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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
Publică un anunţ în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l Primăria  Siliştea, str. Principală, nr.83, 
judeţul Brăila, organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă determinată a  postu-
rilor contractuale de responsabil decontare 
şi responsabil monitorizare intreprinderi 
sociale, în cadrul proiectului Economie 
socială= Misiune socială. Condițiile de 
participare la concurs, bibliografia şi 
programul de desfăşurare a concursului, se 
regăsesc pe saitul primăriei.

l Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” 
Suceava cu sediul în loc.Suceava, str.Curtea 
Domnească, nr.8, jud.Suceava, organizează 
concurs pentru ocuparea postului de 
muncitor întreținere. Condiţii specifice de 
participare precum şi bibliografia de 
concurs se găseşte afişată la avizierul 
unității şi pe site-ul şcolii. Relații suplimen-
tare la tel.0230/520.990.

l Irem General Contractor Srl, persoană 
juridică română, cu sediul în Bucureşti, 
Sectorul 1, Strada Gheorghe Polizu, Nr.58-
60, biroul cu suprafață totală de 740,83mp, 
Etaj 12, înregistrată în Registrul Comer-
țului sub nr.J40/16633/2016, Identificator 
Unic  la  Nive l  European  (EUID) : 
ROONRC.J40/16633/2016, având Cod 
Unic de Înregistrare 36853491 angajează: 
200 Lacatuşi mecanici-COR 721410; 50 
Maiştri lăcătuşi mecanici-COR 311505; 200 
Muncitori necalificați la spargerea şi tăierea 
materialelor de construcții-COR 931302; 
100 Sudori-COR 721208; 20 Inspectori în 
domeniul securității  şi  sănătății  în 
muncă-COR 325723; 10 Contabil-COR 
331302; 10 Planificator-COR 331304; 100 
Electricieni în construcții civile şi industria-
le-COR 741110; 50 Macaragii-COR 834301; 
80-Izolatori termici COR-712405; 50 Meca-
nici auto COR-723103; 10 Controlori cali-
tate COR-754301. Interviul va avea loc la 
data de 16.01.2021, la ora 09.00 la sediul 
societății.

CITAȚII
l Șelaru Mihaela este citată în calitate de 
pârâtă la Judecătoria Balş în data de 
26.01.2021, la ora 09:30, complet C3, în 
dosarul nr.527/184/2020.

l Roua Marian este chemat la Judecătoria 
Roşiori de Vede în calitate de pârât în dosar 
nr. 5367/292/2019 cu termen de judecată la 
23 martie 2021, ora 9:00. 

l Pârâta Enea C. Elena, Sat Capu Piscului, 
Jud.Argeş, este chemată la Judecătoria Iaşi, 
Sala 4, C01M, în 02.02.2021, ora 12:00, în 
dosarul 32700/245/2018, în proces cu recla-
manta Enea Fanica pentru succesiune 
partaj. Să vă prezentați „personal la intero-
gatoriu”, sub sancțiunea art.358 din CPC. 
Vă punem în vedere art.1112 NCC: (1).Este 
prezumat, până la proba contrară, că a 
renunțat la moştenire succesibilul care, deşi 
cunoştea deschiderea moştenirii şi calitatea 
lui de succesibil, ca urmare a citării sale în 
condițiile legii, nu acceptă moştenirea în 
termenul prevăzut la art.1.103. Citația 
trebuie să cuprindă, sub sancțiunea nulității 
acesteia, pe lângă elementele prevăzute de 
Codul de procedură civilă, şi precizarea că, 
dacă succesibilul nu îşi exercită dreptul de a 
accepta moştenirea în termenul de decădere 
prevăzut la art.1.103, este prezumat că 
renunță la moştenire.

l Somatie : Prin cererea inregistrata sub 
dosar nr. 2345/246/2020 privind pe petentul 
Cosma Cristian care solicita inscrierea 
dreptului de proprietate prin uzurpaciune 

asupra imobilului identificat in CF nr. 
304124 Cermei (CF vechi 2393 Somosches) 
nr. top. 497-498/b.1 in suprafata de 719 
mp., imobil asupra caruia figureaza ca 
proprietare tabulare intabulate sub B1- 
defuncta Burca Lidia si sub B2- defuncta 
Burca Lucia Cornelia. In urma acesteia, in 
baza art. 130 din Decretul-Lege nr. 
115/1938, sunt somati toti cei interesati De 
Indata sa inainteze opozitie la Judecatoria 
Ineu deoarece in caz contrar, in termen de o 
luna de la aceasta ultima publicare se va 
proceda la solutionarea cererii. Prezenta 
somatie se va afisa timp de o luna la avizi-
erul Judecatoriei Ineu si la Primaria 
comunei Cermei.

DIVERSE
l Proiectul Înființare rețea distribuție gaze 
naturale în comuna Albeşti, județul 
Constanța, a fost depus spre avizare la 
Apele Române -Administrație Bazinală de 
Apă Dobrogea -Litoral. 

l Titularul proiectului Orange Romania 
SA, anunță publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „Instalare Rețea 
Magistrală De Fibră Optica Orange Pe 
Traseul Grădiştea-Gruiu -Moara Vlăsi-
ei-Dascălu -Afumați-Ștefăneştii De Jos, 
Jud.Ilfov” propus a fi amplasat în județul 
Ilfov, UAT: Grădiştea, Gruiu, Moara 
Vlăsiei, Dascălu, Afumați, Ștefăneştii de 
Jos. Informațiile privind proiectul propus 
pot fi consultate la sediul Agenției Pentru 
Protecția Mediului Ilfov, Bucureşti, Aleea 
Lacul Morii, nr.1, sector 6 şi la adresa titu-
larului SC Orange Romania SA, Bulevardul 
Lascăr Catargiu, 47-53, Sector 1, Bucureşti, 
în zilele de luni-vineri, între orele 09:00-
13:00. Observațiile publicului se primesc 
zilnic la sediul APM Ilfov.

l Unitatea Administrativ Teritorială Însu-
răţei, judeţul Brăila anunţă publicarea 
documentelor tehnice ale cadastrului pentru 
sectorul cadastral 43 începând cu data de 
20.01.2021, pe o perioadă de 60 de zile, la 
sediul Primăriei Oraşului Însurăţei, conform 
art. 14, alin. (1) şi (2) din Legea cadastrului 
şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 republi-
cată, cu modificările şi completările ulteri-
oare. Cererile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul Primă-
riei şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

l Casa De Comenzi COOP SRL, cu sediul 
în municipiul Bucureşti, Sectorul 2, str. 
Vasile Lascăr, nr.137, corp 2, camera 2, 
ap.8., anunță public că a depus la Agentia 
Pentru Protectia Mediului Buzău, docu-
mentația tehnică necesară autorizării din 
punct de vedere al protecției mediului a 
activității de: -Prelucrarea şi conservarea 
cărnii -Cod CAEN 1011; -Prelucrarea şi 
conservarea cărnii de pasăre -Cod CAEN 
1012; -Fabricarea produselor din carne 
(inclusiv din carne de pasăre) -Cod CAEN 
1013; -Desfăşurată în municipiul Râmnicu 
Sărat, Bd. Eroilor, nr.1, construcția C1 şi 
C2, județul Buzău. Documentația se poate 
studia la sediul A.P.M. Buzau, str. Sfântul 
Sava de la Buzău, nr.3, (fostă Democrației, 
nr. 11), municipiul Buzău, unde se pot 
primi sugestii şi contestații în termen de 20 
zile lucrătoare de la data publicării. A.P.M. 
Buzău nu este obligat să ia în considerare 
propuneri şi contestații care intervin după 
termenul de mai sus şi nici contestații şi 
propuneri anonime sau care se bazează pe 
interese străine de fondul problemelor 
supuse dezbaterii publice.

l Dodomeat Solutions SRL, cu sediul în sat 
Petreşti, comuna Vânători, str. Mihai 
Viteazul, județul Vrancea, anunță public că 
a depus la Agentia  Pentru Protectia 
Mediului Buzau, documentația tehnica 
necesară autorizării din punct de vedere al 
protectiei mediului a activitatii de prelu-
crarea şi conservarea cărnii -Cod CAEN 
1011, desfăşurată în municipiul Râmnicu 
Sărat, Șoseaua Focşani, nr.1, județul Buzău. 
Documentația se poate studia la sediul 
APM. Buzau, str. Sfântul Sava de la Buzău, 
nr.3, (fostă Democrației, nr.11), municipiul 
Buzău, unde se pot primi sugestii şi contes-
tații în termen de 20 zile lucrătoare de la 
data publicării. A.P.M. Buzău nu este 
obligat să ia în considerare propuneri şi 
contestații care intervin după termenul de 
mai sus şi nici contestații şi propuneri 
anonime sau care se bazează pe interese 
străine de fondul problemelor supuse 
dezbaterii publice.

l Nica Serban-Viorel, si Nica Linda anunta 
publicul interesat asupra depunerii solici-
tarii de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul Amenajare Magazin 
“Penny” in spatiu comercial existent, 
amplasare reclame/elemente semnalistica 
pe fatade, reconditionare fatade, creare 
accese clienti şi spatii tehnice, fara modifi-
cari structurale propus a fi amplasat in Jud. 
Braşov, loc. Braşov, str. Calea Bucureşti, nr. 
98-100. Informatiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul Agentiei 
pentru protectia mediului Brasov, str.Poli-
tehnicii nr.3, in zilele de luni-joi intre orele 
8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00-14:00. 
Observatiile publicului se primesc zilnic la 
sediul Agentiei pentru protectia mediului 
Brasov.

l Tele Distribution s.r.l. (cota de ½) si Rosa 
Vânturilor s.r.l. (cota de ½) cu sediul în 
judetul Cluj, municipiul Cluj Napoca, str.
Constantin Brancoveanu, nr.15, telefon 
0749 210 921, e-mail mburja@ nerviacon-
sultores.com, titular de investiție intentio-
neaza sa solicite de la ANAR - ABA Crisuri 
Oradea - aviz de gospodarire a apelor  
pentru proiect faza PUZ - Infiintare Parc 
Industrial / Logistic Șimand, localizat în 
comuna Șimand , intravilan / extravilan, 
conform, C.F. nr. 300704 şi  C.F. nr. 300714, 
judetul Arad. Această investiție este nouă. 
La această etapă este necesară alimentarea 
cu apă potabilă , puturi forate şi vor rezultă 
ape uzate menajere. Aceasta solicitare de 
aviz este conformă cu prevederile Legii 
apelor nr. 107/1996, cu modificarile si 
completarile ulterioare. Persoanele care 
doresc să obțină informatii suplimentare cu 
privire la solicitarea avizului de gospodarire 
a apelor pot contacta solicitantul de aviz la 
adresa mentionata mai sus. Persoanele care 
doresc sa transmita observatii, sugestii si 
recomandari se pot adresa solicitantului la 
adresa din Cluj Napoca, str.Constantin 
Brancoveanu, nr.15, persona de contact 
Mihai Burja, telefon 0749 210 921, e-mail 
mburja@nerviaconsultores.com.

l Dosar nr: 1714/299/2017. România. 
Judecătoria sectorul 1 Bucureşti. Secția 
civilă. Sentința civilă Nr.5631/2017. Ședința 
publică de la 11 Iulie 2017. Completul 
compus din: Preşedinte I.S., Grefier A.C.R. 
Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe 
reclamant Mateuț Alexandra. -Domiciliul 
ales la Sca Dancu şi Asociații şi pe pârât 
S.C.Web Editing Development S.R.L., 
având ca obiect pretenții. Dezbaterile au 
avut loc în şedința publică de la 27.06.2017, 
fiind consemnate în încheierea de şedință 
de la acea dată care face parte integrantă 
din prezenta şi când instanța a amânat 

pronunțarea pentru astăzi, când, delibe-
rând, a hotărât umătoarele: Instanța. Prin 
acțiunea formulată la data de 20.01.2017 şi 
înregistrată pe rolul acestei instanțe sub 
nr.1714/299/2017 reclamanta Mateuț 
Alexandra a chemat în judecată pe pârăta 
SC Web Editing Developement SRL prin 
administrator S.C.C. solicitând ca prin 
hotărârea ce se va pronunța în baza 
probelor ce se vor administra să se dispună 
obligarea acesteia la plata sumei de 
25.000Lei reprezentând daune morale. Se 
solicită de asemenea să se dispună obligarea 
pârâtei la publicarea hotărârii judecătoreşti 
pe cheltuiala acesteia în două ziare coti-
diane centrale respectiv „România Liberă” 
şi „Jurnalul Național”. Se solicită să se 
dispună obligarea pârâtei de a şterge de pe 
site-ul Cancan.ro a tuturor articolelor de 
presă respectiv a înregistrărilor video în 
care se fac referiri la reclamantă. Se solicită 
obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de 
judecată ocazionate de acest proces. În 
motivarea acțiunii se arată de reclamantă 
că în cadrul mai multor articole de presă 
pârâta a denigrat-o şi a făcut afirmațatii 
calomnioase la adresa ei, afirmații care i-au 
afectat în mod serios viața personală atât în 
cadrul familiei cât şi în cercurile de prie-
teni. Se arată de reclamantă că în cuprinsul 
acestor articole pârâta face afirmații deni-
gratoare şi mincinoase la adresa ei. În acest 
sens se dau diverse exemple: Se arată astfel 
că A.M. şi sotia lui au fost într-un club din 
capitală unde la un moment dat distracția 
lor a fost stricată de o tânără aflată sub 
influența băuturilor alcoolice, tânară care se 
numeşte Alexandra Mateut. Se susține în 
articol faptul că reclamanta se af la sub 
inf luența băuturilor alcoolice şi că în 
această stare fiind ea s-a îndreptat spre 
masa lui A.M. şi i-a smuls soției acestuia 
țigara din gură. Se arată de asemenea ca 
într-un alt articol pârâta susține că „într-o 
noapte de joi, puştoaica de 21 ani a fostului 
mare fotbalist a băut până la ora 3 într-un 
restaurant de fițe din Bucureşti.”,,Pe banii 
cui, întrebați? Păi avem şi un suspect. Un 
domn cu aspect de Robinson Crusoe, care a 
încercat să o conducă la taxi la iesire.” În 
articolul din data de 26 martie 2016 al 
aceleiaşi publicații se arată că reclamanta a 
fost prezentă la o petrecere şi pe fondul 
consumului exagerat de „muzică electro-
nică,” a mers la masa lui A.T. Nu se ştie ce 
i-a spus acestuia, dar acesta s-a enervat şi a 
luat-o la palme, dupa care a cărat-o prin 
zona mesei şi i-a turnat bere în cap. O altă 
faptă pe care o expune această publicație 
este aceea că reclamanta Alexandra 
Mateut, Reclamanta, nu îşi motivează în 
drept cererea de chemare în judecată. În 
susținerea acțiunii reclamanta a depus la 
dosarul cauzei înscrisuri, planşe foto şi 
dovada achitării taxei de timbru. La data de 
07.03.2017 pârâta Web Editing Develope-
ment SRL a formulat întâmpinare în care 
invocă excepția lipsei calității procesuale 
pasive a sa şi pe fondul cauzei se solicită 
respingerea acțiunii ca neîntemeiată. 
Instanța analizând actele dosarului şi 
văzând materialul probator administrat în 
cauză va reține faptul că prin prezenta 
acțiune se solicită obligarea pârâtei la plata 
sumei de 25.000Lei reprezentând daune 
morale. Se solicită de asemenea să se 
dispună obligarea pârâtei la publicarea 
hotărârii judecatoreşti pe cheltuiala aces-
teia în două ziare cotidiane centrale 
respectiv „România Libera” şi „Jurnalul 
Național”. Se solicită să se dispună obli-
garea pârâtei de a şterge de pe site-ul 
Cancan.ro a tuturor articolelor de presă 
respectiv a înregistrărilor video în care se 
fac referiri la reclamantă. Se solicită obli-
garea pârâtei la plata cheltuielilor de jude-

cată ocazionate de acest proces. La 
termenul de judecată din data de 2 mai 
2017 instanța a dispus din oficiu adminis-
trarea probei cu interogatoriul luat recla-
mantei. Reclamanta s-a prezentat şi a 
răspuns la interogatoriul luat de instanță, 
răspunsurile acesteia fiind consemnate în 
procesul verbal ataşat la dosarul cauzei. 
Instanța va avea în vedere faptul că pârâta 
a publicat mai multe articole în paginile 
sale în care subiectul principal este 
persoana reclamantei. De asemenea artico-
lele publicate sunt însoțite şi de imagini 
foto. Aşa cum rezultă din răspunsurile la 
interogatoriu ale reclamantei, ea este cea 
care a pus pe facebook si pe instagram 
multe din fotografiile pe care le-a publicat 
pârâta. Rezulta aşadar cu privire la acest 
aspect că pârâta nu a făcut decât să preia 
unele imagini foto care au fost făcute 
publice cu acordul reclamantei. Cu privire 
la articolele cu caracter pretins denigrator 
publicate de pârâta în paginile sale instanța 
va avea în vedere următoarele: Pentru solu-
ționarea cauzei, instanța reține că, potrivit 
art.1357 alin.1 C.civ., „cel care cauzează 
altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, 
săvârşită cu vinovăție, este obligat să îl 
repare”. De asemenea, conform art.30 alin.
(6) din Constituția României, „Libertatea 
de exprimare nu poate prejudicia demni-
tatea, onoarea, viața particulară şi nici 
dreptul la propria imagine”. Totodată, 
potrivit art.10 din Convenția europeană 
pentru apărarea drepturilor şi libertăților 
fundamentale, „Orice persoană are dreptul 
la libertatea de exprimare. Acest drept 
cuprinde libertatea de opinie şi libertatea de 
a primi sau de a comunica informații ori 
idei fără amestecul autorităților publice şi 
fără a ține seama de frontiere. Prezentul 
articol nu împiedică Statele să supună soci-
etățile de radiodifuziune, de cinematografie 
sau de televiziune unui regim de autorizare. 
Exercitarea acestor libertăți ce comporta 
îndatoriri şi responsabilități, poate fi supusă 
unor formalități, condiții, restrângeri sau 
sancțiuni prevăzute de lege, care constituie 
măsuri necesare, într-o societate democra-
tică, pentru securitatea națională, integri-
tatea teritorială sau siguranța publică, 
apărarea ordinii şi prevenirea infracțiu-
nilor, protecția sănătății sau a moralei, 
protecția reputației sau a drepturilor altora, 
pentru a împiedica divulgarea de informații 
confidențiale sau pentru a garanta autori-
tatea şi imparțialitatea puterii judecăto-
reşti”. Atât în dreptul intern, cât şi în 
jurisprudența Curții Europene a Dreptu-
rilor Omului, dreptul la libera exprimare nu 
este unul absolut, ci este o libertate care 
poate conține anumite limitări, fiind cert că 
o societate democratică nu poate permite o 
libertate absolută a cuvântului. Majoritatea 
situațiilor în care se pune în discuție 
restrângerea liberății de exprimare priveşte 
ipoteza în care aceasta operează în scopul 
protejării drepturilor şi libertăților altuia, 
fiind necesară calificarea afirmațiilor litigi-
oase în judecăți de valoare sau informații 
factuale. Această apreciere este esențială în 
determinarea caracterului licit sau ilicit al 
criticii formulate, întrucât în primul caz 
existența unei baze factuale este suficientă 
pentru legitimitatea afirmației, în timp ce 
informațiile factuale implică în principiu, 
proba verității ori cel puțin a bunei-cre-
dințe. Cu toate acestea, nu se poate deduce 
o libertate absolută de a formula judecăți 
de valoare, jurisprudența Curții Europene a 
Drepturilor Omului permițând sancțio-
narea unor astfel de judecății atunci când 
sunt pur injurioase ori atunci când nu au o 
bază factuală suficientă. În acest sens, 
instanța reține că, în jurisprudența sa, şi 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a 
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statuat că libertatea jurnalistică nu poate fi 
percepută ca și cum ar oferi jurnaliștilor 
dreptul de a acționa arbitrar, nefiid permis 
să se depașească anumite limite, în special 
în ceea ce privește protecția reputației și a 
drepturilor altora. Protecția oferită de 
art.10 din C.E.D.O. este subordonată 
condiției ca partea interesată să acționeze 
cu bună-credință astfel încât să ofere infor-
mații exacte și demne de încredere. Toto-
data, se are în vedere faptul că în domeniul 
presei exagerarea este permisă, însă liber-
tatea de exprimare poate fi restrânsă prin 
aplicarea unei sancțiuni, dacă, prin exerci-
tarea profesiei de ziarist se aduce atingere 
drepturilor nepatrimoniale ale unei 
persoanei, discreditând-o sau lezându-i 
imaginea. Pentru angajarea răspunderii 
civile delictuale a pârâtului SC Web 
Editing Development SRL sub forma soli-
citată de reclamantă se impune îndepli-
nirea condițiilor cumulative cerute în acest 
scop, respectiv: existența unei fapte ilicite, 
savârșirea faptei ilicite cu vinovăție, produ-
cerea unui prejudiciu, precum și existenta 
unei legături de cauzalitare între faptă și 
prejudiciu. Referitor la prima condiție, 
instanța, în pofida apărărilor formulate de 
către pârâta constată că din probatoriul 
administrat în cauză rezultă existența unei 
fapte ilicite, constând în formularea unor 
afirmații care au depășit nivelul unui fapt 
real. Instanța nu neagă importanța într-o 
societate democratică a liberei exprimări de 
către subiecții de drept, apreciind ca 
extrem de important rolul pe care îl joacă 
manifestarea perspectivei critice de către 
exponenții presei în buna desfășurare a 
relațiilor sociale în țara noastră, urmare a 
sesizării unor derapaje morale care denotă 
o lipsă de caracter a persoanelor fizice 
vizate. De altfel este de notorietate prin 
raportare la art.255 alin.2 C.proc.civ. că 
pârăta în calitatea sa de formator de opinie 
se bucură de atenția unui public însemnat, 
jucând la rândul său un rol deosebit de 
important în realizarea acestui deziderat. 
Se vor respinge apărările pârătului cu 
privire la modul in care reclamantul însuși 
își exercită dreptul la libera exprimare în 
propriile articole, întrucît eventualele dera-
paje pot face obiectul unor alte acțiuni, 
formulate de către persoanele păgubite, 
rolul instanței limitându-se la ceea ce s-a 
exprimat în prezenta speță față de recla-
mant. În condițiile în care s-au respectivele 
afirmații, instanța apreciază că s-au depășit 
limitele unor judecăți de valoare. Cu 
privire la vinovăția pârâtului, instanța 
reține că potrivit art.1357 alin.(2) din 
Codul civil, pentru angajarea răspunderii 
civile delictuale este suficientă constatarea 
celei mai ușoare culpe. Față de aceste 
norme legale, este evident că răspunderea 
pârâtului va putea fi angajată și dacă s-ar 
reține în sarcina sa vinovăția sub forma 
culpei prin neglijență, constând în aceea că 
pârâtul nu a întreprins nicio acține de 
natură a de a reveni asupra informațiilor 
exprimate. Pârâtul trebuie să respecte 
drepturile și libertățile fundamentale ale 
oricărei persoane, printre care și dreptul 
reclamantului la imagine, respectarea 
demnității și onoarei acestuia, iar afirma-
țiile au fost făcute în mod deliberat, deci cu 
intenție. Instanța apreciază ca este îndepli-
nită și cerința existenței prejudiciului 
moral -constând în lezarea imaginii ori a 
onoarei unei persoane. Prejudiciul moral 
reprezintă consecințele negative, rezultatele 
dăunătoare ale lezării valorilor cu conținut 
neeconomic ce reprezintă tot atâtea atri-
bute ale personalității umane, definind-o. 
În cazul de față este vorba de un prejudiciu 
moral constând în suferință psihică ce a 
fost cauzată reclamantului de fapta pârâ-
tului, precum și de consecintele negative 
asupra reputației profesionale a reclaman-
tului, în sensul discreditării acestuia. De 
asemenea, s-au creat premisele unei situații 
de inferioritate a reclamantului, prin trimi-
terile făcute la aspectul său fizic, cu depă-
șirea caracterului de pamflet al demersului 
jurnalistic. Cu privire la cuantumul aces-
tuia, instanța va avea în vedere faptul că și 
reclamanta este cea care a publicat pe 
facebook sau pe instagram unele dintre 
imagini, deci acestea au fost făcute publice 
cu acordul ei. În aceste condiții se va avea 
în vedere de instanță faptul că unele din 

fotografii însoțite de comentarii sunt furni-
zate de reclamanta însăși. De asemenea, 
instanța constata că este îndeplinită și 
legătura de cauzalitate dintre  fapta ilicita 
și prejudiciul produs, consecințele afirma-
ților fiind apte să genereze prejudiciul 
moral indicat anterior. Prin urmare, având 
în vedere considerentele mai sus expuse 
privind existența unei fapte ilicite ce a adus 
prejudicii imaginii reclamantului, sâvărșite 
cu vinovăție de pârât instanța urmează să 
admită cererea reclamantului și să îl oblige 
pe acesta la plata sumei reprezentând 
despagubire în cuantumul stabilit de 
instanță. În temeiul art.253 alin.si 3 Ncc 
instanța va dispune obligarea pârâtului să 
publice hotărârea pronunțată în două ziare 
de larga audieță așa cum a solicitat recla-
manta. Față de soluția dispusă în prezenta 
cauză, în baza art.453 C.proc.civ. va obliga 
pe pârâta la plata cheltuielilor de judecată 
reprezentând taxa de timbru și onorariu de 
avocat redus de la 13.544,10Lei la 3.000Lei 
conform art.451 alin.2 Cpc. Instanța va 
avea în vedere faptul că acest dosar a avut 
4 termene de judecată și de asemenea se va 
avea în vedere obiectul dosarului respectiv 
pretentii si obligatia de a face. Instanța 
apreciază că suma de 3.000Lei este sufici-
entă față de complexitatea dosarului și 
numărul termenelor de judecată pe care 
acesta le-a avut. Pentru aceste motive, în 
numele legii hotarărăște: Admite în parte 
acțiunea formulată de reclamanta Mateuț 
Alexandra -domiciliul ales la SCA Dancu și 
Asociații din sector 1, București, Str.
Sfântul Constantin, nr. 24, et.1, ap.6 și pe 
pârâta S.C.Web Editing Development 
S.R.L., cu sediul în sector 1, București, str. 
Biharia, nr. 67-77, et.1. Obligă pârâta să 
plătească reclamantei 15.000Lei cu titlu de 
daune morale. Obligă pârâta să publice 
hotărârea judecatorească pe cheltuiala ei în 
cotidianul Romania Liberă și Jurnalul 
Național. Respinge restul pretențiilor ca 
neîntemeiate. Obligă pârâta la 3.100Lei 
reprezentand cheltuieli de judecată 
compuse din 100Lei taxa de timbru 
conform chitanței și 3.000Lei onorariu de 
avocat redus conform art.451 alin.2 Cpc. 
Cu apel în 30 zile de la comunicare. 
Pronunțată în ședința publică de la data de 
11 Iulie 2017. Președinte, S. I., Grefier 
R.A.C. Red. S.I./R.A.C./03.01.2018.

ADUNĂRI GENERALE
l Administratorul Unic al Societăţii 
Cotnari Vin SA, societate pe acţiuni, de tip 
închis, cu sediul social în Judeţul Iași, Oraș 
Podu Iloaiei, Str.Națională, Nr.135, înma-
triculată la Registrul Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Iași sub nr.J22/1064/2011 
și cod unic de înregistrare 28555230 (denu-
mită în continuare „Societatea”), în confor-
mitate cu prevederile art.117  din Legea 
nr.31/1990 privind societăţile, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, 
precum și ale Actului Constitutiv al Socie-
tăţii, convoacă  Adunarea Generală Extra-
ordinară a Acţionarilor, pentru data de 
18.02.2021, ora 12.00 și Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor în data de 
18.02.2021, ora 13:00, în Galați, ambele în 
strada Brăilei, nr.163, Bl.A4, sc.1, ap.9, 
Județul Galați. În cazul în care Adunarea 
nu se întrunește legal și statutar în data 
menţionată, Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor și Adunarea Generală Extra-
ordinară a Acţionarilor se va organiza în 
data de 19.02.2021, la aceeași oră și în 
același loc. Au dreptul să participe și să 
voteze în cadrul adunării generale toți 
acţionarii înregistrați în evidenţele Socie-
tăţii- în registrul acţionarilor, la sfârșitul 
zilei de 09.02.2021 considerată, în confor-
mitate cu prevederile art.123 alin.(2) din 
Legea nr.31/1990 privind societăţile, repu-
blicată, cu modificările și completările 
ulterioare, drept Dată de Referinţă pentru 
ţinerea Adunărilor. Ordine de zi pentru 
Adunarea Generală Extrardinară a Acţio-
narilor: 1.Aprobarea majorării capitalului 
social al societății Cotnari Vin SA cu suma 
maximă de 120.000 de Lei prin emiterea 
fără prima de emisiune a unui număr 
maxim de 12.000 acțiuni noi, ordinare 
nominative și dematerializate cu valoarea 
nominală de 10 Lei/acțiune, prin aport 
suplimentar de numerar. 2.Aprobarea 

termenului de o lună de la data publicării 
hotărârii Adunării Generale Extraordinare 
a Acționarilor în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a, pentru exercitarea 
dreptului de preferință de către ceilalți 
acționari existenți ai societății. 3.Împuter-
nicirea administratorului unic de a realiza 
toate operațiunile aferente finalizării, înre-
gistrării și raportării acestei majorări de 
capital, inclusiv pentru aprobarea și modi-
ficarea corespunzătoare a actului consti-
tutiv al societății, cu posibilitatea de 
susbstituire. Pentru Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor: 1. Aprobarea 
prelungirii mandatului auditorului Real 
Audf Expc SRL pentru un mandat de 3 
(trei) ani. 2. Aprobarea împuternicirii, cu 
posibilitate de substituire, a administrato-
rului unic  pentru a redacta și semna hotă-
rârea AGOA adoptată, și să efectueze orice 
formalităţi necesare pentru a menţiona/
înregistra hotărârea la Oficiul Registrului 
Comerțului și pentru publicarea hotărârii 
în Monitorul Oficial al României- Partea a 
IV-a. Procurile de reprezentare vor fi 
depuse în original cu 48 de ore înainte de 
data stabilită pentru adunare, sub sancţi-
unea pierderii exerciţiului dreptului de vot 
în adunare. Procurile vor fi reţinute de 
Societate, făcându-se menţiune despre 
aceasta în procesul-verbal al ședinței 
adunării. Accesul acționarilor este permis 
prin simpla probă a identității acestora, 
făcută cu actul de identitate sau prin inter-
mediul reprezentatului desemnat cu 
procură depusă la Societate în condițiile de 
mai sus. Materialele de ședinţă pot fi 
consultate la sediul Societăţii, în zilele de 
luni-vineri în intervalul orar 10:00-15:00, 
începand cu data publicării prezentului 
convocator în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a IV-a. Începând cu aceeași 
dată acționarii interesați pot solicita trans-
miterea procurilor speciale și buletinelor de 
vot prin corespondență. Informațiile supli-
mentare, precum și solicitările se pot 
obține/transmite și email: office@secreta-
riat.sa@gmail.com

l Consiliul de Administrație al societății 
GP&Company SA, prin Președintele 
Consiliului de Administrație, cu sediul 
social în Timișoara, Str.Stan Vidrighin, 
Nr.22, în incinta SPUMOTIM SA, Hala 
Industrială, nr.5, jud.Timiș, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerțului sub nr.
J35/26/1991, având codul de identificare 
fiscală RO1812502 și identificatorul unic la 
nivel european ROONRC J35/26/1991, 
convoacă Adunarea Generală Extrardinară 
a Acţionarilor la data de 15.02.2021, ora 
10:00, la adresa: Timișoara, Str.Stan Vidri-
ghin, Nr.22, în incinta Spumotim SA, Hala 
Industrială, nr.5, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în registrul acţionarilor la sfâr-
șitul zilei de 22.01.2021, cu următoarea 
Ordine de zi: 1. Aprobarea cesionării de 
către Alexa Nicoleta Ioana a unui număr 
de 27.030 acțiuni deținute la SC GP&Com-
pany SA către Ghiță Mădălina. 2. Apro-
barea actualizării Art.6.2. din Actul 
constitutiv al societății, ca urmare a celor 
hotărâte la punctul 1, care va avea urmă-
torul conținut: „6.2.Structura de acționari 
este următoarea: Alexa Nicoleta Ioana, 
cetățean român, născută la data de 
13.11.1986, în Mun.Ploiești, Jud.Prahova, 
domiciliată în Mun.Ploiești, str.Temisana, 
nr. 29, județul Prahova, identificată prin 
CI, seria PX, nr.283508, emisă de SPCLEP 
Ploiești, la data de 02.09.2014, având 
CNP2861113297376, care deține 202.881 
acțiuni, cu valoare nominală de 1,75Lei 
fiecare, în valoare totală de 355.041,75Lei, 
reprezentând 75,077% din capitalul social;  
Ghiță Mădălina, cetățean român, născută 
la data de 10.02.1978, în Mun.Ploiești, Jud. 
Prahova, domiciliată în Mun.Ploiești, Ale. 
Orizont, nr.1, județul Prahova, identificată 
prin CI, seria PX, nr.228057, emisă de 
SPCLEP Ploiești, la data de 23.01.2014, 
având CNP2780210293201, care deține 
27.030 acțiuni, cu valoare nominală de 
1,75Lei fiecare, în valoare totală de 
47.302,50Lei, reprezentând 10,000% din 
capitalul social; -alți acționari, care dețin 
40.329 acțiuni, cu valoare nominală de 
1,75Lei fiecare, în valoare totală de 
70575,75Lei, reprezentând 14,923% din 
capitalul social. 3.Aprobarea mandatării 

domnului Cicoare Eugeniu Valentin- admi-
nistrator al societății GP&Company SA, 
având CNP1780317180019, CI seria TZ 
nr.623426, pentru a efectua toate formalită-
țile legale pentru înregistrarea și publicarea 
Hotărârii adoptate, precum și pentru ridi-
carea cererii de mențiuni de la Oficiul 
Registrului Comerțului. În cazul în care 
cvorumul necesar nu se va întruni la data 
menţionată, Adunarea Generală Extraordi-
nară a Actionarilor se va ţine la data de 
16.02.2021 la aceeași oră și în același loc, cu 
aceeași ordine de zi. Documentele și mate-
rialele informative referitoare la proble-
mele incluse pe ordinea de zi a adunării pot 
fi obţinute de la sediul societăţii. Acţionarii 
pot participa la adunare personal sau prin 
reprezentanţi, în baza unei procuri speciale, 
conform dispoziţiilor legale. 

l Administratorul Unic al Societăţii Grîul 
S.A., având sediul în București, strada 
Irimicului nr.24, sector 2, înregistrată la 
O.N.R.C. sub nr.J40/487/1991, cod fiscal 426 
(numită în continuare Societatea), în 
conformitate cu dispozițiile Actului Consti-
tutiv al Societății, ale Legii nr.31/1990 –
republicată și modificată-, ale Legii 
nr.297/2004, ale Legii nr.24/2017 și ale 
Regulamentelor A.S.F. Convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a Acționarilor 
Societății Grîul S.A. pentru data de 
15.02.2021, ora 12:00 la adresa punctului de 
lucru al societății Grîul S.A. din București, 
Șoseaua Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 
1, sector 3, pentru toți acționarii înregistrați 
în Registrul Acționarilor ținut de Depozi-
tarul Central S.A. București la data de 
29.01.2021, considerată Dată de Referință 
pentru această adunare. În cazul în care la 
prima convocare (data menționată mai sus) 
nu vor fi întrunite condițiile legale de 
cvorum, Adunare Generală Extraordinară a 
Acționarilor se reconvoacă pentru data de 
16.02.2021, ora 12:00 în același loc cu 
aceeași ordine de zi și Dată de Referință. 
Ordinea de Zi a Adunării Generale Extraor-
dinare a Acționarilor Societății este urmă-
toarea: 1. Aprobarea majorării capitalului 
social al Societății cu suma totală de  maxim 
2.941.953,30 lei, prin emiterea, fără primă 
de emisiune, a unui număr de 29.419.583 
acțiuni noi nominative, ordinare, demateri-
alizate fiecare având o valoare nominală de 
0,1 lei/acțiune. Majorarea capitalului se va 
efectua, în conformitate cu art. 88 din Legea 
nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente 
financiare și operațiuni de piață, respectiv 
prin următoarele modalități: a. prin 
conversia/compensarea creanțelor deținute 
față de Societate la data de 31.12.2020 din 
relația de împrumuturi acordate de către 
acționarul OPTIDOL S.R.L., persoană juri-
dică română, cu sediul în București, șos.
Mihai Bravu nr.223, sector 3, având CUI 
RO 8844382, înregistrată în Registrul 
Comerțului sub nr. J40/8272/1996, cu un 
număr de 19.781.374 acțiuni noi emise de 
Societate. Din total valoare creanță deținută 
de Optidol S.R.L. față de Societate, aceasta 
integral, respectiv valoarea de 1.978.137,40 
lei, se convertește/compensează cu acțiuni 
care vor fi deținute de acționarul Optidol 
S.R.L. Astfel, Societatea emite un număr de 
19.781.374 acțiuni noi, a câte 0,10 lei fiecare, 
în valoare totală de 1.978.137,40 lei care vor 
fi dobândite odată cu adoptarea hotărârii 
AGEA prin conversia/compensarea cu 
creanțele, de către acționarul Optidol S.R.L. 
b. prin aport suplimentar în numerar cu 
acordarea dreptului de preferință, ca 
urmare a emiterii de către Societate, supli-
mentar față de cele emise potrivit lit. a) de 
mai sus, a 9.638.209 acțiuni noi, în confor-
mitate cu art. 88 din Legea nr. 24/2017, care 
pot fi subscrise de către ceilalți acționari ai 
Societății în limita proporției deținută de 
către fiecare acționar în parte din total 
capital social la Data de Înregistrare, pentru 
ca fiecare acționar să aibă posibilitatea de 
a-și păstra ponderea deținută în capitalul 
social în conformitate cu dispozițiile art.173 
alin.3 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018, în 
următoarele condiții: (i) Perioada în care se 
pot subscrie acțiuni în cadrul exercitării 
dreptului de preferință va fi de o lună de la 
data stabilită în prospectul proporționat de 
ofertă și va începe la o dată ulterioară datei 
de înregistrare aferentă majorării capita-
lului social și datei de publicare a Hotărârii 

A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României. 
Drepturile de preferință nu sunt tranzacțio-
nabile. (ii) Majorarea capitalului social se 
realizează pentru susținerea planurilor de 
redresare și dezvoltare ale Societății, prin 
oferirea acțiunilor noi menționate către toți 
acționarii Grîul S.A. înregistraţi în registrul 
acționarilor la Data de Înregistrare. Fiecare 
acționar înregistrat în registrul acționarilor 
la Data de Înregistrare va avea dreptul să 
subscrie acțiuni noi în baza dreptului de 
preferință, proporțional cu numărul de 
acțiuni deținute. Algoritmul de rotunjire 
aplicabil este la întregul inferior, conform 
prevederilor art.90 alin.(4) din Legea 
nr.24/2017 privind emitenții de instrumente 
financiare și operațiuni de piață. Prețul de 
emisiune pentru o acțiune nou emisă 
subscrisă ca urmare a exercitării dreptului 
de preferință de către acționarii înregistraţi 
în Registrul Acționarilor la Data de Înregis-
trare va fi de 0,1 lei/acțiune, respectiv va fi 
egal cu valoarea nominală a unei acțiuni. 
(iii) Majorarea capitalului social se face în 
limita sumelor efectiv subscrise și vărsate în 
contul Societății, special deschis în acest 
scop. Acțiunile noi emise nesubscrise sau 
cele neplătite în întregime vor fi anulate. 
Plata acțiunilor subscrise se va face integral 
la data subscrierii, conform prospectului 
aprobat de A.S.F. (iv) După verificarea și 
validarea subscrierilor efectuate în termenul 
de subscriere, Administratorul Unic al 
Societății întocmește un Raport Final 
conform legislației aplicabile în vigoare, cu 
precizarea rezultatului subscrierilor vali-
date, Raport ce va fi transmis către B.V.B. și 
A.S.F.. 2. Aprobarea mandatării Adminis-
tratorului Unic al Societății să întreprindă 
orice demersuri necesare pentru aducerea la 
îndeplinire a hotărârii de majorare de 
capital social, inclusiv, dar fără a se limita 
la: -Alegerea unui intermediar autorizat de 
A.S.F. și semnarea contractului aferent 
intermedierii majorării de capital social; 
-Contractarea oricăror altor servicii nece-
sare pentru întocmirea documentației nece-
sare implementării majorării de capital 
social, cum ar fi: redactarea și semnarea 
prospectului proporționat pentru derularea 
exercitării dreptului de preferință, derularea 
efectivă a majorării capitalului social și 
orice altă operațiune necesară pentru 
aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri 
A.G.E.A.; -deschidere și operare cont bancar 
la Libra Bank sau la Alpha Bank ori la orice 
altă Bancă Comercială în vederea transfe-
rului sumelor vizând aport suplimentar în 
numerar; -Întocmirea și aprobarea formula-
relor de subscriere;  -Adoptarea tuturor 
deciziilor necesare pentru implementarea 
hotărârii de majorare a capitalului social. 3. 
Aprobarea delegării către Administratorul 
Unic al Societății a exercițiului atribuției 
majorării capitalului social, în conformitate 
cu prevederile art.113 lit.f) și ale art.114 
alin.(2) din Legea nr.31/1990, pentru ca, la 
expirarea perioadei de exercitare a dreptului 
de preferință, să constate numărul acțiu-
nilor noi care au fost subscrise, să anuleze 
acțiunile rămase nesubscrise, să stabilească 
valoarea cu care se majorează capitalul 
social, să modifice Actul Constitutiv al 
Societății în conformitate cu noua valoare a 
capitalului social și cu noua structură a 
acționaratului acesteia, să efectueze forma-
litățile necesare la instituțiile competente în 
vederea înregistrării majorării de capital 
social. 4. Aprobarea modificării Actului 
constitutiv al Societății conform cifrelor 
corespunzătoare după centralizarea de către 
Administratorul Unic a rezultatelor ca 
urmare a majorării capitalului social prin 
emiterea de acțiuni noi și conversia/ 
compensarea lor cu creanțele deținute de 
către Optidol S.R.L.  și subscrierea în 
numerar, respectiv a Art.7 din Actul consti-
tutiv referitor la capitalul social ce va avea 
următorul conţinut: „Articolul 7 Capitalul 
social. Capitalul social subscris și vărsat 
integral în numerar este de XXX lei, divizat 
în XXX acțiuni, nominative și indivizibile, 
în formă dematerializată, cu o valoare 
nominală de 0,10 lei/acțiune și are urmă-
toarea structură: • OPTIDOL S.R.L. , deți-
nând un număr de XXX acțiuni, în valoare 
totală de XXX lei reprezentând XXX% din 
capitalul social al Societății, cu o cotă de 
participare la beneficii și pierderi de XXX%; 
•Broadhurst Investments Limited, deținând 



www.jurnalul.ro IIIANUNȚURI
un număr de XXX acțiuni, în valoare totală 
de XXX lei reprezentând XXX% din capi-
talul social al Societății, cu o cotă de parti-
cipare la beneficii și pierderi de XXX%; 
•Alți acționari, persoane fizice și juridice, 
deținând un număr de XXX acțiuni, în 
valoare totală de XXX lei, reprezentând 
XXX% din capitalul social al Societății, cu 
o cotă de participare la beneficii și pierderi 
de XXX%. Modul în care este deținut capi-
talul social rezultă din Structura Sintetică 
Consolidată emisă de Depozitarul Central 
S.A. sub nr. ......... la data de .......2021” 5. 
Aprobarea în conformitate cu dispozițiile 
legale ca Dată de Înregistrare a zilei de 
04.03.2021, a datei de 03.03.2021 ca dată 
”ex date” și a datei de 05.03.2021 ca ”Data 
Plății” 6. Aprobarea mandatării Adminis-
tratorului Unic, domnul Simor Samuel, cu 
posibilitate de substituire, pentru a încheia 
și/sau semna în numele Societății și/sau al 
Acționarilor Societății hotărârea A.G.E.A., 
Actul Constitutiv actualizat și pentru a 
efectua toate formalitățile legale pentru 
înregistrarea, publicitatea, raportarea, 
executarea și publicarea acesteia, precum și 
pentru a depune, prelua acte și semna în 
acest scop în numele Societății în relația cu 
R.A. Monitorul Oficial, Oficiul Registrului 
Comerțului, A.S.F., B.V.B., Depozitarul 
Central S.A., precum și în fața oricăror alte 
autorități în scopul implementării hotărârii 
adoptate. *** La Adunarea Generală Extra-
ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să 
participe și își pot exercita dreptul la vot 
numai acționarii înregistrați în Registrul 
acț ionar i lor  la  Data  de  Refer ință 
29.01.2021, conform prevederilor legale și 
ale Actului Constitutiv, personal, prin 
reprezentant legal în cazul persoanelor 
juridice sau prin reprezentant pe bază de 
Procură specială ori pot vota prin corespon-
dență. Accesul acționarilor îndreptățiți să 
participe la A.G.E.A este permis prin 

simpla probă a identității acestora făcută, 
în cazul acționarilor persoane fizice, cu 
actul de identitate și în cazul persoanelor 
juridice și al acționarilor persoane fizice 
reprezentate cu împuternicirea/ procura 
specială dată reprezentantului legal însoțită 
de actul de identitate al acestuia. În cazul 
acționarilor persoane juridice sau a entită-
ților fără personalitate juridică, calitatea de 
reprezentant legal se constată în baza listei 
acționarilor de la Data de Referință, 
primită de la Depozitarul Central S.A. și 
actul de identitate al reprezentantului legal. 
În situația în care, Registrul Acționarilor la 
Data de Referință nu conține date referi-
toare la calitatea de reprezentant legal, 
această calitate se dovedește cu un certificat 
constatator eliberat de Registrul Comerțu-
lui,prezentat în original sau copie conformă 
cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile 
înainte de data publicării convocatorului 
A.G.E.A. Acționarii care nu au capacitate 
de exercițiu precum și persoanele juridice 
pot fi reprezentați prin reprezentanții lor 
legali, care la rândul lor pot da împuterni-
cire altor persoane. Acționarii, persoane 
fizice sau juridice, înregistrați la Data de 
Referință pot fi reprezentați în A.G.E.A. și 
prin alte persoane decât acționarii, pe baza 
unei Procuri/ Împuterniciri speciale. Pentru 
acest tip de vot trebuie utilizate formularele 
de Procură/Împuternicire specială, care vor 
fi puse la dispoziție începând cu data de 
15.01.2021, la cerere, în fiecare zi lucră-
toare, între orele 12:00–14:00 la punctul de 
lucru al societății Grîul S.A. din București, 
Șoseaua Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 
1, sector 3 sau o împuternicire generală 
întocmită în conformitate cu prevederile 
Legii nr.24/2017 și ale Regulamentului 
A.S.F. nr.5/2018. Acționarii vor completa și 
semna procurile/împuternicirile speciale în 
trei exemplare originale: unul pentru acți-
onar, unul pentru reprezentant și unul 

pentru Societate. Exemplarul pentru Socie-
tate, completat și semnat, se depune 
personal sau se transmite: 1. Prin orice 
formă de curierat în original împreună cu 
documentele însoțitoare la adresa punctului 
de lucru al societății Grîul S.A. din Bucu-
rești, Șoseaua Mihai Bravu nr.223, etaj 2, 
camera 1, sector 3, astfel încât să poată fi 
înregistrat la Societate cel târziu până la 
data de 12.02.2021, ora 10:00, sub sancți-
unea pierderii dreptului de vot 2. Prin 
e-mail, cu semnătură electronică extinsă 
încorporată conform legii nr.455/2001 
privind semnătura electronică, la adresa 
office.griul@gmail.com, cel târziu până la 
data de 12.02.2021, ora 10:00 sub sancți-
unea pierderii dreptului de vot Societatea 
va accepta o împuternicire generală pentru 
participarea și votarea în cadrul A.G.E.A., 
dată de un acționar, în calitate de client, 
unui intermediar definit conform art.2 alin.
(1) pct.20 din Legea 24/2017, sau unui 
avocat, fără a solicita alte documente supli-
mentare referitoare la respectivul acționar, 
dacă împuternicirea generală respectă 
prevederile art.92 alin.(13) din Legea 
24/2017, este semnată de respectivul acți-
onar și este însoțită de o declarație pe 
proprie răspundere dată de reprezentantul 
legal al intermediarului sau de avocatul 
care a primit împuternicirea generală, din 
care să reiasă că: i. Împuternicirea este 
acordată de respectivul acționar, în calitate 
de client, intermediarului sau, după caz, 
avocatului; ii. Împuternicirea generală este 
semnată de acționar, inclusiv prin atașare 
de semnătură electronică extinsă, dacă este 
cazul. Declarația dată de reprezentantul 
legal al intermediarului sau de avocatul 
care a primit împuternicirea de reprezen-
tare prin împuternicirea generală trebuie 
depusă la Societate, în original, semnată și 
după caz ștampilată, o dată cu împuterni-
cirea generală, cel târziu până la data de 

12.02.2021, ora 10:00, în cazul primei utili-
zări. Acționarii nu pot fi reprezentați în 
A.G.E.A., pe baza unei împuterniciri gene-
rale, de către o persoană care se află într-o 
situație de conflict de interese, în conformi-
tate cu dispozițiile art.92 alin.(15) din Legea 
24/2017. Împuternicirile generale se depun 
la Societate până la data de 12.02.2021, ora 
10:00, cuprinzând mențiunea conformității 
cu originalul, sub semnătura reprezentan-
tului. Votul prin corespondență. Acționarii 
au posibilitatea de a vota prin corespon-
dență anterior A.G.E.A., prin utilizarea 
buletinelor de vot prin corespondență puse 
la dispoziție de Societate. Modelele formu-
larelor de buletin de vot prin corespondență 
vor fi disponibile începând cu data de 
15.01.2021, la cerere, în fiecare zi lucră-
toare, între orele 12:00-14:00  la adresa 
punctului de lucru al societății Grâul S.A. 
din București, Șoseaua Mihai Bravu nr.223, 
etaj 2, camera 1, sector 3. Sub sancțiunea 
pierderii dreptului de vot, buletinele de vot 
prin corespondență completate și semnate 
de acționari, împreună cu toate documen-
tele însoțitoare, se transmit la adresa punc-
tului de lucru al societății Grîul S.A. din 
București, Șoseaua Mihai Bravu nr.223, etaj 
2, camera 1, sector 3, pentru a fi înregistrate 
până la data de până la data de 12.02.2021, 
ora 10:00, astfel: (i) Prin orice formă de 
curierat- buletinul de vot prin corespon-
dență, în original, pe suport de hârtie; (ii) 
Prin e-mail cu semnătura electronică 
ext insă încorporată conform Legi i 
nr.455/2001 privind semnătura electronică 
la adresa office.griul@gmail.com. Buletinul 
de vot prin corespondență se transmite 
împreună cu următoarele documente: (i) În 
cazul acționarilor persoane fizice solicitările 
trebuie să fie însoțite de o copie a actului de 
identitate; (ii) În cazul acționarilor persoane 
juridice, trebuie să fie însoțit de documente 
care atestă înscrierea informației privind 

reprezentantul legal la Depozitarul Central 
S.A., precum și copia actului de identitate al 
reprezentantului legal. În situația în care, 
Registrul Acționarilor la Data de Referință 
nu conține date referitoare la calitatea de 
reprezentant legal, această calitate se dove-
dește cu un certificat constatator eliberat de 
Registrul Comerțului,prezentat în original 
sau copie conformă cu originalul, emis cu cel 
mult 30 de zile înainte de data publicării 
convocatorului A.G.E.A. În cazul în care, 
acționarul care și-a exprimat votul prin 
corespondență, participă personal sau prin 
reprezentant la A.G.E.A., votul exprimat 
prin corespondență va fi anulat. În acest caz 
va fi luat în considerare doar votul exprimat 
personal sau prin reprezentant. Dacă 
persoana care reprezintă acționarul prin 
participare personală la A.G.E.A. este alta 
decât  cea care a exprimat votul prin cores-
pondență, atunci pentru valabilitatea votului 
aceasta va prezenta la adunare o revocare 
scrisă a votului prin corespondență semnată 
de acționar sau de reprezentantul care a 
exprimat votul prin corespondență. Acest 
lucru nu este necesar dacă acționarul sau 
reprezentantul legal al acestuia este prezent 
la A.G.E.A. Dreptul acționarilor de a intro-
duce noi puncte pe Ordinea de Zi și de a face 
propuneri de Hotărâri pentru punctele exis-
tente sau propuse spre a fi incluse pe 
Ordinea de Zi Potrivit dispozitțților art.117 
indice 1 alin.(1) din Legea nr.31/1990 și ale 
art.92 alin.(3) din Legea 24/2017, unul sau 
mai mulți acționari reprezentând, individual 
sau împreună, cel puțin 5% din capitalul 
social al Societății, pot solicita Administrato-
rului Unic al Societății introducerea unor 
puncte suplimentare pe Ordinea de Zi a 
A.G.E.A. și/sau prezentarea de proiecte de 
Hotărâre pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe Ordinea de Zi a 
A.G.E.A. Punctul/ punctele solicitate a fi 
introduse pe Ordinea de Zi trebuie să fie 
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însoțite de o justificare și/sau de un proiect de 
Hotărâre propus spre adoptare. Propunerile 
trebuie transmise și înregistrate la adresa 
punctului de lucru al societății Grîul S.A. din 
București, Șoseaua Mihai Bravu nr.223, etaj 2, 
camera 1, sector 3, prin orice formă de curi-
erat, cu confirmare de primire, în cel mult 15 
zile de la data publicării convocării, în 
original, semnate și, după caz ștampilate de 
către acționari sau reprezentanții legali ai 
acestora. Dreptul acționarilor de a adresa 
întrebări referitoare la Ordinea de Zi Acțio-
narii pot adresa întrebări Societății, printr-un 
înscris care va fi transmis și înregistrat la  
adresa punctului de lucru din București, 
Șoseaua Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 1, 
sector 3, prin orice formă de curierat, cu 
confirmare de primire,sau prin email la 
adresa office.griul@gmail.com. până cel târziu 
la data de 25.01.2021, ora 10:00, în original, 
semnat și după caz, ștampilat de către acțio-
nari sau reprezentanții legali ai acestora. 
Înscrisul cuprinzând întrebările trebuie să fie 
însoțit: (i) În cazul acționarilor persoane fizice 
solicitările trebuie să fie însoțite de o copie a 
actului de identitate; (ii) În cazul acționarilor 
persoane juridice, trebuie să fie însoțit de 
documente care atestă înscrierea informației 
privind reprezentantul legal la Depozitarul 
Central S.A., precum și copia actului de iden-
titate al reprezentantului legal. În situația în 
care, Registrul Acționarilor la Data de Refe-
rință nu conține date referitoare la calitatea 
de reprezentant legal, această calitate se 
dovedește cu un certificat constatator eliberat 
de Registrul Comerțului,prezentat în original 
sau copie conformă cu originalul, emis cu cel 
mult 30 de zile înainte de data publicării 
convocatorului A.G.E.A. Societatea va 
răspunde în cadrul lucrărilor A.G.E.A. Docu-
mentele aferente A.G.E.A.: Începând cu data 
de 15.01.2021, în fiecare zi lucrătoare, între 
orele 12:00-14:00, convocatorul, textul inte-
gral al documentelor și materialelor informa-
tive referitoare la punctele de pe Ordinea de 
Zi, proiectele de Hotărâri, procedura de vot și 
formularul de procură specială, buletinul de 
vot prin corespondență, vor putea fi consul-
tate la punctul de lucru al societății Grîul S.A. 
din București, Șoseaua Mihai Bravu nr. 223, 
etaj 2, camera 1, sector 3, în urma cererii 
acționarilor care înaintează o cerere scrisă în 
acest sens. Societatea Grîul S.A. prin adminis-
trator  Simor Samuel.

LICITAȚII
l Publicaţie de vânzare privind licitaţia din 
data de 25.01.2021. Avand in vedere solicita-
rile privind vizualizarea bunurilor mobile ce 
fac obiectul publicatiei de vanzare din data 
de 18.01.2021 orele 1400, precum si masurile 
adoptate de institutiile abilitate in vederea 
prevenirii si răspândirii pandamiei cauzate 
de virusul COVID 19 (coronavirus), adminis-
tratorul judiciar, societatea profesionala de 
insolventa Consultant Insolventa SPRL 
Filiala Timis, cu sediul ales in Dr.Tr.Severin, 
str.Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti, 
CUI38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 
0918, prin asociat coordonator Serban 
Valeriu al debitorului SC D&G Agricolture 
Enterprise SRL - societate în reorganizare 
judiciara, in judicial reorganisation, en 
redressement, cu sediul în Dr.Tr.Severin, str.
George Cosbuc nr.3A, jud.Mehedinti, 
J25/272/2006, C.U.I. 18704890, dispune prin 
prezenta amânarea licitatiei publice din data 
de 18.01.2021 orele 1400 pentru data de 
25.01.2021 orele 1430 , astfel scoate la 
vânzare la preturile stabilite prin Raportul de 
Evaluare nr. 25/24.02.2020, conform hotararii 
adunarii creditorilor din data de 16.11.2020, 
urmatoarele Freza - 2 buc., la valoarea de 
piata de 320 lei ; Cisterna Motorina la 
valoarea de piata de 240 lei; Container la 
valoarea de piata de 280 lei; Tractor Albastru 
la valoarea de piata de 720 lei; Tractor 
culoare orange la valoarea de 1200 lei; Trac-
toare Uzate - 17 buc., la valoarea de piata de 
17600 lei pret total; Masina De Intins Sarma 
la valoarea de piata de 880 lei; Remorca 
Uzata la valoarea de piata de 480 lei; Tractor 
Fiat - 5 buc., la valoarea de piata de 4800 lei 
pret total; Tractor Rosu la valoarea de piata 
de 1200 lei; Cabina Tractor la valoarea de 
piata de 80 lei; Aparat Tratament Vie la 
valoarea de piata de 80 lei; Microbuz Renault 
Master an fabricatie 2003 cu numar de inma-
triculare MH 05 CPW la valoarea de piata de  

1840 lei; Total valoare bunuri mobile: 
29.270,00 lei. Preturile nu sunt afectate de 
TVA. Licitaţia va avea loc in sala de sedinta a 
Hotelului Condor situat in Dr.Tr.Severin, str.
Bld. Alunis nr.18, jud.Mehedinti la data de 
25.01.2021, orele 14:30. Titlul executoriu în 
baza căruia administratorul judiciar proce-
dează la vânzarea bunurilor mobile descrise 
anterior, il reprezinta Incheierea de sedinta 
din data de 20.05.2020, de confirmare a 
planului de reorganizare a debitoarei SC 
D&G Agricolture Enterprise SRL, pronun-
ţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a 
Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal 
în dosarul nr. 1726/101/2019. Participarea la 
licitaţie este condiţionată de consemnarea în 
contul unic de insolventa al debitoarei SC 
D&G Agricolture Enterprise SRL, pana la 
data de 22.01.2021 orele 17.00 a unei cauţiuni 
de 10% din preţul de pornire pentru bunul 
mobil pe care intentioneaza sa-l achizitioneze 
precum și achiziţionarea caietului de sarcini 
in suma de 500,00 lei plus TVA pentru toate 
bunurile mobile, respectiv 50,00 lei plus TVA 
pentru un singur bun mobil pe care intenţio-
nează sa il achizitioneze. Cont deschis la 
Banca Romaneasca S.A. Sucursala Dr.Tr.Se-
verin, sub nr. RO11BRMA0999100087949896. 
Invităm pe toti cei care vor să participe la 
ședinţa de licitaţie să transmita oferte de 
cumpărare și documentele în copie xerox din 
care rezultă faptul că a fost achitată garanția 
de licitație și contravaloarea caietului de 
sarcină la adresa de email: office@consul-
tant-insolventa.ro. Avand in vedere măsurile 
de prevenire a răspândirii virusului Covid 19 
(Coronavirus), precum si a ordonantelor 
militare emise, administratorul judiciar 
precizeaza faptul ca pentru participarea 
fizica la licitatie se impune prezenta unui 
singur participant (reprezent persoana fizica 
sau juridica) care sa respecte masurile 
impuse de autoprotectie (masca, manusi, 
halat, etc.). Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra bunurilor mobile descrise 
anterior sa anunte administratorul judiciar 
inainte de data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută de lege. 
Relaţ i i  supl imentare la  te lefoanele : 
0756482035, 0742592183 0252/354399, email 
office@consultant-insolventa.ro.

l CEC Bank S.A. Sucursala Drobeta Tr.Se-
verin cu sediul în Drobeta Tr.Severin, Str.D.
Cantemir, nr.6, jud.Mehedinți, organizează 
în data de 28.01.2021, ora 13:00, licitaţie 
deschisă fără preselecţie pentru vânzarea 
autoturismului Dacia Logan cu nr.înmatri-
culare MH 50 VIU, an fabr.2008, primul 
proprietar, motor 1.461cmc, motorină, 
214.635km rulați, culoare gri, preţul minim 
de pornire de 5.640Lei. Dosarul de prezen-
tare se poate achiziționa de la sediul Sucur-
salei CEC Bank Drobeta Tr.Severin, la 
prețul de 20Lei -inclusiv TVA, până la data 
de 27 ianuarie 2021, ora 16:00. Vizionarea 
autoturismului se poate face la sediul de 
mai sus, de către persoanele care au achizi-
ționat dosarul de prezentare, numai în zilele 
lucrătoare din perioada 18-27 ianuarie 2021 
și în intervalul orar 09:00-16:00. Informaţii 
suplimentare puteţi obţine la telefon 
0252/316.153 int.36017, 36009, 36036.

l CEC Bank SA - Sucursala Pitești, cu 
sediul în Pitești, Bd. Republicii, bloc 
E3b-Centru, organizează licitație deschisă 
fără preselecție (oferta în plic sigilat), în 
data de 28.01.2021, ora 12:00, pentru 
vânzarea autoturismului Dacia Logan 
Laureate,  proprietate Cec Bank., la prețul 
minim de pornire de 6070 lei, cu următoa-
rele caracteristici: Nr. înmatriculare: AG 09 
DCE; An de fabricație: 2007; Culoare: Gri; 
Motor: 1461 cmc; Combustibil: motorină; 
Km parcurși: 199.000. Dosarul de prezen-
tare se poate achiziționa de la sediul Sucur-
salei CEC Bank Pitești contra sumei de 20 
lei/dosar - inclusiv TVA, până la data de 20 
ianuarie 2021, între orele 9:00-15:00. Auto-
turismul poate fi vizionat zilnic, de luni 
până vineri, între orele 09:00 - 15:00,  de 
către persoanele care au achiziționat 
dosarul de prezentare. Detalii la telefon 
0248-218044 / mobil 0735 901511, persoana 
de contact Ioana Dinu.

l Via Insolv SPRL Ploiești, str. Banatului, 
nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244 
519800, numită administrator  judiciar 
conform sentintei nr. 731/17.12.2020 Tribun

al Prahova, dosar nr. 4905/105/2020, anunţă 
deschiderea procedurii generale a insol-
venței debitorului Blue Flamingo SRL, cu 
sediul social în Ploiesti, Str. Romana, nr. 
28-30,  et j .3,   jud.  Prahova,   înregis-
trată la ORC sub nr. J29/895/2017, cod de 
identificare fiscală 37441154. Termenul 
limită pentru înregistrarea cererii de admi-
tere a creanţelor este 15.02.2021. Termenul 
limită pentru verificarea creanţelor, întoc-
mirea, afișarea și comunicarea tabe-
l u l u i   p r e l i m i n a r   a l  c r e a n ţ e l o r 
este 25.02.2021. Termenul pentru  întoc-
mirea tabelului  definitiv al  creanţelor 
este 19.03.2021. Prima adunare a credito-
rilor la data de 02.03.2021 ora 14:00.

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: Consiliul Local Răscăeți, comuna 
Răscăeți, strada Mr.I.Vochin, nr.89, județul 
Dâmbovița, telefon/fax 0245/725.825, e-mail: 
prascaeti@yahoo.ro, cod fiscal 17352737. 
2.Informații generale privind obiectul proce-
durii de licitație publică, în special descrierea 
și identificarea bunului care urmează să fie 
închiriat: teren extravilan în suprafață totală 
de 2.000mp, nr.cadastral 72159, situat în 
comuna Răscăeți, ce aparține domeniului 
privat al Comunei Răscăeți, județul Dâmbo-
vița, conform H.C.L.42/16.11.2020 și teme-
iului legal: O.U.G.57/03.07.2019, art.362, 
alin.3. 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 sediul instituției, Comparti-
mentul Contabilitate-Achiziții. 3.2. Denu-
mirea și 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 Contabilitate-Achiziții din 
cadrul Primăriei Comunei Răscăeți, comuna 
Răscăeți, strada Mr.I.Vochin, nr.89, județul 
Dâmbovița. 3.3.Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, unde este 
cazul ,  potr ivi t  prevederi lor  O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ: 
Gratuit. 3.4. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 27.01.2021, ora 14:00. 4. Infor-
mații privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 04.02.2021, ora 10:00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăriei Comunei Răscăeți, comuna 
Răscăeți, strada Mr.I.Vochin, nr.89, județul 
Dâmbovița. 4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun 
într-un singur exemplar, în două plicuri 
sigilate: unul exterior și unul interior. 5.Data 
și locul la care se va desfășura ședința 
publ ică  de  deschidere  a  oferte lor : 
05.02.2021, ora 11:00, Primăriei Comunei 
Răscăeți, comuna Răscăeți, strada Mr.I.Vo-
chin, nr.89, județul Dâmbovița. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon și/sau 
adresa de e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Secția de Conten-
cios Administrativ a Tribunalului Dâmbo-
vița, Str. Calea București, nr.3, județul 
Dâmbovița, telefon 0245/612.344, fax 
0245/216.622, e-mail: tr-dambovita-brp@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 13.01.2021.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Primăria 
Comunei Peregu Mare, nr.137, Peregu 
Mare, judeţul Arad, telefon 0257/459.101, 
fax 0257/459.161, email primariaperegul-
mare@yahoo.com, cod fiscal 3519569. 
2.Informații generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, în special 
descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: Imobilul înscris în 
CF nr.300424 Peregu Mare nr.top 55-56/1, 
în suprafață de 62,05mp, situat în satul 
Peregu Mic, comuna Peregu Mare și apar-
ține domeniului privat al comunei Peregu 
Mare pentru activități comerciale, conform 
OUG nr.57/2019 și HCL nr.91/22.12.2020. 
3.Informații privind documentația de atri-
buire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atri-
buire: prin solicitare scrisă de la sediul 
Primăriei Peregu Mare. 3.2. Denumirea și 
datele de contact ale serviciului/comparti-
mentului din cadrul instituției de la care se 
poate obține un exemplar din documen-
tația de atribuire: Compartimentul Relații 
Publice, Primăria Comunei Peregu Mare, 
comuna Peregu Mare, nr.137, județul Arad, 
tel 0257/459.101, fax 0257/459.161, email: 
primariaperegulmare@yahoo.com. 
3.3.Costul și condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar, unde este 
cazul ,  potrivit  prevederi lor O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ: 
prin achitarea taxei întocmire documen-
tație în suma de 150Lei/ofertant la sediul 
Primăriei Comunei Peregu Mare. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 01.02.2021, ora 16:00. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 09.02.2021, ora 16:00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Registratura Primăriei Comunei Peregu 
Mare, comuna Peregu Mare, nr. 137, 
județul Arad. 4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun 
într-un singur exemplar. 5. Data și locul la 
care se va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 10.02.2021, ora 
10:00, sala de ședință a Primăriei Comunei 
Peregu Mare.  6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail 
ale instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanței: Tribunalul Arad, Bd.Vasile 
M i l e a ,  n r. 2 ,  c o d  p o ș t a l  3 1 0 1 3 1 , 
tel.0374/491.086, Fax 0257/256.484, email: 
tr-arad-reg@just.ro. 7. Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile abili-
tate, în vederea publicării: 12.01.2021.

l Subscrisa  SP Evrika Insolvency IPURL, 
cu datele de identificare din antet, repre-
zentata prin asociat coordonator av. Liscan 
Aurel, in calitate de lichidator judiciar al 
South-West Logistic Park SRL, desemnat 
prin Hotararea nr. 3842 din data de 
17.12.2020, pronuntata in dosar nr. 
1768/122/2018 aflat pe rolul Tribunalului 
Ilfov - Sectia Civila, anunta scoaterea la 
vanzare a bunului imobil aflat in proprie-
tatea South-West Logistic Park SRL, 
constand in proprietate  imobil iara 
compusa din teren si constructiile edificate 
pe acesta, in valoare totala de 238.300 euro 
/ 1.160.640 lei +TVA (conform normelor 

din Codul fiscal in vigoare la data valorifi-
carii). Vanzarea bunului imobil apartinand 
societatii falite se va organiza in data de 
25.01.2021 ora 14:00, prin licitatie publica 
cu strigare. In cazul in care bunul imobil 
nu se va adjudeca la termenul de licitatie 
stabilit, se va organiza o alta licitatie in 
data de 01.02.2021, 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 achizi-
tiona 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 3000 lei exclusiv TVA. 
Achizitionarea caietului de sarcini este 
obligatorie pentru toti participantii la lici-
tatie. Relatii suplimentare se pot obtine la 
tel. 021.227.28.81.

PIERDERI
l Pierdut Proces verbal, seria PL, cu 
numărul 0027850. Îl declar nul.

l Pierdut Certificat de Pregatire Profesio-
nala ADR a conducatorului auto, card 
tahograf, emis de ARR Prahova pe numele 
Negoita Georgian. Le declar nule.

l  P ierdut  Pol i țe  ser i i le  D-000152, 
D-000494, D-000496 și ROT-010233, 
ROT-010235, ROT-029937, aparținând 
ABC Asigurări Reasigurări SA, af late în 
gestiunea SC Campion Broker de Asigu-
rare și  Reasigurare SRL. Se declară 
nule.

l Societatea Top Gres SRL declară pierdut 
Certificat Constatator nr.810329 din 
11.10.2012 emis de Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucu-
rești.

l  Se declara pierduta Autorizatia 
C.E.C.C.A.R. seria A Nr.003603 emisa la 
data de 18.01.2007 de catre Corpul Exper-
tilor Contabili si Contabililor Autorizati din 
Romania societatii Siemens srl Bucuresti. 
Se declara nula.

l Declarăm pierderea tuturor documen-
telor (inclusiv Certificat de înregistrare, 
Certificate constatatoare, Certificate fiscale) 
societății Gsx Marine Services S.R.L. (cu 
sediul în București, Sectorul 1, P-ţa Charles 
de Gaulle, Nr.15, bioru 350, Etaj 3, Număr 
de ordine în Registrul  Comerțului 
J40/1400/2014, Cod unic de înregistrare 
32761468), emise de Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucu-
rești. Le declarăm nule.

DISPARIȚII
l Declar decedat pe Crăciun Eugen, cu 
domiciliul în Mun.Fălticeni, jud.Suceava. 
Rog orice persoană care îl cunoaște să 
comunice informații.

DECESE


