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OFERTE SERVICIU

CITATII

l MMB Casa de Expeditii SRL
angajează director general societate
comercială. Tel.: 0721.228.134.

l Se citează numitul Bobar
Alexandru, cu domiciliul necunoscut,
la Judecătoria Turda, pentru termenul
din data de 04.08.2020, sala 3, ora
8:30, în dosar nr. 10535/328/2019,
având ca obiect declarare judecătorească a morții.

l Concept Building Global SRL
angajează zugravi -cod COR 713102.
Tel.: 0747.783.598.
l Firma SC Intermak Ingineri SRL,
cu sediul în București, Sector 3, str.
Calea Vitan nr. 58, Ap. 35, Etaj 4,
angajează ambalator manual cod
COR 932101 -un post.
Tel.0722.244.769.
l Titan Comerț SRL Zalău, Sălaj,
angajează lucrători comerciali, cod
COR 522303, din România sau din
străinătate. Cerințe: minim studii
medii, vorbitor de limba engleză.
Contract pe perioadă determinată.
Salariul 1840 lei Net +bonuri de
masă +cazare. Interviul constă în
evaluarea și selecția de CV-uri care
se vor depune la adresa de email:
titandepozit@yahoo.com sau
personal la sediul firmei până la data
de 13.07.2020. Interviul cu persoanele selectate se va face personal la
sediul firmei sau prin videoconferință în data de 14.07.2020, între
o r e l e 0 8 : 0 0 - 1 4 : 0 0 . Te l e f o n :
0745.395.605.
l Primăria Comunei Săvineşti, cu
sediul în comuna Săvineşti, judeţul
Neamţ, strada General Buniş, nr.7,
organizează concurs/examen de
promovare în grad profesional
imediat superior celui deţinut pentru
3 funcţii publice de execuţie din
cadrul aparatului de specialitate al
primarului Comunei Săvineşti, Jud.
Neamț. Data desfăşurării concursului: -proba scrisă în data de
12.08.2020, ora 10:00; proba interviului în data de 14.08.2020, ora
10:00. Dosarele de înscriere se depun
la sediul instituţiei până la data de
03.08.2020, ora 15:00. Condiţii de
desfăşurare: să aibă cel puţin 3 ani în
gradul profesional al funcţiei publice
din care promovează; să fi obţinut un
număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de
perfecţionare, seminare, conferinţe,
schimburi de experienţă sau vizite de
studiu, în condiţiile legii sau să fi
urmat o formă de perfecţionare
profesională cu durata de minimum
30 de ore în ultimii 3 ani de activitate; să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea
performanţelor individuale în ultimii
2 ani de activitate; să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii. Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul Primăriei comunei
Săvineşti şi la numarul de telefon:
0233.281.573, email: primariasavinesti@yahoo.com

l Parații Ianos Hajnulka și Peity
Mikan, ambii cu ultimul domiciliu
cunoscut în loc. Sinpetru Mare, nr.
344, Jud. Timiș, în prezent cu domiciliu necunoscut, sunt citați la Judecătoria Sânnicolau Mare, sala nr. 13,
orele 09:00, pentru termenul de judecata din data de 23.09.2020 în proces
cu reclamantul Ursaciu Ioan având că
obiect - ieșire din indiviziune.
l Numita Bunescu Lucia Bianca
Graziela, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Piteşti, Piaţa Vasile Milea
bl. CV, sc. C, et. 10, ap. 40, jud. Argeş,
este chemată la Judecătoria Piteşti, în
data de 01.09.2020, ora 8:30, complet
C2-1, în Dosar nr. 15250/280/2016, de
către reclamanta Ivănuş Liana Maria.
l Se citează numitul Turlică Andreea
Maria, la Judecătoria Tg-Cărbunești,
în data de 30.07.2020, orele 9:30, în
dosar nr. 1025/263/2019, în proces cu
reclamantul Tănăsie Marian Mădălin,
având ca obiect tăgadă paternitate și
pârâtul Speriatu Dumitru Ionuț.
l Se citează numitul Sadiki
Ramadan, la Judecătoria Tg-Jiu, în
data de 24.09.2020, orele 9:30, în dosar
nr. 4007/318/2020, în proces cu reclamantul Popescu Armand Ninel, având
ca obiect tăgadă paternitate și pârâta
Stoichin Aurelia.
l Se aduce la cunoștința celor interesați că reclamanta Ionescu Gizela
domiciliată în comuna Turia nr. 110,
jud. Covasna, CNP2350303244044, CI
seria KV nr.162792/2006 prin avocat
Vas Agnes cu sediul profesional în
municipiul Tg.Secuiesc, str.Ady Endre
nr.4, jud.Covasna, a solicitat Judecătoriei Târgu Secuiesc constatarea ca
suprafață reală măsurată a imobilului
înscris în CF nr. 24763 Turia nr.
top.1758 provenită din CF nr.967 al
comunei Turia înscrisă în suprafața
reală măsurată de 454mp; să dispuneți
schimbarea categoriei de folosință a
imobilului înscris în CF nr. 24763 al
comunei Turia nr.top.1758 provenită
din CF vechi nr. 967 Turia din altele
(curte) în curți construcții; să dispuneți
notarea construcțiilor pe imobilul
înscris în CF cu nr.24763 al comunei
Turia nr.top.1758 provenită din CF
vechi nr. 967 Turia și anume una casă
de locuit, bucătărie de vară și anexa
gospodărească conform adeverinței
eliberate de Primăria Turia; să constatați că subsemnata Ionescu Gizela prin
joncțiune posesorie a dobândit dreptul
de proprietate asupra cotelor 24/48
parte înscrisă pe numele lui Andras
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Ana, respectiv asupra cotei de 4/48
parte înscrisă pe numele lui Palinkas
Ana născută Akszin; să dispuneți
intabularea dreptului de proprietate a
acestor cote pe numele subsemnatei
(respectiv în cartea funciară ce se va
deschide la biroul de carte funciară
competent teritorial), cu indeplinirea
condițiilor prevăzute de art.130 din
Decretul-Lege nr. 115/1938. Persoanele interesate pot formula opoziție la
Judecătoria Târgu Secuiesc în termen
de 30 zile de la data afișării și publicării prezentei somații .
l Paratul Kalmar Miklos cu domiciliul in Str. Matei Basarab, Nr. 6,
Craiova, Jud.Dolj, este citat la Judecat o r i a C r a i o v a i n d o s a r n r.
8940/215/2020, termen 22.07.2020,
Complet civil 24cc, cerere de valoare
redusa, in proces cu Engie Romania
SA.
l Parata Andrici Adrian, Persoana
Fizica Autorizata cu sediul in Bld.
Revolutiei, Nr. 90, Arad, Jud.Arad,
este citata la Judecatoria Arad in
dosar nr. 2669/55/2020, termen
28.07.2020, Camera Sala 145, Complet
C09-2020, cerere de valoare redusa, in
proces cu Enel Energie SA.
l Se citează pârâtul Burcea Ion
personal și pentru interogatoriu în
dosarul nr. 276/229/2019, aflat pe rolul
Judecătoriei Călărași, în contradictoriu cu reclamanta Marin (fostă
Solomon) Mirela, pentru exercitarea
autorității părintești privind pe
minorul Burcea Costin Alexandru,
pentru termenul de judecată din data
de 28.07.2020, ora 9:30, Complet 9,
sala 2.
l Se citează Mocanu Kleandi, cu
ultimul domiciliu cunoscut în Londra,
str.Armandale Close, nr. 19, Căsuța
poștală N17 9PJ Regatul Unit, la
Judecătoria Ploiești, în Dosarul Civil
nr. 8887/281/2018, având ca obiect
divorț, în data de 31.07.2020, la ora
10:00.
l Calin Radu, din localitatea
Constanța, ale. Umbrei, nr. 2, bloc 14,
sc.A, et.2, ap.11, județul Constanța,
este chemat la biroul notarial Tragone
George din Constanța, strada Soveja,
nr. 71, bl. 41, sc. D, ap. 31, în ziua de
17.07.2020, ora 15:00, pentru a lua
parte la dezbaterea succesiunii
defunctei Calin Maria, decedată la
19.12.2018.

SOMATII
l Se aduce la cunoștință că pe rolul
Judecătoriei Arad se află dosarul nr.
5184/55/2020, cu termen de judecată
la data de 10.09.2020, ora 10:00, prin
care reclamantul Smocov Stefan-Ioan
solicită dobândirea prin uzucapiune a
dreptului de proprietate asupra suprafeței de 20.000mp, teren extravilan în
localitatea Vinga, județul Arad, înscris

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

în CF nr.310306 Vinga cu nr. top
310306, proprietatea tabulară a
defunctului Rozgony Andras, decedat
la data de 28.08.1992. Persoanele interesate pot face opoziție la numărul de
dosar indicat mai sus în termen de o
lună de la data publicării prezentei
somații.
l În dosarul civil nr.610/210/2020 al
Judecătoriei Chișineu Criș având ca
obiect uzucapiune, petenții Henger
Richard și Henger Ecaterina au solicitat ca prin hotărârea ce se va
pronunța să constate că cei doi petenți,
în calitate de soție supraviețuitoare,
respectiv moștenitor după defunctul
Henger Ioan, au dobandit prin uzucapiune, dreptul de proprietate asupra
imobilului situat în Sântana, str. Bicazului, nr. 40, județul Arad, înscris în
CF 309265 Sântana (CF vechi 3862
Sântana), respectiv asupra cotei de
2/16 părți asupra construcției
constând în casă înscrisă sub nr. top
782/a, 782/b sub A1.1 și asupra cotei
de 37/95 părți din suprafața de
295mp, intravilan înscris sub nr. top
781.782/a, 782/b sub A1; să se dispuna
OCPI Arad- BCPI Chișineu Criș,
înscrierea în CF a dreptului de proprietate astfel dobândit. Toți cei interesați
în cauză pot formula opoziții la
prezenta somație în termen de 30 de
zile de la publicare și respectiv afișarea
somației, în dosar cu numărul de mai
sus al Judecătoriei Chișineu Criș.

DIVERSE
l Ixorius Import Export SRL, cu
sediul în Brașov, str.Al.I.Cuza, nr.8,
judeţ Brașov, anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de înnoire
a Autorizației de Mediu existente
pentru activitatea cod CAEN rev.2:
5510 Hoteluri şi alte facilităţi de
cazare, desfășurată în Municipiul
Brașov, Str.13 Decembrie, nr.38, Hotel
Brașov, 3 stele. Observațiile publicului
se primesc în scris la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Brașov, Str.
Politehnicii, Nr.3, pe toată perioada de
derulare a procedurii de revizuire.
l SC South Land Invest SRL anunţă
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul „Construire
parc agrement”, propus a fi amplasat
în com.Bolintin Deal, sat Bolintin
Deal, CF 30389, jud.Giurgiu. Informaţiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Giurgiu din
mun.Giurgiu, şos.Bucureşti, nr. 111,
sc.A+B şi la sediul SC South Land
Invest SRL, din comuna Grădinari,
sat Grădinari, str. Gării, nr. 273B, jud.
Giurgiu. Observaţiile publicului se
primesc la sediul APM Giurgiu, în
zilele de luni-joi, între orele 9:00-14:00
şi vineri între orele 9:00-12:00.
l Vonvea Gheorghe anuntă elaborarea primei versiuni a planului/
programului P.U.Z. Zona De Locuinte

GATA!
Simplu, nu?

Si Functiuni Complementare, şi
declanşarea etapei de încadrare
pentru obţinerea avizului de mediu.
Consultarea primei versiuni a
planului/ P.U.Z. Zona De Locuinte Si
Functiuni Complementare, Livada,
zilnic între arele 8:30 - 12:00. Comentariile şi sugestiile se vor transmite în
scris la sediul APM Arad, Splaiul
Muresului FN, jud. Arad, în termen de
15 zile calendaristice de la data ultimului anunt.
l Mihaila Catalin Daniel Si Kaposta
Laura Florina anuntă elaborarea
primei versiuni a planului/ programului P.U.Z. Construire Locuinte
Individuale Si Functiuni Complementare, şi declanşarea etapei de încadrare
pentru obţinerea avizului de mediu.
Consultarea primei versiuni a
planului/ P.U.Z. Construire Locuinte
Individuale Si Functiuni Complementare, str.. Smochinului nr. 9 si 17, zilnic
între arele 8:30 -12:00. Comentariile şi
sugestiile se vor transmite în scris la
sediul APM Arad, Splaiul Muresului
FN, jud. Arad, în termen de 15 zile
calendaristice de la data ultimului
anunt.
l Anunt public privind decizia etapei
de incadrare S.C. Tecsa Business
S.R.L., titular al proiectului construire
magazin „Penny Market” si magazin
produse din carne si branzeturi,
drumuri acces, alei carosabile si pietonale, spatiu parcare, amenajari exterioare, sistematizare verticala, panouri
firma si publicitate, signalistica, post
trafo, bransamente, utilitati si organizare de santier, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de
incadrare de catre APM.Teleormannu se supune evaluarii impactului
asupra mediului, -nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii
impactului asupra corpurilor de apa;
in cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului, pentru
proiectul construire magazin „Penny
Market” si magazin produse din carne
si branzeturi, drumuri acces, alei carosabile si pietonale, spatiu parcare,
amenajari exterioare, sistematizare
verticala, panouri firma si publicitate,
signalistica, post trafo, bransamente,
utilitati si organizare de santier propus
a fi amplasat in municipiul Rosiori de
Vede, strada Carpati, nr.83, judetul
Teleorman. 1.Proiectul deciziei de
incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul
APM.Teleorman, din mun.Alexandria,
str. Dunarii, nr.1, jud.Teleorman de
luni pana joi intre orele 8.00-16.30 si
vineri intre orele 8-14, precum si la
urmatoarea adresa de internet http://
apmtr.anpm.ro Publicul interesat
poate inainta comentarii/observatii la
proiectul deciziei de incadrare in
termen de 10 zile de la data publicarii
anuntului pe pagina de internet a
APM Teleorman.
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l Informare. In conformitate cu
prevederile Legii Apelor nr.107/1996,
cu modificarile si completarile ulterioare, SC Fortuna Style SRL cu sediul
in Oras Otopeni, Str.George Enescu,
Nr.20H, Parter, Jud.Ilfov intentioneaza
sa solicite de la A.N. „Apele Romane”-SGA Ilfov-Bucuresti, aviz de
gospodarire a apelor, pentru realizarea
lucrarii de Amplasare Microstatie De
Epurare amplasat in Judetul Ilfov,
Oras Otopeni, Strada Primaverii, Nr.
17-19, T30, Nr. topografic al parcelei
A358, lot-115. Aceasta investitie este
noua. Persoanele care doresc sa obtina
informatii suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de gospodarire a
apelor, pot contacta solicitantul de aviz
la adresa mentionata.Persoanele care
doresc sa transmita observatii, sugestii
si recomandari se pot adresa solicitantului sau la adresa Str. George Enescu,
20H, Parter, Oras Otopeni, Jud.Ilfov,
dupa data de 13.07.2020.
l SC Consal Trade Cariera SRL, cu
sediul în sat Nicolae Bălcescu, comuna
Nicolae Bălcescu, Str. Carierei, nr. 5,
județul Constanța, solicită la APM
Vrancea obținerea autorizației de
mediu pentru activitățile de Extracția
pietrișului și nisipului; extracția argilei
și caolinului - cod CAEN Rev. 2 0812
și Depozitări - cod CAEN Rev. 2 5210,
ce se desfășoară în cadrul obiectivului
„Stație de sortare și concasare” din
extravilanul orașului Mărășești, T27,
P118, județul Vrancea. Eventualele
propuneri şi sugestii/observații ale
publicului privind activitățile menționate se vor prezenta în scris, sub
semnătură și cu datele de identificare,
de luni până joi între orele 8:00 - 16:00
și vineri între orele 8:00 - 14:00, la
sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Vrancea din Focșani, str.
Dinicu Golescu, nr. 2, telefon:
0237.216.812, unde se poate consulta și
documentația tehnică depusă.
l Anunț prealabil privind afișarea
publică a documentelor tehnice ale
cadastrului. Denumire județ: Dâmbovița. Denumire UAT: Morteni. UAT
Morteni și OCPI Dâmbovița anunță
reluarea publicării documentelor
tehnice ale cadastrului pentru UAT
Morteni, sectoarele cadastrale nr. 15,
nr. 18, nr. 24, nr. 25, nr. 26, nr. 27, nr.
33, nr. 34, nr. 36, nr. 37, nr. 38, pe o
perioadă de 60 de zile calendaristice,
conform art.14 alin.(1) și (2) din
Legea Cadastrului și a Publicității
Imobiliare nr.7/1996, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
Data de început a afișării: 15.07.2020.
Data de sfârșit a afișării: 14.09.2020.
Adresa locului afișării publice: Localitatea Morteni, județul Dâmbovița.
Repere pentru identificarea locației:
Sediul Primăriei Morteni, județul
Dâmbovița. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul Primăriei Morteni,
județul Dâmbovița. Alte indicații
pentru cei interesați: -. Informații
privind Programul Național de

Cadastru și Carte Funciară 20152023 se pot obține pe site-ul ANCPI
la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/
l Cabinet Individual de Insolvenţă
Tudose Gabriela, Ploiesti, str. Făget,
nr. 3, bl. 12I, sc. A, ap. 3, jud. Prahova,
tel 0722 670 035, numită lichidator
judiciar conform incheiere din
03.07.2020 pronunţată de Tribunalul
Prahova, Secţia a II-a Civilă, de
Contencios Administrativ şi Fiscal Biroul faliment, în dosarul nr.
2854/105/2020, anunţă deschiderea
procedurii simplificate a insolventei
impotriva debitoarei Andal
Expert SRL, sediu social: Ploiesti, str.
Cameliei, nr. 3, bloc 40, sc. A, et. 4, ap.
20, judet Prahova, CUI
RO18282265, J29/59/2006. Termenul
limită pentru înregistrarea cererii de
admitere a creantei este 18.08.2020.
Termenul limită pentru întocmirea
tabelului preliminar al creanţelor
este 28.08.2020. Termenul pentru
afişarea tabelului definitiv
este 22.09.2020. Adunarea creditorilor
are loc la data de 02.09.2020 ora
12:00 la sediul lichidatorului judiciar.

IMOBILIARE
l Anunț De Publicitate Privind
Cumpărarea Unui Imobil Cu Destinația De Sediu Pentru Autoritatea
Națională Pentru Administrare Și
Reglementare În Comunicații. Autoritatea Națională Pentru Administrare
Și Reglementare În Comunicații, cu
sediul în București, str. Delea Nouă, nr.
2, sector 3; e-mail: ancom@ancom.ro,
web: www.ancom.ro, în calitate de
autoritate contractantă. Obiectul
Procedurii: Achiziția unui imobil cu
destinația de sediu central pentru
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații; Procedura de atribuire aplicată:
procedură internă; Modul obținerii
documentației de achiziție. Gratuit:
prin descărcarea de pe site-ul Ancom,
respectiv www.ancom.ro - secțiunea
Anunțuri - Anunțuri achiziții imobile;
de la sediul autorității contractante;
prin orice formă legală de transmitere,
în urma unei solicitări scrise, înregistrată la Ancom Sediul Central.
Termenul limită de depunere a ofertelor: data de 17.08.2020, ora 11:00; a)
Adresa la care se depun ofertele: sediul
Ancom, str. Delea Nouă, nr. 2, sector 3,
București - Registratură; b) Limba în
care se redactează oferte: limba
română; Data, ora și locul deschiderii
ofertelor: data de 17.08.2020, ora
12:00, sediul Ancom, str. Delea Nouă,
nr. 2, sector 3, București; Criterii de
calificare ofertanți: conform Cap.2 și
Cap.3 din Caietul de sarcini; Criteriul
de atribuire: obținerea celui mai bun
punctaj, conform Cap.5 din Caietul de
sarcini; Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta
valabilă - până la 31 martie 2021;
Depunerea ofertelor: se va efectua
conform Cap. 4, pct.4.1 - Etapa de
depunere a ofertelor și Cap.8 - Modul

de prezentare a ofertelor din Caietul
de sarcini și ofertele pot fi depuse incepând cu data de 06 iulie 2020; Reguli
pentru solicitările de clarificări: Toți
posibilii ofertanți pot solicita clarificări, în scris, atât de la sediul central
Ancom, cât și pe email la adresa achizitiesc@ancom.ro, până la data de
20.07.2020, ora 14:00. Solicitările
primite ulterior acestei date nu vor fi
luate în considerare. Autoritatea
contractantă va răspunde solicitării în
cel mult 5 zile lucrătoare de la primire.
Regulile de formulare a contestațiilor:
conform prevederilor Caietului de
Sarcini. Contestațiile se depun, în scris,
la sediul central Ancom. Comisia de
soluționare a contestațiilor va transmite ofertantului contestatar un exemplar al procesului verbal de soluționare
a contestației. Relații suplimentare: De
luni până joi, în intervalul orar 08:30 17:00 și vineri, în intervalul orar 08:30
- 14:30, persoană de contact Florian
Gomoi, tel. mobil/fix: 0771.168.190/
0372.845.541 sau pe email la adresa
achizitiesc@ancom.ro Orice ofertant
poate participa la deschiderea ofertelor în condițiile menționate în
Caietul de sarcini.

ADUNARI GENERALE
l Convocatorul Adunării Generale
Ordinare a acționarilor Sere
Vitan-Bârzești SA. Admnistratorul
unic al Sere Vitan-Bârzești SA,
pesoană juridică română, cu sediul în
com.Glina, str.Parcului FN, Activ
Glina, Ferma Zootehnica, nr. cad. 765,
jud.Ilfov, înregistrată în Registrul
Comerțului sub nr.J23/1301/2004,
CUI:397319, convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acționarilor, în
baza legii 31/1990, republicată, pentru
data de 14.08.2020, ora 13.00, la sediul
societății din com.Glina, str.Parcului
FN, Activ Glina, Ferma Zootehnica,
nr. cad. 765, jud.Ilfov, pentru toți acționarii societății, înregistrați la Depozitarul Central SA, la sfârșitul zilei de
31.07.2020, dată de referință, cu
următoarea ordine de zi: 1.Prelungirea
mandatului administratorului unic.
2.Stabilirea remunerației administratorului unic. Fiecare acționar are dreptul
să adreseze întrebări și să solicite materialele informative privind punctele de
pe ordinea de zi a Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor. Întrebările vor
putea fi transmise Societății prin
e-mail, la adresa de e-mail: serevitan@
gmail.com, astfel încât acestea să fie
primite de către societate până la data
de 12.08.2020. Unul sau mai mulți
acționari reprezentând, individual sau
împreună, cel puțin 5% din capitalul
social au dreptul de a introduce puncte
pe ordinea de zi a adunării generale,
cu condiția ca fiecare punct să fie
însoțit de o justificare. Drepturile acționarilor prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin
poștă sau servicii de curierat la sediul
societății sau prin e-mail cu semnătură
electronică extinsă, conform Legii nr.
455/2001 privind semnătura electro-

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
nică, cu modificările și completările
ulterioare, la adresa de e-mail: serevitan@gmail.com, până la data de
27.07.2020. Acţionarii pot participa
personal, prin reprezentantii lor legali
sau prin reprezentanți mandatați cu
procurã specială sau prin utilizarea
formularului de vot prin corespondență. Procurile speciale/buletinul de
vot prin corespondență și documentele
aferente se vor transmite prin poștă
sau servicii de curierat, la sediul societății, sau prin e-mail cu semnătură
electronică extinsă, conform Legii
nr.455/2001 privind semnătura electronică, cu modificările și completările
ulterioare, la adresa de e-mail: serevitan@gmail.com, încât acestea să fie
primite până la data de 12.08.2020, ora
13:00 a.m., menționând pe plic în clar
sau în subiectul e-mail-ului „Pentru
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de
14.08.2020/26.08.2020”. Formularele
de procură specială, formularele de vot
prin corespondență, precum şi celelalte
materiale informative asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării
Generale Ordinare a Acționarilor se
pot solicita, în scris, la adresa de
e-mail: serevitan@gmail.com, începând cu data de 14.07.2020. Documentele solicitate pot fi transmise
acționarilor, prin poștă, servicii de
curierat sau email, în funcție de solicitarea acestora. În situația în care
măsurile adoptate de autoritățile
publice privind pandemia Covid-19,
limitează numărul de persoane care
pot participa fizic la o întrunire, acționarii sunt rugați să utilizeze posibilitatea de vot prin corespondență. În
situația neîndeplinirii cvorumului
necesar, se convocă o noua adunare
generală ordinară a acționarilor
pentru data de 26.08.2020, la aceeași
oră și în același loc. Informații suplimentare pot fi obținute la la telefon:
0742.512.085, luni-vineri, între orele
10:00-17:00, sau la adresa de e-mail:
serevitan@gmail.com. Admnistrator
Unic, Eugen Stanculescu.

LICITATII
l Primaria si Consiliu Local al
Comuei Recea, Judetul Maramures,
organizeaza la sediul primariei din
localitatea Recea, strada Primariei,
nr. 2, in data de 31.07.2020 ora 12:00,
Licitatie Publica Cu Strigare, pentru
concesionarea urmatoarelor suprafete
de teren: - Teren in suprafata de 4000
mp. din nr. cadastral 58956 Sasar; Teren in suprafata de 9158 mp. din
nr. cadastral 58957 Sasar. Terenurile
sunt situate pe malul drept al raului
Sasar, pe strada Sub Dura, avand ca
destinatie, conform PUG Recea Zona
1B – zona preponderent industriala.
Planul de amplasare, caietul de
sarcini, conditiile de participare si
informatii suplimentare se pot obtine
de la Primaria Comunei Recea,
telefon 0262287240, 0262287202 sau
E-mail office@primaria-recea.ro

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
l Subscrisa VIA Insolv SPRL în
calitate de lichidator judiciar al debitorului Viozois SRL conform sentintei
nr.676/11.07.2019 pronunţată de
Tribunalul Prahova, Secţia a II-a
Civilă, de Contencios Administrativ şi
Fiscal - Biroul faliment în
dosarul nr.75/105/2016, în temeiul
art.61 din Legea nr.85/2014, anunta
organizarea selectiei de oferte privind
asigurare paza si protectie a proprietatii imobiliare din averea debitoarei
Viozois SRL formata din teren intravilan in suprafata de 15.475 mp
(conform masuratori cadastrale), hala
productie (spatiu productie, spatiu
depozit si spatiu administrativ) si
cabina poarta situate in sat Puchenii
Mosneni, comuna Puchenii Mari,
tarlaua 33, parcela A185/1 si 185/2,
jud. Prahova. La aceasta data in
contul unic de insolventa deschis pe
numele debitoarei nu sunt sume de
bani care sa asigure plata serviciilor
de paza. Plata reprezentand contravaloarea serviciilor de paza prestate
se va face dupa valorificarea proprietatii imobiliare apartinand Viozois
SRL. Mentionam faptul ca locatia nu
dispune de energie electrica. Ofertele
vor fi trimise la sediul lichidatorului
judiciar din Ploieşti, str. Banatului, nr.1, bl.37B, sc. B, ap.3, jud. Pra
hova sau pe adresa de email: office@
viainsolv.ro pana la data de
20.07.2020; ofertele vor fi prezentate
Adunarii creditorilor pentru a fi
desemnat castigatorul.
l Comuna Aroneanu, judeţul Iaşi,
organizează în data de 05.08.2020,
ora 10:00, la sediul unităţii administrativ teritoriale, licitaţie publică
deschisă pentru închirierea suprafeței
de teren de 62mp, având nr. cadastral
66229 în vederea amplasării unor
panouri publicitare. Caietul de sarcini
poate fi achiziționat de la sediul
Comunei Aroneanu, la prețul de
20Lei. Persoanele interesate vor
depune documentaţia de participare
la licitaţie până în data de 05.08.2020,
orele 09:00, la sediul Comunei
Aroneanu, compartiment Ghişeu
Unic. Relaţii suplimentare la telefon/
fax: 0232.299.255.

PIERDERI
l Pierdut atestat taxi cu seria CPTx,
nr. 0075444, pe numele Dinu Florin,
eliberat ARR Dolj. Îl declar nul.
l Farcas Service SRL, J12/484/1992,
CIF:235325, anunță pierderea Certificatelor constatatoare. Le declarăm
nule.
l Firma Rudeni Grup SRL, cu sediul
în Loc.Rudeni, Oraș Chitila, str.
Fortului, nr.31, Clădire C1, camera 8,
J u d . I l f o v, c u J 2 3 / 7 9 4 / 2 0 0 3 ,
CUI:15427469, pierdut Certificat
constatator pentru punctul de lucru
situat în Loc.Rudeni, Oraș Chitila, str.
Fortului, nr.31 C8, Jud.Ilfov. Îl declar
nul.

