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OFERTE SERVICIU
l SC Al Huda Trading SRL, cu sediul în 
București, sector 1, angajează femeie de 
serviciu ( 10 posturi) COR 911201, Menajeră 
(10 posturi) COR 911101, Agent curățenie 
clădiri și mijloace de transport (10 posturi) 
COR 515302 pentru punctul de lucru al 
companiei din sector 1 București. Candidați 
eligibili sunt rugați să transmită CV-ul la 
adresa de e-mail: alhudatr6@gmail.com. 
Candidații eligibili vor fi contactați telefonic.

l BRCT Suceava caută candidați pentru 
posturile de experți relații externe - Coordo-
nator implementare monitorizare, Ofițeri 
implementare monitorizare si Ofițeri 
IT&SMIS. Detalii la adresele: www.brctsu-
ceava.ro și www.ro-ua.net. Informații supli-
mentare: tel - 0440 770 338 005.

l CONPET S.A. Anunţ. Conpet S.A. Ploiești 
scoate la concurs un post vacant de șef 
manevră COR 831203 pentru Sector Marghita 
- Rampa încărcare ţiţei + gazolină Marghita 
(jud. Bihor) - încheierea contractului indivi-
dual de muncă urmând să se facă pe durată 
nedeterminată. Cerinţe: - studii de bază: medii; 
- pregătire de specialitate: certificat calificare 
„șef manevră” sau o categorie CF asimilată 
(șef tren, impiegat de mișcare); - autorizare 
valabilă ca „șef manevră”; - avize medicale ṣi 
psihologice „apt șef manevră” valabile - elibe-
rate de Policlinica CF. Persoanele interesate 
sunt rugate să depună la secretariatul societăţii 
din municipiul Ploiești, str. Anul 1848 nr. 1-3 
sau la adresa de e-mail: cariere@conpet.ro, 
până la data de 25.11.2020: cererea de partici-
pare la concurs, CV-ul și documentele de 
studii, calificare și autorizare, precum și avizul 
medical și psihologic care să ateste îndepli-
nirea condițiilor și cerințelor de ocupare ale 
postului vacant. Tematica de concurs și/sau 
alte informaţii privind desfășurarea concur-
sului vor fi afișate ulterior pe site-ul www.
conpet.ro secţiunea «cariere». Informaţii 
suplimentare se pot obţine de la Serviciul 
Resurse Umane, telefon 0244/401360 interi-
oare: 2412, 2589, 2594 și 2626 și la adresa de 
e-mail: cariere@conpet.ro.

l CONPET S.A. Anunţ. Conpet S.A. Ploiești 
scoate la concurs un post vacant de șef 
manevră (COR 831203) pentru Sector Biled 
- Pecica - Rampa automatizată de încărcare 
ţiţei Biled (jud. Timiș) - încheierea contrac-
tului individual de muncă urmând să se facă 
pe durată nedeterminată. Cerinţe: - studii de 
bază: medii; - pregătire de specialitate: certi-
ficat calificare „șef manevră” sau o categorie 
CF asimilată (șef tren, impiegat de mișcare); 
- autorizare valabilă ca „șef manevră”; - avize 
medicale ṣi psihologice „apt șef manevră” 
valabile - eliberate de Policlinica CF. Persoa-
nele interesate sunt rugate să depună la 
secretariatul societăţii din municipiul Ploiești, 
str. Anul 1848 nr. 1-3 sau la adresa de e-mail: 
cariere@conpet.ro,  până la data de 
25.11.2020: cererea de participare la concurs, 
CV-ul și documentele de studii, calificare și 
autorizare, precum și avizul medical și psiho-
logic care să ateste îndeplinirea condițiilor și 
cerințelor de ocupare ale postului vacant. 
Tematica de concurs și/sau alte informaţii 
privind desfășurarea concursului vor fi afișate 
ulterior pe site-ul www.conpet.ro secţiunea 
«cariere». Informaţii suplimentare se pot 
obţine de la Serviciul Resurse Umane, telefon 
0244/401360, interioare: 2412, 2589, 2594 și 
2626 și la adresa de e-mail: cariere@conpet.
ro.

l Academia Română - Filiala Iași cu sediul 
în Iași, Bld. Carol I, nr. 8, organizează 
concurs pentru ocuparea unui post contrac-
tual vacant, conform HG 286/23.03.2011 
(actualizată), de Inspector de specialitate 
gradul IA(S), din cadrul Biroului Financiar - 
Contabilitate,  normă întreagă, perioadă 
nedeterminată (cu perioadă de probă 3 luni). 
Postul este necesar pentru a asigura reali-
zarea contabilizării operațiunilor și raportă-
rilor financiar contabile și gestionarea 

financiar contabilă a contractelor cu finanţare 
internă. Concursul va consta în două probe: 
proba scrisă   în data de 08.12.2020, ora 
11:00 și interviul în data de 14.12.2020, ora 
10:00. Condiţii: Studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă în domeniul științelor economice; 
vechime minim 7 ani în specialitatea studiilor 
necesare funcției de execuție într-un departa-
ment financiar - contabil din care minim 1 an 
în implementarea unor proiecte cu finanțare 

internă sau externă; cunoașterea legislaţiei 
economice în vigoare, capacitatea de a lucra 
în echipă, gândire clară, raţionament logic, 
capacitate de analiză și sinteză, asumarea 
responsabilităţilor, cunoștințe operare PC - 
Windows, Microsoft Office, utilizarea progra-
melor de contabilitate. Termenul de depunere 
a dosarelor este 26.11.2020, ora 14:00. Relaţii 
suplimentare la telefon 0332101115, Biroul 
Resurse Umane, Salarizare și la sediul Fili-
alei.  In conformitate cu prevederile art 3 al 

Regulamentului- cadru aprobat prin H.G. nr 
286/2011, modificată și completata de H.G. nr 
1.027/2014, Primaria comunei Salcioara 
organizeaza la sediul Primariei comunei 
Salcioara, Judetul Ialomita, din str. Bisericii 
nr 28 concurs, în vederea ocupării unor 
funcţii contractuale vacante de: Muncitor 
necalificat (femeie de serviciu), post vacant 
contractual; Muncitor necalificat ( guard) , 
post vacant contractual. Concursul va avea 
loc la sediul primariei comunei Salcioara, din 

Primãria Municipiului Brãila, cu sediul în Brãila, Pia?a 
Independen?ei, nr. 1, telefon:0239/694947, fax: 0239/692394, e-mail: 
pmb@primariabraila.ro, anunþã reorganizarea licitaþiei publice în 
vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o 
perioadã de 49 ani, asupra terenului ce aparþine domeniului privat al 
Municipiului Brãila în suprafaþã de 327,00 mp, situat în Brãila, Str. 
Prahovei, nr. 16, NCP 93998, în vederea edificãrii de construc?ii cu 
destina?ia de locuin?ã.

Licitaþia se organizeazã la sediul Primãriei Municipiului Brãila, 
Piaþa Independenþei, nr. 1, camera 16, în douã etape astfel:

- Etapa I, de verificare ºi analizare a ofertelor, în data 02.12.2020, 
ora 11:00;

- Etapa a II-a, de licitare, se va desfãºura la un interval de maximum 
10 zile de la finalizarea primei etape.

Documentele solicitate în vederea participãrii la licitaþie sunt 
prevãzute în caietul de sarcini al licitaþiei ce se va procura în format 
letric/ electronic, începând cu data prezentului anun? ºi pânã cel mai 
târziu în preziua licita?iei, urmare unei solicitãri scrise depusã la 
Registratura Generalã/ transmisã prin sistemul de poºtã electronicã/ 
clasicã. Solicitarea va cuprinde o adresã de e-mail valabilã pentru 
coresponden?ã ºi va avea anexatã dovada achitãrii pre?ului caietului 
de sarcini.

Pre?ul caietului de sarcini în cuantum de 300 lei se achitã la casieria 
Primãriei Municipiului Brãila/ prin ordin de platã în contul 
Municipiului Brãila:

Banca: Trezoreria Municipiului Brãila
Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorialã a Municipiului Brãila
Cont: RO20 TREZ 1512 1360 250X XXXX
C.I.F.: 4205670

Primãria Municipiului Brãila, cu sediul în Brãila, Pia?a 
Independen?ei, nr. 1, telefon: 0239/694947, fax: 0239/692394, e-mail: 
pmb@primariabraila.ro, anunþã reorganizarea licitaþiei publice în 
vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o 
perioadã de 49 ani, asupra terenului ce aparþine domeniului privat al 
Municipiului Brãila situat în Brãila, Calea Cãlãraºilor, nr. 220, în 
suprafaþã de 45.054,00 mp, din care suprafa?a de 37.475,00 mp loturi 
construibile, iar suprafa?a de 7.579,00 mp pentru crearea cãilor de 
acces ºi a utilitã?ilor aferente, în vederea edificãrii unui obiectiv 
economic.

Licitaþia se organizeazã la sediul Primãriei Municipiului Brãila, 
Piaþa Independenþei, nr. 1, camera 16, în douã etape astfel:

- Etapa I, de verificare ºi analizare a ofertelor, în data 02.12.2020, 
ora 13:00;

- Etapa a II-a, de licitare, se va desfãºura la un interval de maximum 
10 zile de la finalizarea primei etape.

Documentele solicitate în vederea participãrii la licitaþie sunt 
prevãzute în caietul de sarcini al licitaþiei ce se va procura în format 
letric/ electronic, începând cu data prezentului anun? ºi pânã cel mai 
târziu în preziua licita?iei, urmare unei solicitãri scrise depusã la 
Registratura Generalã/ transmisã prin sistemul de poºtã electronicã/ 
clasicã. Solicitarea va cuprinde o adresã de e-mail valabilã pentru 
coresponden?ã ºi va avea anexatã dovada achitãrii pre?ului caietului 
de sarcini.

Pre?ul caietului de sarcini în cuantum de 300 lei se achitã la casieria 
Primãriei Municipiului Brãila/ prin ordin de platã în contul 
Municipiului Brãila:

Banca: Trezoreria Municipiului Brãila
Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorialã a Municipiului Brãila
Cont: RO20 TREZ 1512 1360 250X XXXX
C.I.F.: 4205670.

Primãria Municipiului Brãila, cu sediul în Brãila, Pia?a 
Independen?ei, nr. 1, telefon: 0239/694947, fax: 0239/692394, e-mail: 
pmb@primariabraila.ro, anunþã reorganizarea licitaþiei publice în 
vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o 
perioadã de 49 ani, asupra terenului ce aparþine domeniului privat al 
Municipiului Brãila în suprafaþã de 5.775,00 mp, situat în Brãila, DN 
22B Km 0+400, lot 2/1, NCP 91551, în vederea edificãrii unui obiectiv 
economic.

Licitaþia se organizeazã la sediul Primãriei Municipiului Brãila, 
Piaþa Independenþei, nr. 1, camera 16, în douã etape astfel:

- Etapa I, de verificare ºi analizare a ofertelor, în data 02.12.2020, 
ora 12:00;

- Etapa a II-a, de licitare, se va desfãºura la un interval de maximum 
10 zile de la finalizarea primei etape.

Documentele solicitate în vederea participãrii la licitaþie sunt 
prevãzute în caietul de sarcini al licitaþiei ce se va procura în format 
letric/ electronic, începând cu data prezentului anun? ºi pânã cel mai 
târziu în preziua licita?iei, urmare unei solicitãri scrise depusã la 
Registratura Generalã/ transmisã prin sistemul de poºtã electronicã/ 
clasicã. Solicitarea va cuprinde o adresã de e-mail valabilã pentru 
coresponden?ã ºi va avea anexatã dovada achitãrii pre?ului caietului 
de sarcini.

Pre?ul caietului de sarcini în cuantum de 300 lei se achitã la casieria 
Primãriei Municipiului Brãila/ prin ordin de platã în contul 
Municipiului Brãila:

Banca: Trezoreria Municipiului Brãila
Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorialã a Municipiului Brãila
Cont: RO20 TREZ 1512 1360 250X XXXX
C.I.F.: 4205670

Primãria Municipiului Brãila, cu sediul în Brãila, Pia?a 
Independen?ei, nr. 1, telefon: 0239/694947, fax: 0239/692394, e-mail: 
pmb@primariabraila.ro, anunþã reorganizarea licitaþiei publice în 
vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o 
perioadã de 49 ani, asupra terenului ce aparþine domeniului privat al 
Municipiului Brãila în suprafaþã de 950,00 mp, situat în Brãila, Str. 
Mare, nr. 35, NCP 91492, în vederea edificãrii unui obiectiv 
economic.

Licitaþia se organizeazã la sediul Primãriei Municipiului Brãila, 
Piaþa Independenþei, nr. 1, camera 16, în douã etape astfel:

- Etapa I, de verificare ºi analizare a ofertelor, în data 02.12.2020, 
ora 10:00

- Etapa a II-a, de licitare, se va desfãºura la un interval de maximum 
10 zile de la finalizarea primei etape.

Documentele solicitate în vederea participãrii la licitaþie sunt 
prevãzute în caietul de sarcini al licitaþiei ce se va procura în format 
letric/ electronic, începând cu data prezentului anun? ºi pânã cel mai 
târziu în preziua licita?iei, urmare unei solicitãri scrise depusã la 
Registratura Generalã/ transmisã prin sistemul de poºtã electronicã/ 
clasicã. Solicitarea va cuprinde o adresã de e-mail valabilã pentru 
coresponden?ã ºi va avea anexatã dovada achitãrii pre?ului caietului 
de sarcini.

Pre?ul caietului de sarcini în cuantum de 300 lei se achitã la casieria 
Primãriei Municipiului Brãila/ prin ordin de platã în contul 
Municipiului Brãila:

Banca: Trezoreria Municipiului Brãila
Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorialã a Municipiului Brãila
Cont: RO20 TREZ 1512 1360 250X XXXX
C.I.F.: 4205670
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strada Bisericii nr 28, în data de: 07.12.2020, 
ora 10:00 - proba scrisa: 09.12.2020, ora 10:00 
-interviul. Condiţiile specifice prevăzute în 
fişa postului: Studii medii/generale. Vechime 
in munca- nu este cazul. Dosarele vor fi 
depuse până la data de 24.11.2020, ora 14:00. 
Pentru relaţii suplimentare şi bibliografie cei 
interesaţi se vor adresa la sediul Primăriei 
comune i  Sa lc ioara  sau  la  t e l e fon 
0243/317341,0243317392

l Primăria Comunei Vişina Nouă, cu sediul 
în comună Vişina Nouă, str.Intrarea Europei, 
nr.40, judeţul Olt, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante, de: Muncitor-mecanic utilaje 
conform H.G. nr.286/2011. Concursul se va 
desfăşura astfel: -Selecția dosare în data de 
14.12.2020, ora10:00; -Proba practică în data 
de 16.12.2020, ora 10:00; -Proba interviu în 
data de 18.12.2020, ora 10:00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: -studii: Medii 
generale; -vechime: 5 ani mecanic utilaje; 
-posesor permis de conducere cat.B. Candi-
daţii vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Vişina Nouă. Relaţii suplimentare 
la sediul: Primăriei Vişina Nouă, persoană de 
c o n t a c t :  V l a d u c u  M a r i n ,  t e l e f o n 
0762.240.136, fax 0249/539.222.

l Primăria Moara Vlăsiei- Ilfov organizează 
în data de 10.12.2020 concurs recrutare 
pentru 2 posturi de Muncitor calificat, 1 post 
de Muncitor necalificat, 1 post de Îngrijitor- 
Compartiment Monitorizare Unităţi de 
Învăţământ. Detalii la 021.267.21.35.

l Curtea de Apel Bucureşti organizează 
concurs, în condiţiile legii, pentru ocuparea 
funcţiilor publice de execuţie vacante, după 
cum urmează: - la data de 14 decembrie 2020 
(proba scrisă), pentru ocuparea funcţiilor 
publice de execuţie vacante de la Tribunalul 
Ilfov şi Tribunalul Călăraşi: Tribunalul Ilfov: 
-1 post de consilier Clasa I Grad profesional 
principal: studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în 
domeniul ştiințelor economice, vechime în 
specialitate minim 5 ani; Tribunalul Călăraşi: 
-1 post de consilier achiziţii publice Clasa I 
Grad profesional principal: studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, în domeniul ştiințelor economice, 
vechime în specialitate minim 5 ani, Cursuri/ 
specializări/ perfecţionări în achiziţii publice 
dovedite cu certificate/ diplome/ atestate; -1 
post de consilier Clasa I Grad profesional 
superior: studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în 
domeniul ştiințelor economice, vechime în 
specialitate minim 7 ani; -la data de 16 decem-
brie 2020 (proba scrisă), pentru ocuparea 
funcţiilor publice de execuţie vacante de la 
Tribunalul Bucureşti: Tribunalul Bucureşti: -1 
post de consilier Clasa I Debutant: studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiințelor 
economice; -1 post de consilier Clasa I Grad 
profesional superior: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, în domeniul ştiințelor economice, 
vechime în specialitate minim 7 ani; -1 post de 
referent Clasa III Grad profesional asistent: 
studii liceale, respectiv studii medii liceale 
finalizate cu diplomă de bacalaureat profil 
economic, vechime în specialitatea studiilor 
minim 1 an; -1 post de referent Clasa III Grad 
profesional superior: studii liceale, respectiv 

studii medii liceale finalizate cu diplomă de 
bacalaureat în profil economic, vechime în 
specialitatea studiilor minim 7 ani; Dosarele 
de înscriere la concurs vor fi depuse la sediul 
Curţii de Apel Bucureşti- Splaiul Indepen-
denţei, nr.5, sector 4, mezanin, camera M01, în 
perioada 12 noiembrie 2020- 2 decembrie 
2020. Concursul se va desfăşura la sediul 
Curţii de Apel Bucureşti, Splaiul Indepen-
denței nr.5, sector 4, iar proba scrisă se va 
susține în data de 14 decembrie 2020, pentru 
ocuparea funcţiilor publice de execuţie de la 
Tribunalul Călăraşi şi Tribunalul Ilfov şi la 
data de 16 decembrie 2020 pentru ocuparea 
funcţiilor publice de execuţie de la Tribunalul 
Bucureşti. Proba de interviu se susține în 
maxim 5 zile de la susținerea probei scrise. 
Condiţiile de participare, bibliografia şi tema-
tica, după caz, precum şi actele necesare 
înscrierii la concurs, vor fi afişate la sediul 
Curții de Apel Bucureşti şi pe pagina web: 
http://www.cab1864.eu, secțiunea Resurse 
Umane- Concursuri/ Examene. Relaţii supli-
mentare privind depunerea dosarelor de 
concurs la adresa de corespondență email: 
infocabuc@just.ro, relațiicab@just.ro, telefon: 
021.319.82.45, fax. 021.319.16.94.

CITAŢII
l Citaţie emisă la data de 10.11.2020. Succe-
sibilii defunctului Rudisuli Traian, decedat la 
data de 18.06.2020, cu ultimul domiciliu în 
Sat Brazii, nr. 33, Comuna Brazii, Jud. Arad, 
sunt invitaţi să se prezinte în data de 
03.12.2020, ora 11:00, la sediul Biroului 
Notarial Individual Rusu Andreea din Loca-
litatea Gurahonţ, Strada Avram Iancu, nr. 
29-32, Judeţul Arad, pentru a participa la 
dezbaterea procedurii succesorale, a defunc-
tului mai sus indicat.

l Paratul Stanciu Ion-Sebastian cu ultimul 
domiciliu cunoscut in:Ersig, Str.Ersig, Nr.29, 
Jud.Caras-Severin, este citat la Judecatoria 
Resita, complet.c12c-stagiar, in dosar 
nr.3606/290/2020, termen 03.12.2020, cerere de 
valoare redusa, in proces cu Enel Energie SA.

l Paratul Stefan Gelu cu domiciliul in Str.
Constructorului, Nr.9, Bl.J25, Sc.3, Ap.73, 
Calarasi, jud.Calarasi, este citat la Judecatoria 
Calarasi, in dosar nr.2183/202/2020, termen 
10.02.2021, Complet.11, cerere de valoarea 
redusa, in proces cu Enel Energie S.A.

l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Vâlcea cheamă în jude-
cată pe numitul Achim Constantin, domici-
liat în com. Mihăesti, sat Bârsesti, jud. 
Vâlcea, în calitate de intimat în dosarul civil 
nr. 2812/90/2020, cu termen de judecată în 
data de 13.11.2020, având ca obiect inlocuire 
masura de protecție, aflat pe rol la Tribunalul 
Vâlcea.

l Se aduce la cunostinţa publicului că a fost 
deschisă procedura de declarare a morţii 
numitului Udrea Jenica, cauză ce face 
obiectul dosarului civil nr. 7584/196/2019 
aflat pe rolul Judecătoriei Brăila, cu termen 
de judecată la data de 02.12.2020, în acest 
sens adresând invitaţia ca orice persoană să 
comunice datele pe care le cunoaşte în legă-
tura cu cel disparut.

l Numitul Urziceanu Petrişor este chemat la 
Tribunalul Dolj în data de 17.12.2020, ora 
10.10, în calitate de intimat, în dosarul 
nr.1574/183/2019, având ca obiect apel, 
complet C5A.

l Crețu Ecaterina cheamă la Judecătoria 
Craiova (sediu- vechiul Tribunal Dolj) pe 
Breazu Petre, în dosarul 22186/215/2019, la 
23.11.2020, ora 12:00, CMF 7.

l Lichidatorul judiciar desemnat de Tribu-
nalul Timiş pentru SC RFG Vlatob SRL 
Timişoara, prin Încheierea nr.920/29.10.2020 
din dosarul nr.2681/30/2019, notifică deschi-
derea procedurii generale de faliment. De 
asemenea, solicită creditorilor ale căror 
creanțe s-au născut după deschiderea proce-
durii să depună la Registratura Tribunalului 
Timiş, în dosarul nr.2681/30/2019, situaţia 
creanţelor reclamate în conformitate cu 
Legea 85/2014. Pentru întocmirea tabelului 
suplimentar al creanţelor, se vor anexa copii 
ale actelor doveditoare.

l Se citează numiții Nyta Avram, Nyta 
Anna lui Ion, Nyta Ruszalina lui Ion, Nita 
Amos lui Avram, Trif Ioan lui Lazăr, Marina 
Niculae, Marina Lazăr, Marina Solomon, 
Marina Erszebet, Marina Tivadar, Marina 
I l o n a ,  M a r i n a  G e r g e l y ,  î n  d o s a r 
nr.5709/221/2018 al judecătoriei Deva, cu 
termen de judecată în data de 08.12.2020, ora 
10:30, pentru rectificare Cf în proces cu Buta 
Nicolae şi Buta Maria.

l DL. BăDIC NICOLAE, CU DOMICI-
LIUL NECUNOSCUT, ESTE CHEMAT LA 
SEDIUL SPN FINARU DIN BUCUREșTI, 
STRADA BARBU VăCăRESCU, NR.21 
SECTOR 2, ÎN zIUA DE 19.11.2020, ORA 
11:00, PENTRU A PARTICIPA LA 
DEzBATEREA MOșTENIRII DUPă 
FRATELE SăU, BăDIC CONSTANTIN, 
DECEDAT LA DATA DE 6 FEBRUARIE 
2020, FOST CU ULTIMUL DOMICILIU ÎN 
BUCUREșTI, STRADA LITORALULUI, 
NR.91, SECTOR 2. ÎN CAz DE NEPRE-
zENTARE, SOLUțIONAREA CAUzEI SE 
VA FACE ÎN LIPSA ACESTUIA, FIIND 
CONSIDERAT PREzUMTIV RENUN-
țăTOR CONFORM ART.1112 DIN 
CODUL CIVIL.

DIVERSE
l SC REWE România SRL, cu sediul în 
comuna ștefăneştii de Jos, str. Buşteni, nr.7, 
județul Ilfov, anunță public solicitarea de 
obținere a autorizației de mediu pentru 
obiectivul Supermarket „Penny”, amplasat 
în sat Valu lui Traian, comuna Valu lui 
Traian, str. Calea Dobrogei, nr. 34, județul 
Constanța. Eventualele propuneri şi sugestii 
din partea publicului privind activitatea 
menționată vor fi transmise în scris şi sub 
semnătură la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Constanța, din municipiul 
Constanța, Str. Unirii, nr. 23, județul 
Constanța, în zilele de luni - joi, între orele 
8:00-16:30 şi vineri între orele 8:00-14:00, în 
termen de cel mult 10 zile de la data publi-
cării prezentului anunț.

l În conformitate cu prevederile Legii 
Apelor nr.107/1996, cu modificările şi 
completările ulterioare, Kronospan Sebeş SA, 
cu sediul social: în localitatea Municipiul 
Sebeş, strada Mihail Kogălniceanu, nr.59, 
Județul Alba, punct de lucru în strada 
Rudeni, Tarlaua 41, Parcela 181/28, 181/29, 
181/30, Oraş Chitila, jud.Ilfov, 0729.038.777, 
intenționează să solicite de la Administrația 
Națională Apele Române Administrația 
Bazinală de apă Argeş -Vedea Sistemul de 
Gospodărire a Apelor Ilfov-Bucureşti, aviz 
de gospodărire a apelor pentru realizarea 
lucrărilor „Construire platformă betonată 

tehnologică, amenajare parcare, amplasare 
containere şi cabină poartă, împrejmuire şi 
utilități”amplasate în strada Rudeni, Tarlaua 
41, Parcela 181/28, 181/29, 181/30, Oraş 
Chitila, jud.Ilfov. Această investiție este 
nouă. Persoanele care doresc să obțină infor-
mații suplimentare cu privire la solicitarea 
avizului de gospodărire a apelor, pot contacta 
solicitantul de aviz la adresa menționată. 
Persoanele care doresc să transmită obser-
vații, sugestii şi recomandări se pot adresa 
solicitantului sau la tel 0729.038.777 -Cibu 
Nicolae, după data de 11.11.2020.

l Anunț prealabil privind afişarea publică a 
documentelor tehnice ale cadastrului. Denu-
mire județ: Sibiu. Denumire: UAT Alma. 
Sectoare cadastrale: 76, 92 şi 94. Oficiul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu 
anunță publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele cadastrale 
nr.76, 92 şi 94 pe o perioadă de 60 de zile 
calendaristice, conform art.14 alin.(1) şi (2) 
din Legea Cadastrului şi a Publicității Imobi-
liare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Data de început a 
afişării: 17.11.2020. Data de sfârşit a afişării: 
16.01.2021. Adresa locului afişării publice: 
Localitatea Alma, Str.Mihai Eminescu, 
nr.227, județul Sibiu. Repere pentru identifi-
carea locației: Primăria Comunei Alma. 
Cererile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul Primă-
riei Comunei Alma de luni până joi între 
orele 09:00-15:00 şi vineri între orele 09:00-
12:00, şi pe site-ul Agenției Naționale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Infor-
mații privind Programul național de 
cadastru şi carte funciară 2015-2023 se pot 
obține pe site-ul ANCPI la adresa http://
www.ancpi.ro/pnccf/.

l Lichidatorul judiciar Dinu, Urse Si Asoci-
atii SPRL notifica creditorii cu privire la 
deschiderea procedurii generale a falimen-
tului prevazuta de Legea nr. 85/2006 impo-
triva debitoarei SC Lemar SRL cu sediul in 
Ploiesti, Int. Trambitei nr. 1, judetul Prahova, 
J29/2034/1993, CUI 4437360, in dosarul 
2539/105/2012 aflat pe rolul Tribunalului 
Prahova, Sectia a II-a Civila de Contencios 
Administrativ si Fiscal. Termenul limita 
pentru inregistrarea creantelor nascute dupa 
data deschiderii procedurii generale a insol-
ventei este 09.12.2020. Termenul de verificare 
a creantelor, de intocmire, afisare si comuni-
care a tabelului suplimentar de creante - 
07.01.2021, termenul de depunere a 
contestatiilor - 27.01.2021, termenul de 
intocmire a tabelului definitiv consolidat - 
05.02.2021. Urmatorul termen de judecata a 
fost fixat pentru data de 21.12.2020. Pentru 
relatii: 021.318.74.25

l Comuna Prăjeni, titular al Planului Urba-
nistic General al Comunei Prăjeni, judeţul 
Botoşani, anunţă publicul interesat că s-a 
elaborat prima versiune a planului sus-men-
ționat şi s-a notificat Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Botoşani în vederea 
demarării procedurii de obţinere a avizului 
de mediu conform H.G.1076/2004. Prima 
versiune a Planului poate fi consultată la 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, 
b-dul Mihai Eminescu, nr. 44, jud. Botoşani, 
în zilele de luni-vineri, între orele 08:00-16:00 
şi la sediul Primăriei Comunei Prăjeni, în 
zilele de luni-vineri între orele 08:00-16:00. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Botoşani, în termen de 15 zile calendaristice 
de la data publicării prezentului anunţ.

l S.C. Schlumberger Romania S.R.L., cu 
sediul social în B-dul Nicolae Titulescu, 
nr.4-8, America House Building, aripa de 
vest, et.4, sala 1, sect.1, Bucureşti, solicită de 
la Agenția de Protecție a Mediului, obținerea 
autorizației de mediu pentru activitatea 
“Activități de servicii anexe extracției petro-
lului brut şi gazelor naturale”-cod CAEN rev. 
2-0910, desfăşurată în sat Agigea, Com.
Agigea, Str.George Enescu, nr.13, jud.
Constanța. Persoanele fizice sau juridice 
interesate, pot depune eventuale contestații 
sau sugestii, la sediul A.P.M.Constanța, str.
Unirii nr.23, telefon 546696.

l Anunț public privind depunerea solicitării 
de emitere a acordului de mediu. Magnum 
Gaz SRL anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul: Explorare geologică 
cu foraje geologice pentru huilă în perimetrul 
de explorare Pregheda Sud, propus a fi 
amplasat în UAT comuna Eftimie Murgu, 
UAT comuna Bania, județul Caraş-Severin. 
Informațiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Caraş-Severin, Reşița, str.Petru 
Maior, nr.73, în zilele de luni-joi, între orele 
08:00-16:00 şi vineri, între orele 8:00-14:00 şi 
la sediul Magnum Gaz SRL Ploieşti, str.
Înfrățirii, nr.5A, în zilele de luni-vineri, între 
orele 8:00-16:00. Observațiile publicului se 
primesc zilnic la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Caraş-Severin.

l S.C. ANC Trading Conf S.R.L., Str.
Constantin țiței Petrescu Nr.3, bl.C22, Sc.B, 
et.2, ap.46, Sect.6, Bucureşti si punct de lucru 
Str.Dimitrie Pompei nr.10, Hala P, Sect.2, 
Bucureşti, Cod Unic de Inregistrare 
RO18725826, nr.de ordine în Registrul 
Comerţului J40/12549/14.10.2015, reprezen-
tată prin domnul Turcu Dorel- Adminis-
trator, informează pe cei interesați că s-a 
depus solicitarea pentru obținerea autoriza-
ției de mediu pentru activitățile reprezintă 
“Fabricarea a diferitelor articole din metal, 
prelucrării prin aşchiere a pieselor şi compo-
nentelor ale structurilor metalice”-cod 
CAEN rev.1-2811 corespunzător cod CAEN 
rev.2-2511-Fabricarea de construcții metalice 
şi părți componente ale structurilor metalice; 
cod CAEN rev.1-2733 corespunzător cod 
CAEN rev.2-2433 Producția de profile obți-
nute la metal; cod CAEN rev.1-2812 cores-
punzător cod CAEN rev.2-2512- Fabricarea 
de uşi şi ferestre din metal; cod CAEN rev.1-
2875 corespunzător cod CAEN rev.2-2599- 
Fabricarea altor articole din metal n.c.a., Str.
Dimitrie Pompei, nr.10, Hala P, Sect.2, 
Municipiul Bucureşti. Informații se pot soli-
cita la sediul Agenției Pentru Protecția 
Mediului Bucureşti din Aleea Lacul Morii 
nr.1, Bucureşti 061911, Bucureşti, intre orele  
8:00-16:30, în zilele de luni, miercuri şi joi. 
Propuneri sau contestații se pot depune la 
sediul A.P.M.Bucureşti în termen de 10 zile 
de la data publicării prezentului anunț.

l CONPET S.A. Comunicat. Societatea 
Conpet S.A., cu sediul social în Ploieşti, str. 
Anul 1848, nr. 1-3, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribu-
nalul Prahova sub nr. J29/6/1991, cod unic de 
identificare 1350020, reprezentată legal de dl. 
Timur - Vasile Chiş, Director General, având 
un capital social subscris şi vărsat în sumă de 
28.569.842,40 lei, informează acționarii şi 
investitorii că, începând cu data de 
12.11.2020, ora 18:30 P.M. (ora României), 
este disponibil Raportul trimestrial privind 
activitatea economico - financiară a Conpet 
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S.A. la 30 septembrie 2020 (perioada 
01.01.2020 - 30.09.2020) pe website-ul socie-
tății www.conpet.ro, la secțiunea Relația cu 
investitorii/ Raportări/ Rapoarte periodice 
(http://www.conpet.ro/relatia-cu-investitorii/
raportari/rapoarte-periodice/), acesta putând 
fi consultat, respectiv procurat contra cost la 
sediul societății. În contextul prevenirii și 
limitării răspândirii COVID-19 reco-
mandăm ca Raportul trimestrial privind 
activitatea economico - financiară a Conpet 
S.A. la 30 septembrie 2020 (perioada 
01.01.2020 - 30.09.2020) să fie accesat/ 
consultat în format electronic. Informații 
suplimentare pot fi obținute de la Biroul 
Guvernanţă Corporativă, tel. 0728104169 
sau email: infoinvestitori@conpet.ro.

l Anunț public privind depunerea solicitării 
de emiterea acordului de mediu. SC Ober-
hauser Invest SRL, cu sediul în municipiul 
Baia Mare, str. Dealul Florilor n. 14B, 
județul Maramureș, anunță publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu, pentru proiectul “Desfi-
intare fundație existent și construire imobil 
locuințe collective mici, branșamente la 
utilitati” propus a fi amplasat în municipal 
Baia Mare, str. Grănicerilor, f.n, județul 
Maramureș. Informațiile privind priectul 
propus pot fi consultate la sediul APM Mara-
mureș, din localitatea Baia Mare, Str. Iza nr. 
1 A, în zilele de luni-joi între orele 08-16:30 și 
vinery între orele 8-14:00 și la sediul benefici-
arului. Observațiile publicului se primesc 
zilnic la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Maramureș.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator: Consiliul de administraţie al 
Societăţii Avicola Buftea S.A., cu sediul în 
Oraș Buftea, Strada Merișori, nr.18, Corp 
C13, Judeţul Ilfov, înmatriculată la Registrul 
Comerţului Ilfov sub nr. J23/7/2002, C.U.I. 
RO 2788208, în data de 10.11.2020 a hotărât 
convocarea Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor societăţii, care va avea loc în 
Comuna Crevedia, Str. Combinatului, nr.483, 
jud. Dâmboviţa, la data de 17.12.2020, ora 
12:00, în prima convocare, iar în cazul în care 
adunarea nu se va putea ţine în prima convo-
care, se va întruni la 18.12.2020, la aceeași oră 
și în același loc, în a doua convocare, pentru 
toţi acţionarii înregistraţi la sfârșitul zilei de 
03.12.2020 (data de referinţă) cu următoarea 
ordine de zi: Realegerea Membrilor Consi-
liului de Administraţie pentru o perioadă de 4 
ani după cum urmează: 1. Saddiq Omar H. 
Abu Seedo în calitate de membru CA. 2. 
Baker Saddiq O. Abusido în calitate de Preșe-
dinte CA.

l S.C.M. ORRIS, convoacă Adunarea Gene-
rală Ordinară în data de 27.11.2020, ora 9:00 
la sediul social din Calea 13 Septembrie 
nr.113, bloc 109, cam. 4, 5, 6, sector 5, Bucu-
rești având următoarea ordine de zi: 1. 
Alegerea unui membru în Consiliu de Admi-
nistraţie al S.C.M. ORRIS.

l Convocator. În conformitate cu prevede-
rile Legii 31/1990, completată cu Actul 
Constitutiv al societății, Președintele Consi-
liului de Administrație al Societății Comer-
ciale SC Albrau Prod SA București, 
convoacă Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor la data de 21.12.2020, la ora 
13:00, la punctul de lucru al societății, situat 
în Onești, Str.Avîntului, nr.20, cu următoarea 
Ordine de zi: Art.1.Prelungirea mandatului 
pentru o perioadă de 12 luni de la expirarea 

acestuia a auditorului financiar al societății 
Cabinet Individual Bordeianu Costică, cu 
sediul în Tg.Ocna, str.Prosperității, nr.6, 
CIF:20821809, reprezentat prin Bordeianu 
C. Costică, cetățean român, născut la data 
de 11.09.1948 în Tîrgu Ocna, județul Bacău, 
domiciliat în localitatea Târgu Ocna, str.
Prosperității, nr.6, județul Bacău, posesor al 
CI seria XC, numărul 886984, eliberat de 
SPCLEP Tîrgu Ocna la data de 12.09.2012, 
cod numeric personal 1480911040732. 
Mandatul auditorului financiar al societății 
va începe la data de 01.01.2021 și se va 
încheia la data de 31.12.2021. Materialele 
aferente punctelor de pe ordinea de zi vor fi 
puse la dispoziția acționarilor la sediul socie-
tății până la data de 18.12.2020. În cazul în 
care din lipsă de cvorum, Adunarea Gene-
rală Ordinară nu va fi legal constituită la 
această dată, va avea loc o a doua adunare 
generală a acționarilor la data de 24.12.2020 
în același loc, la aceeași oră, la aceeași adresă 
și cu aceeași ordine de zi. Acționarii pot 
participa la Adunările Generale ale Acționa-
rilor personal sau prin reprezentanți în baza 
unei împuterniciri (procuri speciale) acor-
date pentru această adunare. Procurile vor fi 
depuse în original la sediul societății cu cel 
puțin 48 de ore înainte de adunare, sub sanc-
țiunea pierderii exercițiului dreptului de vot 
la Adunarea respectivă.

l Convocator. Consiliul de Administrație al 
Societății Metroul S.A., (denumită în conti-
nuare ”Metroul” sau ”Societatea”), înmatri-
culată la Oficiul Registrului Comerțului de 
pe lângă Tribunalul București sub nr. 
J40/4631/1991, Cod unic de înregistrare 
426112, cu sediul în Municipiul București, 
Str. Johann Gutenberg nr. 3 bis, sector 5, 
România, în temeiul Legii Societăților nr. 
31/1990, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare (”Legea 31/1990„) și 
al prevederilor din Actul Constitutiv al 
Societății Metroul S.A., Convoacă 1. 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 
Societății METROUL S.A. în data de 
10.12.2020 de la ora 11:00, exclusiv prin 
corespondență Ordinea de zi a acestei 
adunări va fi următoarea: 1) Alegerea unui 
nou membru în Consiliul de Administraţie 
METROUL S.A., urmare a renunţării 
doamnei Elena Curt; durata mandatului 
noului membru va fi limitată la durata 
mandatului consiliului de administraţie în 
funcţiune. 2. Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acționarilor Societății METROUL 
S.A. în data de 10.12.2020 de la ora 11:30, 
exclusiv prin corespondență Ordinea de zi a 
acestei adunari va fi următoarea: 1) Apro-
barea valorificării imobilului din Str. Fabricii 
nr.26 și împuternicirea Directorului General 
pentru efectuarea operaţiunilor tehnice și 
juridice aferente; Având în vedere starea de 
alertă pe întreg teritoriul ţării instituită prin 
Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind 
declararea stării de alertă și măsurile care se 
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea 
și combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, precum și prelungirea măsurii 
prin Hotărârea nr. 856 din 14 octombrie 
2020, Societatea METROUL S.A., în vederea 
prevenirii/limitării răspândirii virusului 
SARS- Cov-2 (COVID 19), nu va organiza 
cele doua adunari cu prezenţa acţionarilor. 
Exprimarea votului in cadrul Adunarii 
Generale Ordinare/Extraordinare se va face 
exclusiv prin corespondenţă, pentru toți 
acționarii înscriși în Registrul Acționarilor 
Societății, la sfârșitul zilei de 18.11.2020, 
considerată Data de Referință pentru aceste 
adunari. În cazul în care la data menționată 

mai sus nu se întrunesc condițiile de validi-
tate/cvorumul prevăzut de Actul Constitutiv 
al Societății, se convoacă și se fixează în 
temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea 
de-a doua Adunare Generală Ordinară/
Extraordinară a Acționarilor Societății, 
pentru data de 11.12.2020, la aceeași oră, și 
cu aceeași ordine de zi. Precizări Privind 
Şedinţa Adunărilor Generale I. Cerinţele de 
identificare aplicabile acţionarilor In cadrul 
adunarilor generale sunt îndreptățiți să își 
poată exercita dreptul de vot numai acțio-
narii înregistrați în Registrul Acționarilor 
Societății la Data de Referință conform 
prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, 
personal sau prin reprezentant (pe baza de 
Procura data unui alt actionar al societatii in 
conformitate cu art. 20.2 din Actul Consti-
tutiv). Acționarii nu vor putea fi reprezentați 
în adunările generale decât prin alți acțio-
nari ai societății, în baza unei procuri acor-
date pentru respectiva adunare generală. 
Formularele de procuri pentru reprezentarea 
acţionarilor în Adunarea Generală pot fi 
obținute la cerere, începând cu data de 
05.11.2020, în fiecare zi lucrătoare, între 
orele 09:00-14:00, de la sediul Societății, de 
pe site-ul societății (www.metroul.ro), prin 
fax sau poștă. II. Materialele informative 
privind ordinea de zi Documentele și materi-
alele informative referitoare la problemele/
aspectele incluse pe ordinea de zi a adună-
rilor, inclusiv lista cuprinzând informaţii cu 
privire la numele, localitatea de domiciliu și 
calificarea profesională ale persoanelor 
propuse pentru funcţia de administrator se 
află la dispoziţia acţionarilor. Lista va putea 
fi consultată și completată, cu condiţia ca 
aceștia din urmă să reprezinte individual sau 
împreuna cel puţin 5% din capitalul social. 
În cazul în care acţionarii doresc să formu-
leze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi 
incluse informaţii cu privire la numele, 
localitatea de domiciliu și calificarea profesi-
onală ale persoanelor propuse pentru func-
ţiile respective. Cererile se înaintează 
consiliului de administraţie, respectiv direc-
toratului, în cel mult 15 zile de la publicarea 
convocării. Lista precum si modelul de 
cerere se găsesc începand cu data de 
05.11.2020 pe site-ul Societății la rubrica 
„AGA 2020”, parola fiind obținută de către 
acționari de la secretariatul Societății. Acţio-
narii reprezentând singuri sau împreună cel 
puţin 5% din capitalul social al Societăţii au 
dreptul, în condiţiile legii, să introducă noi 
puncte pe ordinea de zi în termen de cel mult 
15 zile de la data publicării prezentului 
convocator în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a. Dacă va fi cazul, Formularele 
de Procuri actualizate pot fi obţinute, la 
cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 
09:00-14:00, de la sediul Societăţii, de pe 
site-ul societății (www.metroul.ro), prin fax 
sau poștă, începand cu a 16-a zi de la data 
publicării prezentului convocator în Moni-
torul Oficial al României, Partea a IV-a. III. 
Întrebări privind ordinea de zi Fiecare acți-
onar al Societății, indiferent de participația 
deținută la capitalul social al Societății, 
poate adresa Consiliului de Administrație 
întrebări privind subiectele de pe ordinea de 
zi a ședinței Adunării Generale Ordinare/
Extraordinare a Acționarilor, în scris, 
înaintea datei de desfășurare a acestora, în 
condițiile de mai jos. Respectivele întrebări 
vor fi adresate Consiliului de Administrație 
și vor fi transmise fie (i) în format fizic, la 
Registratura Societății (personal sau prin 
servicii de curierat cu confirmare de 
primire), fie (ii) prin e-mail facând dovada 
calității de acţionar la adresa de e-mail 

metroul@metroul.ro, astfel încât să fie recep-
ționate în termen de cel mult 15 zile de la 
publicarea convocatorului, cu mențiunea 
scrisă clar și cu majuscule: „Întrebări Privind 
Ordinea De Zi Pentru Adunarea Generală 
Ordinară/Extraordinara Din Data De 
10/11.12.2020”. IV. Exprimarea votului prin 
corespondenţă Exprimarea votului acţiona-
rilor în cadrul Adunării Generale Ordinare/
Extraordinare a Acționarilor se va realiza 
exclusiv prin corespondenţă, prin comple-
tarea, semnarea și transmiterea corespunză-
toare  a  formularulu i  de  vot  pr in 
corespondenţă. Formularele de vot prin 
corespondenţă vor cuprinde propunerea 
privind valorificarea imobilului din str. 
Fabricii, precum și lista finală cu candidaţii 
eligibili propuși pentru ocuparea funcţiei de 
membru al Consiliului de Administraţie și 
vor fi publicate pe site-ul societăţii www.
metroul.ro începand cu data de 24.11.2020 
Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi a 
Adunării Generale Ordinare, se va vota 
utilizând buletinul de vot secret pus la dispo-
ziţia acţionarilor care va fi introdus într-un 
plic separat sigilat pe care va fi menţionat 
clar si cu majuscule „Buletin De Vot Prin 
Corespondenţă Pentru Adunarea Generală 
Ordinară - Vot Secret” și introdus ulterior în 
plicul ce conţine votul pentru punctul de pe 
ordinea de zi a Adunării Extraordinare 
pentru care votul este deschis, cât și docu-
mentele aferente. Formularele de vot prin 
corespondenţă, completate și semnate de 
acţionari, vor fi transmise în scris fie (i) în 
original în format fizic (personal sau prin 
poștă/servicii de curierat cu confirmare de 
primire), la sediul social al societatii Metroul 
S.A. din Municipiul București, Str. Johann 
Gutenberg nr. 3 bis, sector 5, România, fie (ii) 
prin e-mail facând dovada calității de acţi-
onar, la adresa electronică metroul@metroul.
ro. În acest din urmă caz fișierul va avea 
denumirea “vot secret prin corespondenţă”. 
Acest fișier împreună cu fișierul ”Vot deschis 
prin corespondență” și ”Documente 
aferente”, vor fi atașate unui e-mail cu 
subiectul: “Pentru Adunările Generale Ordi-
nare și Extraordinare ale Acţionarilor din 10 
decembrie 2020”. Formularele de vot trebuie 
trimise astfel încât acestea să fie recepţionate 
până pe data de 08.12.2020, ora 17:00, 
respectiv cu cel puţin 2 zile lucrătoare 
înainte de data desfășurării ședinţelor AGA. 
Formularele de vot prin corespondenţă astfel 
recepţionate sunt valabile, atât pentru prima 
convocare a Adunării Generale Ordinare/
Extraordinare a Actionarilor, cât și pentru a 
doua convocare, dacă condiţiile legale și/sau 
statutare de cvorum prevăzute pentru 
ţinerea adunărilor la prima convocare nu au 
fost îndeplinite. Formularele de vot prin 
corespondenţă vor fi însoţite de documentele 
care să ateste îndeplinirea cerinţelor de iden-
tificare prin simpla probă a identității aces-
tora, făcută cu buletin de identitate/carte de 
identitate pentru cetațenii români sau, după 
caz, pașaport/legitimaţie de ședere pentru 
cetățenii străini. phone: 0765656501

LICIŢATII
l Hidroconstructia SA UCM Argeș organi-
zeaza licitatie de vanzare mijloace fixe si 
deseu fier in 20.11.2020, ora- 11:00. Infor-
matii: 0248.635.500, cosmin.chitu@hidrocon-
structia.com

l Avicola București S.A., înregistrată la 
Registrul Comerțului sub nr. J40/12/1991, 
având cod unic de înregistrare 1551768, cu 
sediul în București, Sectorul 4, Splaiul Unirii 

nr. 16, et. 3, cam. 310, (“Vânzătorul” sau 
“Avicola”),  organizează în data de 
17.11.2020 ora 12:00, licitație competitiva cu 
strigare de tip olandez (“Licitația”) pentru 
vânzarea, în bloc, a activelor ce include echi-
pamente, clădiri și terenuri situate în orașul 
Mihăilești, jud. Giurgiu, strada Stejarului nr. 
10 (“Activul”). Activul este grevat de un 
drept de folosință ( contract de închiriere) 
încheiat pe perioada fixa în favoarea unui 
terț până la data de 01.08.2021 și este folosit 
în scopul unor activități de creștere a pasă-
rilor. Vânzarea se realizează integral, pentru 
Întreg Activul, nu se accepta oferte parțiale/
fracțiuni. La ședință de licitație se pot 
prezenta persoane fizice și/sau juridice care 
fac dovada îndeplinirii cerințelor prevăzute 
în Regulamentul de organizare și desfășu-
rare a Licitației (“Regulamemtul Licitației”). 
Se pune la dispoziția participanților un caiet 
de sarcini ce conține prezentarea Activului și 
Regulamentul Licitației (“Caietul de 
Sarcini”). Acestea sunt disponibile pe site-ul 
Avicola la adresa www.avicolabucuresti.ro. 
Prețul de pornire al licitației este de 
2.477.195,00 Euro. Se aplica TVA în funcție 
de dispozițiile legale. Garanția de participare 
la licitație este de 250.000 (douasutecincize-
cidemii) EUR și vă fi constituita în echiva-
lent lei, la cursul BNR din ziua depunerii.

l SC AUTO RO SRL, societate aflata in 
faliment, prin lichidator judiciar anunta 
vanzarea la licitatie a urmatorului bun 
imobil aflat in patrimoniul debitoarei: Teren 
intravilan in suprafata de 965 mp, situat in 
orasul Comarnic, str. Podul Lung, nr. 71 
compus din mai multe parcele cu suprafete 
variind intre aprox. 190 mp si 400 mp 
inscrise in mai multe Carti funciare se vinde 
la pretul de 15.900 lei (fara TVA). Pretul de 
pornire al licitatiei este redus cu 50 % din cel 
stabilit in raportul de evaluare aprobat de 
Adunarea Creditorilor in 13.08.2015 si in 
conformitate cu Adunarea Creditorilor din 
08.05.2018. Sedintele de licitatii vor avea loc 
pe data de: 19.11.2020, 23.11.2020, 
27.11.2020, 02.12.2020, 07.12.2020, 
11.12.2020,  15.12.2020,  17.12.2020 
06.01.2021, 14.01.2021, orele 13:00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. 
Caietul de sarcini in valoare de 3.000 lei fara 
TVA se achizitioneaza de la sediul lichidato-
rului judiciar, telefon: 0344104525. Just 
Insolv SPRL anunta vanzarea la licitaţie 
publică a bunurilor mobile aflate in patrimo-
niul SC Corex & C.B SRL, conform hota-
rarii Adunarii Creditorilor din data de 
03.10.2019, pretul de pornire al licitatiei fiind 
redus la 50% din cel stabilit in raportul de 
evaluare. Sunt scoase la licitatie urmatoarele 
bunuri: Autoturism Audi la pretul de 6.525 
lei (an fabr. 2007 stare nesatisfacatoare, 
nefunctionala), 
Volkswagen Jetta la pretul de 3.450 lei (an 
fabr. 2008 stare nesatisfacatoare, nefunctio-
nala), ATV Ranger la pretul de 10.450 lei (an 
fabr. 2008, stare satisfacatoare, functionala, 
necesita reparatii), Scaun birou - 6 buc la 
pret 21 lei /buc., Birou - 6 buc la pret de 90 lei 
/buc, Dulap cu 2 usi - 6 buc la pret de 48 lei /
buc, Multifunctionala HP Laser Pro - 2 buc 
la pret de 190 lei /buc, UN. CEN. Dell Opti-
plex 3020 - 6 buc la pret de 225 lei /buc, 
Monitor Dell - 6 buc la pret de 65 lei /buc., 
Distrugator documente - 3 buc la pret de 215 
lei /buc, Scanner Iris 3 buc la pret de 95 lei /
buc., Scaun birou - 11 buc la pret de 21 lei /
buc., Birou - 11 buc la pret de 64 lei /buc., 
Dulap cu 2 usi - 11 buc la pret de 33,50 lei /
buc. In ceea ce priveste cele doua autotu-
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risme proprietatea debitoarei urmeaza a se da 
si pentru ele zile de licitatie dupa ce vor fi 
aduse la sediul societatii de la service-ul unde 
acestea se afla in prezent. Licitaţiile publice 
vor avea loc pe data de: 16.11.2020, 
19.11.2020,  23.11.2020,  25.11.2020, 
27.11.2020,  02.12.2020,  04.12.2020, 
07.12.2020, 09.12.2020, 11.12.2020, 15.2.2020, 
04.01.2021,  06.01.2021,  08.01.2021, 
11.01.2021, orele 12:00 în Ploieşti, str. Ion 
Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud. 
Prahova. Taxa de participare la licitatie si 
garantia de participare la licitatie este fiecare 
in valoare de 10% din valoarea bunului licitat. 
Relaţii suplimentare la 0344104525.

Conpet S.A. Ploieşti, organizează licitații cu 
strigare, pentru vânzare de mijloace de trans-
port auto, țeavă recuperată aflată în magazii 
şi țeavă îngropată provenite din lucrări de 
înlocuire de conducte. Ședințele de licitație se 
organizează astfel: - în fiecare zi de marți: - 
ora 10:00 pentru mijloace de transport auto; 
- ora 11:00 pentru țeavă recuperată aflată în 
magazii; - în fiecare zi de joi, ora 10:00, pentru 
țeavă îngropată, până la epuizarea stocului. 
Pentru mijloacele de transport auto şi țeava 
recuperată din magazii, garanția de partici-
pare la licitație este în cuantum de 10% din 
valoarea bunurilor pentru care ofertantul a 
optat să liciteze, iar taxa de participare la 
licitație este de 50 lei. Pentru țeava îngropată 
garanția de participare la licitație este în 
cuantum de 10% din valoarea acesteia, taxa 
de participare la licitație este de 100 lei, iar 
taxa de vizitare este în cuantum de 600 lei. 
Taxa de vizitare şi taxa de participare sunt 
nerambursabile. Garanția de participare se 
restituie ofertanților care nu întrunesc condi-
țiile de participare la licitație precum şi celor 
care nu au adjudecat bunuri la licitație. Taxa 
de participare, taxa de vizitare şi garanția de 
participare se achită pană la data licitației 
prin virament în contul deschis la BCR 
P l o i e ş t i ,  c o d  I B A N  R O 3 8 R N C B 
0205044865700001, ori cu numerar la caseria 
societăţii, situată la Dispeceratul Central, str. 
Anul 1848 nr. 1-3 Ploieşti. Pentru informaţii 
privind condiţiile de participare la licitaţie, 
modelul de contract, lista bunurilor ce fac 
obiectul licitaţiei accesați pagina web www.
conpet.ro sectiunea Noutăţi/ Licitaţii vânzare 
bunuri de interes general. Data limită pană la 
care se poate depune documentaţia de partici-
pare la licitaţie este ziua anterioara licitatiei, 
ora 10.00, la adresa valorificare.bunuri@
conpet.ro. Licitaţiile vor avea loc în zilele mai 
sus menționate, la sediul administrativ nr. I, 
str. Anul 1848 nr. 1-3, etaj 8.

l Private Liquidation Group IPURL, cu 
sediul profesional Oradea, str. Avram Iancu, 
nr.2, ap.11, jud. Bihor, CIF 26176834, atribut 
fiscal RO, număr de înscriere în tabloul prac-
ticienilor în insolvență RFO-II-0412,  în cali-
tate de lichidator judiciar al societății Serv 
Septic SRL, cu sediul în Oradea, str. Horea, 
nr. 45, jud. Bihor, CUI 14775732, număr de 
înregistrare la Registrul Comerțului 
J05/716/2002, societate în faliment, in 
bankruptcy, en faillite, procedură ce face 
obiectul dosarului nr. 1630/111/2019 aflat pe 
rolul Tribunalului Bihor, scoate la vânzare 
prin licitație publică bunul mobil constând în 
autoutilitară Mercedes Benz, tipul VITO 110 
CDI, număr de înmatriculare B 35 HRC, 3 
locuri, caroserie BB furgon, număr de identi-
ficare / serie de şasiu WDF639603B3674580, 
an fabricație 2011, culoare caroserie alb, sursă 
de putere motorină, număr de kilometri 
parcurşi este de cca 250.000 KM la prețul de 

pornire de 7.800,00 lei. Licitația va avea loc în 
data de 25.11.2020 ora 12:00 la sediul lichida-
torului din Oradea, str. Avram Iancu, nr.2, 
ap.11, jud. Bihor. Participanții la licitație 
trebuie să consemneze, cel mai târziu până la 
începerea licitației, cel puțin 10% din prețul 
de începere a licitației pentru bunurile pentru 
care licitează în contul unic de insolvență al 
debitoarei deschis la Libra Internet Bank, cod 
IBAN RO27BREL 0002002872950100. 
Vânzarea la licitație se va face în mod public 
de către lichidatorul judiciar care va oferi 
bunurile spre vânzare prin 3 strigări succe-
sive. Bunurile se adjudecă celui care, după 3 
strigări succesive, făcute la intervale de timp 
care să permită opțiuni şi supralicitări, oferă 
prețul cel mai mare, iar atunci când există un 
singur concurent, acesta a oferit prețul de 
începere a licitației. Dacă nu se va obţine nici 
acest preţ, bunurile vor fi vândute, la acelaşi 
termen, la cel mai mare preţ oferit, chiar şi 
atunci când la licitaţie s-a prezentat un singur 
ofertant. Informații suplimentare se pot 
obține de la lichidator: Tel:0359/463661 
Fax:0359/463662 E-mail: office@plginsolv.ro.

l Private Liquidation Group IPURL, în calitate 
de lichidator judiciar al societății Inferal Com 
S.R.L. societate în faliment, in bankruptcy, en 
faillite - procedură ce face obiectul dosarului nr. 
1472/111/2015, aflat pe rolul Tribunalului Bihor, 
având sediul în Oradea, str. Constantin Tanase, 
nr.13, jud. Bihor, CUI 16069547, număr de 
înregistrare în Registrul Comerțului 
J05/71/2004, în temeiul art.154 şi următoarele 
din Legea 85/2014, anunță vânzarea bunurilor 
mobile şi imobile aparținând societății debi-
toare, după cum urmează:, imobil situat în 
Oradea, Calea Clujului, nr.122, jud. Bihor 
-731.850,00 lei, imobil situat în Beiuş, FN, nr. 
topo. 1056, jud. Bihor -51.300,00 lei, imobil 
situat în Tămăşeu, nr.377/2, jud. Bihor - 
270.340,00 lei, imobil situat în Chişlaz, jud. 
Bihor - 74.270,00 lei, imobil siutat în Petreu, jud. 
Bihor - 47.320,00 lei, imobil situat în Oradea, str. 
Făgetului, jud. Bihor - 18.700,00 lei, autoutili-
tară n3 marca f man, tipul silent - 32.600,00 lei, 
autotutilitară marca man, tipul tga 18.410 - 
12.300,00 lei, autoutilitara n1, , mercedes benz - 
1.400,00 lei, autoutilitara, iveco - 1.900,00 lei, 
autoutilitara, dacia - 2.400,00 lei, autoutilitara 
dacia - 900,00 lei, autoutilitara n3, mercedes 
benz - 32.100,00 lei, autoutilitara n3, man - 
17.900,00 lei, autoutilitara m1, daewoo - 
3.800,00 lei, remorca 04, georg - 3.100,00 lei, 
remorca 04, jung - 7.600,00 lei, autoutilitara, 
volksvagen - 1.200,00 lei, remorca 04, renders - 
6.100,00 lei, remorca 04, roland - 8.000,00 lei, 
semiremorca, renders - 3.800,00 lei, autoturism, 
skoda - 9.000,00 lei, autoutilitara n3, daf - 
9.400,00 lei, autoturism m1, dacia - 9.000,00 lei, 
autoutilitara n1, renault - 1.400,00 lei, autoutili-
tara n1, mercedes benz - 5.700,00 lei, autoutili-
tara n3, mercedes benz - e 28.300,00 lei, 
buldoexcavator hymac 370 c - 7.100,00 lei, presa 
balotoare orwak 9020 - 2 buc - 13.600,00 lei, 
elevator bicoloana - 1 buc - 4.200,00 lei,  exca-
vator pe roti cu cupa o&k rh 6-22 - 1 buc - 
18.400,00 
lei, stivuitor tcm fd 25- 1 buc - 19.400,00, masina 
de fasonat otel beton - 2 buc - 6.800,00 lei, 
masina de indreptat si taiat otel beton - 1 buc - 
12.600,00 lei, cuptor patiserie folosit - 1 buc - 
2.200,00 lei, hota inox cu ventilator centrifugal 
- 1 buc - 1.400,00 lei, presa balotat eco 10 - 1 buc 
- 7.100,00 lei, presa hidraulica - 1 buc - 3.000,00 
lei, container metalic - 15 buc - 73.500,00 lei, 
containter metalic cu capac - 2buc - 9.800,00 lei, 
containter metalic 30 mc - 23 buc - 112.700,00 
lei, containter metalic 30,4 mc - 2 buc - 9.800,00 
lei, cantar jumbo - 1 buc - 500,00 lei, centrala 

termica - 1 buc – 500,00 lei, utilaj despicat 
cabluri - 2 buc - 2.800,00 lei, compresor newco 
cu piston - 1 buc - 800,00 lei, creuzete cu suport 
- 1 buc - 400,00 lei, arzator gpl gasp 60/2r1tc232-
522kw - 2 buc - 8.817,26 lei, stivuitor balcancar 
1.2 to - 1 buc - 1.400,00 lei, stivuitor balcancar 
3.5 to - 1 buc - 2.800,00 lei, fierastrau panglica - 
1 buc - 1.100,00 lei, strung - 1 buc - 4.900,00 lei, 
fierastrau alternativ - 1 buc - 900,00 lei, masina 
turnat bucsi - 1buc - 1.100,00 lei, masina turnat 
bare - 1 buc - 600,00 lei, radiodebimetru poli-
master pm 1405 - 1 buc - 899,75 lei, cantar pod 
bascula - 1 buc - 10.400,00 lei, cantar electronic 
fea 1500 kg - 1 buc - 600,00 lei, aparat masura 
control brukner s1 sorter - 1 buc - 9.051,53 lei, 
sistem amd athlon - 2 buc - 80,00 lei, sistem dual 
core g3240 111205 - 2 buc - 160,00 lei, bar love 
table venus - 1 buc - 380,00 lei, bufet 3 usi, 4 
sertae + veselier safari - 1 buc - 450,00 lei, bar 
safari - 1 buc - 110,00 lei, scaun bar rotativ 
requila - 2 buc - 110,00 lei, mobilier -1 buc - 
80,00 lei, mobilier 4u - 1buc - 80,00 lei, mobilier 
birou - 1 buc - 80,00 lei, combina frigorifica artic 
ak340d - 1 buc - 110,00 lei, sistem asus - 1 buc – 
40,00 lei, stoc de marfă (deşeu metale - 
aluminiu, dee aragaz, folie, inox, sticlă etc.) 
- 17.621,00 lei. Bunurile sunt scoase la vânzare 
prin licitație publică şi în subsidiar prin metoda 
negocierii directe, în conformitate cu prevede-
rile art.154 alin.(2) din Legea 85/2014 şi cu 
respectarea regulamentului de vânzare aprobat 
de adunarea creditorilor. Sub sancțiunea inad-
misibilității cererii de participare la procedura 
de valorificare, persoanele interesate, anterior 
formulării cererii de participare la licitație/
negociere directă vor trebui să achiziționeze un 
caiet de sarcini ce va cuprinde informații  
privind bunurile supuse valorificării, la prețul de 
2.000 lei + TVA pentru bunurile imobile, 1.000 
lei + TVA pentru bunurile mobile şi să consem-
neze o garanție în valoare de 10% din prețul de 
vânzare în contul unic de insolvență deschis la 
Libra Internet Bank SA, cod IBAN RO05BREL 
0002000872280100. Licitația publică va avea loc 
în data de 26.11.2020, 03.12.2020, 10.12.2020, 
17.12.2020, 24.12.2020, 31.12.2020 la sediul 
lichidatorului judiciar din Oradea, str. Avram 
Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor, începând cu orele 
12:00. În situația în care bunurile nu se valori-
fică în cadrul licitațiilor publice , începând cu 
ziua imediat următoarele, respectiv 01.01.2021, 
timp de 30 de zile, orice persoană interesată va 
putea formula ofertă de cumpărare care va 
cuprinde în mod obligatoriu informații privind 
ofertant, prețul oferit, modalitatea de plată a 
prețului, cu mențiunea că termenul de plată a 
prețului nu poate depăşi 60 zile pentru bunurile 
imobile şi 5 zile pentru bunurile mobile de la 
data aprobării ofertrei. La expirarea temrenului 
pentru depunerea ofertelor acestea vor fi centra-
lizate şi supuse spre aprobare adunării generale 
a creditorilor. În situație în care la expirarea 
celor 30 de zile se constată că nu s-au depus 
oferte de cumpărare lichidatorul judiciar va 
putea demara o nouă etapă de licitații publice, 
urmată de o nouă etapă de negociere directă. 
Informații suplimentare se pot obține de la 
lichidatorul judiciar: Tel:0359/463661 
Fax:0359/463662 E-mail: office@plginsolv.ro.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană 
de contact: U.A.T.Comuna Taşca, strada 
Mitru Vasile, nr.4, județul Neamţ, telefon/fax 
0233/255.023, e-mail: primaria_tasca@yahoo.
com, cod fiscal 2614457. 2. Informații gene-
rale privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: închiri-

erea trupului de păşune din punctul 
,,SMIDA”, af lat în domeniul public al 
comunei Taşca, județul Neamț, în suprafață 
totală de 20ha ce include: -Extravilan comuna 
Tarcău, cu drept de proprietate comună 
Taşca, NC52150; -Extravilan comuna Bicaz-
Chei, cu drept de proprietate comună Taşca, 
NC50496; -Extravilan comuna Taşca, 
NC50625. Specia de animale care va păşuna 
preponderent: ovine, caprine, bovine. 
Conform H.C.L. nr.26/12.03.2020 şi temeiului 
legal: O.U.G.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 docu-
mentației de atribuire: la cerere, de la sediul 
instituției, Compartimentul Secretariat. 3.2. 
Denumirea şi datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de la 
care se poate obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: Se poate obține de la 
Compartimentul Secretariat din cadrul 
Primăriei Comunei Taşca, strada Mitru 
Vasile, nr. 4, județul Neamţ. 3.3. Costul şi 
condițiile de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit prevede-
rilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul admi-
nistrativ: 50Lei /exemplar, se achită numerar 
la casieria Primăriei Comunei Taşca. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 02.12.2020, ora 14:00. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere 
a ofertelor: 10.12.2020, ora 10:00. 4.2. Adresa 
la care trebuie depuse ofertele: Primăria 
Comunei Taşca, Compartimentul Secretariat, 
strada Mitru Vasile, nr.4, județul Neamţ. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: se depun într-un singur exem-
plar, în două plicuri sigilate: unul exterior şi 
unul interior. 5. Data şi locul la care se va 
desfăşura şedința publică de deschidere a 
ofertelor: 10.12.2020, ora 10:30, Primăria 
Comunei Taşca, strada Mitru Vasile, nr.4, 
județul Neamţ. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon şi/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanței: Secția de Contencios Administrativ 
a Tribunalului Neamț, Piatra Neamț, B-dul 
Decebal, nr. 5, județul Neamţ, telefon 
0233/212.717, fax 0233/232.363, e-mail: 
tr-neamt@just.ro. 7.Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 11.11.2020.

l Anunț privind vânzarea la licitație publică 
cu strigare a epavei autovehicului marca 
Mitsubishi L200, număr de înmatriculare 
CS-20-YGS. Denumirea şi sediul autorității 
administrației publice care organizează lici-
t a ț i a :  I n s p e c t o r a t u l  d e  S t a t  î n 
Construcții-I.S.C. Adresa: str.C.F. Robescu, 
nr.23, sector 3, Bucureşti, Tel.: 021.318.17.00, 
Fax: 021.318.17.19; e-mail: isc@isc.gov.ro. 
Data, ora şi locul de desfăşurare a licitației 
publice: Licitația publică cu strigare va avea 
loc în data de 27.11.2020, ora 09.00 la sediul 
Inspectoratului de Stat în Construcții-I.S.C., 
str.C.F. Robescu, nr.23, sector 3, etaj 9, Sala 
Consiliu şi se va repeta la data de 04.12.2020, 
respectiv 11.12.2020, la aceleaşi ore, în caz de 
neadjudecare. Date privind bunurile scoase la 
licitație: Bunul ce urmează a fi valorificat prin 
licitație este epava unui autoturism marca 
Mitsubishi L200 achiziționat în anul 2008 
(devenit inutilizabil ca urmare a avarierii prin 
accident, nemaiputând primi o altă utilizare 
sau destinaţie). Acesta poate fi vizionat la 
sediul S.C.Țiriac Auto din Bucureşti, B-dul 
Metalurgiei, nr.70, sector 4 printr-o programare 

prealabilă la numărul de telefon 0759.042.254. 
Prin solicitare la adresa de email: ciprian.
creanga@isc.gov.ro se pot obține pe email poze 
ale epavei precum şi o copie a devizului 
întocmit într-o unitate service autorizată. 
Prețul de pornire al licitației este de 15.500Lei 
pentru epava autoturismului cu numărul de 
înmatriculare CS-20-YGS. Condiții: Înscrierea 
la licitație se va face prin transmiterea prin 
poşta electronică la adresa de e-mail: isc@isc.
gov.ro, până la data de 25.11.2020, sau, în caz 
de neadjudecare, 02.12.2020, respectiv 
09.12.2020 ora 13:00 a următoarelor docu-
mente: Dovada plății cotei de cheltuieli de 
participare la licitaţie *(Beneficiar -ISC, Cont 
RO44TREZ7035005XXX015773, Trezorerie 
Sector 3, CUI 14234699). Cota de cheltuieli de 
participare este de 155Lei, reprezentând 1% 
din prețul de pornire al licitației publice cu 
strigare; Cerere prin care se manifestă intenția 
de participare la licitație şi acceptare a prețului 
de pornire al licitației publice cu număr de 
telefon; Copie dupa certificatul de atestare 
fiscală, în cazul persoanelor juridice sau copie 
după cartea de identitate în cazul persoanelor 
juridice; Declarație pe proprie răspundere din 
care să reiasă că, în prealabil întocmirii cererii 
pentru participarea la licitația publică cu stri-
gare, participantul s-a informat cu privire la 
starea epavei supusă vânzării. Pot participa la 
licitație persoane fizice sau juridice.Informații 
privind bunurile, condițiile de participare, sau 
orice alte informații legate de desfăşurarea 
licitației pot fi obținute de la Direcția Econo-
mică şi Administrativ, persoană de contact 
Ciprian Creangă, telefon 0759.042.254. 
Mențiune: Adjudecarea se face în favoarea 
ofertantului care la cea din urmă strigare a 
oferit prețul cel mai mare. Plata se va face în 
termen de maxim 10 zile de la data licitației. 
*Garanția de participare constituită de ofer-
tanții ale căror oferte nu au fost declarate 
câştigătoare se restituie de către ISC după 
semnarea contractului de vânzare-cumpărare 
cu ofertantul desemnat câştigător. Garanția de 
participare nu se returnează ofertantului 
desemnat câştigător în cazul în care acesta 
refuză semnarea contractului de vânzare-cum-
părare, în termen de 10 zile calendaristice de la 
data licitației.

PIERDERI
l Declar pierdut şi nul Certificatul de Înre-
g is trare   având ser ia  A,  nr.321551, 
eliberat de ORC Sibiu la data de 23.10.2002, 
pentru societatea Tina SRL, CUI:3351626, 
J32/669/1992.

l Pierdut certificat de conformitate eliberat 
în 2018, înregistrat cu nr.10540/19.10.2020. 
Persoană de contact: 0760.766.541.

l Declar pierdut şi nul Certificat de Înregis-
trare având seria B şi nr.1899453, eliberat de 
ORCT Prahova în data de 10.02.2009, pentru 
SC Finpocket SRL, cu următoarele date: 
J29/234/2009, CUI:25097236, adresa: Ploieşti, 
str.Inului, nr.1, jud.Prahova. 

l Pierdut Certificat constatator de naştere, 
Matei Eva Andree nascută pe data de 
25.07.2020, eliberat de maternitate Polizu, îl 
declarăm nul.

l Pierdut atestat transport marfă şi atestat 
transport persoane, atestat ADR colete 
cisternă, cartela conducătorului auto, elibe-
rate de ARR Dolj, pe numele Parîia Victor. Le 
declar nule.


