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OFERTE SERVICIU
l Angajăm Tâmplari, femei pentru șlefuit și
Montator tâmplărie. Informații: de Luni-Vineri,
între orele 08:00-16:00, la tel. 0756.099.100.
l S.C. Concret Beton S.R.L. Zărneşti angajează: maşinist la maşini pentru terasamente - 5
posturi; instalator apă - canal - 5 posturi. Oferim
salariu motivant! Telefon 0368/460066.
l Societatea Elprest Gostilele SRL cu sediul in sat
Tamadau Mare, com.Tamadau Mare, jud.Calarasi,
CUI.RO26283962, tel.0722694300, angajeaza 6
muncitori necalificati in agricultura, Cod
COR.921302. CV-urile se trimit la adresa de
mail:tancueugen@yahoo.com pana la data de
22.06.2020. Selectia va avea loc in data de
23.06.2020.
l SCA Grune Stadt SRL cu sediul in judetul
Ilfov, avand CUI 34916771, oferim spre angajare un post pentru muncitor necalificat, in
domeniul Menajere si personal de serviciu. Se
asigura carte de munca. Detalii la nr. de tel :
0724063600. Persoana de contact : Zaharescu
Robert.
l Primăria comunei Mărculeşti, cu sediul în
comuna Mărculeşti, strada Dumitru N. Seceleanu nr. 1, judeţul Ialomiţa, organizează concurs
conform HG 286/2011 pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale de
execuţie vacante de muncitor necalificat I - 1
post, în cadrul Compartimentului Administrativ
- Gospodăresc. Condiţii specifice pentru
ocuparea postului: a) - să fie cel puțin absolvent
al învățământului general obligatoriu (absolvent
a minim 8 clase); b) - să aibă vechime în muncă
de minim 6 luni; Concursul se va desfăşura la
sediul Primăriei comunei Mărculeşti: 13 iulie
2020, ora 10:00 - proba scrisă, 16 iulie 2020, ora
10:00 - proba interviu. Dosarul de concurs se
depune la sediul Primăriei comunei Mărculeşti,
la secretarul comisiei de concurs, doamna Davidescu Ştefania - Felicia, secretarul general al
comunei. Ultima zi de depunere a dosarului de
concurs este: 3 iulie 2020, ora 14:00. Relaţii la
telefon: 0243.279.384.

CITATII
l ANAF - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi - Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Constanţa. Se citează numitul
Mengher Marcel Nicolae, cu ultimul domiciliu
cunoscut în localitatea Eforie Nord - oraș Eforie,
str. Diamant nr. 1A, jud. Constanţa, în calitate de
administrator al societăţii Ambient Construct
SRL, CUI 179351353, este citat conform prevederilor Legii 85/2014, la Tribunalul Constanţa, Secţia
a II-a Civilă, în data de 8.10.2020, ora 8:30, în
dosarul nr. 4640/118/2018/a1 care are ca obiect
atragerea răspunderii patrimoniale, în temeiul art.
169 din Legea insolvenţei.
l Se citează Puchin Viorel cu ultimul domiciliu în
SUA, în dosarul 984/185/2019 al Judecătoriei
Bălcești, pentru termenul din 19.06.2020, în proces
cu Puchin Ion - pentru declarare judecătoreasca a
morții.
l Parata Infinit Inteligent Energy Srl cu sediul in
Str. Scaius, Nr. 12, Scaius, Jud.Caras-Severin, este
citata la Judecatoria Resita in dosar
nr.732/290/2020, termen 16.07.2020, Camera Sala
15, Complet C12C, cerere de valoare redusa, in
proces cu Enel Energie SA.
l Se citează numitul Curea Cătălin Ioan, cu
ultimul domiciliu cunoscut în localit. Linz, Gallanstrasse, nr. 1, ap.7, Austria, la Tribunalul Cara-Severin, în data de 10.09.2020, în calitate de pârât, în
Dosar nr. 1618/115/2018/a1.
l Se citează numitul Adam Valentin Marin, cu
ultimul domiciliu cunoscut în comuna Grădinari,
nr. 352, jud. Caraș-Severin, la Tribunalul Cara-Severin, în data de 10.09.2020, în calitate de pârât, în
Dosar nr. 3046/115/2018/a1.

l Numitul Tarhon Gheorghe, cu ultimul domiciliu
cunoscut în oraș Tg. Frumos, str. Petru Rareș,
bl.G2, sc.A, et. 2, ap. 12, jud. Iași, este citat în calitate de pârât în proces cu Ciobanu Mariana partaj bunuri comune, la Judecătoria Pașcani, în
dosar nr. 4830/866/2017 pentru data de 30.07.2020,
ora 10:00, complet C09MF.
l Prin prezenta somație se aduce la cunoștința
celor interesați faptul că petenta Gergely Maria,
domiciliată în comuna Ilieni, sat Dobolii de Jos, nr.
174, jud. Covasna, solicită constatatrea dobândirii
prin uzucapiune a dreptului de proprietate asupra
imobilului sub nr.top.816/125 în suprafață de
1079mp, situat în comuna Ilieni, sat Dobolii de
Jos, FN, figurând în cartea funciară cadastrală a
comunei Dobolii de Jos, pe numele UAT Ilieni.
Toți cei interesați pot face opoziție în termen de 1
lună de la afișare la Judecătoria Sfântu Gheorghe,
str.Kriza Janos nr.2, jud.Covasna. Dosar.
1541/305/2020.
l Zorilă Daniel Marian este chemat la data de
30.06.2020, la Judecătoria Craiova, CMF 2, ora
09:00, în calitate de pârât, având ca obiect divorț,
în dosarul nr. 21552/215/2019.
l Manolache (fostă Cocia) Monica Mihaela este
citată la Judecătoria Iași, cu sediul în Iaşi, str.
Anastasie Panu, nr. 25, jud.Iași, pe data de
09.09.2020, ora 10:45, complet C13, sala 1, în calitate de pârâtă în dosarul nr. 21440/245/2019, obiect
dosar - succesiune, constatare calitate moștenitor,
reclamant fiind Manolache Marius Ioan.

SOMATII
l Prin cererea înregistrată la data de 25.10.2019,
reclamanta Ambro Camelia, cu domiciliul în sat
Semlac, com.Semlac, nr. 429, jud. Arad, solicită
înscrierea dreptului de proprietate asupra cotei
de 1/2 din imobilul casă și teren în suprafață de
595mp, situat în loc. Semlac, nr. 429, jud.Arad și
constatarea dobândirii de către aceasta a dreptului de proprietate cu titlu de uzucapiune a cotei
de 1/2 din imobilul casă și teren în suprafață de
595mp situat în loc.Semlac, nr. 429, jud.Arad,
înscris în CF nr. 304801 Semlac având nr. top
776/b de sub B1 și B2, proprietar tabular Susana
născută Pinczes la data de 02.02.1907 în loc.
Baciu, jud.Hunedoara, fiica lui Frigyes și Magdalena, cu ultimul domiciliu avut în Semlac, nr.
429, jud.Arad, decedată în loc.Effeltrich,
Germania, act deces nr. 6/1994, act netranscris în
România. Reclamanta își întemeiază cererea pe
faptul posesiei mai mare de 20 de ani de la
decesul proprietarului tabular (art.28 din Decretul-Lege nr.115/1938). În urma acesteia, în baza
art. 130 din Decretul-Lege nr. 115/1938, sunt
somați toți cei interesați De Îndată să înainteze
opoziție la Judecătoria Arad deoarece în caz
contrar, în termen de o lună de la această ultimă
publicare se va proceda la soluționarea cererii.
Prezenta somație se va afișa timp de o lună la
avizierul Judecătoriei Arad și la Primăria
comunei Semlac, jud.Arad, un exemplar fiind
publicată într-un ziar de largă răspândire, pe
cheltuiala reclamantei.
l Prin cererea inregistrata sub dosar nr.
480/246/2020, reclamantul Farcas Arsenie, domiciliat in Comuna Sofronea, Nr. 89 A, Jud. Arad, a
solicitat inscrierea dreptului de proprietate al
reclamantului pe titlu de uzurpaciune, asupra
imobilului identificat in C.F. nr. 313320 Tarnova,
CF vechi 1382 Dud, cu nr. top. 248, compus teren
intravilan in suprafata de 1296 m.p., imobil
asupra caruia figureaza ca proprietar tabular
intabulat sub B1 Sabau Pascal min.; sub B2
Sabau Zaharie, urmand a se proceda la intabularea reclamantilor asupra acestui imobil. Reclamantul sustine ca, foloseste acest imobil de peste
20 de ani, asupra caruia au exercitat o posesie
pasnica, publica, continua si nume de proprietar.
In urma acestei somatii in baza articolului 130
din Decretul- Lege nr. 115/1938, toti cei interesati
De Indata sa inainteze opozitie la Judecatoria
Ineu, deoarece in caz contrar, in termen de o luna
de la aceasta ultima publicare se va proceda la
solutionarea cererii.
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l Prin cererea inregistrata sub dosar nr.
352/246/2020 reclamantii Iuhasz Ioan si Iuhasz
Ida, ambii cu domiciliul in Ineu, str. Mocrea nr.
127, Jud. Arad, au solicitat inscrierea dreptului de
proprietate al reclamantului pe titlu de uzurpaciune, asupra imobilului identificat in C.F. nr.
301357, Silindia, CF vechi 1119, cu nr. top.
581-591/69 b , compus teren intravilan in suprafata de 1980 m.p. imobil asupra caruia figureaza
ca proprietar tabular Iuhasz Petru, Major Margareta, urmand a se proceda la intabularea reclamantilor asupra acestui imobil. Reclamantul
sustine ca, foloseste acest imobil de peste 20 de ani,
asupra caruia au exercitat o posesie pasnica,
publica, continua si nume de proprietar. In urma
acestei somatii in baza articolului 130 din
Decretul- Lege nr. 115/1938, toti cei interesati De
Indata sa inainteze opozitie la Judecatoria Ineu,
deoarece in caz contrar, in termen de o luna de la
aceasta ultima publicare se va proceda la solutionarea cererii. Prezenta somatie se va afisa timp de
o luna la Tabla de afisare a Judecatoriei Ineu si la
Primaria Silindia.

DIVERSE
l Baidoc Nelu titular al proiectului Schimbare
Destinaţie Anexa Gospodarească în Spălătorie
Auto, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Ilfov (autoritatea competentă pentru protecția mediului), în
cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului*), pentru proiectul Schimbare destinaţie
Anexa Gospodărească în Spălatorie Auto propus a
fi amplasat în comuna Clinceni, judeţul Ilfov,
strada Sabarului, nr. 166. 1. Proiectul deciziei de
încadrare și motivele care o fundamentează pot fi
consultate la sediul autorității competente pentru
protecția mediului APM Ilfov din Aleea Lacul
Morii, nr.1, sector 6, Bucureşti, în zilele de luni- joi ,
între orele 9-13, precum și la următoarea adresă de
internet http://apmif.anpm.ro/ (pagina de internet
a autorității competente pentru protecția
mediului).Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în
termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe
pagina de internet a autorității competente pentru
protecția mediului. 2. Publicul interesat poate
depune propuneri în ceea ce privește conținutul
raportului privind impactul asupra mediului la
sediul autorității competente pentru protecția
mediului APM Ilfov, în termen de 10 zile de la data
publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
l Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail
ale persoanei de contact: 1. Comuna Peciu Nou, cu
sediul în Comuna Peciu Nou, nr. 189, judeţul
Timiş, telefon 0256.414.500, fax 0256.414.826,
e-mail: contact@primariapeciunou.ro, cod fiscal
4358207. 2. Reglementări legale: Legea 350/2005
privind regimul finanțărilor din fonduri publice
alocate pentru activitățile nonprofit de interes
general, cu modificările și completările ulterioare,
HCL nr.31/21.02.2020 privind aprobarea bugetului
local al Comunei Peciu Nou pe anul 2020, HCL 59
din 26.05.2020 privind aprobarea planului anual
de finanțare nerambursabilă. 3. Solicitanții pot fi:
persoane fizice sau persoane juridice fără scop
patrimonial -asociații și fundații constituite
conform legii. 4. Procedura aplicată: finanțare
nerambursabilă se acordă din bugetul Comunei
Peciu Nou pe bază de contract de finanțare nerambursabilă semnat între finanțator și beneficiar, în
urma aplicării procedurii de selecție proiecte și a
declarării proiectelor câștigătoare. 5. Se acordă
finanțare nerambursabilă pentru: activități sportive. 6. Suma aprobată pentru anul 2020:
110.000Lei. 7. Durata programului: anul 2020. 8.
Locul și data limită de depunere a propunerilor de
proiecte: Registratura Primăriei Peciu Nou,
Comuna Peciu Nou, nr. 189, județul Timiș, până la
data de 21.07.2020, ora 12:00. 9. Perioada de
selecție și evaluare a proiectelor: 22.07.202029.07.2020. 10. Solicitarea finanțării nerambursabile: documentația de solicitare a finanțării poate fi
pusă la dispoziție prin Compartimentul Registratură din cadrul Primăriei Peciu Nou și încărcate în
cadrul portalului: www.primariapeciunou.ro
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l Stănilă Ionuț Cătălin, Stănilă Roxana Elena,
Stănilă Aurelia, proprietari ai terenului situat în
Pantelimon, T58, P613, având numărul cadastral
116266, județul Ilfov, în suprafață de 604mp,
anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a Avizului Consultativ pentru
documentația PUZ -Modificare funcțiune în locuințe colective RMH P+4. Documentația a fost
depusă pentru consultare la Consiliul Județean
Ilfov la data de 18.06.2018. Observații/comentarii
se primesc în scris la Direcția de Urbanism din
cadrul Consiliului Județean Ilfov, strada
Gheorghe Manu nr. 18, sector 1 (tel.021.212.56.93),
în termen de 15 zile de la data publicării anunțului.
l Ionescu Matei Alexandru, titular al proiectului
Plan Urbanistic de Detaliu- „Construire imobil
locuințe cu regim de înălțime S+Ds+P+3E+4,5Er,
Str.Fruntaș Constantin Tudor, Nr. 14E, Sector 3,
București”, având adresa poștală Strada Emanoil
Porumbaru, nr.42A, et.1, ap.5, Sector 1, București
-anunță publicul interesat asupra intenției de
elaborare a documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu -Construire imobil locuințe cu
regim de înălțime S+Ds+P+3E+4,5Er, Str.Fruntaș
Constantin Tudor, Nr. 14E, Sector 3, București.
Publicul interesat este rugat să trimită observații/
comentarii în scris, prin poștă la adresa: Calea
Dudești, nr. 191, parter, Sector 3, București, în
atenția Departamentului Arhitect Șef, Serviciul
Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Autorizații
în Construcții.
l SC Nedex Grup SRL anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul “Amplasare sală de
evenimente, piscină, amenajare incintă, împrejmuire și branșare la utilități publice”, propus a fi
amplasat în comuna Dumbrăvița, str. Ludwig van
Beethoven, CF nr. 412755, jud.Timiș. Informațiile
privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, Municipiul Timișoara, B-dul.Liviu Rebreanu, nr. 18-18A,
jud.Timiș, și la sediul titularului SC Nedex Grup
SRL, Municipiul Timișoara, str.Ivanovici D.
Mendeleev, nr. 1/B, jud.Timiș, în zilele de luni-joi,
între orele 8:00-16:30, vineri, între orele 8:00-14:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul
APM Timiș.
l Anunț privind lucrarea “Construcție Stație
Distribuție Carburanți și Spălătorie Auto“ pe
strada Caracalului, nr. 12-14, Corabia, jud.Olt,
privind obținere PUZ la adresa mai sus menționată. Beneficiar: SC Dolgas SRL.
l Ministerul Fondurilor Europene, titular al
Programului Operațional Capital Combaterea
Sărăciei 2021-2027, anunţă publicul interesat
asupra deciziei etapei de încadrare din cadrul
procedurii de evaluare de mediu conform căreia:
planul nu are efecte semnificative asupra
mediului, nu necesită evaluare de mediu. Decizia
este afișată pe pagina web a Ministerului Mediului,
Apelor și Pădurilor la următorul link : http://www.
mmediu.ro/articol/program-operational-combaterea-saraciei/3351. Observațiile publicului cu privire
la decizia etapei de încadrare pot fi transmise
Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor Direcția Evaluare Impact și Controlul Poluării,
bld. Libertății nr. 12, sector 5, București, în termen
de 10 zile de la data publicării anunțului.
l Ministerul Fondurilor Europene, titular al
Programului Operațional Capital Uman (POCU)
2021-2027, anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare din cadrul procedurii de
evaluare de mediu conform căreia: planul nu are
efecte semnificative asupra mediului, nu necesită
evaluare de mediu și poate fi suspus procedurii de
adoptare fără aviz de mediu. Decizia este afișată
pe pagina web a Ministerului Mediului, Apelor și
Pădurilor la următorul link : http://www.mmediu.
ro/articol/program-operational-capital-uman/3349. Observațiile publicului cu privire
la decizia etapei de încadrare pot fi transmise
Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor Direcția Evaluare Impact și Controlul Poluării,
bld. Libertății nr. 12, sector 5, București, în termen
de 10 zile de la data publicării anunțului.
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ANAF - Direcţia Generală Regională a Finanţelor
Publice Braşov. Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Braşov, cu sediul în Braşov, Bdul.
Mihail Kogălniceanu nr. 7, prin reprezentant legal
Mihai Adrian Harlab, în calitate de creditor în cauza
ce formează obiectul dosarului nr. 4471/62/2019
aflat pe rolul Tribunalului Braşov, citează debitoarea
SC FOR MIND MARKET SRL, prin reprezentant
legal, identificată prin CUI 38746645; J/08/184/
2018, cu sediul în Mun. Braşov, str. Dealul de Jos, nr.
7, camera 1, ap. 3A, jud. Braşov, cu menţiunea de a
se prezenta la Tribunalul Braşov, B-dul. 15
Noiembrie nr. 45, în ziua de 09.07.2020, ora 10.00,
sala T5, complet CI4.

l Ministerul Fondurilor Europene, titular al
Programului Operațional Sănătate 2021-2027,
anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de
încadrare din cadrul procedurii de evaluare de
mediu conform căreia: programul poate avea
efecte semnificative asupra mediului, fiind necesară continuarea procedurii de evaluare de mediu
și elaborarea raportului de mediu. Decizia este
afișată pe pagina web a Ministerului Mediului,
Apelor și Pădurilor la următorul link : http://www.
mmediu.ro/articol/program-operational-sanatate/3353. Observațiile publicului cu privire la
decizia etapei de încadrare pot fi transmise Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor - Direcția
Evaluare Impact și Controlul Poluării, bld. Libertății nr. 12, sector 5, București, în termen de 10 zile
de la data publicării anunțului.
l Ministerul Fondurilor Europene, titular al
Programului Operațional Tranziție Echitabilă
(Justă) 2021-2027, anunţă publicul interesat
asupra deciziei etapei de încadrare din cadrul
procedurii de evaluare de mediu conform căreia:
programul poate avea efecte semnificative asupra
mediului, fiind necesară continuarea procedurii de
evaluare de mediu și elaborarea raportului de
mediu. Decizia este afișată pe pagina web a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor la următorul
link : http://www.mmediu.ro/articol/program-operational-tranzitie-echitabila/3352. Observațiile
publicului cu privire la decizia etapei de încadrare
pot fi transmise Ministerului Mediului, Apelor și
Pădurilor – Direcția Evaluare Impact și Controlul
Poluării, bld. Libertății nr. 12, sector 5, București,
în termen de 10 zile de la data publicării anunțului.
l Ministerul Fondurilor Europene, titular al
Programului Operațional Tranziție Echitabilă
(Justă) 2021-2027, anunţă publicul interesat
asupra deciziei etapei de încadrare din cadrul
procedurii de evaluare de mediu conform căreia:
programul poate avea efecte semnificative asupra
mediului, fiind necesară continuarea procedurii de
evaluare de mediu și elaborarea raportului de
mediu. Decizia este afișată pe pagina web a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor la următorul
link : http://www.mmediu.ro/articol/program-operational-tranzitie-echitabila/3352. Observațiile
publicului cu privire la decizia etapei de încadrare
pot fi transmise Ministerului Mediului, Apelor și
Pădurilor - Direcția Evaluare Impact și Controlul
Poluării, bld. Libertății nr. 12, sector 5, București,
în termen de 10 zile de la data publicării anunțului.
l Omv Petrom S.A./Expert Petroleum Solutions
S.R.L., anunţă publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul „Inlocuire Cupon Conducta Titei Parc
46 Ticleni – Parc15 Ticleni” propus a fi amplasat
în extravilan si intravilan oras Ticleni, judeţul
Gorj. Informaţiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Gorj din municipiul
Tg-Jiu, str. Unirii, nr. 76 şi la sediul OMV Petrom
S.A. din Bucuresti, sector 1, str. Coralilor, nr. 22, în
zilele de luni - vineri, între orele 08:00 - 16:00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul
APM Gorj.
l Just Insolv SPRL notifica deschiderea procedurii generale a insolventei in dosarul nr.
924/105/2020 Tribunal Prahova, conform sentintei
civile nr. 216 din 03.06.2020 privind pe SC Mikasol
Home Const SRL, cu termenele: depunere declarații creanță 17.06.2020, întocmirea tabelului
preliminar al creanțelor 07.07.2020, întocmirea
tabelului definitiv 29.07.2020, prima Adunare a
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Creditorilor avand loc in data 12.07.2020, orele
12:00 la sediul administratorului judiciar din
Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.
l Just Insolv SPRL notifica deschiderea procedurii generale a insolventei in dosarul nr.
973/105/2020 Tribunal Prahova, conform
sentintei civile nr. 217 din 03.06.2020 privind pe
SC World Wide Welding BY CRS SRL, cu termenele: depunere declarații creanță 17.06.2020,
întocmirea tabelului preliminar al creanțelor
07.07.2020, întocmirea tabelului definitiv
29.07.2020, prima Adunare a Creditorilor avand
loc in data 12.07.2020, orele 12:00 la sediul administratorului judiciar din Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.
l Just Insolv SPRL notifica deschiderea procedurii generale a insolventei in dosarul nr.
985/105/2020 Tribunal Prahova, conform
sentintei civile nr. 214 din 03.06.2020 privind pe
SC Tea-Tour SRL, cu termenele: depunere declarații creanță 17.06.2020, întocmirea tabelului
preliminar al creanțelor 07.07.2020, întocmirea
tabelului definitiv 29.07.2020, prima Adunare a
Creditorilor avand loc in data 10.07.2020, orele
12:00 la sediul administratorului judiciar din
Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.
l SC Efficient Residence SRL, titular al proiectului „Construire Imobile Locuinte Colective cu
Regim de Înălțime P+4E, Împrejmuire Teren, la
adresa: Drumul Dealu Cucului, nr.52, Sector 4,
București”, anunță publicul interesat asupra
depunerii solicitării de obținere a acordului de
mediu. Informațiile privind potențialul impact
asupra mediului al proiectului propus pot fi
consultate la sediul APM București din Aleea
Lacul Morii, nr.1, Sector 6, în zilele de luni până
vineri, între orele 9:00-12:00, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbuc.anpm.ro
l SN Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța SA publică rezumatul Hotărârii nr. 94/01.02.2017, pronunțată de Consiliul
Național pentru Combaterea Discriminării, în
dosarul nr. 48/2016. Prin Hotărârea Consiliului
Național pentru Combaterea Discriminării nr.
94/01.02.2017, pronunțată în dosarul nr. 48/2016,
petent fiind Sindicatul Liber AIC-MK, reclamați
fiind SN Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu -Constanța SA, Sindicatul Independent
al Sn Aimkc SA, Colegiul Director a hotărât: 1.
Favorizarea sindicatului reprezentativ într-o serie
de domenii, acordare de drepturi este discriminatorie conform art.2 alin.1 și art.7 lit.f) din OG nr.
137/2000; 2. Aplică amenda contravențională în
sumă de 5.000Lei față de SN Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu -Constanța SA, str.
Tudor Vladimirescu, nr. 4, Mihail Kogălniceanu
nr. 4, județul Constanța, J13/2498/1998, CUI
RO11212645, conform art. 26 alin.1 al OG
137/2000; 3.Obligă primul reclamat să publice
rezumatul prezentei hotărâri, cu excluderea
datelor cu caracter personal, într-un ziar de circulație națională conform art.26 alin.2 al OG
nr.137/2000; 4.O copie a prezentei hotărâri se va
comunica părților și Administrației Județene a
Finanțelor Publice Constanța pentru plata
amenzii.

SELECȚIE PROIECTE
l Anunţ de Participare: Programul NaţionalFondul pentru Azil, Migrație și Integrare Ref:
FAMI/20.02. Inspectoratul General pentru
Imigrări desfăşoară o procedură de evaluare şi
selecţie a proiectelor de grant, vizând implementarea acţiunilor: ”Integrarea socială a beneficiarilor unei forme de protecție și a străinilor cu
ședere legală în România”, ”Asistenţă şi consiliere
juridică pentru SA și BPI”, ”Asistență socială/
materială pentru SA” și ”Asistență medicală și
psihologică pentru SA” din cadrul Programului
Naţional– Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare. Data limită pentru depunerea propunerilor
este: 02.07.2020, ora 09:00. Perioada de selectie si
evaluare a proiectelor este: 02.07.2020, ora 10.0027.08.2020. Instrucţiunile pentru solicitanţi în
forma completă se găsesc pentru consultare la
Inspectoratul General pentru Imigrări, str. Lt. col.
Constantin Marinescu nr.15A, sector 5, Bucureşti
şi pe pagina de Internet, www.igi.mai.gov.ro.
Pentru informaţii detaliate şi clarificări puteţi să
ne contactaţi la tel. +4021.410.75.13 sau e-mail:
sip.igi@mai.gov.ro.Procedura de evaluare şi
selecţie a proiectelor de grant se desfăşoară pe
baza prevederilor Ordinului MAI nr. 75 din 9 iulie
2015 privind evaluarea şi selecţia proiectelor de
grant în cadrul Programului naţional al României
de sprijin din Fondul pentru azil, migraţie şi
integrare pentru perioada 2014-2020. Anunţ
publicat în Monitorul Oficial al României nr.
107/16.06.2020, Partea a VI-a.
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IMOBILIARE
l Anunț De Publicitate Privind Cumpărarea
Unui Imobil Cu Destinația De Sediu Pentru
Autoritatea Națională Pentru Administrare Și
Reglementare În Comunicații. Autoritatea Națională Pentru Administrare Și Reglementare În
Comunicații, cu sediul în București, str. Delea
Nouă, nr. 2, sector 3; e-mail: ancom@ancom.ro,
web: www.ancom.ro, în calitate de autoritate
contractantă. Obiectul Procedurii: Achiziția unui
imobil cu destinația de sediu central pentru
Autoritatea Națională pentru Administrare și
Reglementare în Comunicații; Procedura de
atribuire aplicată: procedură internă; Modul
obținerii documentației de achiziție. Gratuit: prin
descărcarea de pe site-ul Ancom, respectiv www.
ancom.ro - secțiunea Anunțuri - Anunțuri achiziții imobile; de la sediul autorității contractante;
prin orice formă legală de transmitere, în urma
unei solicitări scrise, înregistrată la Ancom Sediul
Central. Termenul limită de depunere a ofertelor:
data de 17.08.2020, ora 11:00; a) Adresa la care se
depun ofertele: sediul Ancom, str. Delea Nouă,
nr. 2, sector 3, București - Registratură; b) Limba
în care se redactează oferte: limba română; Data,
ora și locul deschiderii ofertelor: data de
17.08.2020, ora 12:00, sediul Ancom, str. Delea
Nouă, nr. 2, sector 3, București; Criterii de calificare ofertanți: conform Cap.2 și Cap.3 din
Caietul de sarcini; Criteriul de atribuire: obținerea celui mai bun punctaj, conform Cap.5 din
Caietul de sarcini; Perioada de timp în care
ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă până la 31 martie 2021; Depunerea ofertelor: se
va efectua conform Cap. 4, pct.4.1 - Etapa de
depunere a ofertelor și Cap.8 - Modul de prezentare a ofertelor din Caietul de sarcini și ofertele
pot fi depuse incepând cu data de 06 iulie 2020;
Reguli pentru solicitările de clarificări: Toți posibilii ofertanți pot solicita clarificări, în scris, atât
de la sediul central Ancom, cât și pe email la
adresa achizitiesc@ancom.ro, până la data de
20.07.2020, ora 14:00. Solicitările primite ulterior
acestei date nu vor fi luate în considerare. Autoritatea contractantă va răspunde solicitării în cel
mult 5 zile lucrătoare de la primire. Regulile de
formulare a contestațiilor: conform prevederilor
Caietului de Sarcini. Contestațiile se depun, în
scris, la sediul central Ancom. Comisia de soluționare a contestațiilor va transmite ofertantului
contestatar un exemplar al procesului verbal de
soluționare a contestației. Relații suplimentare:
De luni până joi, în intervalul orar 08:30 - 17:00 și
vineri, în intervalul orar 08:30 - 14:30, persoană
de contact Florian Gomoi, tel. mobil/fix:
0771.168.190/ 0372.845.541 sau pe email la
adresa achizitiesc@ancom.ro Orice ofertant
poate participa la deschiderea ofertelor în condițiile menționate în Caietul de sarcini.

ADUNARI GENERALE
l Subsemnata Gheorghe Elena, născută la data
de 13.01.1973, în mun.Ploiești, domiciliata în
mun.Ploiești, str.Saturn, nr.5, jud.Prahova, cod
numeric personal 2730113293131, posesoare a
cărţii de identitate seria PX-293937, eliberată de
SPCLEP Ploiești la data de 09.10.2014, în calitate
de Asociat cu un număr de 3016 părți sociale,
având cota de participare de 80% la beneficii și
pierderi, având în vedere dispozitiile art.195 alin.2
a Legii nr.31/1991, precum și art.16 pct.2 a
Actului Constitutiv al societății, convoc pe dl.Diaconu-Alexa Iulian, născut la data de 01.03.1966,
în Sat Frecăței, Județul Tulcea, domiciliat în str.
Livezilor, nr.5, Tulcea, posesor a CI seria
TC-447469, eliberat de SPCLEP Tulcea la data de
05.03.2018, în calitate de asociat și administrator
al societății, cu un număr de 754 părți sociale,
având cota de participare la beneficii și pierderi
de 20%, la Adunarea Asocaților Societății în data
de 29.06.2020 la sediul social din str.Livezilor, nr.5
cam.4, ora 12:00, în vederea discutării și aprobării
următoarelor puncte aflate pe: Ordinea de zi: 1.
Revocarea administratorului special, Dl.Diaconu-Alexa Iulian și desemnarea unui nou adminstrator special al societății, având în vedere
modificarea acționariatului, precum și a obligațiilor acestuia în raport cu părțile sociale deținute,
în persoana d-nei Gheorghe Elena; 2.Obligarea
administratorului Diaconu Alexe Iulian de a pune
la dispoziția d-nei Gheorghe Elena actele contabile în vederea verificării situației financiare a
societății, precum și date privind situația patrimoniului, date concrete privind locul unde sunt
depozitate/uzitate pentru a putea face o inventariere a acestora, în temeiul dispozițiilor art.24.1
Actului Constitutiv; 3.Discutarea și aprobarea
situațiilor financiare ale societății și modul de
ducere la îndeplinire a planului de reorganizare al
societății; 4.Discutarea și aprobarea oportunității
antrenării răspunderii administratorului special
Diaconu-Alexa Iulian.

l Convocare: Subsemnatul Botan Constantin, în
calitate de Administrator unic al societăţii Institutul de Testare Cercetare- Dezvoltare pentru
Mecanizarea Agriculturii Romatest S.A., cu
sediul în oraşul Voluntari, Şos. Bucureşti- Ştefăneşti nr.79, jud. Ilfov, înregistrată la ORC Ilfov
sub nr. J23/2012/2004, având CUI-479338, în
conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Actului Constitutiv al societăţii,
Convoc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor de la Institutul de Testare Cercetare- Dezvoltare pentru Mecanizarea Agriculturii Romatest
S.A., care va avea loc la sediul social al societăţii
din oraşul Voluntari, Şos. Bucureşti- Ştefăneşti
nr.79, jud. Ilfov, în data de 21.07.2020, ora 12:00,
pentru toţi acţionarii societăţii înregistraţi în
registrul independent al acţionarilor ţinut de
Depozitarul Central S.A. la data de referinţa de
30.06.2020, cu următoarea ordine de zi: 1. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea raportului de
gestiune a administratorului unic pentru exerciţiul financiar al anului 2019.2. Prezentarea,
dezbaterea şi aprobarea raportului de audit
financiar aferent exerciţiului financiar al anului
2019. 3. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea
bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere
aferente exerciţiului financiar al anului 2019. 4.
Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului unic pentru exerciţiul financiar al anului
2019. 5. Aprobarea Bugetului de Venituri şi
Cheltuieli pentru anul 2020. 6. Aprobarea reînnoirii mandatului auditorului financiar al societăţii,
Iramtas Expert SRL, pentru un mandat cu o
durată de 2 ani şi împuternicirea Administratorului unic de a negocia şi încheia cu auditorul
financiar contractul de audit financiar.7. Se
supune spre discutare, analiză şi aprobare prelungirea scadenţei împrumutului contractat în
valoare de 550.000 RON precum şi majorarea
valorii acestuia la suma de 650.000 RON exclusiv
orice taxă, comisioane şi alte costuri aferente, cu o
dobândă de 8% pe an, calculată la sfârşitul perioadei contractuale, în vederea finanţării nevoilor
curente şi achitătii obligaţiilor fiscale restante la
bugetul de stat şi bugetele locale, cu instituirea
garanţiilor ipotecare corespunzătoare din patrimoniul societăţii, respectiv garanţie ipotecară
asupra unui imobil format din teren situat în Oraş
Voluntari, Şos. Bucureşti-Ştefăneşti nr 79, jud.
Ilfov. Împrumutul va fi contractat/prelungit
pentru o perioadă de 3 luni, începand cu data
semnării contractului de împrumut/actului adiţional, cu posibilitatea prelungirii scadenţei acestuia în viitor în baza unei solicitări exprese din
partea reprezentantului legal al societăţii si cu
acordul creditorului. 8. Pentru semnarea contractului de împrumut prevăzut la punctul 7, precum
şi pentru îndeplinirea celorlalte formalităţi legate
de contractarea şi garantarea acestuia se desemnează şi se împuterniceşte domnul Botan
Constantin ce îndeplineşte funcţia de administrator unic. 9. Împuternicirea domnului Botan
Constantin, ce îndeplineşte funcţia de administrator unic, pentru a semna contractul de vânzare-cumpărare de bunuri imobile (teren în
suprafaţă de 1.587mp, reprezentând clădire şi
magazie cu suprafaţă construită de 657mp şi
platformă betonată în suprafaţă de 930 mp)
situat în Str. Timisoarei nr.1, Sânnicolau Mare,
Jud. Timiş. Vânzarea a fost efectuată prin licitaţie
potrivit Hotărârii AGA din 09.12.2003 şi în baza
procesului verbal de adjudecare a licitaţiei din
data de 14.01.2004. În cazul în care cvorumul
necesar nu se va întruni la data menţionată,
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor se va
ţine la data de 22.07.2020, la aceeaşi oră şi în
acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi. Începând cu
data 01.07.2020, documentele şi materialele
propuse a fi aprobate se pot consulta, la sediul
societăţii menţionat mai sus, în fiecare zi de luni
până vineri, între orele 12:00-16:00. Acţionarii pot
participa la şedinţa adunării generale personal
sau prin reprezentanţi, în baza unei procuri
speciale, conform dispoziţiilor legale. Un exemplar original al procurii de reprezentare se depune
la sediul societăţii, cel mai târziu cu 48 de ore
înainte de adunare. Informaţii suplimentare se
pot obţine la tel. 0744.343.845. Administrator unic
Botan Constantin.

Societăţii au dreptul de a participa şi vota în
cadrul Adunării Generală Ordinare a Acţionarilor. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare
a Acţionarilor: 1. Discutarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar încheiat la 31.12.2019, precum şi aprobarea
ca profitul pentru anul 2019 să rămână nerepartizat. 2. Prezentarea raportului de gestiune al
Directoratului pe anul 2019. 3. Prezentarea
raportului de audit financiar pentru anul 2019. 4.
Discutarea şi aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pentru exerciţiul financiar din anul
2020. 5. Aprobarea planului de investiţii pentru
anul 2020. 6. Aprobarea descărcării de gestiune a
administratorilor societăţii pentru activitatea
desfăşurată în exerciţiul financiar din anul 2019,
in baza rapoartelor prezentate. 7. Numirea Auditorului financiar al Societatii si stabilirea duratei
contractului de audit financiar. 8. Desemnarea
persoanei sau persoanelor care vor efectua formalităţile legale ce se impun ăn vederea îndeplinirii
condiţiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de
adunarea generală ordinară din data de 23 iulie
2020 sau 24 iulie 2020. În situaţia in care
adunarea generală convocată nu se poate întruni
datorită nerealizării majorităţii cerute de lege şi
de Actul Constitutiv al Societăţii, aceasta se
reconvoacă la data de 24 iulie 2020, la aceeaşi oră,
în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi. Documentele şi materialele informative referitoare la
punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării,
precum şi formularele de procuri speciale pot fi
obţinute de la sediul Societăţii începând cu data
publicării prezentei Convocări. Acţionarii pot
participa la adunarea generală personal sau prin
reprezentanţi, în baza unei procuri speciale,
conform dispoziţiilor legale. Procura specială în
original se depune la sediul Societăţii, conform
dispoziţiilor legale. Informaţii se pot obţine la tel.
031.228.71.00 sau la sediul Societăţii. Preşedinte
Directorat Iamsat Muntenia S.A. ing. Eugen
Octavian

l Convocare: Directoratul S.C. Iamsat Muntenia
S.A., cu sediul în Bucuresti, Splaiul Unirii Nr.235237, Sector 3, înregistrată la Registrul Comerţului
Bucureşti sub nr. J40/16340/1993, C.U.I.
RO4195703, în temeiul: -dispoziţiilor art.117 şi
153 din Legea nr.31/1990 privind societăţile
comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, -prevederilor art. 13 din Actul
Constitutiv al Societăţii, convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de
23 iulie ora 14:00, la sediul societăţii din Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 235-237, sector 3. Doar
persoanele care sunt înregistrate la sfârşitul zilei
de 22 iunie 2020 (data de referinţă) în Registrul
Acţionarilor ţinut de Societate ca acţionari ai

l ERATĂ la Convocatorul Adunării Generale a
Fundaţiei pentru Tineret a Municipiului Bucureşti: Consiliul de Conducere al Fundaţiei pentru
Tineret a Municipiului Bucureşti, în conformitate
cu prevederile legale în vigoare şi cu art.11 alin.(1)
din Regulamentul Intern de Organizare şi Funcţionare (RIOF) al FTMB, modifică locul de desfăşurare al Adunării Generale a Organizaţiilor de/
pentru Tineret a FTMB, în sensul ca Adunarea
Generală va avea loc la imobilul Ecran Club din
Bucureşti, Şos. Grozăveşti nr.84, sector 6
-Grădina de Vară, în aceeaşi dată şi având aceeaşi
ordine de zi aşa cum a fost publicat în Jurnalul
Naţional nr. 614/29.04.2020 şi România Liberă nr.
8615/29.04.2020. Relaţii suplimentare la tel.:

l Convocare a Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor societăţii Muntenia Oil S.A.: Consiliul de Administraţie al societăţii Muntenia Oil
S.A. („Societatea”), o societate pe acţiuni cu
sediul în Bucureşti, Strada Barbu Văcărescu nr.
201, etaj 13, biroul nr. 4, sector 2, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/13754/2016, având cod
unic de înregistrare 403810 şi Identificator Unic la
Nivel European (EUID): ROONRC.
J40/13754/2016, în temeiul dispoziţiilor statutare
şi prevederilor articolului 117 din Legea Societăţilor nr. 31/1990, republicată şi modificată, prin
prezenta, convoacă Adunarea Generală Ordinară
a Acţionarilor societăţii Muntenia Oil S.A. pentru
data de 28.07.2020, ora 9:00 a.m., la sediul Societăţii, la adresa indicată mai sus, cu următoarea
Ordine de zi: 1) Aprobarea distribuirii ca dividende a sumei de 8.595.929 RON. 2) Diverse. 3)
Emiterea de autorizări şi împuterniciri pentru
parcurgerea procedurilor şi formalităţilor legale
necesare ducerii la îndeplinire a hotărârilor
adoptate, incluzand, dar fără a se limita la
acestea, transmiterea puterilor de a semna, de a
depune şi ridica documente în numele societăţii
Muntenia Oil S.A. La Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe
şi să voteze toţi acţionarii înregistraţi în registrul
acţionarilor la sfârşitul zilei de 07.07.2020, stabilită ca dată de referinţă. Registrul acţionarilor
este ţinut de societatea Prima Limited S.R.L.
Acţionarii pot fi reprezentaţi în cadrul sedintei
adunării generale a acţionarilor pe bază de
procură specială care va fi depusă în original la
Societate cu 48 ore înainte de adunarea generală
a acţionarilor. Informaţii şi documente privind
punctele aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor pot fi obţinute de
catre acţionari de la secretariatul Societăţii începând cu data convocării adunării generale a acţionarilor. Pentru ipoteza neîntrunirii cerinţelor de
cvorum în data de 28.07.2020, la ora şi locul
stabilite, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este reconvocată pentru data de 29.07.2020,
în acelaşi loc şi la aceeaşi oră. Preşedintele Consiliului de Administraţie, Shaleva Daswani Vesselina Miroliubova.

021/335.13.72; 021/410.70.72; 0752.190.705
-Roxana Elena Ionita- Secretar General FTMB;
e-mail office@ftmb.ro. Prezenta modificare intervine ca efect al măsurilor impuse de autorităţi
aferente stării de alertă.
l Convocare: În conformitate cu prevederile
articolului 117 din Legea societăților nr. 31/1990,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi având în vedere prevederile din Actul
Constitutiv al Industrialexport S.A., societate pe
acţiuni de naţionalitate română, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/252/1991, Cod Unic de
Înregistrare 1554446, cu sediul social în Bucureşti, sectorul 1, Calea Floreasca, nr. 175, etaj 7,
camera C3, (denumită în continuare „Industrialexport” sau „Societatea”), Consiliul de Administraţie al Societăţii, prin Presedinte, convoacă
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor
Industrialexport S.A. pentru ziua de 20.07.2020,
ora 10:00, adunarea urmând a se ţine, prin corespondenta, la sediul Societăţii din Bucureşti,
sectorul 1, Calea Floreasca, nr. 175, etaj 7, sala de
şedinţe, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor Societăţii la sfârşitul zilei de
01.07.2020, stabilită ca dată de referinţă. Ordinea
de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor: 1.Aprobarea Proiectului de Divizare
Parţială a Industrialexport S.A., astfel cum a fost
acesta publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a nr. 1911 din data de 05.06.2020; 2.
Aprobarea divizării parţiale şi simetrice a Industrialexport S.A., conform Proiectului de Divizare
Parţială menţionat la punctul 1 de mai sus, prin
desprinderea unor părţi din patrimoniul Societatii
si transmiterea acestora (elemente de activ si
pasiv) către societatea AGAM Investitii S.A., o
societate ce se înfiinţează ca urmare a divizării
parţiale a Industrialexport S.A.; 3.Aprobarea ca,
în baza Proiectului de Divizare Parţială, societatea AGAM Investitii S.A., ce se înfiinţează prin
divizarea Societăţii, să aibă următoarele caracteristici:Denumirea: AGAM Investitii S.A.
(conform conform dovezii provind disponibilitatea si rezervarea firmei nr. 196437/19.05.2020)
Sediul Social: Bucureşti, Calea Floreasca, nr.175,
etaj 7, camera C12, sector 1. Forma juridică:
societate pe acţiuni. Durata de funcţionare: nelimitată. Domeniul principal de activitate: Cod
CAEN 682 –Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.Obiectul
principal de activitate: COD CAEN 6820 -Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare
proprii sau închiriate.Capital social: 5.253.219,30
lei, subscris şi vărsat în întregime de către asociaţi.
Numărul de actiuni: 2.501.533 acţiuni. Valoarea
nominală a unei actiuni: 2,10 lei. Actionari:
Romenergo Holdings Overseas SRL, persoană
juridică română, cu sediul in Bucuresti, Calea
Floreasca, nr.175, etaj 7, camera C11, sector 1,
având CUI 31232620 şi J40/1877/2013, cu o
participare de 1.441.619 acţiuni, fiecare acţiune
cu valoare nominală de 2,10 lei si o valoare totală
de 3.027.399,90 lei, reprezentând 57,63% din
capitalul social al AGAM Investitii S.A; Lista
actionari juridici, cu o participare de 800.549
acţiuni, fiecare actiune cu valoare nominală de
2,10 lei şi o valoare totală de 1.681.152,90 lei,
reprezentând 32% din capitalul social al AGAM
Investitii S.A; Lista acţionari fizici, cu o participare de 259.365 acţiuni, fiecare acţiune cu valoare
nominală de 2,10 lei şi o valoare totală de
544.666,50 lei, reprezentând 10,37% din capitalul
social al AGAM Investitii S.A; Administratori:
Bezerghianu Niculai, cetăţean român, născut la
data de 15.06.1960 la București, Sector 5, domiciliat în București, sectorul 6, Aleea Potaisa nr.3,
bloc X1, ap. 5, posesor al CI seria RK nr. 142982,
emisă de SPCEP S6 la data de 13.06.2018, CNP
1600615400026, în calitate de Președinte al Consiliului de Administratie;Iliuta Remus, cetăţean
român, născut la 02.11.1967 în com. Gălăteni,
judeţul Teleorman, cu domiciliul în Bucureşti, str.
Nicolae G. Caramfil, nr 32, bl 1B, scara 2, etaj 1,
apt. 12, sector 1, CNP 1671102344243, posesor al
CI seria RX, nr 815967 eliberata de SPCEP
Sector 1, la data de 17.11.2015 -Administrator;
Mihailov Sergiu, cetăţean român, născut la data
de 06.06.1979 în Chişinau, Republica Moldova,
legitimat cu CI seria RD număr 857055, eliberată
la data de 16.06.2017 de către SPCEP Sector 3,
domiciliat în Bucureşti, sector 3, Ale. Barajul
Sadului, nr.1, bl.N5, sc.1, apt.111, CNP
1790606245428 –Administrator; 4.Aprobarea
Actului constitutiv al AGAM Investitii S.A.,
ataşat prezentei ca Anexa 1 şi parte integrantă a
acesteia; 5.Aprobarea reducerii capitalului social
al Societăţii cu suma de 5.253.219,30 lei, respectiv
de la suma de 35.271.615,30 lei la suma de
30.018.396 lei. Capitalul social total al Societăţii,
rezultat în urma Divizării, va fi în sumă de
30.018.396 lei, divizat în 2.501.533 actiuni cu
valoare nominală de 12 lei, fiecare, şi va fi deţinut
de acţionarii Societăţii, după cum urmează:
Capital subscris vărsat total 30,018,396.00 lei;
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Număr acţiuni total 2.501.533.00; Valoare Nominală 12 lei; Cota de participare la beneficii şi pierderi total: 100%, din care: -Romenergo Holdings
Overseas SRL Capital subscris vărsat
17.299.428,00 lei; Număr acţiuni 1.441.619.00;
Valoare Nominală 12 lei; Cota de participare la
beneficii şi pierderi 57.63%. Lista acţionari juridici:
Capital subscris vărsat 9.606.588,00lei; Număr
acţiuni 800.549.00; Valoare Nominală 12 lei; Cota
de participare la beneficii şi pierderi 32.00%.Lista
acţionari fizici: Capital subscris vărsat
3.112.380,00lei; Număr acţiuni 259.365.00; Valoare
Nominală 12 lei; Cota de participare la beneficii şi
pierderi 10.37%. 6. Aprobarea numirii PKF
Finconta S.R.L., persoană juridică română cu
sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Jean Louis
Calderon, nr.38, sector 2, înmatriculată la Registrul Comertului sub nr. J40/19832/1994, CUI
6383983, cu autorizaţie nr.32 emisa de Camera
Auditorilor Financiari din Romania CAFR la data
de 27.07.2001, in calitate de auditor al societatii
AGAM Investitii S.A., pentru o durata de 12 luni a
contractului de audit financiar si cu o remuneraţie
în cuantum de 600 EURO/lună; 7. Aprobarea
modificării art.5 din Actul Constitutiv al Societăţii,
care va avea următorul conţinut: “Art. 5 Capitalul
social și acțiunile: Capitalul social al societății este
de 30.018.396 lei vărsat integral; capitalul social
este împărțit în 2.501.533 acțiuni nominative emise
de societate în formă dematerializată, fiecare
acțiune având o valoare nominală de 12 lei,
evidența lor ținându-se prin înregistrare în registrul acționarilor. Cota de participare la beneficii și
pierderi acționari: Romenergo Holdings Overseas
SRL: 57,63%; Lista actionari juridici: 32,00%; Lista
actionari fizici: 10,37%.” Aprobarea actualizarii
Actului Constitutiv al Societăţii în mod corespunzător celor de mai sus. 8.Având in vedere Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
Industrialexport S.A. din data de 27.05.2019 şi
Menţiunea nr. 417333/25.06.2019, respectiv Rezoluţia nr. 85950/03.07.2019 emise de către Oficiul
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Bucuresti, precum şi schimbarea datelor de identificare ale administratorilor Iliuta Remus şi
Mihailov Sergiu se supune adunării: Aprobarea
modificarii si completării art. 17 din Actul Constitutiv al Societăţii, teza privind Membrii Consiliului
de Administraţie care va avea următorul conţinut:
„Membrii Consiliului de administraţie sunt: Bezerghianu Niculai, cetăţean român născut la data de
15.06.1960 in Municipiul Bucuresti, cu domiciliul
in Bucuresti, Aleea Potaisa, nr.3, bloc X1, scara A,
etaj 1, apt. 5, sector 6, CNP 1600615400026,
posesor al CI seria RR, nr 538855 eliberata de
SPCEP S6, biroul nr 3 la data de 02.09.2008,
pentru o durata a mandatului pana la data de
25.04.2021 -Preşedinte; Iliuta Remus, cetăţean
român, născut la 02.11.1967 in com. Galateni,
judetul Teleorman, cu domiciliul in Bucuresti, str.
Nicolae G. Caramfil, nr.32, bl.1B, scara 2, etaj 1,
apt. 12, sector 1, CNP 1671102344243, posesor al
CI seria RX, nr 815967 eliberata de SPCEP Sector
1, la data de 17.11.2015, pentru o durata a mandatului pana la data de 25.04.2021 -Administrator;
Mihailov Sergiu, cetăţean român, născut la data de
06.06.1979 in Chisinau, Republica Moldova, legitimat cu CI seria RD numar 857055, eliberata la
data de 16.06.2017 de catre SPCEP Sector 3,
domiciliat in Bucuresti, sector 3, Ale. Barajul
Sadului, nr.1, bl.N5, sc.1, apt.111, CNP
1790606245428, pentru o durată a mandatului
pana la data de 25.04.2021 - Administrator; BG
Consult Invest S.R.L., persoana juridica romana
cu sediul social in Bucuresti, Calea Floreasca nr.
175, et. 7, camera C2, sector 1, inregistrata la
Registrul Comertului de pe langa Tribunalul
Bucuresti sub nr.J40/11891/1992, avand C.I.F.
RO1564520, prin reprezentant permanent Serbu
Florica, cetatean roman, identificata cu CI seria
RR numar 753008 eliberata de S.P.C.E.P. Sector 4,
la data de 15.06.2011, cu valabilitate pana la data
de 11.06.2021, cu domiciliul in Bucuresti, sector 4,
Str. Emil Racovita, nr.16, bl.R21, sc.B, et.6, apt.66,
CNP 2650611400298, pentru o durata a mandatului pana la data de 17.01.2023; Şi IMOD LINE
Investments S.R.L., persoana juridica romana, cu
sediul social în Bucuresti, Sector 4, Soseaua Oltenitei, nr. 105, camera nr. 902, etaj 9, constructia
C17 - pavilion administrativ, înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul București
sub nr. J40/10935/2007, avand C.I.F. RO21875998,
prin reprezentant permanent Toader Elena, cetăţean român, identificata cu CI seria RR numar
884603 eliberata de S.P.C.E.P. Sector 4, la data de
01.02.2012, domiciliată în București, sector 4,
Aleea Ucea nr. 9, bl. P7, sc. 4, et. 1, ap. 66, CNP
2730102434511, pentru o durata a mandatului
pana la data de 17.01.2023 Aprobarea actualizarii
Actului Constitutiv al Societatii in mod corespunzator celor de mai sus. 9. Aprobarea imputernicirii
Presedintelui Consiliului de Administratie al
Societatii, dl. Niculai Bezerghianu, sa actioneze in
numele si pe seama Societatii, pentru a efectua
toate sau oricare din urmatoarele operatiuni: -Să

redacteze, sa semneze, sa primeasca, sa accepte si
sa transmita orice documente si declaratii necesare, inclusiv, dar fara a se limita la: versiunea
consolidata a Actului Constitutiv actualizat al
Societatii, Registrul Actionarilor Societatii Actul
Constitutiv si Registrul Actionarilor societatii
AGAM Investitii S.A., contract privind sediul
AGAM Investitii S.A., contract de audit financiar,
etc., toate in vederea ducerii la indeplinire a rezolutiilor adoptate de adunarea generala extraordinara a actionarilor si inregistrarii acestora la
autoritatile competente; -Sa reprezinte Societatea
in fata autoritatilor competente, incluzand dara
fara a se limita la Registrul Comertului, autoritati
fiscale, instante de judecata, banca, notar, si sa
indeplineasca oricare si toate formalitatile necesare in vederea ducerii la indeplinire a rezolutiilor
adoptate de adunarea generala extraordinara a
actionarilor;- Să imputerniceasca orice alte
persoane pentru exercitarea oricareia sau a tuturor
puterilor conferite de catre adunarea generala
extraordinara a actionarilor.*** Completarea
ordinii de zi: În cel mult 15 zile de la publicarea
prezentului Convocator în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a, unul sau mai mulţi acţionari ai Societăţii reprezentând, individual sau
împreună, cel puţin 5% din capitalul social al
acesteia, pot înainta Consiliului de Administraţie
al Societăţii cereri privind introducerea unor noi
puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor. Participarea la ședințele Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor: Avand in vedere dispozitiile Ordonantei de
Urgenta nr.62/07.05.2020 ( publicata in Monitorul
Oficial al Romaniei nr. 372/08.05.2020 ) pentru
adoptarea unor masuri in domeniul societatilor, in
vederea desfasurarii reuniunilor organelor statutare, exercitarea dreptului de vot in Adunarea
Generala Extraordinara a Actionarilor INDUSTRIALEXPORT SA se va efectua exclusiv prin
corespondenta, votul prin corespondenta urmand
a fi comunicat, pana la data tinerii sedintei, sub
sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în
Adunarea Generala Extraordinară a Acţionarilor,
iar comunicarea votului se va efectua prin : scrisoare recomandata/servicii de posta sau curier, cu
confirmare de primire sau scrisoare transmisa pe
cale electronica avand incorporata, atasata sau
logic asociata, semnatura electronica extinsa.
Adunarea Generala Extrardinara a Actionarilor
urmand a se tine exclusiv prin corespondenta, nu
sunt aplicabile regulile care implica prezenta fizica
a actionarilor, astfel cum sunt acestea prevazute la
art.129, art.131 alin.(1) şi (2) şi art. 195 alin. (1) din
Legea societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Acţionarii care
posedă acţiuni la purtător au drept de vot in
conditiile prezentei convocari.La Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pot participa şi
pot vota, prin corespondenta, toţi acţionarii
înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data
de 01.07.2020, stabilită ca dată de referinţă.Voturile prin corespondenta transmise, conform
prezentei, pentru prima adunare, vor rămâne
valabile pentru a doua adunare, în cazul în care
prima adunare este amânată din cauza neîndeplinirii cerinţelor legale. În cazul în care nu se vor
îndeplini condiţiile legale privind ținerea Adunării
Generale Extraordinare a Acționarilor, aceasta se
reprogramează, in aceleaşi condiţii, pentru data de
21.07.2020, la aceeaşi oră, în acelaşi loc și cu
aceeași ordine de zi; data de referință stabilită
pentru identificarea acţionarilor îndreptăţiţi să
participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor, rămâne neschimbată. Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Niculai Bezerghianu. Anexa 1 Act Constitutiv al
societăţii AGAM Investitii S.A. CAP. I - Denumirea societăţii şi sediul social: Art. 1.1. Denumirea societăţii este „AGAM Investitii S.A.”,
conform Dovezii privind disponibilitatea si rezervarea firmei nr. 196437/19.05.2020 eliberată de
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucuresti. Art. 1.2. În toate actele, scrisorile
sau publicaţiile emanând de la societate, denumirea societăţii va fi urmată de cuvintele “societate pe acţiuni” sau de iniţialele “S.A.”, sediul
social, capitalul social, precum şi de numărul de
înmatriculare şi codul unic de înregistrare. Art.1.3
Sediul social este în Bucuresti, sectorul 1, Calea
Floreasca, nr.175, etaj 7, camera C12. Art.1.4.
Sediul social poate fi mutat în orice alt loc în baza
hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor/ hotărârii consiliului de administraţie.
Art.1.5. Societatea va putea înfiinţa sau desfiinţa
sedii secundare- sucursale, agenţii, reprezentanţe
sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică- în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor/ hotărârii consiliului de
administrație. CAP. II -Forma juridică a societăţii:
Art. 2.1. Societatea este persoană juridică română,
având forma de societate pe acţiuni şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prezentul act
constitutiv, cu Legea nr. 31/1990 privind societăţile,
republicată, cu modificările şi completările ulteri-

oare, şi cu legislaţia română în vigoare. Art. 2.2.
Obligaţiile sociale ale societăţii sunt garantate cu
patrimoniul social. Fiecare acţionar al societăţii
răspunde numai până la concurenţa capitalului
social subscris. CAP. III -Durata Societăţii Art.3.1.
Durata de funcţionare a societăţii este nedeterminată. CAP. IV –Obiectul de activitate: Domeniul
de activitate Societatea va avea ca domeniu de
activitate: Închirierea şi subînchirierea bunurilor
imobiliare proprii sau închiriate- Cod CAEN 682.
Art.4.1. Obiectul principal de activitate:Închirierea
şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau
închiriate, cod CAEN 6820.Obiectul de activitate
al Societatii nu este limitativ, acesta putând fi
extins prin hotărârea adunării generale a acționarilor/consiliului de administrație, cu respectarea
formelor de publicitate prevăzute de lege și obligația obținerii avizelor legale.
Art.4.3. Desfăşurarea tuturor categoriilor de activităţi se va face pe baza autorizaţiilor, avizelor,
aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în
standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecţie a muncii, pază contra
incendiilor, păstrarea calităţii mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate
intelectuală, etc. CAP. V -Capitalul Social: Art.5.1.
Capitalul social al societăţii este de 5.253.219,30
lei, divizat în 2.501.533 acțiuni nominative cu o
valoare nominală de 2,10 lei/acțiune. Art.5.2.
Capitalul social este deţinut de către acţionari
astfel: Romenergo Holdings Overseas SRL,
persoană juridică română, cu sediul în Bucuresti,
sectorul 1, Calea Floreasca, nr.175, etaj 7, camera
C11, având CUI 31232620 și J40/1877/2013, cu o
participare de 1.441.619 acțiuni, fiecare acțiune cu
valoare nominală de 2,10 lei și o valoare totală de
3.027.399,90 lei, reprezentând 57,63% din capitalul
social al AGAM Investiții S.A; Lista acționari
persoane juridice, cu o participare de 800.549
acțiuni, fiecare acțiune cu valoarea nominală de
2,10 lei și o valoare totală de 1.681.152,90 lei,
reprezentând 32% din capitalul social al AGAM
Investiții S.A; Lista acționari persoane fizice, cu o
participare de 259.365 acțiuni, fiecare acțiune cu
valoarea nominală de 2,10 lei și o valoare totală de
544.666,50 lei, reprezentând 10,37% din capitalul
social al AGAM Investiții S.A; CAP.VI. Acţiunile:
Art.6.1. Acţiunile sunt numerotate de la 1 la
2.501.533.Art.6.2. Toate acţiunile emise de societate
sunt nominative şi indivizibile. Fiecărui acţionar i
se va elibera un certificat de acţionar care atestă
calitatea de acţionar şi proprietar al acţiunilor.
Certificatul de acţionar va cuprinde menţiunile
prevăzute de lege. Art.6.3. Acţiunile au valoare
egală şi conferă posesorilor drepturi egale. Art.6.4.
Societatea va ţine evidenţa acţiunilor şi acţionarilor
într-un registru care menţionează numele şi prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acţionarilor cu acţiuni nominative
precum şi vărsămintele făcute în contul acţiunilor,
precum şi celelalte evidenţe prevăzute de art. 177
alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Art. 6.5. Registrele menţionate la art. 6.4. vor
fi ţinute prin grija persoanelor abilitate de lege, la
sediul societăţii. CAP.VII. Drepturi şi obligaţii
decurgând din acţiuni: Art.7.1. Fiecare acţiune
conferă titularilor acestora dreptul la un vot în
adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege
şi de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a
participa la distribuirea beneficiilor.Art.7.2. Deţinerea acţiunii implică adeziunea de drept la dispoziţiile actului constitutiv.Art.7.3. Acţionarii nu
răspund pentru datoriile societăţii, fiind obligaţi
numai să verse capitalul social subscris.Art.7.4.
Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează
acţiunile în cazul trecerii lor în patrimoniul altor
persoane.CAP.VIII. Transferul acţiunilor: Art.8.1.
Acţiunile sunt indivizibile cu privire la societate,
care nu recunoaşte decât un singur proprietar
pentru o acţiune.Art.8.2. Acţiunile sunt liber cesionabile între acţionari prin declaraţia făcută în
registrul acţionarilor, conform legii. Societatea fiind
de tip inchis, este interzisă transmiterea acţiunilor
prin intermediul pieţelor reglementate conform
legii. Această dispoziţie se aplică şi moştenitorilor
legali ai acţionarilor. Art.8.3. Înstrăinarea acţiunilor
către terţi, indiferent de forma juridică în care se
realizează (vânzare/cesiune, donaţie, partaj, etc., cu
excepţia moştenitorilor), nu poate fi făcută decât cu
aprobarea Adunării generale a acţionarilor adoptată cu respectarea cvorumului şi condiţiilor stabilite pentru adunarea generală extraordinară şi
numai după exercitarea dreptului de preempţiune,
în termen de 10 zile, de către ceilalţi acţionari ai
Societăţii. Art.8.4. Orice înstrăinare făcută cu
încălcarea dispoziţiilor alineatului precedent va fi
inopozabilă societăţii şi, prin urmare, nu se vor
recunoaşte terţului dobânditor nici calitatea de
acţionar, nici drepturile şi obligaţiile decurgând din
această calitate. CAP.IX. Adunările generale ale
acţionarilor:Art.9.1. Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare.Art.9.2.
Adunarea generală ordinară se întruneşte cel puţin
o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la înche-

ierea exerciţiului financiar.Art.9.3. Adunarea
generală ordinară a acţionarilor are atribuţiile
prevăzute de lege. Art.9.4. Adunarea generală
extraordinară a acţionarilor se întruneşte ori de
câte ori este necesar a se adopta o hotărâre ce intră
în atribuţiile sale. Art.9.5. Atribuţiile adunării
generale extraordinare a acţionarilor sunt cele
prevăzute de lege, cu excepţia celor referitoare la:
mutarea sediului social, schimbarea obiectului de
activitate al societăţii, înfiinţarea sau desfiinţarea
de sedii secundare - sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate
juridică - care , în temeiul art. 114 alin. (1) din
Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, sunt
delegate către consiliul de administraţie al societăţii.CAP.X. Convocarea adunării generale a acţionarilor:Art.10.1 Adunarea generală este convocată
de catre consiliul de administratie al societăţii ori
de câte ori este necesar. Art.10.2. Termenul de
întrunire nu poate fi mai mic de 30 (treizeci) de zile
de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a. Art.10.3. Convocarea se
publică în Monitorul Oficial al României, Partea a
IV-a, şi în unul dintre ziarele de largă răspândire
din localitatea în care se află sediul societăţii sau
din cea mai apropiată localitate. Art.10.4. Prin
excepţie de la art. 10.2., dacă toate acţiunile societăţii sunt nominative, convocarea poate fi făcută
prin scrisoare recomandată sau, prin scrisoare
transmisă pe cale electronică, având încorporată,
ataşată sau logic asociată semnătura electronică
extinsă, expediată cu cel puţin 30 (treizeci) de zile
înainte de data desfășurării adunării, la adresa
acţionarului, înscrisă în registrul acţionarilor.
Schimbarea adresei nu poate fi opusă societăţii,
dacă nu i-a fost comunicată în scris de acţionar.
Art.10.5. Convocarea va cuprinde locul şi data
desfășurării adunării, precum şi ordinea de zi, cu
menţionarea explicită a tuturor problemelor care
vor face obiectul dezbaterilor adunării. În cazul în
care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor sau a membrilor consiliului de supraveghere, în convocare se va menţiona că lista
cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale
persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi
consultată şi completată de aceştia. Art.10.6. Când
pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să
cuprindă textul integral al propunerilor. Art.10.7.
Administratorii şi funcţionarii societăţii nu pot
reprezenta pe acţionari sub sancţiunea nulităţii
hotărârii, dacă fără votul acestora nu s-ar fi obţinut
majoritatea cerută. Art.10.8. Adunarea generală a
acţionarilor se întruneşte la sediul societăţii sau în
orice alt loc din ţară sau din străinătate indicat în
convocare. Art.10.9. În convocarea pentru prima
adunare generală se va putea fixa data şi pentru a
doua adunare, în cazul în care la prima adunare
generală a acţionarilor nu se întruneşte cvorumul
necesar. Art.10.10. Acţionarii reprezentând întreg
capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei
nu se opune, să ţină o adunare generală şi să ia
orice hotărâre de competenţa adunării, fără respectarea formalităţilor cerute pentru convocarea ei,
dacă sunt prezenţi sau reprezentaţi toţi acţionarii.
CAP.XI. Organizarea adunării generale a acţionarilor: Art.11.1. Adunările generale sunt valabil
constituite şi pot adopta hotărâri dacă sunt respectate condiţiile de cvorum prevăzute de Legea nr.
31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, excepție făcând
hotărârile privind majorarea capitalului social al
societății care se vor lua doar cu unanimitatea
voturilor acționarilor societății.Art.11.2. Adunarea
generală a acţionarilor este prezidată de către
președintele consiliului de administrație, sau de
către acela care îi ține locul, care va desemna unul
până la trei secretari având obligația de a verifica
lista de prezență a acţionarilor, de a întocmi
procesul verbal al adunării şi după caz de a împărți
buletinele de vot, a le centraliza şi a număra voturile. Art. 11.3. Adunările generale se vor putea ține
și prin email sau teleconferință, cu confirmarea pe
e-mail, a tuturor voturilor de pe ordinea de zi a
ședinței respective, urmând ca semnarea documentelor emise în acest sens să fie ulterior ratificate prin
semnare de către acționari. CAP.XII. Exercitarea
dreptului la vot în adunarea generală a acţionarilor: Art.12.1. După constatarea îndeplinirii
cerinţelor legale şi ale actului constitutiv privind
desfășurarea adunării generale, se va trece la
dezbaterea şi votarea fiecărui punct de pe ordinea
de zi. Art.12.2. Dreptul de vot nu poate fi cedat.
Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot
deschis. Votul secret este obligatoriu pentru
numirea sau revocarea membrilor consiliului de
administraţie, pentru numirea, revocarea auditorilor financiari şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea organelor de administrare, de
conducere şi control ale societăţii. Art.12.3. Hotărârile adunării generale a acţionarilor se iau cu
majoritatea prevăzută de Legea nr. 31/1990 privind
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societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare si ale prezentului act constitutiv.
Art.12.4. Hotărârile adunării generale a acţionarilor luate în condiţiile legii şi ale actului constitutiv
sunt obligatorii chiar pentru acţionarii absenţi sau
care au votat împotrivă, în condiţiile prevăzute de
Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.CAP.XIII.
Administrarea societăţii: Art.13.1. Societatea este
administrată de către un consiliu de administraţie
format din 3 (trei) membri, aleși de către adunarea
generală ordinară a acţionarilor pentru un mandat
de 4 (patru) ani. Art.13.2. Consiliul de administraţie poate fi revocat sau înlocuit oricând de
adunarea generală ordinară a acţionarilor societăţii
şi poate fi alcătuit din persoane fizice, cetăţeni
români sau străini ori persoane juridice de naționalitate română sau străină, care pot fi acţionari sau
persoane din afara societăţii. Art.13.3. Când un
post din consiliul de administraţie sau după caz
postul de administrator unic devine vacant,
adunarea generală ordinară a acţionarilor alege un
nou administrator pentru ocuparea postului
vacant. Durata pentru care este ales noul administrator, pentru a ocupa postul vacant, va fi egală cu
perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său. Art.13.4. Consiliul de
administraţie numeşte şi revocă directorul general
al societăţii, îi stabileşte atribuţiile şi remuneraţia
prin contract de mandat. Art.13.5. În relaţiile cu
terţii societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administraţie, acesta având
puteri de reprezentare şi angajare a societăţii. În
ceea ce priveşte obţinerea sau acordarea de credite,
gajarea, vânzarea sau închirierea bunurilor societăţii aceste hotărâri se iau de către consiliul de
administraţie cu respectarea dispozițiilor legale în
materie. Consiliul de administraţie poate delega
parte dintre puterile şi atribuţiile sale directorului
general si/sau altor persoane printr-o împuternicire
expresă. Delegarea de atribuţii include delegarea
dreptului de reprezentare al societăţii în relaţiile cu
terţii, persoane fizice, juridice , instituţii sau autorităţi ale statului. Art.13.6. La data prezentului act
constitutiv este numit consiliul de administraţie, cu
următoarea componenţă: Bezerghianu Niculai,
cetățean român, născut la data de 15.06.1960 la
București, Sectorul 5, domiciliat în București,
sectorul 6, Aleea Potaisa nr.3, bloc X1, ap. 5,
posesor al CI seria RK nr. 142982, emisă de SPCEP
S6 la data de 13.06.2018, CNP 1600615400026, în
calitate de Președinte al Consiliului de Administrație; Iliuță Remus, cetățean român, născut la
02.11.1967 în com. Galățeni, județul Teleorman, cu
domiciliul în Bucuresti, sectorul 1, str. Nicolae G.
Caramfil, nr 32, bl 1B, scara 2, etaj 1, apt. 12, CNP
1671102344243, posesor al CI seria RX, nr 815967
emisă de SPCEP Sector 1, la data de 17.11.2015 Administrator; Mihailov Sergiu, cetățean român,
născut la data de 06.06.1979 în Chișinău, Republica Moldova, legitimat cu CI seria RD număr
857055, emisă la data de 16.06.2017 de către
SPCEP Sector 3, domiciliat în București, sectorul 3,
Ale. Barajul Sadului, nr.1, bl.N5, sc.1, apt.111, CNP
1790606245428 -Administrator; Art. 13.7. Participarea la reuniunile consiliului de administraţie,
poate avea loc şi prin intermediul mijloacelor de
comunicare la distanţă, prin e-mail sau teleconferință. Mijloacele de comunicare la distanţă prevăzute anterior trebuie să întrunească condiţiile
tehnice necesare pentru identificarea participanţilor, participarea efectivă a acestora la şedinţa
consiliului şi retransmiterea deliberărilor în mod
continuu. Documentele întocmite la ședințele
Consiliului de administrație se vor ratifica de către
administratori, prin semnare, conform legii. CAP.
XIV. Atribuţiile organelor de administrare:
Art.14.1. Principalele atribuţii ale Consiliului de
administraţie sunt:a. decide cu privire la: mutarea
sediului societăţii, contractarea de credite în
numele societăţii, cu respectarea dispozitiilor
legale in materie, extinderea/ modificarea obiectului de activitate al societăţii, infiintarea/ desfiintarea de sedii secundare, deschiderea de conturi
bancare ale societatii;b. stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii; c.
stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de
control financiar, precum şi aprobarea planificării
financiare;d. numirea şi revocarea directorilor şi
stabilirea remuneraţiei lor; e. supravegherea activităţii directorilor; f. pregătirea raportului anual,
organizarea adunării generale a acţionarilor şi
implementarea hotărârilor acesteia;g. introducerea
cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei
societăţii, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu
modificările și completările ulterioare.CAP.XV.
Conducerea executivă:Art.15.1. Director al societăţii pe acţiuni este numai acea persoană căreia
i-au fost delegate atribuţii de conducere a societăţii.
Orice altă persoană, indiferent de denumirea
tehnică a postului ocupat în cadrul societăţii, este
exclusă de la aplicarea normelor prezentei legi cu
privire la directorii societăţii pe acțiuni.Art.15.2.
Directorii sunt responsabili de luarea tuturor măsu-
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rilor aferente conducerii societăţii, în limitele
obiectului de activitate al societăţii şi cu respectarea competenţelor exclusive rezervate de lege sau
de actul constitutiv consiliului de administraţie şi
adunării generale a acţionarilor.Art.15.3. Consiliul
de administraţie este însărcinat cu supravegherea
activităţii directorilor. Orice administrator poate
solicita directorilor informaţii cu privire la conducerea operativă a societăţii. Directorii vor informa
consiliul de administraţie asupra operaţiunilor
întreprinse și asupra celor avute în vedere.Art.15.4.
Directorul general/directorii cu puteri de reprezentare va/vor avea, în principiu, următoarele atribuţii
:a. reprezintă societatea în relaţiile cu terţii şi are/au
puteri de decizie în ceea ce priveşte operaţiunile
curente ale societăţii; b. propune consiliului de
administraţie strategia şi politica comercială şi de
dezvoltare a societăţii;c. propune consiliului de
administraţie structura organizatorică a societăţii,
numărul de posturi, precum şi normativele de
constituire a compartimentelor funcţionale şi de
producţie;d. negociază şi semnează contractul
colectiv de muncă la nivel de societate în baza
mandatului specific acordat de consiliul de administraţie;e. încheie contractele de muncă în condiţiile stabilite de către Consiliul de administraţie a
cărui aprobare prealabilă este strict necesară şi
concediază personalul societăţii, în aceleași condiții;f. rezolvă orice problemă încredinţată de catre
consiliul de administraţie al societăţii. CAP.XVI.
Controlul gestiunii societăţii. Auditorul financiar.
Art.16.1. La data prezentului act constitutiv este
numit auditor financiar: Pkf Finconta S.R.L.,
persoană juridică română cu sediul în București,
sectorul 2, Str. Jean Louis Calderon, nr.38, înreistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul București sub nr. J40/19832/1994, CUI
6383983, cu autorizația nr.32 emisă de Camera
Auditorilor Financiari din România CAFR la data
de 27.07.2001, în calitate de auditor al societății
AGAM Investiții S.A., pentru o durată de 12
(douăsprezece) luni a contractului de audit financiar și cu o remunerație în cuantum de 600 EURO/
lună .16.2. Situațiile financiare ale societăţilor
supuse obligaţiei legale de auditare vor fi auditate
de către auditori financiari - persoane fizice sau
persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege.
Art.16.3. Auditorii vor prezenta anual adunării
generale raportul lor privitor la bilanţ, contul de
profit și pierderi, registrele societăţii și evaluarea
patrimoniului.Art.16.4. Auditorul financiar poate:
-să convoace adunarea generală ordinară sau
extraordinară în locul administratorilor; -să asiste
la adunările generale ordinare și extraordinare și
să supună dezbaterii acestora problemele pe care
le consideră necesare; -să constate şi să certifice
depunerea garanţiilor de către administratori;-să
participe la reuniunile consiliului de administraţie fără drept de vot;Art.16.5. Revocarea
auditorilor poate fi hotărâtă numai de adunarea
generalăArt.16.6. Administratorii sunt obligaţi să
pună la dispoziţia auditorilor, cu cel puţin o lună
înaintea datei adunării generale, bilanțul exerciţiului precedent, contul de profit şi pierderi şi
raportul lor de gestiune. CAP.XVII. Dizolvarea
societăţii: Art.17.1. Următoarele situaţii duc la
dizolvarea societăţii:a) imposibilitatea realizării
obiectului de activitate al societăţii sau realizarea
acestuia; b) starea de faliment; c) pierderea unei
jumătăţi din capitalul social, după ce s-a
consumat fondul de rezervă, dacă adunarea
generală a acţionarilor nu decide completarea
capitalului sau reducerea lui la suma rămasă; d)
dacă numărul de acţionari va fi sub 2, mai mult
de 9 luni; e) în orice altă situaţie, pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor.Art. 17.2.
Când, din cauza decesului unui acţionar,
numărul minim de acţionari va fi sub cel
prevăzut de lege, societatea îşi va continua activitatea cu moştenitorii defunctului.Art.17.3.
Dizolvarea societăţii are ca efect deschiderea
procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare în cazul fuziunii ori divizării totale a societăţii
sau în alte cazuri prevăzute de lege.Art.17.4. Dizolvarea societăţii trebuie să fie înscrisă în registrul
comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV - a, conform prevederilor
legale în vigoare.CAP.XVIII. Lichidarea societăţii:Art.18.1. Societatea fiind dizolvată, lichidatorii
numiţi trebuie să înceapă procedura de lichidare în
conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990
privind societăţile, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.Art.18.2. Lichidatorii vor
putea fi persoane fizice sau juridice române sau
străine, autorizate în condiţiile legii. Lichidarea
societăţii şi repartiţia patrimoniului se fac în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.
CAP.XIX. Dispoziţii finale:Art.19.1. Orice litigiu
rezultând din, sau referitor la prezentul act constitutiv, ori la încălcarea prezentului act constitutiv va
fi soluţionat de instanţele judecătoreşti competente.
Art.19.2. Prevederile prezentului act constitutiv se
completează cu dispoziţiile legale referitoare la
societăţi şi alte prevederi legale în vigoare.Acționarii:
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LICITATII
l Debitorul Societatea de Constructii Poduri
Arpom SA -in faliment, prin lichidator judiciar
Dinu, Urse Si Asociatii SPRL, scoate la vanzare:
Dreptul litigios asupra imobilului teren situat in
str. Aeroportului FN, sector 1. Pretul de pornire al
licitatiei este de 118.280 euro exclusiv TVA. Pretul
Caietului de sarcini este de 1.000 lei + TVA. Prima
sedinta de licitatie va avea loc in data de
24.06.2020, ora 15:00. Daca imobilul nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii vor avea loc in data de: 01.07.2020,
08.07.2020, 08.07.2020, 15.07.2020, 22.07.2020,
29.07.2020, 05.08.2020 si 12.08.2020 ora 15:00,
pretul de pornire ramanand acelasi. Toate sedintele de licitatie se vor desfasura la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti nr.71, et.5,
cam.504, sector 1. Participarea la licitatie este
conditionata de consemnarea in contul nr. RO64
BSEA 0070 0000 0175 8962 deschis la Credit
Agricole Bank, Sucursala Victoriei pe seama debitoarei ARPOM SA, pana la data si ora stabilita
pentru desfasurarea licitatiei, a garantiei de 10%
din pretul de pornire a licitatiei si de achizitionarea pana la aceeasi data si ora a Caietului de
sarcini. Pretul Caietului de sarcini poate fi achitat
in contul lichidatorului judiciar nr. RO43 INGB
5514 9999 0051 3726 deschis la ING BANK –
Sucursala Dorobanti sau in numerar la sediul
acestuia din Bucuresti, str. Buzesti, nr.71, et.5, cam.
502–505, sector 1. Pentru relatii suplimentare
sunati la telefon/fax: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com.
l Debitorul SC De Fringhii Constructii Transporturi Daniel SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse Si Asociatii SPRL,
scoate la vanzare: 1. Stoc de marfa aflat in patrimoniul societatii debitoare, in valoarea de 51.218,
77 Lei exclusiv TVA. Pretul de pornire al licitatilor
reprezinta 20% din valoarea de piata exclusiv TVA
aratat in Raportul de evaluare. Participarea la
licitatie este conditionata de: -consemnarea in
contul nr. RO76 UGBI 0000 8020 0329 3RON
deschis la Garanti Bank SA -Ag. Ploiesti Mihai
Viteazul pana la orele 14.00 am din preziua stabilita licitaţiei, a garantiei de 10% din pretul de
pornire a licitatiei; -achizitionarea pana la aceeasi
data a Regulamentelor de licitatie pentru bunurile
din patrimoniul debitoarei, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru stocul de marfa prima
sedinta de licitatie a fost fixata in data de
26.06.2020, ora 15:00, iar daca bunurile nu se
adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte de
licitatii vor fi in data de 03.07.2020; 10.07.2020;
17.07.2020; 24.07.2020, ora 15:00. Toate sedintele
de licitatii se vor desfasura la sediul ales al lichidatorului judiciar din Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr.4,
Jud. Prahova. Pentru relatii suplimentare sunati la
telefon: 021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.
com. Pentru relatii suplimentare si vizionare
apelati tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
Anuntul poate fi vizualizat si pe site www.dinuurse.ro.
l Publicaţie de vânzare privind licitaţia din data de
25.06.2020: Debitorul SC Tecnogreen SRL - societate
în reorganizare judiciara, in judicial reorganisation,
en redressement, cu sediul in Dr. Tr. Severin, str.
George Cosbuc nr. 3A, Cam. 2, Sc. 1, Et. Subsol, Ap.
3, jud. Mehedinti, CIF: 15195512, J25/302/2016, prin
administrator judiciar, Consultant Insolventa SPRL
Filiala Timis, cu sediul ales in Dr.Tr.Severin, str.
Zabrautului nr. 7A, jud.Mehedinti, CUI 38704372,
inregistrata in RFO II sub nr. 0918, prin reprezentant
Serban Valeriu, scoate la vânzare, la pretul stabilit
prin Raportul de Evaluare nr. 55/13.03.2020, urmatorul bun imobil: - Teren Extravilan avand S = 5.800
mp, Tarlaua 10/2 Parcela 35/34, la pretul de 1.600
Euro exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR
din ziua platii), situat in extravilanul satului Bocsig,
comuna Bocsig, Judeţul Arad. - Teren Extravilan
avand S = 38.900 mp cu numar cadastral provizoriu
103, Tarlaua 14 Parcela 48/5, la pretul de 30.965
Euro exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR
din ziua platii), - Teren Extravilan avand S = 22.000
mp cu numar cadastral provizoriu 101, Tarlaua 15
Parcela 41/1, la pretul de 17.510 Euro exclusiv TVA
(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii), Teren Extravilan avand S = 18.900 mp cu numar
cadastral provizoriu 102, Tarlaua 15 Parcela 44/2, la
pretul de 15.045 Euro exclusiv TVA (echivalentul in
lei la cursul BNR din ziua platii), situate in extravilanul satului Şimand, comuna Şimand, Judeţul
Arad. Total suprafata valorificata in bloc 79.800 mp.
Valoarea totala a bunurilor imobile este de 63.520
EURO exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul
BNR din ziua platii). - Teren Extravilan avand S =
12.200 mp, Tarlaua 295 Parcela 1396/6/14, la pretul
de 6.930 Euro exclusiv TVA (echivalentul in lei la
cursul BNR din ziua platii), situat in extravilanul
satului Turnu, oras Pecica, Judeţul Arad. - Teren
Extravilan avand S = 52.000 mp, nr. CF vechi 9354,
Tarlaua 172 Parcela 1156/2/1/1, la pretul de 40.250

Euro exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR
din ziua platii), situat in extravilanul satului Vinga,
comuna Vinga, Judeţul Arad. Licitaţia va avea loc la
biroul administratorului judiciar din Mun. Timişoara, str. Daliei nr. 8, mansardă, jud. Timiş la data
de 25.06.2020, orele 14:00. Titlul executoriu în baza
căruia administratorul judiciar procedează la
vânzarea bunurilor imobile descrise anterior, il reprezinta Sentinta nr. 8 din data de 11.05.2020, de
confirmare a planului de reorganizare a debitoarei
SC Tecnogreen SRL, pronunţată de Tribunalul
Mehedinti Secţia a II - a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal în dosarul nr. 2726/101/2018.
Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea în contul unic de insolventa al debitoarei SC
Tecnogreen SRL, pana la data de 24.06.2020 a unei
cauţiuni de 10% din preţul de pornire pentru bunul
imobil pe care intentioneaza sa-l achizitioneze
precum şi achiziţionarea caietului de sarcini in suma
de 500,00 lei+TVA , respectiv 1000 + TVA Cont
deschis la Banca Romaneasca S.A. Sucursala
D r o b e t a T u r n u S e v e r i n , s u b n r.
RO11BRMA0999100083622047. Administratorul
judiciar mentioneaza faptul ca, bunul mai sus mentionat nu este inscris in Cartea Funciara, tranferul
dreptului de proprietate in forma autentica urmand
sa se realizeze ulterior. Invităm pe toti cei care vor să
participe la şedinţa de licitaţie să transmita oferte de
cumpărare și documentele în copie xerox din care
rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație
și contravaloarea caietului de sarcină la adresa de
email: office@consultant-insolventa.ro. Avand in
vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului
Covid 19 (Coronavirus), precum si a ordonantelor
militare emise, administratorul judiciar recomanda
ca participarea la licitatie sa aiba loc prin sistem de
videoconferinta, iar in masura in care se doreste
participarea fizica se impune prezenta unui singur
participant care sa respecte masurile impune de
autoprotectie (masca, manusi, halat, etc.). Somam pe
toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor
imobile descrise anterior sa anunte administratorul
judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în
termen, sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii
suplimentare la telefoanele: 0756482035,
0742592183, 0745267676 0252/354399 sau la sediul
profesional al administratorului judiciar din Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judetul
Mehedinti. Administror judiciar, Consultant Insolvenţă Sprl Filiala Timis, Prin Asociat Coordonator
Ec. Serban Valeriu
l Organizarea licitaţiei publice pentru închirierea
a două spații, situate in incinta Complexului
Comercial Mall Forum Center, str. Cuejdi, nr.1B ,
loc. Piatra-Neamț. Denumirea și sediul autorității
administrației publice: Municipiul Piatra-Neamț,
C.U.I. 2612790, str. Ștefan cel Mare, nr. 6-8, Piatra
Neamț, telefon 0233/218991; fax 0233/215374,email: infopn@primariapn.ro, primariapn@yahoo.
com. -Licitație publică pentru închiriere a
spațiului, în suprafață de 12,64 mp, cu destinația
”Birou”, situat în incinta Complexului Comercial
Mall Forum Center, str. Cuejdi, nr.1B, etaj 1, loc.
Piatra-Neamț; -Licitație publică pentru închirierea
a spațiului, în suprafață de 13,27 mp, cu destinația
”Sediu Procesual Cabinet De Insolvență”, situat în
incinta Complexului Comercial Mall Forum
Center, str. Cuejdi, nr.1B, etaj 2, loc. Piatra-Neamț:
Documentația de atribuire pentru elaborarea
ofertei se obține de la sediul Municipiului PiatraNeamț, str. Ștefan cel Mare, nr. 6-8, registratură Direcția Patrimoniu; - costul unui exemplar din
documentație este de 5 lei și se poate achita
direct la Casieria Municipiului Piatra-Neamț din
str. Ștefan cel Mare, nr. 6-8, sau în contul Municipiului Piatra Neamț: RO82TREZ4
915006XXX000150 deschis la Trezoreria Municipiului Piatra-Neamț ; - data limită pentru obținerea Documentației de atribuire este 13.07.2020
ora 16:30; - data limită pentru solicitarea clarificărilor: 03.07.2020 ora 14:00; Termenul de depunere
a ofertelor: 13.07.2020 ora 16:30;- adresa la care se
transmit ofertele: Municipiul Piatra-Neamț, str.
Ștefan cel Mare nr.6-8, registratură - Direcția
Patrimoniu, în două exemplare (original și o
copie); - perioada de valabilitate a ofertelor: 120 de
zile; Data, ora și locul deschiderii ofertelor:
14.07.2020, ora 14:00 la sediul Municipiului
Piatra-Neamț, str. Ștefan cel Mare nr. 6-8;Instanța
competentă în soluționarea litigiilor apărute este
Judecătoria Municipiului Piatra-Neamț, str.
Alexandru cel Bun, nr. 16-18, Piatra-Neamț,
județul Neamț, telefon 0233214019, fax
0233216585, adresa de e-mail: jud-piatraneamt@
just.ro.
l S.C Andibo SRL prin lichidator judiciar CII
Cismaru Elena vinde prin licitatie publica sau
negociere imobilul in suprafata construita de
182.64 mp situat in Comuna Isvoarele, jud.
Giurgiu, la pretul de 36.000 euro fara TVA, pret
redus cu 20% . Licitatiile vor avea loc in zilele 23,
24 si 25 iunie 2020, orele 14 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Plaiesilor nr. 47
jud. Prahova. Regulamentul de vanzare si

caietul de sarcini se pot obtine de la sediul lichidatorului judiciar. Relatii suplimentare la tel.
0728.878298.
l S.C Andibo SRL prin lichidator judiciar CII
Cismaru Elena vinde prin licitatie publica sau
negociere directa stoc de produse din categoria
bunurilor destinate productiei de tamplarie pvc la
pretul de 38.392 lei plus TVA, pret redus cu 10%.
Licitatiile vor avea loc in zilele 23, 24 si 25 iunie
2020, orele 12 la sediul lichidatorului judiciar din
Ploiesti, str. Plaiesilor nr. 47 jud. Prahova. Regulamentul de vanzare si caietul de sarcini se pot
obtine de la sediul lichidatorului judiciar. Relatii
suplimentare la tel. 0728.878298.
l Continental 2000 SPRL vinde prin licitație
publică în data de 24 iunie 2020, orele 10:00 bunurile următoarelor societăți comerciale aflate
în faliment: Andra Prodimex SRL -Proprietate
imobiliară, compusă din teren și construcții,
situată în comuna Sâmbăta de Sus, județul Brașov.
Terenul are o suprafață de 8.700mp. Construcția
„Hală fabricație” are regim de înălțime P. Suprafața construită de 1.071,36mp. Construcția
„Depozit” -Suprafața construită de 216mp.
Construcții speciale: platformă betonată. Preţul de
pornire la licitaţie este de 446.380Lei; În caz de
neadjudecare, licitația se va relua în data de
01.07.2020; 08.07.2020; 15.07.2020 și 22.07.2020 în
aceleași condiții. La Posada de la Abuela SRL,
construcție situată în localitatea Lunca Câlnicului,
strada Principală nr. 98, compusă din: Restaurant
D+P+E, în suprafață de 418mp, an construcție
2009, restaurant parter și etaj funcțional, centrală
termică Termofarc F1-NSP-înglobată, Ascensor
înglobat, la prețul de 295.252Lei; În caz de neadjudecare, licitația se va relua în data de 01.07.2020;
08.07.2020; 15.07.2020 și 22.07.2020 în aceleași
condiții. Trans Kurier SRL -1. Teren de construcție
intravilan situat în localitatea Arcuș, jud.Covasna
-zona „folyam” -în suprafață de 5.800mp. Preț
-262.000Lei; 2. Teren de construcție intravilan
situat în localitatea Arcuș, jud.Covasna -zona
„folyam” -în suprafață de 7.600mp. PUZ -Depozite Vamale Arcuș. Terenurile sunt situate lângă
depozitele vamale Arcuș, la o distanță de cca.250m
de DN 12 ce leagă Sf.Gheorghe de Miercurea
Ciuc. Preț -362.000Lei. Smog 4X4 SRL -1. Land
Rover Range Rover, an fabricație 2008, Diesel, 200
kw, culoare albastru, funcțională, caroserie cu pete
de corodare, -406.108km, -20.480Lei; 2. Dacia
Logan, an fabricație 2008, Diesel, 1.461cmc, 50kw,
funcțională, caroserie cu pete de corodare
-299.000km, -4.905Lei; 3. Stoc de marfă -accesorii
auto -21.125Lei. Mago Transport SRL -1. Teren
intravilan situat în com.Vâlcele, jud.Covasna, în
suprafață de 65.121mp. Preț 1.79EUR/mp
-116.567Euro; 2. Fermă situată în situat în loc.
Araci, str.După Garduri, nr.351, județul Covasna,
înscrisă în CF nr.23368, nr.cad.23368-C1 a loc.
Vâlcele, compusă din teren intravilan în suprafață
de 4.824mp, atelier depozit combustibil WC
-235mp, șopron metalic -540mp, adăpost animale
-873mp și sală de muls -282mp. Preț total
-207.385Lei. Universal Tehnoproiect SRL -Teren
intravilan în suprafață de 6.000mp situat în loc.
Codlea, județul Brașov. Terenul are acces auto, iar
apa, canalizare, electricitate, gaze se află în apropiere -57.400Lei. Thomas Mobil Impex -SRL.
1.Cherestea de stejar 20mc -22.800Lei. 2. Dispozitiv de aplicat adeziv -215Lei. Mașină de șfefuit
Heesemann -6.475Lei. Fierăstrău pendular
-431Lei. Bypol Cargo SRL -Cauciucuri rulate
-iarnă, diverse mărimi și tipuri -31buc. Preț informativ -100Lei/buc. Enimed Prim SRL -Electrocardiograf cu 12 canale BTL 08 LT EKG -4.300Lei.
Productie Frumoasa SRL -Autotractor Roman
forestier an fabricație 1980, nefuncțional
-5.225Lei; Semiremorcă transport forestier
-2.177Lei; Gater Banzic -1.524Lei; Fierăstrău
panglică -3.483Lei. Continental 2000 SPRL oferă
spre vânzare prin negociere directă bunurile următoarelor societăți comerciale aflate în faliment:
Bish IMP SRL -casă în loc.Hătuica, com.Catalina,
nr. 125, județul Covasna, compus din bucătărie de
vară și grădină, în suprafață totală de 622mp;
Utilități: energie electrică, rețea telefonie, acces
auto-drum asfaltat. Magor Servicii SRL -Linie de
polimerizare/fabricație aracet, an fabricație 1999,
nefuncțională -17.800Lei. La prețurile de pornire
se adaugă TVA. Vânzările vor avea loc la sediul
lichidatorului judiciar din Sfântu Gheorghe, str.
Crângului nr. 12, bl.9, sc.B, ap.4, parter. Pentru
participarea la licitație este obligatorie achiziționarea caietului de sarcini. Garanția de participare
la licitație/negociere directă este de 10% din prețul
de pornire. Informații prin e-mail contact@continental2000.ro sau la telefoanele 0267.311.644;
0728.137.515 -și pe pagina de internet www.continental2000.ro
l Primăria Comunei Zătreni, judeţul Vâlcea,
cu sediul în comuna Zătreni, CUI 2541380,
tel.0250.867.303, fax 0250.867.423, e-mail
primaria_zatreni@yahoo.com, organizează în

data de 09.07.2020, licitaţie în vederea concesionării imobilului format din clădire magazine
de cereal şi terenul aferent, ce face parte din
domeniul privat al comunei Zătreni. Informaţii
privind documentaţia de atribuire. Documentaţia de atribuire va putea fi achiziţionată fără
taxă -documentele vor fi publicate pe pagina de
internet a primăriei, în format „.pdf” și „.doc”,
conform art.312 alin.(8) Cod Administrativ. De
achitat: -Garanţia de participare, în cuantum
de 500Lei -sumă ce se va restitui ofertanţilor
declaraţi necâştigători/sumă ce va constitui
avans al redevenţei pentru ofertanţii declaraţi
câştigători; -Taxa de participare în cuantum de
100Lei. Garanţia se va achita în numerar sau
cu cardul la casieria primăriei sau prin OP/
virament bancar în conturile -caietul de sarcini
şi taxa de participare şi -garanţia de participare. Solicitările de clarificări vor fi soluţionate
cu cel mult cinci zile înainte de data-limită de
depunere a ofertelor sau mai târziu -doar în
măsura în care, perioada necesară pentru
elaborarea şi transmiterea răspunsului face
posibilă primirea acestuia de către persoanele
interesate înainte de data-limită de depunere a
ofertelor, conform specificaţiilor din documentaţia de atribuire. Data limită de depunere a
ofertelor este 06.07.2020, ora 16:00, la sediul
primăriei, compartiment patrimoniu, într-un
singur exemplar original. Şedinţa publică de
deschidere a ofertelor se va desfăşura în data
de 09.07.2020, ora 13:00, la sediul Primăriei
Comunei Zătreni, în sala de consiliu.

PIERDERI
l Sc Max Escargo International SRL, 31582766,
J13/991/2013, pierdut Certificat înregistrare
B2979476/ 2014, constatatoare 74327 și 45121 din
2014. Declar nule.
l Societatea Mares Claudia PFA, F27/1208/2010,
CUI:27618462, a pierdut Certificat Constatator nr.
32787 din 23.12.2016. Îl declar nul.
l Subscrisa Jointbit SRL, cu sediul social în Jud.
Ilfov, Bragadiru, Str. Smârdan, Nr. 28, Bl. C4, Sc.
A, Et. 2, Ap. 10, având CUI:36041869 și
J23/1938/2016, prin prezenta, anunțăm pierderea
Certificatului de înmatriculare al societății,
precum și a Certificatelor constatatoare de autorizare activități la sediul social și terți. Le declarăm
nule.
l Societatea Diaconcris SRL, J27/597/2018,
CUI:39502037, a pierdut Certificat înmatriculare
B4043140/12.03.2020, Certificate constatatoare
sediu și punct de lucru nr. 8082/12.03.2020. Le
declar nule.
l Subscrisa, Dandus Consulting SRL, persoană
juridică română, cu sediul social în Municipiul
Bucureşti Sectorul 3, Str.Remus, Nr. 1-3, Etaj 5,
înregistrată la ORC București cu numărul de
ordine J40/11869/2011, CUI: 29183453, declar
pierdute și nule certificatul de înregistrare
împreună cu certificatele constatatoare.
l Subscrisa, EBG Euro Construcții SRL,
persoană juridică română, cu sediul social în
Municipiul Bucureşti Sectorul 3, Str.Remus, Nr.
1-3, Etaj 5, înregistrată la ORC București cu
numărul de ordine J40/10075/2015, CUI:
34892222, declar pierdute și nule certificatul de
înregistrare împreună cu certificatele constatatoare.
l Am pierdut legitimația de student eliberată de
Academia de Studii Economice, Facultatea de
Contabilitate și Informatică de Gestiune pe
numele Manițcaia Alina. O declar nulă.
l Pierdut certificat de inregistrare seria B
nr.3427254 si cerificat constatator al sediului social
emise de Oficiul Registrului Comertului de pe
langa Tribunalul Bucuresti pentru societatea
Purple Beauty S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sect.
4, str. Mitropolit Grigore nr. 4A, parter,
J40/6147/02.05.2017, CUI-37480650. Se declara
nule.

MATRIMONIALE
l Tânăr înalt, cu serviciu, situaţie materială bună,
doresc cunoştinţă domnişoară-doamnă pentru
prietenie/căsătorie. Tel. 0734292295, 0740611802.

DECESE
l Familia Doina Cotruta și familia Anca Roxana
Bivoleanu regretă trecerea în neființă a distinsei
doamne Maria Bobocea și transmit sincere condoleanțe Familiei Lepădat. Dumnezeu să o ierte!

