nume de proprietar. In urma acestei
somatii in baza art. 130 din Decretul-Lege
nr.115/1938 toti cei interesati de indata sa inainteze opozitii 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 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 Anunț public privind depunerea solicitării de
emitere a acordului de mediu pentru SC Apa
Nova Bucuresti SA Titularul SC Apa Nova
Bucuresti SA anunță publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul “Achizitionarea, punerea
in functiune si conectarea unui grup de cogenerare la instalatiile existente pentru obiectivul
SEAU Glina” , propus a fi amplasat în com.
Glina, sat Glina, str. DN CB , nr.306, nc.957,
judetul Ilfov. Informațiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul autorității
competente pentru protecția mediului - Agentia
pentru Protectia Mediului Ilfov și la sediul SC
Apa Nova Bucuresti din str. Tunari nr. 60A,
Cladirea Stefan cel Mare et6-9 B2, în zilele de
Luni pana Vineri, între orele 8-16. Observațiile
publicului se primesc zilnic la sediul autorității
competente pentru protecția mediului Agentia
pentru Protectia Mediului Ilfov, Aleea Lacul
Morii nr. 1, Bucuresti, Sector 6, cod 060841,
email: office@apmif.anpm.ro, tel/fax
0214301523; 0214301402.
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 Subsemnații Stoian Cornel, Stoian Ioana și
Niculae Marina convocăm pentru data de 30
Iunie 2020, ora 14:00, o întrunire pentru dezbaterea succesiunii asupra unei concesiuni a patru
gropi situate în Fig.6, parcela 1 și 2 a Cimitirului
Parohial “Sfântul Gheorghe” Progresul I în
urma decesului concesionarului inițial- Stoian
Tudor. Întrunirea va avea loc la sediul Biroului
Notarial Pieleanu Daniela din București, Str.
Maria Tănase, nr.3, Sector 4.
l Anunt de intentie privind elaborarea planului
urbanistic de detaliu PUD Drumul Gura Racului
nr. 7-9, sect.3, Bucuresti. Lupulescu Irina-Maria
aduce la cunostinta publicului interesat initierea
Planului Urbanistic de Detaliu “Construire
Imobil Locuinte Colective cu regim de inaltime
D+P+10E “ si supune spre consultare aceasta
documentatie de urbanism. Initiere: Lupulescu
Irina-Maria. Elaborator: SC Dacra Studio SRL.
Documentatia tehnica poate fi consultata la
adresa: str. Calea Dudesti nr. 191. incepand cu
12.06.2020, timp de 15 zile;
l SC Praga Imobiliare SRL proprietara a terenului situat in oras Voluntari, tarla. 4, parcela
A93/2, Jud.Ilfov, nr. cadastral 5560, in suprafata
de 41654.62mp, anunta publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil pentru documentatia Puz–Construire
Ansamblu De Cladiri Cu Functiuni Mixte-Locuinte Colective, Comert Servicii Avand Regim De
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Inaltime Variabil 2s+P+3e-2s+P+9e+Er, Amenajari Peisagere, Parcari, Circulatii Pe Lot,
Iluminat Exterior, Amplasare Firme Luminoase,
Imprejmuire, Bransamente Utilitati, Organizare
De Santier. Documentatia a fost depusa pentru
consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data
14.05.2020. Observatii/comentarii se primesc in
scris la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, strada Ernest Juvara nr.
3-5, sector 6, Bucuresti (tel.021.212.56.93).
l S.C. Transvik S.R.L., titular al proiectului
„Amplasare staţie GPL, pompă ditribuţie carburanţi şi rezervoare subterane în oraşul Strehaia,
judeţul Mehedinţi”, anunţă publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi, în
cadrul procedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului, proiect propus a fi amplasat în
judeţul Mehedinţi, oraşul Strehaia, str. Al. I.
Cuza, nr. 54A. Proiectul deciziei de încadrare şi
motivele care o fundamentează pot fi consultate
la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Mehedinţi din municipiul Drobeta Turnu
Severin, str. Băile Romane nr. 3, în zilele de luni
până joi între orele 9:00-15:00, vinerea între orele
9:00-13:00 şi la următoarea adresă de internet:
www.apmmh.anpm.ro.Publicul interesat poate
înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei
de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM
Mehedinţi.
l Marka’s IPURL, lichidator al SC Amal Mvi
SRL, CUI 26158420, J35/2056/2009, SC
RANDEVU SRL, CUI 9462690, J35/566/1997,
SC Sky Chipoil SRL, CUI 26082993,
J35/1822/2009, notifică următoarele: Împotriva
debitorilor mai sus mentionati aflaţi în dizolvare
judiciară s-a început procedura de lichidare.
Creditorii vor depune declaraţii de creanţă
împreună cu actele doveditoare până la 26 iunie
2020 la sediul lichidatorului din Iaşi, str. Clopotari, nr. 48, bl. 674, sc. C, et. 3, ap. 16, jud. Iaşi sau
la markas.ipurl@yahoo.com. Declar nule certificatele de înregistrare, anexele și certificatele
constatatoare de autorizare emise pe numele SC
Amal Mvi SRL, SC Randevu SRL, SC Sky
Chipoil SRL.

ADUNARI GENERALE
l Convocare Adunarea Generala A Actionarilor.
1. Date privind dosarul: Număr dosar
6021/105/2016, Tribunalul Prahova, Sectia a II - a
Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal. 2.
Arhiva/registratura instanţei: Municipiul Ploiesti,
Str. Valeni, Nr. 44, Judet Prahova; 3.1. Debitor:
Statii Spalare Vagoane Cisterna Cfr Ssvac SA cu
sediul in Municipiul Ploiesti, Str. Ghighiului, nr.
51, Judetul Prahova, inregistrata la ORC sub nr.
J29/259/1999, avand CUI 11679382 („Societatea”); 3.2. Administrator special: Dobre
Marian. 4. Administrator judiciar: DINU URSE
SI ASOCIATII SPRL, cu sediul in Municipiul
Bucuresti, Sector 1, Str. Buzesti, nr.71, Et.5,
Camera 502 - 505, inregistrata la UNPIR cu nr.
de inregistratre RFO II 0092, Tel/Fax
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.
Nume şi prenume reprezentant al administratorului judiciar, practician coordonator Dan Urse.
5. Subscrisa: Dinu Urse Si Asociatii SPRL, în
calitate de administrator judiciar al societatii
debitoare Statii Spalare Vagoane Cisterna Cfr
Ssvac SA, desemnat prin Incheierea de sedinta
din data de 17.01.2017, pronuntata de Tribunalul
Prahova, Sectia a II - a Civila, de Contencios
Administrativ si Fiscal, in dosarul 6021/105/2016,
in conformitate cu Legea 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare si Actul constitutiv al societatii debitoare, Convoacă Adunarea Generala Extraordinara A Actionarilor Societatii Debitoare Statii
Spalare Vagoane Cisterna Cfr Ssvac S.A. pentru
data de 14.07.2020, ora 13:00, care va avea loc la
sediul social al societatii Statii Spalare Vagoane
Cisterna Cfr Ssvac SA. din Str. Ghighiului, Nr.
51, Municipiul Ploiesti, Judetul Prahova. În cazul
în care cvorumul necesar nu se întruneşte pe data
de 14.07.2020, atunci şedinţa se va desfăşura pe
data de 15.07.2020, ora 13:00, la aceeaşi adresa,
ordinea de zi ramanand aceeasi. Ordinea De Zi:
1. Majorarea capitalului social al societăţii Statii
Spalare Vagoane Cisterna Cfr Ssvac SA în
conformitate cu prevederile art. 113, alin. f şi art.
210 alin. 1 şi alin. 2 din legea 31/1990 republicată,
precum si prevederilor Planului de Reorganizare
aprobat de creditori si confirmat de Tribunalul
Prahova prin Sentinta nr. 839/2017 din
12.10.2017, pronuntata in dosarul 6021/105/2016
cu suma de 2.320.507,50 lei. Majorarea capitalului social se va efectua prin emisiunea a
928.203 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei
fiecare, numerotate de la 800.001 la 1.728.203; 2.
Subscrierea integrala a actiunilor nou emise de

catre actionarul Erwkat S.A. prin compensarea
creanţei sale lichide şi exigibile cu care acesta este
inscris in Tabelul Definitiv al Creantelor societatii
Statii Spalare Vagoane Cisterna Cfr Ssvac SA.
publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa
nr. 5183/12.03.2018 si respectiv in programul de
plati aferent Planului de Reorganizare, respectiv
suma de 2.320.508 Lei ramasa de achitat din
creanta garantata in cuantum de 2.785.155,21 lei.
Varsarea capitalului social subscris de actionarul
Erwkat S.A., in cuantum de 2.320.507,50 lei, se
va considera a fi efectuat dupa cum urmeaza: - in
data sedintei Adunarii Generale Extraordinare a
Actionarilor, se considera varsata suma de
1.115.620,00 Lei, care nu a fost achitata actionarului Erwkat S.A. in trimestrele 4, 5, 6 si 7 din
programul de plati aferent Planului de Reorganizare; -diferenta in cuantum de 1.204.887,50 Lei
va fi varsata prin compensarea sumei de plata in
trimestrele 8 -12 din programul de plati aferent
Planului de Reorganizare, in termenul prevazut
de Art. 9 din Legea 31/1990 modif. si rep. 3.Modificarea structurii capitalului social al societatii
Statii Spalare Vagoane Cisterna Cfr Ssvac S.A.,
ca urmare a majorarii capitalului social al Societatii, dupa cum urmeaza: - Capitalul social al
societatii Statii Spalare Vagoane Cisterna Cfr
Ssvac S.A.: 4.320.507,50 Lei, impartit in
1.728.203 actiuni, cu o valoare nominala de 2,5
Lei, din care capital social subscris si varsat
varsat: 3.115.620 lei si capital social subscris si
nevarsat: 1.204.887,50; - Capitalul social este
detinut de actionari astfel: -ERWKAT S.A cu
sediul social în mun. Bucureşti, Calea Victoriei
nr. 114, cam. 8, 9 și 10, etaj P, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/12439/2015, cod unic
de înregistrare RO 14464299, va deţine 1.720.203
acţiuni, în valoare nominală de 2,5 Lei, în valoare
totală de 4.300.507,50 Lei, numerotate de la nr.
001 la 712.000 și de la 720.001 la nr. 1.728.203,
având o cotă de participare la beneficii și pierderi
de 99,5371%, -Tomoni Vizante -Dumitru, cetățean român, va deţine 8.000 acţiuni, în valoare
nominală de 2,5 Lei, în valoare totală de
20.000,00 Lei, numerotate de la nr. 712.001 la
nr.720.000, având o cotă de participare la beneficii și pierderi de 0,4629%. 4. Actualizarea
actului constitutiv al societatii Statii Spalare
Vagoane Cisterna Cfr Ssvac SA in aplicarea
hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a
Actionarilor. 5.Stabilirea persoanei imputernicite
sa efectueze formalitatile legale privind publicarea si inregistrarea
l Convocare Adunarea Generala A Actionarilor.
1. Date privind dosarul: Număr dosar
6021/105/2016, Tribunalul Prahova, Sectia a II - a
Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal. 2.
Arhiva/registratura instanţei: Municipiul Ploiesti,
Str. Valeni, Nr.44, Judet Prahova; 3.1. Debitor:
Statii Spalare Vagoane Cisterna Cfr Ssvac SA cu
sediul in Municipiul Ploiesti, Str. Ghighiului,
Nr.51, Judetul Prahova, inregistrata la ORC sub
nr. J29/259/1999, avand CUI 11679382 („Societatea”); 3.2. Administrator special: Dobre
Marian. 4. Administrator judiciar: Dinu Urse Si
Asociatii SPRL, cu sediul in Municipiul Bucuresti, Sector 1, Str. Buzesti, Nr. 71, Et.5, Camera
502-505, inregistrata la UNPIR cu nr. de inregistratre RFO II 0092, Tel/Fax 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com. Nume şi prenume reprezentant al administratorului judiciar, practician
coordonator Dan Urse. 5. Subscrisa: Dinu Urse
Si Asociatii SPRL, în calitate de administrator
judiciar al societatii debitoare Statii Spalare
Vagoane Cisterna Cfr Ssvac SA, desemnat prin
Incheierea de sedinta din data de 17.01.2017,
pronuntata de Tribunalul Prahova, Sectia a II - a
Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, in
dosarul 6021/105/2016, in conformitate cu Legea
31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Actul constitutiv al societatii debitoare, Convoacă Adunarea
Generala Ordinara A Actionarilor Societatii
Debitoare Statii Spalare Vagoane Cisterna Cfr
Ssvac S.A. pentru data de 14.07.2020, ora 12:00,
care va avea loc la sediul social al societatii Statii
Spalare Vagoane Cisterna Cfr Ssvac SA. din Str.
Ghighiului, Nr. 51, Municipiul Ploiesti, Judetul
Prahova. În cazul în care cvorumul necesar nu se
întruneşte pe data de 14.07.2020, atunci şedinţa
se va desfăşura pe data de 15.07.2020, ora 12:00,
la aceeaşi adresa, ordinea de zi ramanand
aceeasi. Ordinea De Zi: 1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului
financiar al anului 2019: Bilantul Contabil,
Contul de Profit si Pierderi si Anexele la Bilantul
Contabil incheiat la 31.12.2019; 2. Descarcarea
de gestiune a administratorului special pentru
exercitiul financiar aferent anului 2019. Actionarii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin
împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată
sau, în cazul persoanelor juridice, cu delegaţie
semnată de conducătorul unităţii. Actionarii pot
vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care

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.

se exprimă votul, semnată de actionar sau
înscrisul în format electronic, căruia i s-a
raportat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat
valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace
pana in ziua fixata pentru exprimarea votului,
administratorului judiciar. Administrator judiciar Dinu Urse Si Asociatii SPRL Prin Practician
Coordonator Dan Urse.
l Convocator al Adunării Generale Extraordinare și Ordinare a Acţionarilor Societăţii
DEBROCONS SA. Sediul social: str.Henri
Coandă nr. 5, cam. 15, jud. Galați. J17/1389/2004,
CUI 16732517. Administratorul Unic al Societăţii DEBROCONS SA, cu sediul social în
Municipiul Galați, str.Henri Coandă nr. 5, cam.
15, jud. Galați, înmatriculată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Galați sub nr.
J17/1389/2004 şi cod unic de înregistrare CUI
16732517 (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 12:00 şi Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor, pentru
data de 14.07.2020, ora 13:00, 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 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. 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
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 Comertului şi
pentru publicare hotărârii în Monitorul Oficial al
României -Partea a IV. II.Pentru Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor: 1. 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. 2. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substituire, a administratorului unic pentru a redacta și semna
hotărârea AGEA 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. 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 în 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.secretariat.
sa@gmail.com
l Convocator: Consiliul de Administație al
Fundației Naționale pentru Tineret, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum și
ale art. 10 alin. (1) din Statutul FNT, convoacă, în
data de 15.07.2020 orele 12:00, la sediul FNT din
București, Calea Șerban Vodă nr. 213-217, sector
4 - Tehnic Club, Adunarea Generală Ordinară a
Fundației Naționale pentru Tineret cu următoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea Raportului de
activitate al Consiliului de Admistrație al FNT
pentru perioada 01.01.2019- 31.12.2019. 2. Aprobarea Situațiilor Financiare anuale la 31.12.2019,
ce includ bilanțul contabil, contul de profit și
pierdere, repartizarea rezultatului execițiului
financiar, situația activelor imobilizate, însoțite de
Raportul de Gestiune și Raportul Comisiei de
Cenzori. 3. Aprobarea Bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2020. 4. Reorganizarea Consiliului de Administrație prin reducerea numărului
de membrii de la 11 la 7, organizarea de alegeri
pentru toate funcțiile din cadrul Consiliului de
Administrație și modificarea Statutului FNT în
acest sens. În cazul în care la data și ora stabilită
nu se întrunește cvorumul necesar, Adunarea
Generală Ordinară a Fundației Naționale pentru
Tineret este reconvocată pentru data de
15.07.2020, orele 15:00 la aceeași adresă și cu
aceeași ordine de zi. Adresele de susţinere a
candidaturii pentru funcțiile din cadrul Consiliului de Administraţie se vor depune până la ora
începerii şedinţei. Fundațiile Județene pentru
Tineret și a municipiului București membre FNT
vor delega reprezentanți pentru participarea la
ședința Adunării Generale Ordionare, printr-un
mandat scris ce va fi înaintat pentru înregistrare
până la ora începerii ședinței. Relații suplimentare la tel: 0752.304.667 - Georgiana Lică, e-mail:
office@fntr.ro. Consiliul de Administrație al
Fundației Naționale pentru Tineret.
l Convocator: Directoratul Petrotel-Lukoil S.A.,
o societate pe acţiuni înfiinţată şi funcţionând în
conformitate cu legislaţia romană, administrată
în sistem dualist, cu sediul social în Ploieşti, str.
Mihai Bravu, nr. 235, judeţul Prahova, România,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de
pe lângă Tribunalul Prahova sub nr.
J29/111/1991, cod de identificare fiscală 1350659,
având capital social subscris şi vărsat în valoare
de 554.067.695lei (denumită în cele ce urmează
“Societatea”), în conformitate cu prevederile
Legii nr. 31/1991 a societăţilor, republicată, cu
completările şi modificările ulterioare şi cu dispoziţiile din Actul constitutiv al Societăţii, convoacă
prin prezenta: Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor Societăţii („AGOA”) la data de
21.07.2020, ora 12:00, la sediul social al Societăţii, la sala de şedinţe din Pavilionul Central, cu
următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea situaţiilor
financiare pentru anul 2019, inclusiv bilanţul
anual şi contul de profit şi pierderi. Societatea a
înregistrat pierdere contabilă în valoare de
67.658.743 lei 2. Aprobarea declaraţiei nefinan-
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ciare întocmită la data de 31.12.2019, în conformitate cu dispoziţiile Ordinului nr. 1802/2014
pentru aprobarea Reglementărilor contabile
privind situațiile financiare anuale individuale și
situațiile financiare anuale consolidate; 3. Aprobarea Raportului anual, care cuprinde Raportul
Directoratului şi Raportul Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2019. 4. Aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul
financiar 2020. 5. Aprobarea planului de investiţii
pentru exercitiul financiar 2020. 6. Aprobarea
descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de
Supraveghere, respectiv, dl. Rustem Gimaletdinov, dl. Ivan Odnolko şi dl. Andrey Andreev
pentru activitatea desfăşurată de aceştia în perioada 01.01.2019-28.05.2019. 7. Aprobarea descărcarii de gestiune a membrilor Consiliului de
Supraveghere, respectiv, dl. Rustem Gimaletdinov, dl. Ivan Odnolko si dl. Ilich Dmitrii pentru
activitatea desfăşurată de aceştia în perioada
28.05.2019 -31.12.2019. 8. Aprobarea descărcării
de gestiune a membrilor Directoratului, respectiv,
a dlui. Aleksei Kovalenko, a dlui. Dan Dănulescu,
a dnei. Olga Kuzina, a dlui. Alexey Vointsev şi a
dnei. Elena Bobicheva pentru anul financiar 2019,
aferent perioadei 01.01.2019-31.03.2019. 9. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului, respectiv, a dlui. Aleksei Kovalenko, a
dlui. Dan Dănulescu, a dnei. Olga Kuzina, a dlui.
Alexey Vointsev şi a dlui. Oligov Kuzma pentru
anul financiar 2019, aferent perioadei 01.04.201931.12.2019. 10. Stabilirea remuneraţiei membrilor
Consiliului de Supraveghere pentru anul în curs,
care să corespundă unei remuneraţii nete de 1.500
USD pe lună. 11. Aprobarea numirii auditorului
financiar al Societăţii, în persoana K.P.M.G. Audit
S.R.L., în vederea auditării situaţiilor financiare
ale Societăţii începând cu situaţiile financiare
anuale aferente exerciţiului financiar 2020 până în
anul 2022, inclusiv. 12. Aprobarea împuternicirii
acordată dnei. Adina Guţiu, ca în numele şi pe
seama Acţionarilor, să semneze Hotărârea
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. 13.
Aprobarea împuternicirii acordată dlui. Aleksei
Kovalenko pentru a semna în numele Acţionarilor, şi îndeplini orice act sau formalitate cerută
de lege pentru înregistrarea hotărârii Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor, dl. Aleksei
Kovalenko putând delega toate sau o parte din
puterile conferite mai sus oricărei/ oricăror
persoane competente pentru a îndeplini acest
mandat, în conformitate cu informaţiile şi materialul prezentat. La Adunarea Generală Ordinară
pot participa şi vota acţionarii Societăţii (“Actionarii”) care sunt ȋnregistraţi ȋn Registrul Acţionarilor ţinut de către Depozitarul Central S.A., la
Data de Referinţă din data de 13.07.2020. Participarea Acţionarilor se poate face personal sau prin
reprezentant, reprezentarea făcându-se ȋn
temeiul unei procuri speciale. Formularele de
procură specială pot fi ridicate de la sediul Societăţii şi vor fi depuse ȋn original, după completare
şi semnare, cu 48 de ore ȋnainte de Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor. Accesul Acţionarilor se face pe baza cărţii de identitate, a
procurii speciale sau a mandatului, ȋn cazul
reprezentanţilor legali. Dacă la data de
21.07.2020, ora 12:00, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor nu ȋndeplineşte condiţiile de
ȋntrunire, ea se va reconvoca ȋn acelaşi loc şi cu
aceeaşi ordine de zi, în data de 22.07.2020, la ora
09:00. Materialele privitoare la punctele de pe
ordinea de zi, se pun la dispoziţia Acţionarilor la
sediul Societăţii situat ȋn Ploieşti, str. Mihai
Bravu, nr. 235, judeţul Prahova, România, la
Oficiul Juridic (ȋntre orele 9:00-15:00) de la data
publicării convocării Adunării Generale Ordinare
a Acţionarilor, precum şi pe site-ul www.petrotel.
lukoil.com. La cerere, Acţionarilor li se vor elibera
la sediul Societăţii, copii de pe aceste documente.
Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu
pot depăşi costurile administrative implicate de
furnizarea acestora. Directoratul Petrotel-Lukoil
S.A., Prin: dl. Aleksei Kovalenko În calitate de
Preşedinte al Directoratului- Director General
Executiv.
l Convocare. Consiliul de administrație al societății Bil Terenuri SA, cu sediul social în Mun.
București, B-dul Pierre de Coubertin nr.3-5,
Clădirea ELJ Office Center, Subsol, spațiul S.5,
Sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub
numărul J40/4196/2013, având Codul de Identificare Fiscală RO18284975 și Identificatorul Unic la
Nivel European (EUID): ROONRC.
J40/4196/2013, convoacă Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor la data de
13.07.2020, ora 10:30, la adresa din: Mun.București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office
Building, etaj 6, Sectorul 2, pentru toți acționarii
înregistrați în registrul acționarilor societății la
sfârșitul zilei de 06.07.2020, cu următoarea ordine
de zi: 1.Aprobarea vânzării următoarelor terenuri
agricole, situate în extravilanul localității
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Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața
Independenței, nr. 1, telefon:0239/694947, fax:0239/692394, e-mail:
pmb@primariabraila.ro, anunţă reorganizarea licitaţiei publice în
vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o
perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al
Municipiului Brăila în suprafaţă de 334,00 mp, situat în Brăila, Str.
Mașinilor, nr. 3, NCP 9953, în vederea edificării de construcții cu
destinația de locuință.
Licitaţia se organizează la sediul Primăriei Municipiului Brăila,
Piaţa Independenţei, nr. 1, camera 16, în două etape astfel:
- Etapa I, de verificare și analizare a ofertelor, în data 02.07.2020, ora
11:00
- Etapa a II-a, de licitare, se va desfășura la un interval de maximum
10 zile de la finalizarea primei etape.
Documentele solicitate în vederea participării la licitaţie sunt
prevăzute în caietul de sarcini al licitaţiei ce se va procura în format
letric/ electronic, începând cu data prezentului anunț și până cel mai
târziu în preziua licitației, urmare unei solicitări scrise depusă la
Registratura Generală/ transmisă prin sistemul de poștă electronică/
clasică. Solicitarea va cuprinde o adresă de e-mail valabilă pentru
corespondență și va avea anexată dovada achitării prețului caietului de
sarcini.
Prețul caietului de sarcini în cuantum de 300 lei se achită la casieria
Primăriei Municipiului Brăila/ prin ordin de plată în contul
Municipiului Brăila:
Banca: Trezoreria Municipiului Brăila
Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Brăila
Cont: RO20 TREZ 1512 1360 250X XXXX
C.I.F.: 4205670.

Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața
Independenței, nr. 1, telefon:0239/694947, fax:0239/692394, e-mail:
pmb@primariabraila.ro, anunţă reorganizarea licitaţiei publice în
vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o
perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al
Municipiului Brăila în suprafaţă de 440,00 mp, situat în Brăila, Calea
Galați, nr. 363A, NCP 85776, în vederea edificării unui obiectiv
economic.
Licitaţia se organizează la sediul Primăriei Municipiului Brăila,
Piaţa Independenţei, nr. 1, camera 16, în două etape astfel:
- Etapa I, de verificare și analizare a ofertelor, în data 02.07.2020, ora
12:00
- Etapa a II-a, de licitare, se va desfășura la un interval de maximum
10 zile de la finalizarea primei etape.
Documentele solicitate în vederea participării la licitaţie sunt
prevăzute în caietul de sarcini al licitaţiei ce se va procura în format
letric/ electronic, începând cu data prezentului anunț și până cel mai
târziu în preziua licitației, urmare unei solicitări scrise depusă la
Registratura Generală/ transmisă prin sistemul de poștă electronică/
clasică. Solicitarea va cuprinde o adresă de e-mail valabilă pentru
corespondență și va avea anexată dovada achitării prețului caietului de
sarcini.
Prețul caietului de sarcini în cuantum de 300 lei se achită la casieria
Primăriei Municipiului Brăila/ prin ordin de plată în contul
Municipiului Brăila:
Banca: Trezoreria Municipiului Brăila
Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Brăila
Cont: RO20 TREZ 1512 1360 250X XXXX
C.I.F.: 4205670.

Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața
Independenței, nr. 1, telefon:0239/694947, fax:0239/692394, e-mail:
pmb@primariabraila.ro, anunţă reorganizarea licitaţiei publice în
vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o
perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al
Municipiului Brăila în suprafaţă de 5.775,00 mp, situat în Brăila, DN
22B Km 0+400, lot 2/1, NCP 91551, în vederea edificării unui obiectiv
economic.
Licitaţia se organizează la sediul Primăriei Municipiului Brăila,
Piaţa Independenţei, nr. 1, camera 16, în două etape astfel:
- Etapa I, de verificare și analizare a ofertelor, în data 02.07.2020, ora
13:00
- Etapa a II-a, de licitare, se va desfășura la un interval de maximum
10 zile de la finalizarea primei etape.
Documentele solicitate în vederea participării la licitaţie sunt
prevăzute în caietul de sarcini al licitaţiei ce se va procura în format
letric/ electronic, începând cu data prezentului anunț și până cel mai
târziu în preziua licitației, urmare unei solicitări scrise depusă la
Registratura Generală/ transmisă prin sistemul de poștă electronică/
clasică. Solicitarea va cuprinde o adresă de e-mail valabilă pentru
corespondență și va avea anexată dovada achitării prețului caietului de
sarcini.
Prețul caietului de sarcini în cuantum de 300 lei se achită la casieria
Primăriei Municipiului Brăila/ prin ordin de plată în contul
Municipiului Brăila:
Banca: Trezoreria Municipiului Brăila
Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Brăila
Cont: RO20 TREZ 1512 1360 250X XXXX
C.I.F.: 4205670.

Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața
Independenței, nr. 1, telefon:0239/694947, fax:0239/692394, e-mail:
pmb@primariabraila.ro, anunţă reorganizarea licitaţiei publice în
vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o
perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al
Municipiului Brăila în suprafaţă de 327,00 mp, situat în Brăila, Str.
Prahovei, nr. 16, NCP 93998, în vederea edificării de construcții cu
destinația de locuință.
Licitaţia se organizează la sediul Primăriei Municipiului Brăila,
Piaţa Independenţei, nr. 1, camera 16, în două etape astfel:
- Etapa I, de verificare și analizare a ofertelor, în data 02.07.2020, ora
10:00
- Etapa a II-a, de licitare, se va desfășura la un interval de maximum
10 zile de la finalizarea primei etape.
Documentele solicitate în vederea participării la licitaţie sunt
prevăzute în caietul de sarcini al licitaţiei ce se va procura în format
letric/ electronic, începând cu data prezentului anunț și până cel mai
târziu în preziua licitației, urmare unei solicitări scrise depusă la
Registratura Generală/ transmisă prin sistemul de poștă electronică/
clasică. Solicitarea va cuprinde o adresă de e-mail valabilă pentru
corespondență și va avea anexată dovada achitării prețului caietului de
sarcini.
Prețul caietului de sarcini în cuantum de 300 lei se achită la casieria
Primăriei Municipiului Brăila/ prin ordin de plată în contul
Municipiului Brăila:
Banca: Trezoreria Municipiului Brăila
Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Brăila
Cont: RO20 TREZ 1512 1360 250X XXXX
C.I.F.: 4205670.

Orbeasca, județul Teleorman, în suprafaţă totală
de 3,5393ha (35.393,00mp), identificate conform
datelor cuprinse în tabelul de mai jos: Proprietar;
Județ; Comună; Tarla; Parcelă; Număr Cadastral;
Număr Carte Funciară; Suprafață proprietate
(mp); Cotă-parte proprietate; Suprafață parcelă
(mp): Bil Terenuri SA; Teleorman; Orbeasca; 1; 66;
628; 628; 7.500,00; 1/1; 7.500,00. Bil Terenuri SA;
Teleorman; Orbeasca; 53; 18; 753; 753; 8.018,00;
1/1; 8.018,00. Bil Terenuri SA; Teleorman;
Orbeasca; 53; 61; 803; 803; 5.000,00; 1/1; 5.000,00.
Bil Terenuri SA; Teleorman; Orbeasca; 53; 74; 817;
817; 7.961,00; 1/1; 7.961,00. Bil Terenuri SA;
Teleorman; Orbeasca; 52; 92; 9556; 9556; 6.914,00;
1/1; 6.914,00. În cazul în care cvorumul necesar nu
se va întruni la data menționată, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății 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.

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 Local al mun.
Slatina nr.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 Anunţ privind licitaţia publică în vederea închirierii suprafeţei de 20,70mp din imobilul proprie-

tatea publică a Comunei Botiz, situat în loc. Botiz,
str. Teilor, nr. 62, jud.Satu Mare, cu destinaţia de
„Frizerie -coafură”, înscris în CF nr. 465, nr.top.
85. Organizatorul procedurii de licitaţie este:
Comuna Botiz -Consiliul Local Botiz prin
Primăria Comunei Botiz, cu sediul în loc.Botiz,
str.Mioriţei nr.63, jud.Satu Mare, tel.0261.774.027,
fax 0261.774.392, e-mail: primaria_botiz@yahoo.
com. Persoana de contact: Cs.Jur.-Podina Dorina.
Procedura de licitaţie este: Licitaţie publică.
Termenul limită de depunere a ofertelor este:
08.07.2020, orele 9.00. Termenul limită de depunere a solicitărilor de clarificări: 24.06.2020, orele
9:00. Termenul limită de răspuns a solicitărilor de
clarificări: 29.06.2020, orele 13:00. Data desfăşurării licitaţiei publice este data de 08.07.2020, orele
10:30. Garanţia de participare, modul de constituire şi cuantumul acesteia este prevăzută în
documentaţia de licitaţie. Condiţiile de participare
la licitaţie, modul de prezentare a ofertei, modul
de desfăşurare şi contestare a procedurii de licitaţie publică sunt prevăzute în Documentaţia de
atribuire, ce pot fi achiziţionate de la sediul Primăriei com. Botiz, str. Mioriţei, nr. 63, jud.Satu Mare,
în baza unei solicitări scrise -contra cost -50Lei.

l Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoana de contact: Primăria
comunei Budesti, jud. Valcea, Cod postal: 247055,
Telefon: +40 250/760374. e-mail: budesti@
vl.e-adm.ro Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special descrierea
și identificarea bunului care urmează să fie
vândut: Teren intravilan în suprafață de 360 mp
din satul Ruda - proprietatea privată a comunei
Budești, județul Vâlcea, înscris în cartea Funciară
cu nr.39467. Atribuirea contractului de vânzare se
face conform O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
Administrativ și Hotărârii Consiliului Local al
comunei Budești nr.48 din 20.05.2020. Informații
privind documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. Modalitatea sau modalitățile
prin care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire: la
solicitare în scris, către registratura Primăriei
comunei Budești, județul Vâlcea. Denumirea și
datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține
un exemplar din documentația de atribuire:

IV

ANUNȚURI

Compartimentul Achiziții Publice, din cadrul
Primăriei comunei Budesti, jud. Valcea, Cod
postal:247055, Telefon:+40 250/760374,
E-mail: budesti@vl.e-adm.ro. Costul și condițiile
de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde
este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ: gratuit, pe suport
hârtie. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
01.07.2020, ora 15:30. Informații privind ofertele:
Data-limită de depunere a ofertelor: 08.07.2020,
ora 08:00. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria comunei Budesti, cu sediul în comuna
Budesti, sat Budesti, strada Principală, nr.64, jud.
Valcea, Cod postal: 247055. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un exemplar
original. Data și locul la care se va desfașura
ședința publică de deschidere a ofertelor:
08.07.2020, ora:10.00. Sediul Primăriei comunei
Budesti, sat Budesti, strada Principală, nr. 64, jud.
Valcea, Cod postal:247055. Denumirea, adresa,
numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ale
instanței competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Tribunalul Valcea, Secția Contencios Administrativ, cu sediul in: Municipiul Ramnicu-Valcea
Telefon: +40250/739120; Fax: +40250/732207
E-mail: tr.valcea.civil2@just.ro
l Comuna Câineni, Județul Vâlcea, CUI
2541681, telefon0350425926, fax 0350425926
vinde teren în suprafață de 345 mp, situat în
comuna Câineni, localitatea Câinenii Mici ,
punctul Valea Satulu , Județul Vâlcea, aparţinând
domeniului privat,vânzarea se face conform
OUG. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului
Local nr. 34 din data de 30.04.2020. Informaţiile
privind documentaţia de atribuire: se găsesc în
caietul de sarcini. Documentatia de atribuire se
poate ridica de la sediul Primăriei comunei
Câineni iar persoanele interesate pot achita la
casieria unității contravaloarea documentației de
atribuire de 100 de lei în contul concedentului:
RO10TREZ 67621070250 XXXXX lei, cont
deschis la Trezoreria Gura Lotrului sau se poate
achita cu numerar la casieria Primăriei comunei
Câineni. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 03.07.2020 ora 12:00; Data limită de depunere a ofertelor: 06.07.2020 ora 09:00; Ședinţa
publică de deschidere a ofertelor se va desfășura
în 06.07.2020, ora 11:00, în sala de ședințe a
Primăria comunei Câineni. Acţiunea în justiţie se
introduce pentru soluționarea litigilor apărute la
Secţia de contencios administrativ a Tribunalului
Vâlcea în baza prevederilor Legii nr. 554/2004
legea contenciosului administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare.
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 19.06.2020, ora 15:00 la sediul lichidatorului judiciar din str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc.
B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. Persoanele
interesate vor achizitiona caietul de prezentare în
suma de 500 lei + TVA de la sediul lichidatorului
şi vor depune taxa de garanţie de 10% din prețul
de pornire cu cel putin o zi înainte de data licitatiei.
l Anunt de vanzare autoutilitare. BDO Business
Restructuring S.P.R.L., in calitate de lichidator
judiciar al debitoarei Vebo Import Export S.R.L.
conform Hotararii civile nr. 237 din data de
21.03.2018, pronuntata in Dosarul nr.
2799/105/2016, de Tribunalul Prahova – Sectia a
II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal,
organizeaza licitatie publica, in zilele de
16.06.2020, 23.06.2020 si 30.06.2020, ora 11:00,
privind cele 8 (opt) active descrise mai jos,
vandute individual, reprezentand autoutilitare
aflate in proprietatea Vebo Import Export S.R.L.:
1) Autoutilitara IVECO 35 C12 DAILY, avand
urmatoarele date de identificare si caracteristici
tehnice: -Numar de inmatriculare -PH-20-VBO;
-Serie Sasiu - ZCFC3582005638936; -An fabricatie – 2006; -Capacitate cilindrica – 2.286 cmc;
-Putere motor – 85 kW; -Combustibil – motorina;
Pret de pornire: 12.615 lei, exclusiv TVA. 2)
Autoutilitara IVECO 35 C12 DAILY, avand
urmatoarele date de identificare si caracteristici
tehnice: -Numar de inmatriculare PH-42-VBO;
-Serie Sasiu – ZCFC3584005749957; -An fabricatie – 2008; -Capacitate cilindrica – 2.287 cmc;

-Putere motor – 85 kW; -Combustibil – motorina;
Pret de pornire: 13.761 lei, exclusiv TVA. 3)
Autoutilitara IVECO 35 C12 DAILY, avand
urmatoarele date de indentificare si caracteristici
tehnice: -Numar de inmatriculare PH-41-VBO;
-Serie Sasiu – ZCFC3584005676583; -An fabricatie – 2007; -Capacitate cilindrica - 2.287 cmc;
-Putere motor – 85 kW; -Combustibil – motorina.
Pret de pornire: 13.074 lei, exclusiv TVA. 4)
Autoutilitara IVECO 65 C18 DAILY, avand
urmatoarele date de identificare si caracteristici
tehnice: -Numar de inmatriculare PH-43-VBO;
-Serie Sasiu - ZCFC65D0005673215; -An fabricatie - 2007; -Capacitate cilindrica – 2.998 cmc;
-Putere motor - 130 kW; -Combustibil – motorina;
Pret de pornire : 15.190 lei, exclusiv TVA. 5)
Autoutilitara Ford FAC6/PHFA2C/Transit, avand
urmatoarele date de identificare si caracteristici
tehnice: -Numar de inmatriculare PH-19-VBO;
-Serie Sasiu – WFOXXXTTFX6B55823; -An
fabricatie – 2009; -Capacitate cilindrica – 1.461
cmc; - Putere motor – 50 kW; -Combustibil –
motorina; Pret de pornire : 5.984 lei, exclusiv
TVA. 6)Autoutilitara Dacia SD/FSD1K/Logan,
avand urmatoarele date de indentificare si caracteristici tehnice: -Numar de inmatriculare
PH-44-VBO; -Serie Sasiu –
UU1FSD1K541384010; -An fabricatie – 2009;
-Capacitate cilindrica – 1.461 cmc; -Putere motor
– 50 kW; -Combustibil – motorina; Pret de
pornire: 5.505 lei, exclusiv TVA. 7)Autoutilitara
DACIA SD/FSD1K/LOGAN, avand urmatoarele
date de indentificare si caracteristici tehnice:
-Numar de inmatriculare PH-46-VBO; -Serie
Sasiu –UU1FSD1K543748614; -An fabricatie –
2010; -Capacitate cilindrica – 1.461 cmc; -Putere
motor – 50 kW; -Combustibil – motorina; Pret de
pornire: 5.505 lei, exclusiv TVA. 8)Autoutilitara
DACIA LOGAN, avand urmatoarele date de
identificare si caracteristici tehnice: -Numar de
inmatriculare PH-48-VBO; -Serie Sasiu –
UU1FSD1K543148701; -An fabricatie – 2010;
-Capacitate cilindrica – 1.461 cmc; -Putere motor
– 50 kW; -Combustibil – motorina. Pret de pornire
: 5.505 lei, exclusiv TVA. Modalitatea de vanzare
a Activelor, propusa de lichidatorul judiciar, este
vanzarea prin licitatie publica, cu strigare in
urcare, cu respectarea termenelor si conditiilor
regulamentului de vanzare, conform prevederilor
art. 154 si urmatoarele din Legea nr. 85/2014.
Sedintele de licitatie vor fi organizate la sediul
BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL,
din Bucuresti, str. Invingatorilor, nr. 24, cladirea
Victory Business Center, et. 4, sector 3. (exclusiv
TVA). Informatii suplimentare pot fi obtinute la
telefon: 021/319.94.76 sau email: business.restructuring@bdo.ro.
l Primăria Municipiului Piatra-Neamţ Anunţă
Organizarea licitației publice pentru concesionarea terenului în suprafaţă de 199 mp, situat în
Piatra-Neamţ, Dealul Cozla, punct Trei Coline, în
vederea amenajării de tiroliene, tiroliene suspendate, platforme plecare-sosire, platformă aeriană,
zona copii. 1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail
ale persoanei de contact: Primaria Municipiului
Piatra-Neamț, Strada Ștefan cel Mare nr.6-8,
Piatra Neamț, județul Neamț, telefon:
0233218991, fax: 0233 215374, e-mail: infopn@
primariapn.ro, primariapn@yahoo.com, C.U.I.:
2612790. 2. Informaţii generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: Concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 199 mp, aparținând domeniului privat al
municipiului Piatra-Neamț, Dealul Cozla, punct
Trei Coline, conform O.U.G. 57/2019 si HCL
87/12.03.2020. 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 solicitarea scrisă,
transmisă cu cel puțin 4 zile înaintea licitației, de
la sediul Primăriei Municipiului Piatra-Neamț.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din documentaţia de
atribuire: Direcția Patrimoniu, Primăria Municipiului Piatra Neamț, Strada Ștefan cel Mare, nr.
6-8, Piatra-Neamț, județul Neamț. 3.3. Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar : Persoanele interesate pot achita contravaloarea documentației de atribuire de 100 lei la
casieria Primăriei Municipiului Piatra-Neamț sau,
prin ordin de plată în contul Municipiului PiatraNeamț RO82TREZ4915006XXX000150 ,deschis
la Trezoreria municipiului Piatra-Neamț. 3.4.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor:
01.07.2020, ora 16:30. 4. Informaţii privind ofertele: se regăsesc în caietul de sarcini. 4.1. Data
limită de depunere a ofertelor: 07.07.2020, orele
16:30. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Oferta va fi depusă la sediul Primăriei Municipiului Piatra Neamț, Strada Ștefan cel Mare
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nr.6-8, Piatra Neamț,județul Neamț. 4.3. Numărul
de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
2 exemplare- original și copie. 5. Data şi locul la
care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere
a ofertelor: 08.07.2020, ora 13:00, la sediul Primăriei Municipiului Piatra-Neamț, Strada Ștefan cel
Mare nr. 6-8, 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: Acțiunea în justiție se poate introduce la
secția de contencios-administrativ a Tribunalului
Neamț, municipiul Piatra-Neamț, cod 610012,
judetul Neamț, telefon/fax 0233232363, e-mail:
tr-neamț@just.ro.
l Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan
Aurel, in calitate de lichidator judiciar al Erdal
Invest SRL, desemnat prin Sentinta civila nr.
2747 din data de 08.05.2019, pronuntata de
Tribunalul Bucuresti- Sectia a VII-a Civila in
dosar nr. 39866/3/2018, anunta scoaterea la
vanzare a bunului mobil aflat in proprietatea
Erdal Invest SRL, constand in mijloc de transport marca OPEL ASTRA H, nr.de identificare
W0L0AHL698G046738, 2008, Benzina, 1.598
cc, transmisie automata, in valoarea de 2.500
euro exclusiv TVA. Vanzarea bunului mobil
apartinand societatii falite se va organiza in
data de 22.06.2020 ora 14:00, prin licitatie
publica cu strigare. In cazul in care bunul mobil
nu se va adjudeca la termenul de licitatie
stabilit, se vor organiza alte 2 (doua) licitatii
saptamanale in datele de 29.06.2020 si
06.07.2020 la aceeasi ora, in acelasi loc si in
aceleasi conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar
din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27,
et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in
caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua
licitatiei, ora 12:00. Date despre starea bunului,
pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie
precum si modul de organizare a acestora se pot
obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. Caietele de sarcini se pot achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr. 35, bl. M27, et. 4,
ap. 10, sector 3. Costul unui caiet de sarcini este
de 300 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti
participantii la licitatie. Relatii suplimentare se
pot obtine la tel. 021.227.28.81.
l CII Ștefănescu Cristian, cu sediul social în
Craiova, str.A.I.Cuza, bl.Patria, sc.B, et.1, ap.5,
jud.Dolj, în calitate de lichidator judiciar al SC
D&D International SRL, cu sediul în Mun.
Craiova, str.Frații Golești, bl.J9, sc.1, ap.4, jud.
Dolj- “în faliment”, vinde 17 autoturisme, rulate
taxi, cu prețuri începând de la 450Lei fără TVA,
preț pachet 19.735Lei fără TVA, prin licitație
publică deschisă cu strigare ce va avea loc la
adresa din Craiova, str.A.I.Cuza, bl.Patria, sc.B,
et.1, ap.5, jud.Dolj, în data de 19.06.2020, ora
11.00, și ulterior, în cazul în care nu vor fi adjudecate, la datele de 26.06.2020, 03.07.2020,
17.07.2020, 24.07.2020, ora 11.00.Bunurile mobile
se vor vinde și la pachet conform raport de
evaluare întocmit în cauza și a pretului stipulat în
acesta la care se adaugă TVA. Toți cei interesați în
cumpărarea bunurilor mobile scoase la vânzare se
vor prezenta la locul licitației din Craiova,
str.A.I.Cuza, bl.Patria, sc.B, et.1, ap.5, jud.Dolj,
până la data licitatiei publice își vor depune ofertele de cumparare în scris însoțite de o cauțiune de
10% din prețul de pornire a licitației. Informații
suplimentare pot fi obținute de la lichidatorul
judiciar, telefon: 0745.574.440, fax: 0251.414.187
sau la adresa de e-mail: lichidatorstefanescucristian@yahoo.com
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:
Serviciul Public de Gospodărie Urbană, Sighetu
Marmației, strada Alexandru Ivasiuc, nr. 13,
județul Maramureș, telefon 0262.315.956, fax
0262.311.195, email: urbana@primariasighet.ro,
cod fiscal 13852128. 2. Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului care urmează
să fie închiriat: pășune în suprafață de 292ha,
proprietate publică a Municipiului Sighetu
Marmației, situată în municipiul Sighetu Marmației, la locul numit Țiganu, conform HCL nr.
42/31.07.2019, HCL nr.39/28.05.2020 și OUG
nr.57/03.07.2019. 3.Informații 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
Primăria Sighetu Marmației. 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
Serviciul Public de Gospodărie Urbană, Primăria
Sighetu Marmației, Sighetu Marmației, strada
Bogdan Vodă, nr. 14, camera 12, județul Maramureș. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru
obținerea acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ: 100Lei, care va fi achitată
numerar la casieria Municipiului Sighetu Marmației pentru beneficiar Serviciul Public de Gospodărie Urbană sau prin virament bancar în contul:
RO81TREZ43721G300530XXXX, cod fiscal
13852128. 3.4. Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 26.06.2020, ora 12:00. 4. Informații
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 03.07.2020, ora 09.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Serviciul Public de Gospodărie Urbană, str.Alexandru Ivasiuc, nr. 13,
Registratura Municipiului Sighetu Marmației,
județul Maramureș. 4.3. Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar
original. 5. Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor:
03.07.2020, ora 12:00, la sediul Primăriei Sighetu
Marmației, Sala Transit, str.Bogdan Vodă, nr. 14,
Sighetu Marmației, județul Maramureș. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de
e-mail ale instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Tribunalul Maramureș, Secția de
Contencios Administrativ, Baia Mare, Bd.Republicii, nr. 2A, județul Maramureș, telefon
0262.218.235, fax 0262.218.209, email: tr-maramures-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului
de licitație către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 11.06.2020.

ERATĂ
l Prin prezenta erată se anulează anunțul din
data de 09 Iunie 2020 privind vânzarea unor
imobile situate în mun.Mediaș Mediaș (str.
Wewern fn, P-ța Corneliu Coposu nr.2A, str.
Trandafirilor nr.26 (ap.nr.1 și ap.nr.2,
str.J.Honterus nr.35 ap.3, str.Andrei Muresanu
nr.9, str.N.Iorga nr.7 ap.5) cu rugămintea de a
publica anunț atașat.

LICITATII
l Primăria Municipiului Mediaș cu sediul în
Mediaș P-ta Corneliu Coposu nr. 3, în conformitate cu Hotărârile Consiliului Local - Mediaș nr.
131/2020,107/2020, 108/2020, 109/20200,
126/2020 și 106/2020, anunță organizarea licitației publice cu strigare, pentru vânzarea unor
imobile, aparținând domeniului privat al Municipiului Mediaș. Imobilele sunt situate în intravilanul municipiului Mediaș iar licitațiile sunt
programate după cum urmează: 1. pentru
imobilul situat în Mediaș str. Wewern f.n., identificat în CF Mediaș nr. 104162 (CF vechi nr.
15711N, nr. cadastral vechi 2457) sub nr. cadastral/ topografic 104162 teren neîmprejmuit în
suprafață de 3.000 mp.. licitația va avea loc în
data de 07 iulie 2020, la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 ora
10:00. În caz de neadjudecare licitația se va
repeta 28 iulie 2020 ora 10:00. Prețul de pornire a
licitației este de 30.000 euro + TVA. stabilit în lei
la cursul BNR la data adjudecării licitației. 2.
pentru imobilul situat în Mediaș P-ța Corneliu
Coposu nr.2A identificat în CF Mediaș 107286C1-U1 (CF vechi nr.12770) sub nr. cadastral
107286-C1-U1 compus din: -la subsol: 7 spații
depozitare, 1 grup social; -la parter: sală, 2
holuri, 2 birouri, terasă, 2 casa scării; -la etaj:
sală, cameră electrică, hol, wc; în suprafață utilă
de 867,80 mp și în cotă de 77% din teren de 926
mp (înscris în CF Mediaș nr. 107286, CF vechi nr.
11055, nr. cadastral/ topografic top: 916/2/11/2)
licitația va avea loc în data de 07 iulie 2020, la
sediul Primăriei Municipiului Mediaș, P-ța
Corneliu Coposu nr.3 ora 13:00. În caz de
neadjudecare licitația se va repeta 28 iulie 2020
ora 13:00. Prețul de pornire a licitației este de
292.000 euro. stabilit în lei la cursul BNR la data
adjudecării licitației. 3. pentru imobilul situat în
Mediaș str.Trandafirilor nr.26 (Ap. nr. 1 și Ap. nr.
2), identificat în: - CF Mediaș nr. 105940-C1-U1
(CF vechi nr. 8717 individuală) sub nr. cadastral
top: 3805/2/c-3806/2/c/I compus din cameră,
bucătărie, cămară, șopron și wc, cu cote părți
comune de 50 % din întreg teren clădit și neclădit
de 360 mp. (înscris în CF Mediaș nr. 105940, CF
vechi nr. 5333, nr. cadastral/topografic top:
3805/2/c, 3806/2/c), branșamente edilitare,
fundația, acoperișul, ziduri despărțitoare, poarta,
gardul. - CF Mediaș nr. 105940-C1-U2 (CF vechi
nr. 8718 individuală) sub nr. cadastral top:
3805/2/c-3806/2/c/II compus din cameră, bucătărie, cămară, antreu, baie, pivniță, fundație la
două camere existente, cu cote părți comune de
50 % din întreg teren clădit și neclădit de 360

mp. (înscris în CF Mediaș nr. 105940, CF vechi
nr. 5333, nr. cadastral/topografic top: 3805/2/c,
3806/2/c), branșamente edilitare, fundația,
acoperișul, ziduri despărțitoare, poarta, gardul,
licitația va avea loc în data de 08 iulie 2020, la
sediul Primăriei Municipiului Mediaș, P-ța
Corneliu Coposu nr. 3 ora 10:00. În caz de
neadjudecare licitația se va repeta 29 iulie 2020
ora 10:00. Prețul de pornire a licitației este de
145.000 lei. 4. pentru imobilul situat în Mediaș
str.Johannes Honterus nr.35 ap.3 identificat în
CF Mediaș nr. 103482-C1-U4 (CF vechi nr. 2991)
sub nr. cadastral top: 5353/13/III compus din
cameră, bucătărie, hol comun cu ap. 4, pivniță în
cotă de 17%, wc comun cu ap. 4, cu cote părți
comune de 15,5% din întreg teren clădit și
neclădit de 367 mp. (înscris în CF Mediaș nr.
103482, CF vechi nr. 2991, nr. cadastral/topografic top: 5353/13), pivniță la subsol în cotă de
42% pt. ap. 1 și ap. 2 și cota de 17% pt. ap. 3
poarta, gardul, ziduri și planșee despărțitoare,
branșamente edilitare, licitația va avea loc în
data de 08 iulie 2020, la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 ora
13:00. În caz de neadjudecare licitația se va
repeta 29 iulie 2020 ora 13:00. Prețul de pornire a
licitației este de 65.000 lei. 5. pentru imobilul
situat în Mediaș str.Andrei Mureșanu nr. 9. identificat în CF Mediaș nr. 107913 (CF vechi nr.
2958, nr. topografic 5242/1270/2/1/1) sub nr.
cadastral 107913 casă din cărămidă compus din
1 cameră și 1 bucătărie cu teren în suprafață de
161 mp., licitația va avea loc în data de 09 iulie
2020, la sediul Primăriei Municipiului Mediaș,
P-ța Corneliu Coposu nr. 3 ora 10:00. În caz de
neadjudecare licitația se va repeta 30 iulie 2020
ora 10:00. Prețul de pornire a licitației este de
47.000 lei. 6. pentru imobilul situat în Mediaș str.
Nicolae Iorga nr.7 ap.5. identificat în CF Mediaș
nr. 100158-C1-U12 (CF vechi nr. 6728II, nr. top.
367-368/1-1/1/1/1/1/V) sub nr. cadastral 100158C1-U12 compus din cameră, bucătărie, pivniță
de 6,14 mp., cu cote părți comune de 4,26 % din
întreg teren clădit și neclădit de 1.231 mp.
(înscris în CF Mediaș nr. 100158, CF vechi nr.
6728/II, nr. topografic 367,368/1, nr. cadastral/
topografic 100158), poarta, gangul de acces,
podul, fundația, zidurile despărțitoare și planșeele, branșamente edilitare, licitația va avea loc
în data de 09 iulie 2020, la sediul Primăriei
Municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3
ora 13:00. În caz de neadjudecare licitația se va
repeta 30 iulie 2020 ora 13:00. Prețul de pornire a
licitației este de 24.000 lei. Procurarea documentației de licitație și depunerea ofertelor de licitație se va face în perioada 15 iunie 2020 - 06
iulie 2020 ora 15:00 la Centrul de Informare
Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului
Mediaș, în caz de neadjudecare termenul se
prelungește până la data de 27 iulie 2020 ora
15:00. Informații suplimentare se pot obține
zilnic de la Primăria Municipiului Mediaș sau la
tel. 0269803816 sau 0269803818.

PIERDERI
l Societatea Alba Prest Construct SRL, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr.
J40/701/24.01.2012, având CUI:29580470, pierdut
Certificat de Înregistrare cu seria B, nr.2519859.
Se declară nul.
l S-a pierdut Certificat de Înregistrare emis de
ORC Brăila al SC Fix Centru SRL, sediul social
în Brăila, NRC J9/967/2017, CUI:38612554 din
data de 18.12.2017. Îl declarăm nul.
l Pierdut certificat de pregătite profesională a
conducătorului auto - transport marfă, certificat
ADR, eliberate de ARR Vâlcea, pe numele
Tomescu Constantin-Iulian, din localitatea
Tomșani, județul Vâlcea. Se declară nule.
l Pierdut card tahograf seria EY3442755Z000000
emis de Ministerul De Transport Madrid pe
numele Eugen Camenita. Se declară nul.
l Pierdut certificat de înregistrare aparţinând SC
King’s Bakery SRL Sat Paltinisu, Com. Perieti,
CUI: 39568104. Se declară nul.
l Pierdut Certificat de înregistrare nr.B
3106971/24.06.2015, eliberat de ORC Călărași
pentru societatea Eco Staff SRL, J40/277/2015,
CUI:34685154.
l Pierdut Permis de ambarcațiune de agrement
clasa D, nr.22890, eliberat de către Autoritatea
Navală Română la data de 12.09.2008, aparținând domnului Condrat Cristian. Îl declar nul.
l Pierdut Certificat de ambarcațiune agrement
cu nr.0433MC cu seria A003699, proprietatea
domnului Condrat Cristian. Îl declar nul.

