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OFERTE SERVICIU
l Persoană juridică non-profit angajează administrator, pentru sediul din
localitatea Borsec, Județul Harghita,
cu normă întreagă, posesor al carnetului de conducere categoria B și abilități de lucru pe calculator. Telefon:
0723.316.413.
l Primăria Comunei Berceni- Ilfov
organizează în data de 13.08.2020
concurs recrutare pentru 1 Administrator şi 1 Îngrijitor spaţii verzi. Detalii
la 021.365.19.68.
l Societatea Sorima& Liucav S.R.L.,
C.U.I. 42211607, J29/222/2020, cu
sediul în Oraş Buşteni, Str. Traian Vuia
nr.8, Vila B, parter, ap. B1, Cam. 2,
Judeţul Prahova, angajează, pe baza
CV +interviu, un număr de 7 (şapte)
muncitori necalificaţi la demolarea
clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci
mozaic, faianţă, gresie, parchet– Cod
COR 931301. Relaţii la telefon
0769.933.311 şi adresa de email macoveisor@gmail.com.
l Academia Romana - Filiala Iasi,
Institutul de Istorie ”A. D. Xenopol”,
organizeaza, in data de 19 august 2020,
ora 09:00, concurs pentru ocuparea
postului vacant de Cercetator Stiințific
gradul I, 1/2 norma, in domeniul
Istorie, specializarea Istorie Medievala.
Concursul se va desfasura conform
Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.
Dosarul de concurs se depune in
termen de 30 de zile de la data publicarii anuntului. Informatii suplimentare se pot obtine de la secretariatul
institutului si/sau de la Biroul Resurse
Umane, Salarizare, tel. 0332101115.
l Academia Romana - Filiala Iasi,
Institutul de Istorie ”A. D. Xenopol”,
organizeaza, in data de 20 august
2020, ora 09:00, concurs pentru
ocuparea postului vacant de Cercetator Stiințific gradul II, norma
intreaga, in domeniul Istorie, specializarea Istorie Medievala. Concursul se
va desfasura conform Legii 319/2003
privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare. Dosarul de concurs se
depune in termen de 30 de zile de la
data publicarii anuntului. Informatii
suplimentare se pot obtine de la secretariatul institutului si/sau de la Biroul
Resurse Umane, Salarizare, tel.
0332101115.
l În temeiul prevederilor din Legea
nr. 319 /2003 și a HG 286/2011, cu
completările și modificările ulterioare,
Centrul de Economie Montană
CE-MONT organizează, în perioada
17 iulie 2020 - 24 august 2020, la sediul
din Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49,
jud. Suceava, concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi vacante: Cercetător ştiinţific gradul III (1 post cu ¼

normă); Cercetător ştiinţific (1 post cu
½ normă și 2 posturi cu ¼ normă) și
Asistent (1 post cu normă întreagă),
cu prezența la Centrul de Economie
Montană CE-Mont din Vatra Dornei.
Înscrierile la concurs se fac până pe
data de 17 august 2020, ora 16:00.
Documentele aferente concursului,
respectiv anunţul cuprinzând condiţiile generale şi specifice, calendarul
concursului şi bibliografia sunt afişate
la sediul Centrului de Economie
Montană CE-MONT din Vatra
Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. Suceava
și pe site-ul http://www.ce-mont.ro/
index.php/ro/. Dosarele se primesc,
atât prin poștă cât și direct, la sediul
Centrului de Economie Montană
CE-MONT din Vatra Dornei, str.
Petreni nr. 49, jud. Suceava până la
data de 17.08.2020 , ora 16:00, tel.:
0330.110.030.

CITAȚII
l Bonda Vasile (Vazul) sen, Bonda
Vasile (Vazul) jr, Bonda Simion, Bonda
Viktor, Farcas Peter a lui Ionas, Bonda
Ioan, Bonda Petru sunt citați pe data
de 13.10.2020, ora 10:00, la Judecătoria Turda, în dos. Nr.1401/328/2014
în calitate de pârâți.
l Se notifică pentru termenul de judecată din 24 septembrie 2020 invocarea
dreptului de uzucapiune de către
petenta Gulacsi Elisabeta asupra
imobilului înscris în CF nr.302520
Lipova sub nr. top 738, proprietar
tabular fiind Leopoldina Bersuder.
l Draghici Marieta este citată in dos.
nr.12230/301/2019, in data de 23 Iulie
2020, ora 10:00, sala-40, la sediul Judecătoriei Sector 3 București, in contradictoriu cu Manolea Tina, in dos.
având ca obiect succesiune.
l Subsemnaţii Marinescu I. Maria şi
Matei Viorica în calitate de reclamante
cheamă în instanţă pe numitul
Micescu Octavian Costin la Judecăt o r i a P l o i e ş t i , î n d o s a r u l n r.
2580/280/2007, in data de 23.07.2020,
ora 08:30.
l Ghenciu Nicu domiciliat în Hrişcani, com. Vlădeni, jud Botoşani, este
chemat în instanţă în ziua de 23 iulie
2020 ora 09:00, la Tribunalul Botoşani,
în dosarul nr. 889/40/2020, în calitate
de intimat pentru contestaţie în
anulare- Recurs.
l Ghenciu Margareta domiciliată în
Botoşani, Calea Naţională nr.57, sc.A,
ap.12, jud Botoşani, este chemată în
instanţă în ziua de 23 iulie 2020 ora
09:00, la Tribunalul Botoşani, dosarul
nr. 889/40/2020, în calitate de intimat
pentru contestaţie în anulare- Recurs.
l Eventualii succesibili ai defunctului
Miu Corneliu Zenoviu,

I

CNP1541129090037, decedat la data
de 07.07.2019, fost cu ultimul domiciliu in Bucuresti, Sos.Giurgiului nr.5870, sect.4, sunt invitati sa se prezinte la
data de 19.08.2020 orele 12.00-16.00 la
sediul Societatii Profesionale Notariale
Mihalache Nicoleta Gabriela si Mihalache Cristina Mihaela cu sediul in
Bucuresti, Calea Serban Voda nr. 286,
bloc 3A, sc. 1, ap. 1, parter, sector 4,
pentru a lua parte la dezbaterea acestei
succesiuni, aflata pe rol in Dosarul
nr.73/2020. Pentru relatii telefon
021.335.04.76

SOMAȚII
l Prin cererea inregistrata la data de
02.07.2020 reclamanta Pelcea Iuliana
domiciliata in Arad, str. Imasului, bl. 1,
ap. 1, Jud. Arad, avand domiciliu
procesual ales la cabinet av. Laura
Mihuta, in Arad, str. N. Grigorescu, nr.
5, et. 1, ap. 3, Jud. Arad, solicita
inscrierea dreptului de proprietate
asupra imobilului identificat in C.F. nr.
304598, Sagu, nr. top. 135,136/b situat
in loc. Cruceni, comuna Sagu, Jud.
Arad, avand ca ultim proprietar
tabular pe defunctul Lenhardt Mihaly
de sub B1 din CF, cu titlu de uzurpaciune. Reclamanta isi intemeiaza
cererea pe faptul posesiei mai mare de
20 de ani de la decesul proprietarului
tabular ( articolul 28 din DecretulLege nr. 115/1938). In urma acesteia in
baza articolului 130 din Decretul- Lege
nr. 115/1938 sunt somati toti cei care
sunt interesati de indata sa inainteze
opozitie la Judecatoria Arad deoarece
in caz contrar, in termen de o luna de
la aceasta ultima publicare se va
proceda la solutionarea cererii.

DIVERSE
l Societatea SC Naturpharma
Products RO SRL, CUI:RO25672422,
înregistrat la Registrul Comerțului sub
nr.J40/6933/2009, titular al activității
de Comerț cu ridicata al produselor
chimice- cod CAEN 4675, la adresa:
str. Nicodim, nr. 18, sector 6, București,
anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a autorizației de mediu pentru activitate.
Informațiile privind potențialul
impact asupra mediului al activității
pot fi consultate la sediul APM București, str. Lacul Morii, nr. 1, sector 6,
București, tel.021.430.66.77, în zilele
de luni-vineri, între orele 09:00-12:00.
Observațiile publicului se primesc
zilnic, la sediul APM București, str.
Lacul Morii, nr. 1, sector 6, București.
l Arafura SRL, cu domiciliul în jud.
Constanța, municipiul Constanța, str.
Eliberării, nr. 30, bl. DR12, sc. A, ap. 8,
titular al notificării privind „Elaborare
plan urbanistic zonal în vederea modificării indicatorilor urbanistici”,
amplasat în județul Constanța, oraș
Năvodari, zona Mamaia Nord, Popas

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

III Mamaia, lot 10, număr cadastral
100036, anunță publicul interesat că în
urma parcurgerii etapei de încadrare
din ședința CAT din data 15.07.2020
s-a luat decizia supunerii procedurii de
adoptare fără aviz de mediu. Publicul
poate formula comentarii privind
decizia etapei de încadrare pe care le
trasmite în scris Agenției pentru
Protecția Mediului Constanța, str.
Unirii, nr. 23, tel./fax 0241.546.696, în
termen de 10 zile calendaristice de la
publicarea anunțului.
l SC South Land Invest SRL intenţionează să solicite de la Administrația
Națională „Apele Române”, Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea,
aviz de gospodărire a apelor pentru
„Parc de agrement”, Bolintin Deal,
județul Giurgiu. Persoanele care
doresc să transmită observaţii, sugestii
şi recomandări se pot adresa: -Societății: SC South Land Invest SRL, cu
sediul social în str. Gării, nr. 273b, com.
Grădinari, jud. Giurgiu,
tel.400744.483.033, fax:
400744.483.033, reprezentată de
Kassianos Ioannis în calitate de administrator; -Administrației Bazinale de
Apă Argeș-Vedea, Pitești, str.Câmpulung nr.6-8, cod poștal 0300,
tel.0248.223.449.
l Truți Iluță anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de emitere
a acordului de mediu pentru proiectul
„Construire casă D+P și beci, împrejmuire”, propus a fi amplasat în com.
Giroc, str. Sălaj, CF nr. 405141, jud.
Timiș. Informațiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului
Timiș, Bv Liviu Rebreanu, nr.18-18A,
Timișoara și la adresa beneficiarului
Com.Giroc, sat Chișoda, str.Mărului,
nr.1, jud.Timiș, în zilele de luni-joi,
între orele 8:00-16:30 și vineri, între
orele 8:00-14:00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM
Timiș.
l Anunț public privind decizia etapei
de încadrare: Societatea ANA Tower
Offices SRL titular al proiectului,
anunță publicul interesat asupra luării
deciziei etapei de încadrare de către
A.P.M. București, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în
cadrul procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului pentru
proiectul Spălătorie auto- tip WashMaster”, propus a fi amplasat în București, Bdul Poligrafiei, nr. 1F, sector 1.
Proiectul deciziei de încadrare şi
motivele care o fundamentează pot fi
consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM
București din Aleea Lacul Morii, nr.1,
sector 6, București, în zilele de lunivineri, între orele 8:30-12:00 precum şi
la următoarea adresă de internet:
http://apmbuc.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/ obser-

GATA!
Simplu, nu?

vații la proiectul deciziei de încadrare
în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunțului pe pagina
de internet a APM București. Titular
de proiect Ana Tower Offices SRL prin
Taban Ion Președinte al Consiliului de
Administrație.
l Unitatea administrativ-teritorială
Ghercești, din judeţul Dolj, anunţă
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectorul cadastral
nr. 15 începând cu data de 30.07.2020,
pe o perioadă de 60 de zile, la sediul
Primăriei Ghercești, conform art.14
alin.(1) şi (2) din Legea cadastrului şi a
publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primăriei și pe site-ul
Agenției Naționale de Cadastru și
Publicitate Imobiliară. Cererile de
rectificare depuse prin orice alte
mijloace de comunicare decât cele
menționate mai sus, nu vor fi luate în
considerare.
l Arcului Imobiliare SRL, sat Ianova,
comuna Remetea Mare, nr.94, jud.
Timiș, anunță elaborarea primei
versiuni a planului/programului
Planului Urbanistic Zonal, “PUZConstruire Imobil Locuințe Colective
și Funcțiuni Complementare”, situat
în Municipiul Timișoara, strada
Arcului, nr.1, identificat prin CF
nr.405509 și declanșarea etapei de
încadrare pentru obținerea avizului de
mediu. Consultarea primei versiuni a
planului/programului se poate realiza
la adresa proiectantului planului/
programului, localitatea Timișoara, str.
Banu Mărăcine, nr. 13A, zilnic între
orele 09:00-12:30. Comentariile și
sugestiile se vor transmite în scris la
sediul APM Timiș, str.B-dul Liviu
Rebreanu, nr.18-18A, în termen de 15
zile calendaristice de la data prezentului anunț.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency
IPURL reprezentată prin asociat coordonator LISCAN AUREL, în calitate
de lichidator judiciar al Activ Media
Events SRL desemnat prin hotararea
nr.2196 din data de 14.07.2020,
pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia a VII -a Civilă, în dosar nr.
144/3/2020, notificã deschiderea falimentului prin procedură simplificată
prevazută de Legea nr. 85/2014 împotriva Activ Media Events SRL, cu
sediul social în Bucureşti Sectorul 1,
Strada Mendeleev, Nr. 17, Etaj 1, Ap.
6, CUI 33997000, nr. de ordine în
registrul comerţului J40/4975/2015.
Persoanele fizice şi juridice care înregistrează un drept de creanţă împotriva Activ Media Events SRL vor
formula declaraţie de creanţă care va
fi inregistrată la grefa Tribunalul
Bucureşti - Secţia a VII-a Civilă, cu
referire la dosarul nr. 144/3/2020, în
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urmatoarele condiţii : a) termenul
limită pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor în tabelul creanţelor 25.08.2020; b) termenul limita
pentru verificarea creanţelor, intocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor
01.09.2020; c) termenul limita pentru
definitivarea tabelului creanţelor la
15.09.2020; d) data primei şedinţe a
adunarii generale a creditorilor
03.09.2020, ora 14:00; e) adunarea
generală a asociaţilor Activ Media
Events SRL la data de 27.07.2020, ora
14:00 la sediul lichidatorului judiciar.
l Cabinet Individual de Insolvență
Grigorian Andreea - Gina, în calitate
de lichidator judiciar al „All4shop.It”
S.R.L. (în faliment/in bankruptcy/en
faillitte) cu sediul în sat Putna, com.
Bolotești, jud. Vrancea, număr de
ordine în registrul comerțului
J39/623/2013 ; CUI 32486333notifică
deschiderea procedurii simplificate a
insolvenţei asocietății „All4shop.It”
S.R.L. Societatea „All4shop.It” S.R.L.
are obligaţia ca în termen de 10 zile de
la deschiderea procedurii insolventei
să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 din Legea
nr.85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenței si de insolvență. Termenul limită pentru inventarierea bunurilor și încheierea
procesului verbal de inventar este
06.08.2020. Termenul limită pentru
depunerea cererilor de creanţe este
13.08.2020Termenul limită pentru
verificarea creanţelor, întocmirea,
afișarea și comunicarea tabelului
preliminar al creanţelor este
21.08.2020.Termenul pentru depunerea contestațiilor la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea
acestuia in BPI. Termenul pentru
afișarea tabelului definitiv al creanțelor este 27.08.2020. Termenul pentru
continuarea procedurii
este21.09.2020. Se notifică faptul că
prima Adunare a Creditorilor va avea
loc la sediul lichidatorului judiciar
mun. Iași, șos.Ștefan cel Mare și
Sfânt, nr.4, complesx Exclusive Residence, bloc A2, demisol, spațiul nr.6,
în data de 25.08.2020 ora 10:00, având
ca ordine de zi: 1. Alegerea comitetului creditorilor şi desemnarea preşedintelui acestuia; 2. Confirmarea
lichidatorului judiciar. Nu se pune în
discuția creditorilor remunerația lichidatorului judiciar având în vedere că
în patrimoniul debitoarei nu au fost
identificate bunuri - renumeratia
lichidatorului judiciar urmând a fi
suportată din fondul de lichidare în
conformitate cu dispozițiile art.38
alin.5 din OUG nr.86/2006. Se notifică
asociatii societăţii debitoare faptul că
va avea loc Adunarea Asociaţilor la
sediul lichidatorului judiciar în mun.
Iași, șos. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.
4, complex Exclusive Residence, bloc
A2, demisol, spațiul nr.6, în data

06.08.2020 ora 12:00, în vederea
desemnării administratorului special.

ADUNARI GENERALE
l Anunţ prealabil privind afişarea
publică a documentelor tehnice ale
cadastrului. Denumire judeţ: Sibiu.
Denumire UAT: Nocrich. Sectoare
cadastrale: 15, 16, 17, 18, 19, 31, 99,
100, 107, 121, 122, 123, 131 şi 141.
Oficiul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Sibiu anunţă publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectoarele cadastrale nr.15, 16,
17, 18, 19, 31, 99, 100, 107, 121, 122,
123, 131 şi 141 UAT Nocrich pe o
perioadă de 60 de zile calendaristice,
conform art.14 alin.(1) şi (2) din
Legea Cadastrului şi a Publicităţii
Imobiliare nr.7/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Data de început a afişării: 23.07.2020.
Data de sfârşit a afişării: 21.09.2020.
Adresa locului afişării publice: Localitatea Nocrich, Strada Principală, nr.
274, judeţul Sibiu. Repere pentru
identificarea locaţiei: Primăria
Comunei Nocrich. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul Primăriei
Comunei Nocrich de luni până joi
între orele 9:00-15:00 şi vineri între
orele 9:00-12:00, şi pe site-ul Agenţiei
Naţionale de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară. Informaţii privind
Programul naţional de cadastru si
carte funciară 2015-2023 se pot obţine
pe site-ul ANCPI la adresa http://
www.ancpi.ro/pnccf/
l Convocator al Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor CertAsig
-Societate de Asigurare și Reasigurare
SA. București, str. Nicolae Caramfil,
nr. 61B, sector 1, J40/9518/2003, CUI
12408250. În atenția acționarilor
CertAsig -Societate de Asigurare și
Reasigurare SA, CITR Filiala Cluj
SPRL, societate civilă profesională
-practician în insolvenţă cu sediul în
Cluj-Napoca, Calea Dorobanți nr.48,
et.3, județul Cluj, înmatriculată la
Registrul Formelor Organizate al
U N P I R s u b n r. R F O I I
-0760/25.04.2014 şi în Tabloul UNPIR
sub nr.2B0760/25.04.2014, e-mail
office@citr.ro, numită în calitate de
lichidator judiciar provizoriu al debitoarei CertAsig -Societate de Asigurare și Reasigurare SA (în faliment, in
bankruptcy, en faillite), în continuare:
„Certasig”, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerțului București sub
nr.J40/9518/2003, CUI 12408250, cu
sediul social situat în Str. Nicolae
Caramfil, nr. 61B, sector 1, București,
prin hotărârea nr.1679/2020 pronunțată în data de 29.06.2020 de cătreTribunalul București, Secția a VII-a
Civilă, în dos.nr.8080/3/2020, având în
vedere: 1. La data de 29.06.2020
Tribunalul București, Secția a VII-a, a
dispus deschiderea procedurii fali-

mentului prevăzută de Legea
nr.85/2014, faţă de debitoarea
CertAsig -Societate de Asigurare și
Reasigurare SA în dosarul
nr.8080/3/2020, desemnând lichidator
judiciar pe CITR Filiala Cluj SPRL;
2. Incidenţa art.52 din Legea
nr.85/2014; 3. Incidenţa art.5 pct.4 din
Legea nr.85/2014; 4. Incidenţa art.55
din Legea nr.85/2014; 5. Reglementarea atribuţiilor administratorului
special la art.56 din Legea nr.85/2014;
6. Prevederile legii nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale; convoacă
Adunarea Generală a Acționarilor
CertAsig pentru data de 17.08.2020,
ora 12:00, la sediul social al CertAsig
sau pe data de 18.08.2020, la aceeași
oră și în același loc, în cazul în care la
prima convocare nu se vor îndeplini
condițiile privitoare la cvorum, cu
următoarea: Ordine de zi a Adunării
Generale: 1. Desemnarea administratorului special pentru debitoarea
CertAsig în procedura de insolvenţă
ce face obiectul dosarului
nr.8080/3/2020 aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VII-a. 2.
Stabilirea remunerației administratorului special și sursa plății acestuia.
3.Împuternicirea persoanei care va
întreprinde toate acțiunile necesare
pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGA și efectuarea tuturor
formalităților aferente necesare.
Raportat la art.52 alin.(2) din Legea
85/2014, vă este interzis să desemnaţi
administrator special o persoană
fizică sau juridică care are şi calitatea
de creditor. Acționarii pot participa şi
vota în Adunare prin reprezentare, în
baza unei procuri speciale, acordate
pentru respectiva Adunare. Procurile
vor fi depuse la sediul lichidatorului
judiciar, în original, cu 3 zile înainte
de convocarea Adunării Acționarilor,
sub sancţiunea pierderii exerciţiului
dreptului de vot în acea Adunare.
l Convocare pentru intrunirea
Adunarii Generale Extraordinara a
Actionarilor Societatii Decebal Tower
Imobiliare S.A. In temeiul art.113,
117, 118,119 alin(1) din Legea 31/1990
si art.12 si 13 din Actul Constitutiv al
societatii, avand in vedere solicitarea
actionarului societatii dl. Popescu
Traian, detinator al unui numar de
33.587.990 actiuni emise de catre
Societatea Decebal Tower Imobiliare
S.A. ce reprezinta o participare de
79,83% la capitalul social al acesteia,
Societatea 365Days Advisors S.R.L.,
in calitate de administrator unic al
Societatii Decebal Tower Imobiliare
S.A.,cu sediul social in Bucuresti, str.
Turturelelor nr.62, et.4, ap.4, camera
1, sect.3, inregistrata la ORCTB sub
nr.J40/10415/2014, avand CUI
RO-33560020, convoaca pe toti actionarii societatii detinatori de actiuni la
purtator si/sau actiuni nominative,
acestia din urma inregistrati in Registrul Actionarilor valabil la data de

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
referinta 17.08.2020, sa participe la
Adunarea Generala Extraordinara a
Actionarilor ce va avea loc la sediul
societatii, precum si prin corespondentă sau prin mijloace electronice de
comunicare directa la distanta, la
data de 26.08.2020, ora-16:00, cu
urmatoarea ordine de zi:1) Analiza
indicatorilor economico-financiari pe
ultimii 3 ani ai Societatii Decebal
Tower Imobiliare S.A.,cu evidentierea
evolutiei cheltuielilor si ponderea lor
in veniturile aferente perioadei analizate. 2) Aprobarea modificarii si
actualizarii Actului constitutiv al
Societatii Decebal Tower Imobiliare
S.A. dupa cum urmeaza: a)Anulare
dispozitiilor pct.6 alin.2 din
Art.15.:”Exercitarea Dreptului La Vot
In Adunarea Generala A Actionarilor.
Reguli De Conduita In Adunarea
Generala” b)Anularea dispozitiilor
Art.21.:”Conducerea Executiva”.
Urmare a eventualei aprobari a
anularii dispozitiilor Art.21, daca va fi
necesar, se vor renumerota articolele
Actului constitutiv. 3) Aprobarea
constituirii unei societati comerciale
avand ca actionari Societatea Decebal
Tower Imobiliare S.A. precum si actionari preexistenti ai acesteia, in
vederea cresterii eficientei activitatii
comerciale. Stabilirea conditiilor de
participare la constituirea noii societati si a elementelor de baza ale acesteia. Aprobarea initierii demersurilor
legale necesare si imputernicirea unor
persoane in acest scop. 4)Acordarea
imputernicirilor necesare pentru efectuarea formalitatilor subsecvente
Hotararii Adunarii Generale Extraordinare. Actionarii au dreptul sa participe la adunarea generala prin simpla
prezentare a identitatii, dupa verificarea calitatii de actionar si a numarului de actiuni detinute, conform
Registrului Actionarilor tinut in
forma electronica, valabil la data
adunarii. Actionarii detinatori de
actiuni la purtator au drept sa participe la adunarea generala numai daca
isi vor depune/transmite prin posta/
curier cu confirmare de primire, actiunile la sediul societatii. Avand in
vedere situatia actuala exceptionala
cauzata la nivel global de virusul
Covid-19 precum si masurile de
preventie luate de autoritatile din
Romania, precum limitarile privind
adunarile de persoane, vor fi luate
masuri de precautie impuse de
raspandirea coronavirus, inclusiv
folosirea de mijloace electronice de
interactiune la distanta pentru desfasurarea adunarii generale a actionarilor. Documentele referitoare la
problemele incluse in ordinea de zi,
pot fi solicitate in format electronic
sau consultate la sediul societatii,
intre orele 12:00-14:00, conform
prevederilor legale. Actionarii societatii inregistrati la data de referinta in
registrul actionarilor societatii au
posibilitatea de a vota prin corespon-

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
denta prin utilizarea formularului de
buletin de vot pentru votul prin corespondenta pus la dispozitia actionarilor de catre Societate. In cazul
votului prin corespondenta, buletinele
de vot, completate si semnate,
impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului, pot fi depuse la
societate sau transmise prin scrisoare
recomandata, servicii de posta sau
curier la sediul societatii din Bucuresti, str. Turturelelor nr. 62, et. 4, ap.
4, camera 1, sector 3, sau transmise cu
semnatura electronica extinsa pe
adresa de mail: office@decebaltower.
ro, astfel incat votul sa fie primit de
societate pana la data tinerii sedintei,
sub sanctiunea pierderii exercitiului
dreptului de vot in si pentru aceste
adunari. Pentru actionarii care doresc
sa fie reprezentati in adunarea generala, societatea solicita prezentarea de
procuri speciale de reprezentare
pentru aceasta adunare, intocmite
potrivit legii si actului constitutiv al
societatii. Procurile, impreuna cu o
copie a actului de identitate al actionarului si al reprezentantului, pot fi
depuse la societate sau transmise,
pana la data tinerii sedintei, prin scrisoare recomandata, servicii de posta
sau curier la sediul societatii din
Bucuresti, str. Turturelelor nr. 62, et. 4,
ap. 4, camera 1, sector 3, sau transmise cu semnatura electronica extinsa
pe adresa de mail: office@decebaltower.ro Accesul in sala si prezenta la
adunarile generale se va face astfel:-pentru actionarii care vor participa
fizic prezenta se va face pe baza
actului de identitate, iar pentru reprezentanti, numai cu prezentarea
procurii de reprezentare in original si
a actului de identitate;-pentru persoanele fizice/juridice care se identifica
video, prezenta se va face prin prezentarea unui act de identitate, iar pentru
reprezentantul persoanei juridice, cu
prezentarea unui exemplar original al
procurii speciale si a actului de identitate. Daca adunarea generala convocata pentru data de 26.08.2020 nu se
va putea tine din motive de cvorum,
aceasta se va tine in data de
27.08.2020, in acelasi loc, la aceeasi
ora si cu aceeasi ordine de zi. Administrator unic, Societatea 365Days
Advisors S.R.L. prin reprezentant
dl.Rotaru Florin

LICITATII
l VIA Insolv SPRL Ploieşti, str.
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
tel/fax 0244 519800, numită lichidator
judiciar conform sentintei nr.
329/07.07.2020 Tribunal Prahova,
dosar nr. 5177/105/2018, anunţă
deschiderea procedurii generale a
falimentului debitorului Sancris SRL,
com. Paulesti, sat Paulestii Noi, str.
Principala, nr. 2, tarlaua 11, jud.
Prahova, J29/795/1994, CUI 5473450.
Termenul limită pentru înregistrarea
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cererii de admitere a creanţelor este
21.08.2020. Termenul limită pentru
verificarea creanţelor, întocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 21.09.2020.
Termenul pentru întocmirea tabelului
definitiv consolidat al creanţelor este
21.10.2020.
l Par Rom SRL-in faliment prin lichidator judiciar Via Insolv SPRL scoate
la vânzare prin licitaţie publică
pornind de la valoarea de piata redusa
cu 20% in data de 25.08.2020, ora
11.00, teren extravilan - 5.887 mp
situat in Costinesti, parcela
A314/20/1/1, nr. Cadastral 10.156, CF
10.383, jud. Constanta = 152.500 lei,
teren extravilan - 8.038 mp situat in
Costinesti, parcela 314/18/1/1, nr.
Cadastral 920, CF 1132, jud.
Constanta = 208.320 lei, teren extravilan - 570mp situat in Costinesti,
parcela 314/18/1/2/2, nr. Cadastral
918/2, CF 10248, jud. Constanta =
29.760 lei. Preturile nu contin TVA.
Persoanele interesate vor cumpăra
caietul de prezentare de la lichidatorul
judiciar şi vor depune documentele de
participare la licitaţie cu o zi înainte de
data licitaţiei. Licitatia va avea loc la
sediul lichidatorului judiciar din
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc.
B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244
519800.
l SC Simtaco Travel SRL- în faliment, cu sediul social în loc. Cavnic,
str. Baia Sprie, nr. 1 A, jud. Maramureș, nr. de înregistrare la Registrul
Comerțului: J24/775/2004, CUI: RO
16438199, prin lichidatorul judiciar
Reoinsolv IPURL prin Andrișan
Adrian, CUI 39830727 și nr. înreg.
RFO II 0973, desemnat de Tribunalul
Maramureș în Dosar nr. 185/100/2014,
vinde la licitație publică la cel mai
mare preț oferit următoarele bunuri
din averea debitoarei: Stație de distribuție carburanți situată în orașul
Cavnic, Str. Baia Sprie, nr. 1A, jud.
Maramureș, bunuri imobile și mobile.
Terenul de amplasament, concesionat,
nu face obiectul evaluării. Descriere
proprietate: Amplasată la intrarea în
Cavnic, dinspre Baia Sprie, pe o
parcelă de teren cu suprafața de 1.100
mp, concesionată de la UAT Cavnic pe
o perioadă de 49 ani Clădiri și
construcții: Spațiu comercial și birou,
P+M, construcție cu structura din
zidărie portanta, mansardă din lemn,
finisată interior și exterior 2 containere
metalice cu rezervoare cilindrice
orizontale de 12000 litri fiecare pentru
2 produse, benzină și motorină Pompă
monobloc cu 2 fețe de alimentare cu 4
furtune pe fiecare față Copertină cu
structură metalică în zona alimentare
Platforme din pavele autoblocante și
platforme Rețele de utilități: energie
electrică, apă, canalizare proprie.
Evaluată la prețul de evaluare de

10.700 euro sau 51.780 lei (fără TVA),
conform raport evaluare, data de referință a evalurăriii fiind 05.06.2020. Prețul de pornire la licitație este de
100% din prețul de evaluare; Garanția de participare la licitație va fi
în procent de 10% din prețul de
pornire la licitație iar aceasta se va
depune în contul de lichidare al debitoarei cu cel târziu o zi înainte de data
la care va fi organizată licitația. Pasul
de licitație este de 5% din prețul de
pornire la licitație - Dacă un eventual
adjudecatar nu plătește în termen de
30 de zile diferența de preț, pierde
avansul plătit, urmând a se organiza o
nouă licitație. - Raportul de evaluare,
respectiv lista cu bunurile și prețul de
vânzare poate fi consultată la sediul
lichidatorului judiciar. Licitația va
avea loc în data de 24.07.2020, ora
10:00 la sediul lichidatorului judiciar
din Baia Mare, str. George Coșbuc, nr.
25/A, et. 4, ap. 38, jud. Maramureș.
Informații suplimentare se pot obține
la telefon nr. 0745 503 123/ 0749 803
941.
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:
Primăria Municipiului Vatra Dornei,
municipiul Vatra Dornei, str. Mihai
Eminescu, nr. 17, județul Suceava,
telefon/fax 0230.375.229,
0230.375.170, email: primaria@vatradornei.ro, cod fiscal 7467268. 2. Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat:
două spații în suprafață de 36,65mp,
respectiv 40,91mp, situate în incinta
Casei de Cultură din str. Gării, nr.1, ce
aparțin domeniului public al Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava,
conform H.C.L.nr.96/25.06.2020 și
temeiului legal: O.U.G.57/03.07.2019.
3. Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la
sediul instituției, Compartimentul
Juridic. 3.2. Denumirea și datele de
contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se
poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Juridic din cadrul Primăriei
Municipiului Vatra Dornei, str. Mihai
Eminescu, nr. 17, județul Suceava. 3.3.
Costul și condițiile de plată pentru
obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ: 200 de lei, iar suma se achită
la casieria Primăriei Municipiului
Vatra Dornei. 3.4. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 14.08.2020,

ora 12:00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a
ofertelor: 19.08.2020, ora 11:00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Municipiului Vatra Dornei,
str.Mihai Eminescu, nr.17, județul
Suceava. 4.3.Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: 1
exemplar original. 5. Data și locul la
care se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 19.08.2020, ora
13:00, Primăria Municipiului Vatra
Dornei, str. Mihai Eminescu, nr.17,
județul Suceava. 6. Denumirea,
adresa, numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute
și termenele pentru sesizarea instanței:
Tribunalul Suceava, Suceava, str.
Ștefan cel Mare, nr.62, județul
Suceava, cod poştal 720062, telefon
0230.214.948, fax 0230.522.296,
e-mail: trsv-registratura@just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 15.07.2020.
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:
Primăria Municipiului Vatra Dornei,
municipiul Vatra Dornei, Str. Mihai
Eminescu, nr. 17, județul Suceava,
telefon/fax 0230.375.229,
0230/375.170, email: primaria@vatradornei.ro, cod fiscal 7467268. 2. Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat:
spațiu în suprafață de 46,67mp, situat
în incinta Casei de Cultură, str.Gării,
nr.1, ce aparține domeniului public al
Municipiului Vatra Dornei, județul
S u c e a v a , c o n f o r m H . C . L . n r.
95/25.06.2020 și temeiului legal:
O.U.G.57/03.07.2019. 3. Informații
privind documentația de atribuire: se
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.
Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul
instituției, Compartimentul Juridic.
3.2. Denumirea și datele de contact ale
serviciului/compartimentului din
cadrul instituției de la care se poate
obține un exemplar din documentația
de atribuire: Compartimentul Juridic
din cadrul Primăriei Municipiului
Vatra Dornei, str. Mihai Eminescu, nr.
17, județul Suceava. 3.3. Costul și
condițiile de plată pentru obținerea
acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor O.U.G.nr. 57/2019
privind Codul administrativ: 200 de
lei, iar suma se achită la casieria
Primăriei Municipiului Vatra Dornei.
3.4. Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 14.08.2020, ora 12:00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1.
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Data-limită de depunere a ofertelor:
19.08.2020, ora 09:00. 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Primăria
Municipiului Vatra Dornei, str.Mihai
Eminescu, nr. 17, județul Suceava. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar
original. 5. Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 19.08.2020, ora 11:00,
Primăria Municipiului Vatra Dornei,
Str. Mihai Eminescu, nr. 17, județul
Suceava. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa de
e-mail ale instanței competente în
soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Suceava, Suceava, str. Ștefan cel
Mare, nr.62, județul Suceava, cod
poştal 720062, telefon 0230.214.948,
fax 0230.522.296, e-mail: trsv-registratura@just.ro. 7. Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării:
15.07.2020.

tele: 4.1. Data-limită de depunere a
ofertelor: 20.08.2020, ora 11:00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Municipiului Vatra Dornei,
str. Mihai Eminescu, nr. 17, județul
Suceava. 4.3. Numărul de exemplare
în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar original. 5.Data și locul la care se
va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 20.08.2020, ora 13:00,
Primăria Municipiului Vatra Dornei,
str.Mihai Eminescu, nr. 17, județul
Suceava. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa de
e-mail ale instanței competente în
soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Suceava, Suceava, str. Ștefan cel
Mare, nr. 62, județul Suceava, cod
poştal 720062, telefon 0230.214.948,
fax 0230.522.296, e-mail: trsv-registratura@just.ro. 7. Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării:
15.07.2020.

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, persoana de contact:
Primăria Municipiului Vatra Dornei,
municipiul Vatra Dornei, str. Mihai
Eminescu, nr. 17, județul Suceava,
telefon/fax 0230.375.229,
0230.375.170, email: primaria@vatradornei.ro, cod fiscal 7467268. 2. Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie vândut:
spațiu în suprafață de 50,04mp,
precum și a cotei de teren aferentă în
suprafață de 15,6mp, situat în str.
Mihai Eminescu, nr. 31, ce aparține
domeniului privat al Municipiului
Vatra Dornei, județul Suceava,
conform H.C.L.nr.16 din 28.01.2020 și
temeiului legal: O.U.G.57/03.07.2019.
3. Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la
sediul instituției, Compartimentul
Juridic. 3.2. Denumirea și datele de
contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la
care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Juridic din cadrul Primăriei
Municipiului Vatra Dornei, str. Mihai
Eminescu, nr. 17, județul Suceava. 3.3.
Costul și condițiile de plată pentru
obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ: 200 de lei, iar suma se achită
la casieria Primăriei Municipiului
Vatra Dornei. 3.4. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 14.08.2020,
ora 12:00. 4.Informații privind ofer-

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:
Primăria Municipiului Vatra Dornei,
municipiul Vatra Dornei, str. Mihai
Eminescu, nr. 17, județul Suceava,
telefon/fax 0230.375.229,
0230.375.170, email: primaria@vatradornei.ro, cod fiscal 7467268. 2. Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat:
spațiu în suprafață de 25,58mp, situat
în incinta Casei de Cultură din str.
Gării, nr.1, ce aparține domeniului
public al Municipiului Vatra Dornei,
județul Suceava, conform
H.C.L.nr.97/25.07.2020 și temeiului
legal: O.U.G.57/03.07.2019. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin
care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul
instituției, Compartimentul Juridic.
3.2. Denumirea și datele de contact ale
serviciului/compartimentului din
cadrul instituției de la care se poate
obține un exemplar din documentația
de atribuire: Compartimentul Juridic
din cadrul Primăriei Municipiului
Vatra Dornei, str. Mihai Eminescu, nr.
17, județul Suceava. 3.3. Costul și
condițiile de plată pentru obținerea
acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019
privind Codul administrativ: 200 de
lei, iar suma se achită la casieria
Primăriei Municipiului Vatra Dornei.
3.4. Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 14.08.2020, ora 12:00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor:
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20.08.2020, ora 09:00. 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Primăria
Municipiului Vatra Dornei, str.Mihai
Eminescu, nr. 17, județul Suceava. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar
original. 5.Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 20.08.2020, ora 11:00,
Primăria Municipiului Vatra Dornei,
str. Mihai Eminescu, nr. 17, județul
Suceava. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa de
e-mail ale instanței competente în
soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Suceava, Suceava, str. Ștefan cel
Mare, nr.62, județul Suceava, cod
poştal 720062, telefon 0230.214.948,
fax 0230.522.296, e-mail: trsv-registratura@just.ro. 7. Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării:
15.07.2020.
l 1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Comuna Bozovici, nr.251B, județul Caraş-Severin,
telefon 0255.242.145, fax
0255.242.145, e-mail: p_bozovici@
yahoo.com, cod fiscal 3228055. 2.
Informații generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează să
fie concesionat: teren cu construcţii în
suprafaţă de 3.704mp, situat în
comuna Bozovici, nr.950/C, identificat
cu număr cadastral 30433, bun proprietate publică, conform
H.C.L.25/08.08.2019 și temeiului legal:
O.U.G.57/03.07.2019. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.
Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin solicitarea scrisă,
la sediul Primăriei comunei Bozovici.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Primăriei Comunei
Bozovici, nr. 251B, județul Caraş-Severin. 3.3. Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul: Persoanele interesate
pot achita contravaloarea documentației de atribuire de 10Lei în contul
concedentului: RO06TREZ
52421330250XXXXX, deschis la
Trezoreria Bozovici, cod fiscal al
concedentului: 3228055. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
07.08.2020, ora 12:00. 4. Informaţii
privind ofertele: 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor: 17.08.2020, ora
15:00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Oferta va fi depusă la
Registratura Primăriei Comunei Bozo-

vici, nr.251B, județul Caraş-Severin.
4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original și 2 exemplare copii.
5.Data şi locul la care se va desfăşura
ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 19.08.2020, ora 12.00, la sediul
Primăriei Comunei Bozovici, nr. 251B,
județul Caraş-Severin. 6. Denumirea,
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute
şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Tribunalului Caraş Severin, municipiul Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, județul
Caraș-Severin, telefon 0255.213.304,
0255.213.135, 0255.213.592 -centrală,
fax 0255.211.554, email: ecris.115@
just.ro. 7. Data transmiterii anunţului
de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 15.07.2020.
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, persoana de contact:
Comuna Păltinoasa, comuna Păltinoasa, satul Păltinoasa, nr.419B,
județul Suceava, cod poștal 727415,
telefon 0230.231.316, fax 0230.231.316,
e-mail: primaria_comunei_paltinoasa@
yahoo.com, cod fiscal 6552861. 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie vândut: terenul în
suprafață de 240mp, proprietate
privată a Comunei Păltinoasa, judeţul
Suceava, identificat în CF nr.31642
Păltinoasa, nr.cadastral 31642, situate
în intravilanul comunei Păltinoasa,
satul Păltinoasa, zonă centrală.
Vânzarea se face conform art.363 din
OUG 57/03.07.2019 şi conform
H.C.L.nr. 11 din 18.02.2020 și
H.C.L.nr.38 din 29.05.2020. 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. 3.2. Denumirea și datele de
contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care
pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul
Urbanism și Amenajarea Teritoriului
din cadrul Primăriei Comunei Păltinoasa, comuna Păltinoasa, nr. 419B,
județul Suceava. 3.3. Costul și condițiile
de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind Codul
administrativ: 20Lei, se poate achita cu
numerar la casieria Primăriei Comunei
Păltinoasa. 3.4. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 10.08.2020, ora
14:00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor:
18.08.2020, ora 10:00. 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Primăria

Comunei Păltinoasa, comuna Păltinoasa, nr.419B, județul Suceava. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie
depusă oferta: 1 exemplar original. 5.
Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor: 18.08.2020, ora 12:00, Primăria
Comunei Păltinoasa, comuna Păltinoasa, nr. 419B, județul Suceava. 6.
Denumirea, adresa, numarul de telefon
și/sau adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Tribunalul Suceava -Secţia de
Contencios Administrativ şi Fiscal,
Suceava, str. Ștefan cel Mare, nr. 62,
județul Suceava, cod poștal 720062,
telefon 0230.214.948, 0230.523.290, fax
0230.522.296, e-mail: trsv-arhcont@
just.ro. 7. Data transmiterii anunțului
de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 16.07.2020.
l UAT Comuna Saraiu, Șos. Tulcei, nr.
29, satul Saraiu, judeţul Constanța,
telefon 0241.873.355, fax 0241.873.355,
e-mail primariasaraiu@yahoo.com,
anunță licitație publică pentru închirierea unui teren intravilan în suprafață
totală de 225mp, din CF 102491, localitatea Dulgheru, proprietate privată a
comunei Saraiu, județul Constanța.
Închirierea se face conform art.333 și
art.335 din O.U.G.nr. 57/2019 și
conform Hotărârii Consiliului Local nr.
29 din data de 30.06.2020. Informații
privind documentația de atribuire: se
regăsesc în caietul de sarcini. Documentația de atribuire se poate ridica de
la sediul Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Saraiu, Compartimentul
Urbanism. Costul și condițiile de plată
pentru obținerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ: 50Lei care se achită cu
numerar la casieria Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Saraiu.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 31.07.2020, ora 10:00. Data-limită
de depunere a ofertelor: 07.08.2020, ora
12:00, la Secretariatul Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Saraiu, cu
sediul în satul Saraiu, Șos. Tulcei nr. 29,
județul Constanța. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: un exemplar. Ședința publică de
deschidere a ofertelor se va desfășura
în data de 07.08.2020, ora 15:00, la
sediul Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Saraiu, cu sediul în satul
Saraiu, Șos.Tulcei nr.29, județul
Constanța. Instanța competentă în
soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Constanța, Strada Traian, nr.
35C, municipiul Constanța, telefon:
0241.551.345 int.245, e-mail: tr-ct-contencios-reg@just.ro
l UAT Comuna Saraiu, Șos. Tulcei, nr.
29, satul Saraiu, judeţul Constanta,
telefon 0241.873.355, fax 0241.873.355,
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e-mail primariasaraiu@yahoo.com,
anunță vânzarea de terenuri care
aparțin domeniului privat al Comunei
Saraiu, situate în comuna Saraiu,
județul Constanța: a)Lot nr.I -suprafaţa
de 13.557mp, situat în strada Preot
Cernescu Vespasian, nr. 26 bis, b)Lot
nr.II -suprafaţa de 6.822mp, situat în
strada Preot Cernescu Vespasian nr. 26,
identificat în CF nr.102063, c)Lot nr.III
-suprafaţa de 32.142mp, situat în
strada Preot Cernescu Vespasian nr.25,
identificat în CF nr.101018, d)Lot nr.IV
-suprafața de 4.978mp, situat în
parcela 367/1/2, strada Carsium nr.7
bis, localitatea Dulgheru, e)Lot nr.V
-suprafaţa de 8.160mp, situat în
parcela 367/1/1, strada Carsium nr.7,
localitatea Dulgheru, f)Lot nr.VI
-suprafaţa de 28.846mp, identificat cu
CF 102487, g)Lot nr.VII -suprafaţa de
12.398mp, identificat cu CF 102488, h)
Lot nr.VIII -suprafaţa de 11.871mp,
situat în parcela 367/2/1, strada
Carsium nr.6, localitatea Dulgheru, i)
Lot nr.IX -suprafaţa de 2.872mp, situat
în parcela 367/2/2, strada Renașterii
nr.1, localitatea Dulgheru, j)Lot nr.X
-suprafaţa de 3.526mp, situat în
parcela 367/2/3, strada Renașterii nr. 2,
localitatea Dulgheru. Vânzarea se face
conform art.363 și art.364 din
O.U.G.nr.57/2019 și conform Hotărârii
Consiliului Local nr.28 din data de
30.06.2020. Informații privind documentația de atribuire se regăsesc în
caietul de sarcini. Documentația de
atribuire se poate ridica de la sediul
Unității Administrativ- Teritoriale
Comuna Saraiu, Compartimentul
Urbanism. Costul și condițiile de plată
pentru obținerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ: 50Lei care se achită cu
numerar la casieria Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Saraiu.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 31.07.2020, ora 16:00. Data-limită
de depunere a ofertelor: 07.08.2020, ora
10.00, la Secretariatul Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Saraiu, cu
sediul în satul Saraiu, Șos.Tulcei nr.29,
județul Constanța. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un
exemplar. Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere
a ofertelor: 07.08.2020, ora 12:00, la
sediul Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Saraiu, cu sediul în satul
Saraiu, Șos.Tulcei nr.29, județul
Constanța. Instanța competentă în
soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Constanța, Strada Traian, nr.
35C, municipiul Constanța, telefon:
0241.551.345 int.245, e-mail: tr-ct-contencios-reg@just.ro

SRL, desemnat prin sentinta civila nr.
5334 din data de 02.10.2018, pronuntata in dosar nr. 47835/3/2017 aflat pe
rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a
VII a Civila, anunta scoaterea la
vanzare a bunurilor mobile aflate in
proprietatea Texima SRL, constand in
stoc articole de imbracaminte in
valoare totala de 5.208,00 RON fara
TVA. Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii falite se va organiza
in data de 28.07.2020 ora 14:00, prin
licitatie publica cu strigare. In cazul in
care bunurile mobile nu se vor adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se
vor organiza alte 5 (cinci) licitatii
saptamanale in datele de 04.08.2020,
11.08.2020, 18.08.2020, 25.08.2020 si
01.09.2020 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 documentele 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 achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea
Voda, nr. 35, bl. M27, et. 4, ap. 10,
sector 3. Costul unui caiet de sarcini
este de 200 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la
licitatie. Relatii suplimentare se pot
obtine la tel. 021.227.28.81.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al Texima

l Pierdut certificate de pregătire
profesională emis de ARR Vâlcea pe
numele Moldoveanu Alexandru
Marius. Se declară nul.

PIERDERI
l Dulcineea Light SRL, cu
sediul în M edgidia ,
J13/3221/2017, CUI:38251999,
declar pierdut Certif.
constatator punct de
lucru din Medgidia, Str.
Republicii, FN. Îl declar
nul.
l Pierdut certificat de înregistrare în
scopuri de TVA Happy Gym SRL,
C.U.I.- RO32627823, J40/41/2014,
sediul social: Municipuil Bucureşti,
Sector 3, Str. Trifoi, nr.6.
l Pierdut Certificat Constatator
nr.10393 din 08.04.2011 al SC Hinganescu Serv Com SNC Tg.Neamț,
J27//1758/1992. Îl declar nul.
l Pierdut Certificat manager transport, eliberat de ARR Arad pe numele
Isip Nicolae. Il declar nul.

