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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 Institutul de Cercetare -Dezvol-
tare pentru Industrializarea şi 
Marketingul Produselor Horticole 
-Horting organizează concurs 
pentru promovare în gradul profesi-
onal de Cercetător Științific gradul 
I, domeniul ştiințe agricole şi silvice 
-horticultură, specialitatea culturi 
horticole în spații protejate -1 post, 
conform Legii 319/2003, OMEC nr. 
6129/2016 şi HG nr. 286/2011. 
Condiţii specifice necesare în 
vederea participării la concurs: -să 
fie absolvent studii superioare de 
lungă durată, cu titlu de doctor; -să 
aibă activitate de cercetare-dezvol-
tare în specialitate sau în învăţă-
mântul superior de cel puţin 9 ani; 
pentru candidaţii care provin din 
afara învăţământului superior sau a 
cercetării ştiinţifice, o vechime de 15 
ani în profilul postului. Dosarul de 
înscriere va cuprinde următoarele 
documente: -cerere-tip de înscriere; 
-copii legalizate de pe diploma de 
bacalaureat sau echivalentă, 
diploma de licenţă ori echivalentă, 
însoţite de foaia matricolă; -copie 
legalizată de pe cartea de muncă 
sau copie-extras de pe Registrul 
general de evidenţă a salariaţilor, 
pentru a dovedi vechimea; -copie 
legalizată de pe diploma de doctor 
în ramura de ştiinţă corespunză-
toare postului; -curriculum vitae; 
-lista lucrărilor publicate, însoţită de 
câte un exemplar din cel puţin 5 
lucrări reprezentative; -alte înscri-
suri solicitate de legislaţia sau regle-
mentările în vigoare. Dosarele 
pentru concurs se depun în peri-
oada 16.07.2020-17.08.2020, la 
sediul ICDIMPH -Horting -secreta-
riatul instituţiei, str.Drumul Gilă-
ului 5N, sector 4, Bucureşti. 
Concursul va avea loc în data de 
25.08.2020. Relaţii suplimentare 
privind concursul se pot obţine de la 
B i r o u l  r e s u r s e  u m a n e , 
tel.021.460.34.40 şi accesând pagina 
oficială www.horting.ro

CITATII
l Ioniță Petrina, Mihai Genoveva şi 
Păun Mariana, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Bucureşti, sunt citate la 
Judecătoria Roşiorii de Vede, dosar 
nr. 251/292/2020, partaj judiciar, cu 
termen la 22.09.2020, ora 11:00.

l Prună Maria Elena, cu ultimul 
domiciliu în Bucureşti, sect. 6, str. 
Valea Ialomiței, nr. 13, bl. D32, ap. 
5 1 ,  e s t e  c i t a t ă  î n  D o s a r 
2451/838/2019 al Judecătoriei Lieşti, 
jud. Galați, pentru termenul din 09 
septembrie, ora 13:30.

l Schlanger Iosif, Uram Greta, Pal 
Magda, Ferenczi Anna, soția lui 
Gonczi Lajos, Fulop Andras sunt 

citați pe data de 06.10.2020, ora 
8:30 la Judecătoria Turda în dos. 
Nr. 3411/328/2019, în calitate de 
pârâți.

l  Se citeaza pentru data de 
31.07.2020, ora 09:00, toti mosteni-
torii legali si testamentari cu domi-
cilii necunoscute ai defunctului 
Carlioru Alexandru, cetatean 
roman,  decedat  la  data  de 
02.05.2019, cu ultim domiciliu in 
Mun. Braila str. Cetatii nr. 33, jud. 
Braila, la sediul Socitatii Profesio-
nale Notariale Varga & Asociatii 
din Mun. Braila, Calea Clarasilor 
nr. 40A, in vederea dezbaterii succe-
siunii acestuia.

SOMATII
l Judecătoria Chişineu Criş. Sediu: 
Chişineu Criş, str. Gării, nr. 24, 
județul Arad. Tel.: 0257.350.692. 
Fax :  0257 .350 .231 .Operator 
3210/2501. Dosar nr. 1394/210/2020. 
Emisă la 09.07.2020. Somație. În 
dosarul civil cu nr. 1394/210/2020 al 
Judecătoriei Chişineu Criş, recla-
mantul Șerban Florea, domiciliat în 
com.Grăniceri, sat Șiclău, nr. 114, 
județul Arad, solicită a se constata 
că a dobândit, cu titlu de uzuca-
piune, dreptul de proprietate asupra 
imobilului înscris în CF nr. 302018 
Grăniceri, nr.top 302018 compus 
din teren extravilan având categoria 
de folosință arabil situat în tarla nr. 
26 parcela 224/7, în suprafață de 
8.000mp. Proprietar tabular Țucu-
dean Elisabeta, decedată. Toți cei 
interesați în cauză pot formula 
opoziții la prezenta somație, în 
termen de 30 de zile de la publicare 
şi respectiv afişarea somației, în 
dosarul cu nr. de mai sus al Judecă-
toriei Chişineu Criş. Emisă în baza 
art.130 din Decretul Lege nr. 
115/1938. Termen de judecată: 
09.09.2020. Preşedinte. Grefier.

l Prin cererea înregistrată pe rolul 
Judecătoriei Întorsura Buzăului sub 
nr.481/248/2020, petenta Marin 
Floarea, cu domiciliul în comuna 
Valea Mare, sat Valea Mare, nr. 24, 
județul Covasna, a invocat dobân-
direa dreptului de proprietate prin 
uzucapiune, asupra: Imobilului 
teren în suprafață de 2.651mp, 
arabil aflat în intravilanul comunei 
Valea Mare, sat Valea Mare, nr. 24, 
jud. Covasna (având ca vecinătăți: 
la Nord -Bularca Ioan, la Est -drum 
(nr.cad. 23187), la Sud -CF 23216 şi 
la Vest -drum). Imobilul de mai sus 
a fost identificat ca fiind înscris în 
CF nr.23217 Valea Mare (provenit 
din conversia de pe hârtie a CF 887 
Boroşneu Mic), nr.top.669, în supra-
față totală de 10.615mp arabil, 
proprietar tabular sub A1 fiind 
Abraham Gyorgy. Toți cei interesați 
sunt somați să formuleze opoziție, 

cu precizarea că, în caz contrar, se 
va trece la judecarea cererii în 
termen de 30 de zile de la data 
emiterii somației şi publicarea ei în 
condițiile legii.

l Somație. În dosarul civil cu nr. 
4368/296/2019 al Judecătoriei Satu 
Mare, având ca obiect uzucapiune, 
reclamanții Kandalo Maria, Printz 
Margit, Purguly Ileana, Kandallo 
Vasile, solicită să se constate faptul 
juridic al uzucapiunii asupra imobi-
lului situat în Satu Mare, str. Laza-
rului, nr. 58, județul Satu Mare, 
înscris în CF nr.163173 Satu Mare, 
nr. cadastral 13539/9, compus din 
imobil în suprafață de 259mp. Toți 
cei interesați în cauza pot formula 
opoziții la prezenta somație, în 
termen de 30 de zile de la publicare 
şi respectiv afişarea somației, în 
dosarul cu numărul de mai sus al 
Judecătoriei Satu Mare. Emis în 
baza încheierii de şedință din data 
de 16.06.2020, conform art. 130 din 
Decretul Lege nr. 115/1938. Termen 
de afişare pe o durată de 30 de zile.

DIVERSE
l Anunt Public Privind Emiterea 
Autorizatiei De Mediu S.C. Eupho-
rica Concept SRL cu sediul in Str. 
Mihai Eminescu, nr.27, Oras Titu, 
Jud. Dambovita, inregistrata la 
O.N.R.C. cu nr J15/613/2017 , 
C.U.I. nr RO37550828 informeaza 
pe cei interesati ca s-a depus solici-
tarea pentru emiterea autorizatiei 
de mediu pentru activitatile: Fabri-
carea de mobila n.c.a, CAEN-3109 
Fabricarea de mobila pentru birouri 
si magazine, CAEN-3101 Fabri-
carea de mobila pentru bucatarii, 
CAEN-3102 Pentru punctul de 
lucru amplasat in Oras Titu, Sat 
Salcuta , nr.298, jud.Dambovita. 
Informatiile privind documentatia 
depusa pot fi obtinute la sediul 
APM Dambovita, Calea Ialomitei, 
nr.1, Targoviste, in zilele de luni-joi 
intre orele 9:00-15:00 si vineri intre 
orele 9:00-13:00. Observatiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul 
APM Dambovita, pe toata durata 
derularii procedurii de autorizare.

l SC Star Foods EM SRL anunță 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul Extindere 
corp C1 cu hala de producție şi 
depozitare, utilități, propus a fi 
amplasat în incinta fabricii Star-
Foods Popeşti-Leordeni, strada 
Taberei nr. 2, oraş Popeşti-Leordeni, 
județ Ilfov, NC 192. Informațiile 
privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul autorității 
competente pentru protecția 
mediului: Agenția pentru Protecția 
Mediului Ilfov şi la sediul SC Star 
Foods EM SRL din strada Taberei 

nr. 2, oraş Popeşti-Leordeni, județ 
Ilfov, NC 192, în zilele de luni-vi-
neri, între orele 9:00-12:00. Observa-
țiile publicului se primesc zilnic la 
sediul autorității competente pentru 
protecția mediului: Agenția pentru 
Protecția Mediului Ilfov.

l Palcanin George anuntă elabo-
rarea primei versiuni a planului/ 
programului P.U.Z. Clădiri De 
Locuit Și Împrejmuire, şi declan-
şarea etapei de încadrare pentru 
obţinerea avizului de mediu. 
Consultarea primei versiuni a 
planului/ P.U.Z Clădiri De Locuit Și 
Împrejmuire, str. Rândunicii, FN, 
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 18 zile calen-
daristice de la data ultimului anunt.

l Comunitatea Bisericilor Creştine 
Baptise Arad anunță publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul “ Construire 
Complex Școlar Și Împrejmuire”, 
propus a fi amplasat în municipiul 
Arad, str. Cetății nr. FN, identificat 
prin CF nr. 302260 Arad, Județul 
Arad. Informațiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul 
APM Arad din municipiul Arad, str. 
Splaiul Mureş, FN, jud. Arad în 
zilele de luni - vineri, intre orele 
09:00 - 14:00 şi la sediul titularului 
în municipiul Arad, str. Mărăşeşti, 
nr. 24, jud. Arad. Observațiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul 
APM Arad din Arad, str. Splaiul 
Muresului, FN, jud. Arad.

l SC Bio Den Banat SRL anunță 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul “Amenajare 
bază de agrement cu bazine de înot 
descoperite”, propus a fi amplasat 
în comuna Nitchidorf, localitatea 
Nitchidorf, CF 400484 Nitchidorf, 
nr. top 637, jud. Timiş. Informațiile 
privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Timiş, munici-
piul Timişoara, B-dul.  Liviu 
Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timiş şi 
la sediul titularului SC Bio Den 
Banat SRL, localitatea Nitchidorf, 
nr. 205, com.Nitchidorf, jud.Timiş, 
în zilele de luni-joi, orele 8:00-16:30, 
vineri, între orele 8:00-14:00. Obser-
vațiile publicului se primesc zilnic la 
sediul APM Timiş. 

l Unitatea administrativ-teritorială 
Ghindeni, din județul Dolj, anunță 
publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele cadas-
trale nr. 8, 17, începând cu data de 
23.07.2020, pe o perioadă de 60 de 
zile, la sediul Primăriei Ghindeni, 

conform art.14 alin.(1) şi (2) din 
Legea cadastrului şi a publicității 
imobiliare nr. 7/1996, republicată, 
cu modificările şi completările ulte-
rioare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei şi pe 
site-ul Agenției Naționale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară. 
Cererile de rectificare depuse prin 
orice alte mijloace de comunicare 
decât cele menționate mai sus, nu 
vor fi luate în considerare.

l Administrația Bazinală de Apă 
Siret anunţă publicul interesat 
asupra depunerii raportului privind 
impactul asupra mediului şi a 
studiului de evaluare adecvată 
pentru proiectul „Amenajarea 
complexă Vârfu Câmpului pe râul 
Siret, judeţele Suceava şi Botoşani 
-continuarea lucrărilor în vederea 
finalizării obiectivului de investiții”, 
propus a fi amplasat în județul 
Suceava şi județul Botoşani, titular 
ABA Siret. Tipul deciziei posibile 
luate de Agenţia Națională pentru 
Protecția Mediului poate fi emiterea 
acordului de mediu sau respingerea 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu. Raportul privind impactul 
asupra mediului şi studiul de 
evaluare adecvată, pot fi consultate 
la sediul: -Agenției Naționale 
pentru Protecţia Mediului: str.
Splaiul Independenţei nr. 294, 
sector 6, Bucureşti, în zilele de 
luni-joi, între orele 08:00-16:30 şi 
vineri, între orele 08:00-14:00; 
Administrației Bazinale de Apă 
Siret: Strada Cuza Vodă, nr.1, 
Bacău, județul Bacău. Documentele 
menţionate sunt disponibile şi la 
umătoarea adresă de internet www.
anpm.ro, la secțiunea Reglementări/
Acordul de mediu/Documentații 
procedură EIA şi EA. Dezbaterile 
publice ale raportului privind 
impactul asupra mediului şi a 
studiului de evaluare adecvată vor 
avea loc la: Căminul Cultural 
Zamostea, strada Principală DJ 
291A, localitatea Zamostea, judeţul 
Suceava, în data de 18.08.2020, 
începând cu orele 15:00. Școala 
Generală „George Hazgan”, strada 
Principală DN 29C, localitatea 
Vârfu Câmpului, judeţul Botoşani, 
în data de 19.08.2020, începând cu 
orele 12:00. Publicul interesat poate 
transmite în scris comentarii/opinii/
observaţii privind documentele 
menţionate la sediul Agenției Națio-
nale pentru Protecția Mediului din 
str.Splaiul Independenței nr. 294, 
sector 6, Bucureşti, cât şi pe adresa 
de email autorizari@anpm.ro, până 
pe data de 18 august 2020.

l SC Air Flex SRL (denumirea 
titularului), titular al proiectului 
Construire hale producție şi depozi-
tare amenajări exteriorare, împrej-
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muire și utilități, anunță publicul 
interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către APM 
Ilfov, în cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra 
mediului*), pentru proiectul 
Construire hale producție și depo-
zitare amenajări exteriorare, împre-
jmuire și utilități, propus a fi 
amplasat în Chitila, str. Oxigenului, 
nr. 33 (adresa amplasamentului). 
Nu se supune evaluării impactului 
asupra mediului și evaluării adec-
vate. 1.Proiectul deciziei de înca-
d r a r e  ș i  m o t i v e l e  c a r e  o 
fundamentează pot fi consultate la 
sediul APM Ilfov din București, str. 
Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, în 
zilele de luni până joi, între orele 
9:00-13:00, precum și la urmă-
toarea adresă de internet www.
apm-ilfov.ro. Publicul interesat 
poate înainta comentarii/observații 
la proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data publi-
cării anunțului pe pagina de 
internet a Agentiei pentru Protecția 
Mediului Ilfov.

l SP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordo-
nator Liscan Aurel, in calitate de 
administrator judiciar al Gmj 
Business Intermed Active SRL 
desemnat prin hotararea nr.2117 
din data de 13.07.2020, pronun-
tata de Tribunalul Bucuresti, 
Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 
34682/3/2019, notificã deschi-
derea procedurii insolventei 
prevazuta de Legea nr. 85/2014 
î m p o t r i v a  G M J  B u s i n e s s 
Intermed Active SRL, cu sediul 
social in București Sectorul 2, 
Strada Grigore C. Moisil, Nr. 8, 
Bloc 9, Scara E, Etaj 1, Ap. 227, 
CUI 28657540, nr. de ordine in 
r e g i s t r u l  c o m e r t u l u i 
J40/7586/2011. Persoanele fizice 
si juridice care inregistreaza un 
drept de creanta impotriva GMJ 
Business Intermed Active SRL 
vor formula declaratie de creanta 
care va fi inregistrata la grefa 
Tribunalului București - secţia a 
VII-a Civila, cu referire la 
dosarul nr. 34682/3/2019, in 
urmatoarele conditii: a) termenul 
limita pentru inregistrarea cererii 
de admitere a creantelor asupra 
averii debitorului 27.08.2020; b) 
termenul de verificare a crean-
telor, de intocmire, afisare si 
comunicare a tabelului preli-
minar de creante 16.09.2020; c) 
termenul pentru intocmirea si 
afisarea tabelului definitiv la 
12.10.2020; d) data primei sedinte 
a adunarii generale a creditorilor 
2 1 . 0 9 . 2 0 2 0 ,  o r a  1 4 : 0 0 ;  e ) 
adunarea generala a asociatilor la 
data de 27.07.2020, ora 14:00 la 
sediul administratorului judiciar.

ADUNARI GENERALE
l Convocare: Consiliul de Admi-
nistrație SC Imcom SA, cu sediul 
în București, str. Fântânica nr. 41, 
sector 2, J40/2576/1991, CUI: RO 
1294, convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a acționarilor la 
sediul  societăți i  în data de 
20.08.2020, ora 11:00, cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. Discutarea, 
modificarea și aprobarea proiec-
tului de Contract de asociere în 
participaţiune ce va fi încheiat în 
temeiul prevederilor art. 1949 și 
urm. Cod Civil. 2. Mandatarea 
Consiliului de administrație pentru 
semnarea formei finale aprobate de 
Adunarea Generală Extraordinară 
a Contractului de asociere în parti-
cipaţiune. 3. Diverse. În cazul 
neîntrunirii cvorumului pentru 
prima convocare a Adunării Gene-
rale Extraordinare a Acționarilor, a 
doua convocare va avea loc la data 
de 21.08.2020, în același loc, la 
aceeași oră și cu aceeași ordine de 
zi. Data de referință: la Adunarea 
Generală vor participa toți dețină-
torii de acțiuni aflați la data de 
08.08.2020 în evidențele SC Depo-
zitarul Central SA. Acționarii pot fi 
reprezentați pe bază de procură 
specială autentificată. Documentele 
și materialele Adunării vor putea fi 
consultate la sediul societății, de 
luni până vineri între orele 10:00-
14:00,  începând cu data de 
10.08.2020.  Președintele Consi-
liului de administrație al SC 
Imcom SA, Andrea Ovidiu Ioan 
Asan.

l Consiliul de administrație al SC 
Sopmet SA, cu sediul social în 
București, Bdul. Preciziei, nr. 36, 
sector 6, înregistrată la Registrul 
Comerţului sub nr. J40/5156/1991, 
Cod Unic de Înregistrare 444496, 
convoacă prin prezenta, în temeiul 
art.117 din Legea 31/1990 republi-
cată, cu modificările și completările 
ulterioare și al art.16 din Actul 
constitutiv, toţi acţionarii societăţii 
în data de 07.09.2020, ora 15:00, la 
sediul societăţii din București, 
Bdul.Preciziei, nr.36, sector 6, la 
sedinţa Adunării Generale Ordi-
nare a Acţionarilor avand urma-
toarea ordine de zi: 1.Prelungirea 
cu încă 12 luni a facilității de credit 
de tip „Plafon Multioptions Multi-
currency” acordat în baza contrac-
tului  de credit  nr.1069 din 
24.06.2014 și a actelor adiționale 
subsecvente ale acestuia, încheiate 
de către SC Sopmet SA, în calitate 
de Împrumutat și BRD- Groupe 
Societe Generale SA, în calitate de 
C r e d i t o r,  î n  v a l o a r e  d e 
500.000EUR. „Plafonul Multiop-
t i o n s  M u l t i c u r r e n c y ”  e s t e 
contractat pentru susținerea activi-

tății curente a societății. 2. Înche-
ierea de către SC Sopmet SA, în 
favoarea BRD- Groupe Societe 
Generale SA a următoarelor 
contracte de garanție, în vederea 
garantării tuturor obligațiilor rezul-
tate din contractul de credit 
sus-menționat, după cum urmează: 
(i)Contract de ipotecă imobiliară 
asupra imobilului format din teren 
în suprafață de 21.047,07mp și 
construcții (C1-C25, suprafața 
4.305,87mp), situate în București, 
Bd. Preciziei, nr. 36, sector 6, 
proprietatea societății SC Sopmet 
SA, înregistrat în Cartea Funciară 
nr. 26204 a Judecătoriei Sector 6, 
cu încheierea nr.4114/02.04.2002, 
având numar cadastral 4418/I, 
proprietatea Sopmet SA; (ii)
Contract de ipoteca mobiliară 
asupra tuturor conturilor bancare 
ale Împrumutatului deschise la 
Banca; (iii)Contract de ipotecă 
mobiliară asupra tuturor creanțelor 
rezultate din contractele comerciale 
prezente și viitoare, încheiate de 
societate cu partenerii săi și notifi-
carea debitorilor cedați privind 
cesiunea creanțelor în favoarea 
BRD- Groupe Societe Generale, în 
termen de maximum 30 zile de la 
data cesionării; garanțiile vor fi 
înscrise în Arhiva Electronică de 
Garanții Reale Mobiliare, în funcție 
de solicitarea instituției bancare; 
(iv)Cesiune și/sau garanție reală 
mobiliară asupra creanțelor rezul-
tate din polițele de asigurare pentru 
bunurile imobile aduse în garanție 
la contractul de credit sus menți-
onat; (v)Ipoteca mobiliară asupra 
contului din Trezorerie, având 
I B A N  R O 1 9 T R E Z 7 0 0 5 0 6 9 
XXX006419 deschis de Sopmet SA, 
cont care este gestionat prin inter-
medierea servicului E-Trezor 
implementat de BRD. 3.Împuterni-
cirea dlui. Mocanu Adrian Dorel, 
domiciliat în Mun. Râmnicu 
Vâlcea, str. Mărășești, nr. 3, bl. 14, 
sc. B, ap. 20, jud. Vâlcea, posesor al 
CI seria VX nr.436944, eliberată la 
data de 12.08.2011 de SPCLEP 
R m . Vâ l c e a ,  a v â n d  C N P 
1660819135055, în funcția de 
administrator și Președinte al 
Consiliului de Administrație al SC 
Sopmet SA și a dlui. Sofian 
Theodor Mircea, domiciliat în 
București, Calea 13 Septembrie, nr. 
104, bl. 48, et. 4, ap. 12, sector 5, 
posesor al CI seria RX, nr.876262, 
eliberată de SPCEP S5 biroul nr. 1 
la data de 21.03.2016, cod numeric 
personal 1520308400220, să reali-
zeze, împreună sau separat, urmă-
toarele: -să negocieze, semneze, 
perfecteze, elibereze și întocmească, 
(în formă autentică, unde este 
cazul) în numele și pe seama Socie-
tăţi i ,  Contractul  de Credit , 
Contractele de Garanție, precum și 

orice/toate acte, confirmări și docu-
mente în legătură cu acestea, 
precum și orice acte modificatoare 
ale acestora, în vederea aducerii la 
îndeplinire a rezoluțiilor adoptate 
în prezenta hotărâre. În situaţia în 
care nu se va întruni cvorumul 
legal în data de 07.09.2020, se 
convoacă cea de-a doua Adunare 
Generală Ordinara a Acţionarilor, 
în data de 08.09.2020, ora 15:00, la 
adresa anterior menţionată. Toate 
documentele aflate și/sau la care se 
face referire în ordinea de zi se află 
la sediul societății spre consultare și 
analiză, în zilele lucrătoare, de la 
ora 08:00-15:30.

l  SC Simerom SA, societate 
comercială cu sediul în Sibiu, str. 
Serbota, nr. 28, J32/32/1991, 
CUI:RO792229, prin administrator 
unic, Baltag Elena Cristina, 
convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor, în data de 
21.08.2020, ora 10.30, la sediul 
societății situat în Sibiu, str. 
Serbota, nr. 28, jud. Sibiu, pentru 
toți acționarii societății, înregistrați 
în registrul acționarilor la sfârșitul 
zilei de 06.08.2020, considerată 
dată de referință pentru această 
adunare, cu următoarea ordine de 
zi: 1)Aprobarea Raportului de 
gestiune aferent anului 2019; 2) 
Aprobarea Bilanțului contabil 
aferent anului 2019; 3) Aprobarea 
contului de profit și pierdere pe 
anul 2019; 4) Aprobarea descărcării 
de gestiune a administratorului 
unic pentru exercițiul economic-fi-
nanciar al anului 2019. În cazul în 
care la data de 21.08.2020 nu sunt 
îndeplinite condițiile de cvorum 
prevăzute de lege, următoarea 
convocare a Adunării Generale 
Ordinare a Acționarilor va fi pentru 
data de 22.08.2020, în același loc, la 
aceeași oră și cu aceeași ordine de 
zi. Lucrările adunării vor putea fi 
supravegheate de un notar public, 
în baza art.129, alin.3, din legea nr. 
31/1990. Acționarii înregistrați la 
data de referință 06.08.2020 în 
registrul acționarilor sunt îndreptă-
țiți să participe și să voteze direct 
sau prin reprezentare, pe baza unei 
procuri speciale, în condițiile legii 
nr.31/1990, art.125. Unul sau mai 
mulți acționari reprezentând indi-
vidual sau împreună, cel puțin 5% 
din capitalul social, are/au dreptul 
de a introduce noi puncte pe 
ordinea de zi a adunării generale, 
conform art.1171 din legea nr. 
31/1990. Cererile de completare a 
ordinii de zi vor fi trimise prin scri-
soare recomandată cu confirmare 
de primire/curierat, în plic închis, 
astfel că să fie primite/înregistrate 
în termen de 15 zile de la publi-
carea convocatorului, la sediul 
societății, menționând pe plic în 

clar și cu majuscule: Pentru 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor SC Simerom SA din 
data de 21.08.2020/22.08.2020/ 
completare ordine de zi și vor 
contine datele complete de identifi-
care ale acționarului, poziția din 
registrul acționarilor la care figu-
rează ca acționar și numărul de 
acțiuni deținute, punctele de pe 
ordinea de zi a căror introducere o 
solicită și justificarea solicitării. 
Cererea va fi obligatoriu însoțită de 
copia certificată pe proprie răspun-
dere a actului de identitate al acțio-
narului persoană fizică sau 
documentul original care atestă 
calitatea de reprezentant legal 
pentru reprezentanții persoanelor 
juridice și copia certificată pe 
proprie răspundere a actului de 
identitate al reprezentantului legal 
al persoanei juridice. Situațiile 
financiare anuale, raportul anual al 
administratorului se pun la dispo-
ziția acționarilor, la sediul socie-
tății, de la data convocării Adunării 
Generale. La cerere, acționarilor li 
se eliberează copii de pe aceste 
documente, contra cost. Orice acți-
onar are dreptul de a adresa în 
scris, prin scrisoare recomandată 
cu confirmare de primire, întrebări 
referitoare la punctele înscrise pe 
ordinea de zi a Adunării Generale 
Ordinare a Acționarilor, până în 
ziua anterioară ținerii adunării 
generale, răspunsul urmând să fie 
dat în cadrul adunării generale. La 
data convocării, capitalul social al 
societății este de 6.750.887.50Lei și 
este format din 2.700.355 acțiuni 
nominative, dematerializate, cu o 
valoare nominală de 2,50Lei, 
fiecare acțiune dând dreptul la un 
vot în Adunarea Generală a Acțio-
narilor.

l Corealis SA, cu sediul în mun.
Craiova, strada Burebista, nr. 6, 
j u d .  D o l j ,  J 1 6 / 2 9 3 / 2 0 0 0 , 
CUI:13060330, prin administrator 
unic Logofătu Radu, în conformi-
tate cu prevederile legale, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor pentru data de 
17.08.2020, ora 12:00 și Adunarea 
Generală Extraordinară a Acționa-
rilor pentru data de 17.08.2020, ora 
13:00. AGOA și AGEA vor avea loc 
la sediul societății din mun.
Craiova, strada Burebista, nr. 6, 
jud. Dolj. În cazul neîndeplinirii 
condiţiilor legale de validitate 
stabilite de Actul Constitutiv, 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor va fi reprogramată 
pentru data de 18.08.2020, ora 
12:00, în același loc și cu aceeași 
ordine de zi, iar Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acționarilor 
va fi reprogramată pentru data de 
18.08.2020, ora 13:00, în același loc 
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şi cu aceeaşi ordine de zi. Convo-
carea se efectuează conform Legii 
31/1990 R cu modificările ulterioare 
şi cele ale actului constitutiv al 
societății. La AGOA şi AGEA sunt 
îndreptățiți să participe şi să voteze 
acționarii înregistrați la sfârşitul 
zilei de 03.08.2020, stabilită ca dată 
de referință. Ordine de zi Adunare 
Generală Ordinară: 1. Numirea 
unui nou administrator unic, având 
în vedere expirarea mandatului 
administratorului unic Logofătu 
Radu, lista cuprinzând informații 
cu privire la numele, localitatea de 
domiciliu şi calificarea profesională 
ale persoanelor propuse pentru 
funcția de administrator se află la 
sediul societății la dispoziția acțio-
narilor, putând fi consultată şi 
completată de aceştia până la 
31.07.2020. 2. Stabilirea remunera-
ției administratorului ales. 3. Stabi-
l i r e a  d u r a t e i  m a n d a t u l u i 
administratorului ales. 4. Aprobarea 
încheierii unei polițe de asigurare 
pentru răspundere profesională a 
administratorului şi stabilirea nive-
lului sumei poliței de asigurare. 5. 
Aprobarea descărcării administra-
torului unic Logofătu Radu de 
gestiunea avută pe perioada 
mandatului executat. 6. Aprobarea 
mandatării preşedintelui AGOA să 
semneze în numele şi pe seama acți-
onarilor Hotărârea AGOA, actul 
constitutiv în forma actualizată, 
precum şi pentru înregistrarea 
mențiunii la Oficiul Registrului 
Comerțului. Ordine de zi Adunare 
Generală Extraordinară: 1. Apro-
barea prelungirii contractului de 
comodat pentru sediu social pe o 
perioadă de 3 ani, de la 08.03.2021 
până la 07.03.2024. 2. Aprobarea 
mandatării preşedintelui AGEA să 
semneze în numele şi pe seama acți-
onarilor Hotărârea AGEA, actul 
constitutiv în forma actualizată, 
precum şi pentru înregistrarea 
mențiunii la Oficiul Registrului 
Comerțului. Cererile pentru intro-
ducerea de noi puncte pe ordinea de 
zi de către acționari pot fi depuse, la 
sediul societății, conform art.117 
indice 1 din Legea nr.31/1990 R, cu 
modificările ulterioare. Acționarii 
pot participa personal, prin repre-
zentanții lor legali sau prin repre-
zentanți mandatați cu procura 
specială. Formularele de procură 
specială, precum şi celelalte mate-
riale informative asupra punctelor 
aflate pe ordinea de zi a Adunării se 
pot obţine de la sediul societăţii, 
conform art.117 indice 2 din Legea 
nr. 31/1990 R cu modificările ulteri-
oare. După completare şi semnare 
un exemplar din procura specială 
va fi depus la sediul societăţii până 
cel târziu cu 48 ore înainte de data 
primei convocări, un exemplar va fi 
înmânat reprezentantului, cel de-al 

treilea exemplar rămânând la acţi-
onar. Documentele şi materialele 
informative vizând ordinea de zi a 
AGOA şi AGEA vor fi disponibile 
acționarilor la sediul societății în 
timpul zilelor lucrătoare, între orele 
10:00-16:00. Alte informații supli-
mentare se pot obține la sediul 
societății din mun. Craiova, strada 
Burebista, nr. 6, jud.Dolj sau la 
adresa de e-mail: corealis.sa@
yahoo.com

l Completare la Convocatorul 
Adunarii Generale Extraordinare a 
Actionarilor Societăţii Athenee 
Palace S.A.: În temeiul art. 117 
indice 1 din Legea 31/1990 privind 
Societăţile, Preşedintele Consiliului 
de Administraţie al Societăţii 
Athenee Palace S.A., cu sediul în 
Bucureşti, B-dul Poligrafiei nr.1C, 
Clădire Birouri Ana Holding, etaj 1, 
Biroul nr. 10, număr de ordine în 
Registrul Comerţului Bucureşti 
J40/612/1991, Cod Unic de Înregis-
trare 1569250, Cod de Înregistrare 
Fiscală RO 1569250 („Societatea”), 
Având în vedere: a) Convocarea 
Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor Societăţii pentru data 
de 28.07.2020, ora 9:00, la sediul 
Societăţii, prin publicarea convoca-
torului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a nr. 2070 
din data de 23.06.2020, în ziarele 
Jurnalul din 23, 24 şi 25.06.2020 şi 
transmis spre publicare către Auto-
ritatea de Supraveghere Financiară 
şi Bursa de Valori Bucureşti, prin 
raportul curent nr. 50/22.06.2020, 
publicat pe site-ul BVB în data de 
22.06.2020, ora 20:02; b) Acţionarul 
Ana Hotels S.R.L., care deţine mai 
mult de 5% din capitalul social al 
Societăţii, a formulat, în temeiul 
art.117 indice 1 alin.1 din Legea nr. 
31/1990, art.92 alin.3 şi alin.5 şi 
art.106 din Legea nr. 24/2017 
privind emitenţii de instrumente 
financiare şi operaţiuni de piaţă şi 
art.189 şi art.225 alin.1 din Regula-
mentul ASF nr. 5/2018 privind 
emitenţii de instrumente financiare 
şi operaţiuni de piaţă, prin adresa 
scrisă recepţionată la Societate în 
data de 03 iulie 2020, şi având 
număr de intrare nr. 57/03.07.2020, 
o cerere de completare a ordinii de 
zi a Adunării Generale Extraordi-
nare a Acţionarilor din data de 
28/29 iulie 2020 prin includerea 
unui nou punct pe ordinea de zi, cu 
privire la propuneri de modificare a 
Actului Constitutiv al Societăţii; 
Completează ordinea de zi a 
Adunarii Generale Extraordinare a 
Acţionarilor, convocată în data de 
28 iulie 2020, ora 9:00 (prima 
convocare), la sediul Societăţii din 
Bucureşti, B-dul Poligrafiei nr.1C, 
Clădire Birouri Ana Holding, etaj 1, 
Biroul nr. 10, pentru toţi acţionarii 

înregistraţi în registrul acţionarilor 
la sfârşitul zilei de 15 iulie 2020, 
considerată ca dată de referinţă 
pentru această adunare. Se intro-
duce un nou punct pe ordinea de zi, 
cu renumerotarea corespunzătoare 
a punctului subsecvent: 7. Se 
propune modificarea Actului 
Constitutiv al Societăţii Athenee 
Palace SA, astfel: 7.1. Art.2 aliniatul 
al treilea se abrogă şi se elimină din 
Actul Constitutiv. 7.2. Art.7 „Acţiu-
nile” din Actul Constitutiv se modi-
fică şi va avea următorul cuprins: 
„Acţiunile sunt nominative, în 
formă dematerializată şi se emit cu 
respectarea dispoziţiilor Legii 
nr.31/1990 privind societăţile”. Ca 
urmare acestor completări, ordinea 
de zi a Adunării Generale Extraor-
dinare a Acţionarilor din data de 
28/07/2020 (prima convocare), 
respectiv 29/07/2020 (a doua convo-
care, pentru cazul în care la prima 
convocare  nu se  întruneşte 
cvorumul legal şi statutar de 
prezenţă) astfel cum a fost comple-
tată, este următoarea: 1. Aprobarea 
retragerii de la tranzacţionare de pe 
piaţa ATS– AeRO a acţiunilor 
emise de Athenee Palace S.A., radi-
erea lor din evidenţele A.S.F., în 
temeiul prevederilor art.60 lit.c) din 
Legea 24/2017 şi ale art.218 şi 115 
lit.b) pct.A din Regulamentul A.S.F. 
nr.5/2018 şi declararea Societăţii de 
tip închis. 2. Prezentarea şi apro-
barea Raportului de evaluare 
întocmit de evaluatorul autorizat 
independent înregistrat la A.S.F. cu 
privire la preţul pe acţiune, care 
urmează să fie achitat în cazul 
retragerii acţionarilor din cadrul 
Societăţii. 3. Prezentarea şi apro-
barea Raportului administratorilor 
privind concluziile evaluatorului 
independent şi preţul propus al unei 
acţiuni, care urmează a fi achitat în 
cazul retragerii acţionarilor din 
cadrul Societăţii. 4. Aprobarea 
preţului unei acţiuni care urmează 
să fie achitat în cazul retragerii acţi-
onarilor din cadrul Societăţii. 5. 
Aprobarea modalităţii de retragere 
din societate a acţionarilor care nu 
sunt de acord cu hotărârea Adunării 
Generale Extraordinare a Acţiona-
rilor de retragere de la tranzacţio-
nare şi a modalităţii de achitare 
către acţionari a contravalorii acţiu-
nilor.  6.  Aprobarea datei de 
30/10/2020 ca „dată de înregistrare” 
pentru identificarea acţionarilor 
asupra cărora se răsfrâng efectele 
hotărârii Adunării şi a datei de 
29/10/2020 ca „ex date”. 7. Se 
propune modificarea Actului 
Constitutiv al Societăţii Athenee 
Palace SA, astfel: 7.1. Art.2 aliniatul 
al treilea se abrogă şi se elimină din 
Actul Constitutiv. 7.2. Art.7 „Acţiu-
nile” din Actul Constitutiv se modi-
fică şi va avea următorul cuprins:

„Acţiunile sunt nominative, în 
formă dematerializată şi se emit cu 
respectarea dispoziţiilor Legii 
nr.31/1990 privind societăţile”. 8. 
Aprobarea împuternicirii reprezen-
tantului legal al societăţii, d-na 
Mateiaş Liliana Rodica, Preşedinte 
C.A. -Director General, să efectueze 
toate demersurile necesare în 
vederea înregistrării hotărârilor 
Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor şi îndeplinirii tuturor 
formalităţilor necesare în faţa auto-
rităţilor competente, incluzând, dar 
fără a se limita O.R.C., B.V.B., 
A.S.F., D.C. În vederea exercitării 
atribuţiilor, dna Mateias Liliana 
Rodica îşi poate substitui o altă 
persoană. La adunare au drept să 
participe şi să voteze toţi acţionarii 
Societăţii înregistraţi la sfârşitul 
zilei de 15/07/2020, în Registrul 
Acţionarilor, gestionat de Depozi-
tarul Central S.A., care este data de 
referinţă a adunării convocate. În 
cazul în care nu sunt îndeplinite 
condiţiile legale de desfăşurare a 
Adunării Generale Extraordinare a 
acţionarilor la prima convocare, a 
doua Adunare Generală Extraordi-
nară este convocată pentru data de 
29 iulie 2020, în acelaşi loc, la 
aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine de zi 
şi aceeaşi dată de referinţă. La data 
convocării, capitalul social al Socie-
tăţii Athenee Palace S.A. subscris şi 
v ă r s a t  e s t e  î n  v a l o a r e  d e 
1.897.747,80 RON, împărţit în 
6.325.826 acţiuni nominative, 
fiecare în valoare de 0,30 RON, 
fiecare acţiune dând dreptul la un 
vot în Adunarea Generală Extraor-
dinară a Acţionarilor Societăţii. 
Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să 
participe la Adunarea Generală este 
permis prin simpla probă a identi-
tăţii acestora, cu actul de identitate, 
făcută în cazul  acţionari lor 
persoane fizice, iar în cazul persoa-
nelor juridice sau a reprezentanţilor 
acţionarilor persoane fizice, cu 
împuternicire semnată, dată 
persoanei fizice care le reprezintă, în 
limba română (înscris sub semnă-
tură privată). Acţionarii pot parti-
cipa la şedinţa adunării generale, 
personal sau prin reprezentanţi, pe 
bază de împuternicire specială sau 
generală, în condiţiile prevăzute de 
art.92 din Legea 24/2017. Împuter-
nicirile speciale sau generale vor fi 
utilizate în condiţiile stabilite de 
Regulamentul A.S.F. nr.5/2018. 
Modelul împuternicirii speciale va 
putea fi obţinut de la sediul Socie-
tăţii. Împuternicirea specială se va 
întocmi în trei exemplare originale 
(unul pentru acţionar, unul pentru 
reprezentant şi unul pentru Socie-
tate). După semnare, exemplarul 
pentru Societate, însoţit de copia 
actului de identitate a celui repre-
zentat, va fi depus/ trimis spre înre-

gistrare Societăţii cel târziu cu 48 de 
ore înainte de adunarea generală, 
acestea putând fi trimise şi prin fax 
(nr. fax: 0213181300) sau prin email 
la adresa: athenee.palace@gmail.
com, reprezentantul acţionarului 
fiind obligat ca la data adunării 
generale a acţionarilor, să aibă 
asupra sa procura în original. Împu-
ternicitul nu poate fi substituit de o 
altă persoană. Nu poate fi acordată 
împuternicire unei persoane aflată 
în conf lict de interese conform 
art.92 alin.15 din Legea 24/2017.
Reprezentarea acţionarilor în 
cadrul adunării generale de către 
alte persoane decât acţionarii se 
poate face şi pe baza unei Împuter-
niciri generale (Procuri generale) 
valabilă pe o perioadă care nu va 
depăşi 3 ani, perimţând reprezen-
tantului desemnat să voteze în toate 
aspectele af late în dezbaterea 
adunării generale a acţionarilor 
Societăţii, cu condiţia ca împuterni-
cirea generală să fie acordată de 
către acţionar, în calitate de client, 
unui Intermediar definit conform 
art.2 alin.1 pct.20 din Legea 
nr.24/2017 sau unui avocat. Împu-
ternicirile generale (Procurile gene-
rale) trebuie să conţină informaţiile 
prevăzute la art.202 din Regula-
mentul A.S.F. nr.5/2018 şi se depun/ 
trimit spre înregistrare Societăţii cel 
târziu cu 48 de ore înainte de 
adunarea generală,  în copie 
purtând menţiunea conformităţii 
cu originalul, sub semnătura repre-
zentantului, acestea putând fi 
trimise şi  prin fax (nr.  fax: 
0213181300) sau prin email la 
adresa: athenee.palace@gmail.com. 
Împuternicirile speciale sau gene-
rale care nu vor fi depuse în 
termenul stipulate în prezentul 
convocator nu vor fi luate în consi-
derare de Societate. Unul sau mai 
multi acţionari reprezentând indivi-
dual sau împreună cel puţin 5% din 
capitalul social au dreptul: de a 
introduce puncte pe ordinea de zi a 
Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor, cu condiţia ca fiecare 
punct să fie însoţit de o justificare 
sau de un proiect de hotărâre 
propus spre adoptare de către 
adunarea generală a acţionarilor; 
de a propune proiect de hotărâre 
pentru punctele incluse sau propuse 
spre a fi incluse pe ordinea de zi, în 
termen de cel mult 15 zile de la 
publicarea covocării în Monitorul 
Oficial al României Partea a IV-a. 
Fiecare acţionar are dreptul să 
adreseze consiliului de adminis-
traţie întrebări în scris privind 
punctele de pe ordinea de zi, 
împreună cu acte care permit iden-
tificarea acţionarului, astfel încât 
acestea să fie înregistrate de primire 
la sediul Societăţii în termen de cel 
mult 15 zile de la publicarea 
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prezentei covocări în Monitorul 
Oficial al României Partea a IV-a, 
cu menţiunea scrisă clar “Pentru 
Adunarea Generală Extraordinară 
a  acţ ionar i lor  d in  data  de 
28/29.07.2020”, urmând a i se 
răspunde în cadrul adunării gene-
rale. Întrebările acţionarilor 
împreună cu actele care permit 
identificarea acţionarului, vor 
putea fi transmise prin poştă, 
servicii de curierat sau prin 
mijloace electronice (prin email la 
adresa: athenee.palace@gmail.
com). Se va considera că un 
răspuns este dat dacă informaţia 
relevantă este disponibilă pe pagina 
de internet a Societăţii, în format 
întrebare– răspuns. Orice acţionar 
are garantat exerciţiul liber al drep-
turilor sale conform prevederilor 
legale aplicabile şi ale Actului 
Constitutiv al Societăţii. Începând 
cu data de 26.06.2020, modelele de 
împuterniciri, documentele şi mate-
rialele informative referitoare la 
problemele incluse pe ordinea de zi 
a adunării generale a acţionarilor, 
proiectele de hotărâri precum şi 
orice alte informaţii suplimentare 
se pot obţine de la sediul societăţii, 
între orele 9:00-17:00, şi la tel. 
0212021199, precum şi pe websi-
te-ul Societăţii www.athenee-pa-
lace.ro. Acţionarii îşi pot exercita 
dreptul de vot prin corespondenţă, 
iar buletinele de vot prin corespon-
denţă în limba română vor fi puse 
la dispoziţia acţionarilor la cererea 
acestora la sediul Societăţii din 
Bucureşti, B-dul Poligrafiei nr.1C, 
Clădire Birouri Ana Holding, etaj 
1, Biroul nr. 10, precum şi pe site-ul 
societăţii www.athenee-palace.ro. 
În cazul votului prin corespon-
denţă, buletinul de vot, completat şi 
semnat, însoţit de o copie a actului 
de identitate a acţionarului 
persoană fizică, respectiv Certificat 
de înregistrare eliberat de O.R.C. 
împreună cu copia actului care 
dovedeşte calitatea de reprezentant 
legal al acestora, în cazul persoa-
nelor juridice va fi transmis prin 
poştă sau prin e-mail, cu semnătura 
electronică extinsă, conform Legii 
nr. 455/2001 până la data de 27 iulie 
2020, inclusiv, la adresa societăţii, 
respectiv la adresa de e-mail: 
athenee.palace@gmail.com cu 
menţiunea scrisă clar “Pentru 
adunarea generală extraordinară a 
a c ţ i o n a r i l o r  d i n  d a t a  d e 
28/29.07.2020.” Buletinele de vot 
prin corespondenţă care nu sunt 
primate în forma şi în termenul 
stipulate în prezentul convocator 
nu vor fi luate în calcul pentru 
determinarea cvorumului de 
prezenţă şi vot precum şi la numă-
rătoarea voturilor în Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor. Athenee Palace S.A. Prin: 

Mateiaş Liliana Rodica - Preşedinte 
al Consiliului de Administraţie.

LICITATII
l Compania Energopetrol SA, soci-
etate in reorganizare, prin adminis-
trator judiciar Andrei Ioan IPURL, 
vinde prin licitatie publica, camera 
nr. 4, in bloc P+4, situata in Moreni, 
Str. Cricovului, nr. 4A, bloc, parter, 
Judet Dambovita, la pretul de 6.000 
euro, fara TVA. Licitatia se va orga-
niza la sediul administratorului 
judiciar in data de 20.07.2020 ora 
13:00, iar in cazul in care bunurile 
nu vor fi valorificate, aceasta este 
reprogramata pentru data de 
22.07.2020, 24.07.2020, 27.07.2020, 
29.07.2020, 31.07.2020, 03.07.2020, 
05.07.2020, 07.08.2020, 10.08.2020, 
la aceeasi ora si aceeasi adresa. 
Cererile de inscriere la licitatie se 
depun in original la sediul adminis-
tratorului judiciar insotite de toate 
documentele prevazute in regula-
mentul de vanzare. Inscrierea la 
licitatie se poate efectua cu 48 de 
ore inaintea datei tinerii licitatiei, 
mai multe relatii, precum si achiziti-
onarea regulamentului de vanzare 
se pot obtine de la administratorului 
judiciar, la numerele de telefon 
0723357858/0244597808, email: 
office@andreiioan.ro sau pe site-ul 
www.andreiioan.ro.

l Anunț licitație publică. În confor-
mitate cu prevederile: HG. 841 din 
1995 privind procedurile de trans-
mitere fără plată şi de valorificare a 
bunurilor aparţinând instituţiilor 
publice; Hotărârea Consiliului 
Local nr. 33/2020 privind aprobarea 
trecerii din domeniul public în 
domeniul privat al Municipiului 
Baia Mare a unui număr de 7 trolei-
buze, precum şi scoaterea din func-
ţiune, valorificarea şi casarea 
acestora. Municipiul Baia Mare vă 
invită să participaţi la licitaţia 
publică deschisă cu strigare, organi-
zată în vederea vânzării următoa-
relor mijloace fixe: 7 (şapte) bucăţi 
troleibuze Saurer GT 560/640-25, 
nefuncţionale,  an fabricaţie 
1982/1983, greutate aproximativă 
16.646 kg/bucată. Denumirea şi 
adresa instituţiei publice -Munici-
piul Baia Mare, str. Gheorghe Şincai 
nr. 37, Baia Mare, jud. Maramureş. 
Locul unde pot fi văzute bunurile 
care fac obiectul licitaţiei -SC Urbis 
SA, str. 8 Martie nr. 3, Baia Mare. 
Adresa, data şi ora ţinerii licitaţiei 
pentru vânzarea bunurilor -Munici-
piul Baia Mare, str. Gh.Şincai nr. 37, 
data 31.07.2020, ora 09:00. Datele 
de desfăşurare a următoarelor lici-
taţii, în caz de neadjudecare -Lici-
taţia 2: 05.08.2020, ora 09:00. 
Licitaţia 3: 10.08.2020, ora 09:00. 
Preţ pornire licitaţie -45676,52 RON 

pentru întregul lot. Salturi de 
supralicitare -1.000Lei. Cota de 
cheltuieli de participare -200Lei. 
Documente de participare la lici-
taţie: La licitaţie poate participa 
orice persoană fizică sau juridică 
potenţial cumpărătoare, care 
prezintă, cu cel mult 5 zile înaintea 
datei stabilite pentru ţinerea licita-
ţiei,  următoarele documente: 
-chitanţa de achitare a cotei de 
cheltuieli de participare la licitaţie, 
eliberată de casieria instituţiei 
publice sau, în cazul în care se 
achită direct în contul de trezorerie 
a l  u n i t ă ţ i i ,  c o n t u l  e s t e 
RO82TREZ43621360250XXXXX, 
deschis la Trezoreria Municipiului 
Baia Mare; copie de pe certificatul 
de înmatriculare la Registrul 
Comerţului şi codul fiscal, pentru 
persoanele juridice române, sau 
actul de identitate pentru persoa-
nele fizice. Informații suplimentare 
s e  p o t  o b ț i n e  l a  t e l e f o n : 
0372.624.187 sau email: andrea.
nuszbaum@baiamare.ro

l Subscrisa Sp Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al Svf 
Construct SRL, desemnat prin 
incheierea de sedinta din data de 
23.04.2019, pronuntata in dosar nr. 
36681/3/2015 aflat pe rolul Tribuna-
lului Bucuresti - Sectia a VII a 
Civila, anunta scoaterea la vanzare 
a bunului imobil aflat in proprie-
tatea Svf Construct SRL, constand 
in: -teren in suprafata de 292,00 mp 
si doua corpuri de cladiri C.1 
(suprafata construita- 80,00 mp) si 
C.3 (suprafata construita- 21,00 
mp) care au regim de inaltime P 
situate in Intrarea Guliver, nr. 12, 
sector 6, Bucuresti, la pretul de 
pornire de 78.231,75 euro fara TVA 
si teren in suprafata de 271,82 mp si 
corp de cladiri C- tip depozit 
(suprafata construita- 46,61 mp) 
care au regim de inaltime P situate 
in Intrarea Guliver, nr. 14, sector 6, 
Bucuresti, la pretul de pornire de 
69.605,25 euro fara TVA. Vanzarea 
bunurilor imobile apartinande soci-
etatii falite se va organiza in data de 
27.07.2020 ora 14:00, prin licitatie 
publica cu strigare. In cazul in care 
bunurile imobile nu se vor adjudeca 
la termenul de licitatie stabilit, se 
vor organiza alte 7 (sapte) licitatii 
s a p t a m a n a l e  i n  d a t e l e  d e 
03.08.2020, 10.08.2020, 17.08.2020, 
24.08.2020, 31.08.2020, 07.09.2020 
si 14.09.2020 la aceeasi ora, in 
acelasi loc si in aceleasi conditii. 
Locul de desfasurare a licitatiilor va 
fi stabilit la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucuresti, Bd. Mircea 
Voda, nr. 35, bl. M27, et. 4, ap. 10, 
sector 3, unde se vor depune docu-
mentele de inscriere la licitatie 

mentionate in caietul de sarcini, cel 
tarziu pana in preziua licitatiei, ora 
12:00. Date despre starea bunurilor, 
pretul acestora, 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 1000 lei exclusiv TVA. Achi-
zitionarea caietului de sarcini este 
obligatorie pentru toti participantii 
la licitatie. Relatii suplimentare se 
pot obtine la tel. 021.227.28.81.

l Anunţ. Primăria comunei Bilbor, 
cod fiscal 4246092, cu sediul în loca-
litatea Bilbor, nr. 120, județul 
Harghita, cod poştal 537020, 
t e l e fon :  0266 .355 .004 ,  fax : 
0266.355.504, e-mail: primaria_
bilbor@yahoo.com organizează în 
data de 05 august 2020, ora 10:00, 
licitaţie publică deschisă cu strigare 
pentru valorificarea materialelor 
rezultate din demolare: Nr. crt; 
Denumire produs; U.M.; Cantitate; 
Preț unitar; Valoare lei fără TVA. 1; 
Țiglă profilată; Buc; 1400; 1.0; 
1400.00. 2; Coame; Buc; 50; 3.5; 
175.00. Licitaţia se va desfăşura la 
sediul primăriei din comuna Bilbor, 
nr.120, județul Harghita. Condiţiile 
de participare la licitaţie sunt cele 
prevăzute în caietul de sarcini care 
se poate procura contra sumei de 
10Lei de la sediul primăriei Bilbor, 
începând cu data de 15 iulie 2020. 
Ofertele se pot depune la sediul 
Primariei comunei Bilbor, nr.120, 
județul Harghita, până la data de 05 
august 2020, ora 09:00. Termenul 
pentru solicitare de clarificări este 
28 iulie 2020, ora 14:00. Informaţii 
suplimentare se pot obţine zilnic în 
timpul programului de lucru la 
sediul primăriei Bilbor, la telefon 
nr.0266.355.004 sau e-mai l : 
primaria_bilbor@yahoo.com

PIERDERI
l  Pierdut Proces Verbal La 
Contractul OCLPP 3582/1967 pe 
numele Margineanu Cristiana. Il 
declar Nul!

l Pierdut Contract Închiriere nr. 11 
057 din 25.03.2015 +Anexele 1, 2 şi 
3, eliberat de AFI pe numele 
Acunune Vasile, din str. Calea 
Ferentari, nr. 18, b. 125, ap. 37, etaj 
3, scara 1, sector 5, Bucureşti. Îl 
declar nul. 

l Pierdut certificat de pregătire 
profesională a conducătorului auto 
– transport marfă, eliberat de ARR 
Vâlcea, pe numele Bălaşa Florin, 

din Stoileşti, județul Vâlcea. Se 
declară nul.

l Se declară pierdute şi nule: Certi-
ficat de moştenitor nr. S.732/1982 
din data de 6 mai 1982 şi Certificat 
de moştenitor nr. 1097/1985 din 
data de 09 iulie 1985, ambele elibe-
rate de către notar de stat Vlad 
Victor.

l SC Isobar SRL, înregistrată la 
Reg. Com. cu nr. J22/2472/2004 şi 
CIF:16935422, declarăm pierdut 
Certificatul constatator pentru 
punctul de lucru din Strada 
Silvestru, nr. 36, Mun. Iaşi, Jud. Iaşi.

l Pierdut Certificat de înregistrare 
al vehiculului LJ5LE518891030283. 
Categoria motociclu. Marca Jinlun. 
Emis de Autoritatea Locală 
Primăria Poiana -Câmpina, deținut 
de Nitura Daniela. Îl declar nul.

l Pierdut atestat transport marfă 
Seria CPC, nr. 0320201000, eliberat 
de A.R.R. Mehedinți la data de 
15.01.2020 de A.R.R. Mehedinți pe 
numele Dăncău Dragoş Ionel. Se 
declară nul.

l Declarăm pierdute şi anulate 
următoarele acte ale Circinus 
Defense SRL (CUI:37656790, 
J40/7938/2017, sediul în: Bucureşti, 
Sectorul 1, Şoseaua Bucureşti-Plo-
ieşti, nr. 19-21, birou R3, etaj 6): (i)
Cert i f icatul  de  înregis trare 
B3494327,  emis  la  data  de 
02.07.2018 şi eliberat la data de 
02.07.2018, (ii)Certificatul consta-
tator eliberat la data de 02.07.2018 în 
baza declarației model 3 nr. 380229 
din 27.06.2018 privind activitățile 
desfăşurate la sediul social situat în 
Bucureşti, Sectorul 1, Şoseaua Bucu-
reşti-Ploieşti, nr. 19-21, birou R3, 
etajul 6, şi (iii)Certificatul Consta-
tator eliberat la data de 02.07.2018 în 
baza declarației model 3, nr. 380229 
din 27.06.2018 privind activitățile 
desfaşurate în afara sediului social şi 
a sediilor secundare.

l Cabinet Individual de Insolvență 
Grosariu Oana Raluca Mihaela, 
C.I.F. 30721742, cu sediul în mun. 
Iaşi, str. Ion Creangă nr. 52, bloc S1, 
scara B, ap. 17, jud.Iaşi, număr de 
înscriere în registrul formelor de 
organizare  RFO I-1166,  Tel 
0728.350.612,declară pierdute certifi-
catele constatatoare originale si 
certificatul de înregistrare original, 
pentru următoarea societate: : 
SIREMIA S.R.L. cu sediul în Sat 
Darova, Comuna Darova, Nr. 163, 
JudețTimiş, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Timiş cu J35/3740/2005, 
CUI: 18156429


