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l S.C.Taverna TS SRL, cu sediul în
Timișoara, jud.Timiș, C.U.I.31902623,
scoate la concurs un post de Preparator
de semifabricate și produse culinare,
COD COR 751204, cerințele postului
fiind: studii, calificare în domeniu.
Relatii la telefon 0725204300.
l SC Aktar Arda Transport SRL, CUI:
39011005, angajează conducător auto
transport rutier mărfuri, vorbitor de
limba turcă și engleză. Detalii la nr.de
tel.0751.150.986.
l Primăria Găneasa Ilfov organizează
în data de 12.11.2020 concurs recrutare
pentru 2x Muncitor necalificat. Detalii
la 021.351.30.60.
l Firma Astalrom SA angajează în
Călărași Inginer mecanic, Inginer electrician, Mecanic utilaj, Mecanic auto,
Strungar. CV la adresa: s.rosca@astaldi.
com
l Spitalul Municipal Câmpulung
Moldovenesc, jud.Suceava, organizează
concurs pentru ocuparea unui post
contractual vacant, conform
H.G.nr.286/2011, de referent IA în
cadrul Biroului RUNOS și Contencios
al Spitalului Municipal Câmpulung
Moldovenesc. Condiții specifice necesare
în vederea participării la concurs și a
ocupării funcției contractuale: Studii
-diplomă de bacalaureat. Se solicită 6
ani și 6 luni vechime în specialitate.
Calendar concurs: -10.11.2020, ora 12:00
-proba scrisă; -12.11.2020, ora 12:00
-proba practică. Dosarele pentru
înscrierea la concurs se vor depune la
Biroul R.U.N.O.S.și Contencios al Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc în termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunțului și vor cuprinde
următoarele acte: -cerere de înscriere la
concurs; -copie după certificatul de
naștere, căsătorie, naștere a copiilor,
buletin, diplomă de studii; -copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă,
adeverința vechime în specialitate; -fișă
medicală- fișă de aptitudini medicina
muncii; -curriculum vitae; -recomandare
de la ultimul loc de muncă, acolo unde
este cazul; -cazier judiciar; -certificat de
integritate comportamentală, conform
legii nr.118/2019. Taxa concurs- 200Lei.
Relaţii suplimentare referitoare la tematică și bibliografie se pot obține de la
sediul unităţii sau la telefon
0230.312.023, între orele 7:30-16:00,
persoană de contact: Mera Nicoleta.
l Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan”
Florești, cu sediul comuna Florești, str.
Carpați nr.10, judeţul Cluj, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de administrator
patrimoniu I S, conform H.G.nr.
286/23.03.2011, modificată și completată
de H.G.nr.1027/2014. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
10.11.2020, ora 09:00; -Proba practică în
data de 10.11.2020, ora 12:00; -Proba
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interviu în data de 10.11.2020, ora 14:00.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: Superioare de lungă
durată -Inginer; -vechime: minim 6 ani
în specialitatea studiilor; -cunoştinţe IT.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a, la sediul Liceului Teoretic
„Dumitru Tăuțan” Florești. Relaţii
suplimentare la sediul liceului: Com.
Florești, str.Carpați nr.10, jud.Cluj,
persoană de contact: Morar Liana,
telefon 0745.709.141, e-mail: ldumitrutautan@gmail.com
l În scopul desfăşurării activităţii, în
condiţii de eficienţă si eficacitate, CMEB
SA, cu sediul din Splaiul Unirii, nr.76,
Corp A, etaj 1 şi 2, Bucuresti Sector 4,
scoate la concurs, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, urmatoarele
posturi, după cum urmează: -1 post
analist servici clienti - Serviciul Administrare şi Operare Obiective; -1 post de
tehnician - Serviciul Proiectare; -1 post
referent - Secţia Infrastructură; -1 post
asistent analist - Serviciul Transporturi;
-1 post referent - Serviciul Transporturi;
-5 posturi sudori - Secţia Infrastructură
- Divizia Execuţiei Lucrări; -1 post
tâmplar -Secţia Infrastructură - Divizia
Execuţiei Lucrări; 2 posturi muncitori
necalificaţi -Secţia Infrastructură Divizia Execuţiei Lucrări; -1 post magaziner - Secţia Infrastructură - Divizia
Execuţiei Lucrări. Dosarele de înscriere
se vor depune la sediul companiei începând cu data de 19.10.2020 şi până la
data de 23.10.2020, inclusiv, ora 12:00 şi
vor conţine în mod obligatoriu: Cererea
de înscriere la concurs, însotită de: CV;
copia actului de identitate; copiile diplomelor de studii şi ale altor acte ce atestă
efectuarea unor specializări/ calificări/
cursuri, necesare ocupării postului;
adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către
medicul de familie/fisa de aptitudine.
Copiile de pe actele prezentate vor fi
însoţite de documentele originale. Criteriile de selecţie şi condiţiile de participare la concurs, tematica şi bibliografia
pentru posturile scoase la concurs, după
caz, sunt precizate în Anunţurile extinse
privind selecţia pentru ocuparea posturilor mai sus menţionate şi se găsesc la
sediul companiei, etaj.1 si pe pagina de
internet a CMEB SA la adresa www.
cmeb.com.ro. Informatii la telefon:
0728.121.056 - Serviciul Resurse
Umane, Salarizare.
l Școala Gimnazială Cârna, cu sediul
în comuna Cârna, strada Calea
Craiovei, nr.56, județul Dolj, organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante pe perioadă
determinată, în cadrul proiectului
POCU/303/5/2/130386 ,,Dezvoltare
economică și socială în comuna Cârna,
județul Dolj”: 1 post consilier școlar; 2
posturi personal didactic; 1 post responsabil partener. Concursul se va desfășura astfel: Proba scrisă în data de
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10.11.2020, ora 10:00; Proba interviu în
data de 11.11.2020, ora 11:00. Pentru a
participa la concurs, candidații trebuie
să îndeplinească următoarele condiții:
-studii medii/superioare în cadrul
cărora a dobândit specializări/competențe specifice aplicabile în activitățile
didactice, cu experiență în derularea
programelor de tip „Școală după
școală”, disponibilitate pentru program
de lucru, conform cerințelor din proiect,
experiență în derularea de activități de
consiliere și orientare școlară, experiență în domenul postului 10-15 ani,
constituie avantaj cadrele didactice
încadrate în unitatea de învățământ
parteneră în proiect, Școala Gimnazială
Cârna. Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs în termen de
10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a la sediul Școlii Gimnazială Cârna. Relații suplimentare la
sediul Școlii Gimnaziale Cârna,
persoană de contact- Burtea Daniela,
telefon: 0768.510.513, 0251.256.672,
email: scoala_carna@yahoo.com

l Dosar nr. 107/238/2020 . galea teodor
este citat la judecatoria gurahont pentru
data de 27.10.2020 ora 11:45, pentru
declarare judecatoreasca a mortii .

CITAȚII

l Față de pârâtul Cosovanu
Constantin, cu ultimul domiciliu
cunoscut în oraș Negrești, Ale.Nucilor,
nr.1, județul Vaslui, născut la data de
23.08.1959 în localitatea Negrești, fiul
lui Ioan și Lenta, este deschisă procedura de declarare a morții și citat la
Judecătoria Vaslui pentru data de 09
decembrie 2020, ora 09:30, în proces cu
reclamanta Cosovanu Mihaela, dosar
nr.11919/333/2019, având ca obiect
declararea judecătorească a morții. Față
de dosarul înregistrat pe rolul Judecătoriei Vaslui, invităm ca orice persoană să
comunice datele pe care le cunoaște în
legătură cu cel dispărut.

l Subsemnații Dragoș Si Ion
Drăghici, moștenitori legali ai
defunctei Maria Drăghici, anunțăm
înregistrarea pe rolul Tribunalului
București în data de 29.06.2020, a
Dosarului nr. 15105/3/2020 cu
obiect ,,Succesiune’’.
l Ghioacă Marin este citat, în calitate
de pârât, în dosarul nr. 905/288/2020, al
Judecătoriei Rm. Vâlcea, pentru
termenul din data de 12 noiembrie
2020, în proces de divorț cu reclamanta
Ghioacă Liliana.
l Citație emisă conform Încheierii
civile din 22.07.2020 a Judecătoriei
Sighetu-Marmației. Se citează în dos.
nr.2802/307/2019 Leva Alexa, cu domiciliul necunoscut, la Judecătoria Sighetu-Marmației, pentru procesul de
uzucapiune, prin care subsemnata,
Covaci Mirela Alina, solicit intabularea
terenului înscris în CF 50978 Rona de
Sus cu top.1520/3, situat în Rona de
Sus, nr. 194, jud.Maramureș, pentru
termenul din data de 04.11.2020.
l Paratul Miu Gh.Constantin Tinel cu
domiciliul in Str.Stefan Cel Mare, Nr.
48, Budesti-Calarasi, este citat la Judecatoria Oltenita in dosar
nr.1965/269/2020, termen 28.10.2020,
Complet.c3, cerere de valoarea redusa,
in proces cu Enel Energie S.A.
l Paratul Costache Ilie cu domiciliul in
Drm.Cheile Turzii, Nr. ?2, Bucuresti,
sector 4, este citat la Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti in dosar
nr.33311/4/2019, termen 29.10.2020,
Complet.c23, ordonanta de plata, in
proces cu Enel Energie Muntenia S.A.
l Dosar nr. 494/238/2020. Ungur
Emilia , Ciungan Maria , Ionut Vasile Si
Ionut Beniamin Dorel sunt citati la
Judecatoria Gurahont pentru data de
21.10.2020 , ora 9:10 , pentru partaj .
l Dosar nr. 482/238/2020. Crainic
Gheorghe, Crainic Nicolae, Crainic
Toma, Crainic Pavel, Crainic Solomon,
Nicoara Marisca, Nicoara Ana, Nicoara
Sofia, Nicoara Anisca, Crainic Marinca
, Crainic Dumitru sunt citati la Judecatoria Gurahont pentru data de
21.10.2020 , ora 9:35 , pentru partaj .

l Numita,Deac Fibia cu ultimul domiciliu în comuna Bata nr. 125, este citată
de Inalta Curte de Casatie si Justitie, în
05.11.2020 , in proces cu Botco Vinesiu
Adrian Marcel revizuire L10/2001 dosar
civil 1304/59/2016.
l Treap Ioan, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Canada, 713 Lawrence
Ave.W, M6A 1B4, Toronto, Ontario, este
chemat la Curtea de Apel Brașov, cu
sediul în Brașov, str. Poienelor nr. 7B,
sala civilă, complet C6AP civil, în ziua
de 25 noiembrie 2020, ora 11:30, în
calitate de intimat, în proces cu Chifor
Cornel în calitate de revizuent, pentru
Revizuire -Apel -exequator (recunoașterea înscrisurilor și hotărârilor străine)
referitor la dos.nr.5517/62/2012 -CA BV.
În caz de neprezentare a părților, se va
putea trimite un înscris, judecata
urmând a se face în lipsă.

l Lichidatorul judiciar desemnat de
Tribunalul Arad pentru SC Diskkret
Flora SRL Arad, prin Încheierea
n r. 1 5 5 / 1 5 . 1 0 . 2 0 2 0 d i n d o s a r u l
nr.1868/108/2020, solicită administratorului social al debitoarei să depună toate
documentele prevăzute de art.67 alin.(1)
din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolvenţă la dosarele menţionate. De
asemenea, solicită creditorilor să
depună la Registratura Tribunalului
Arad, în dosarul nr.1868/108/2020, situaţia creanţelor reclamate în conformitate cu Legea 85/2014. Pentru
întocmirea Tabelului preliminar al
creanţelor, se vor anexa copii ale actelor
doveditoare.

SOMAȚII
l Se aduce la cunostinta ca pe rolul
Judecatoriei Chisineu Cris se af la
dosarul nr. 1501/210/2020 cu termen de
judecata la data de 19.11.2020 ora
11:00, avand ca obiect cererea lui
Benedek Florica, pentru constatarea
dobandirii a dreptului de proprietate
prin uzucapiune, asupra imobilului din
Sepreus str. Primaria Veche nr.66 jud.
Arad, inscris in CF 302542 Sepreus topo
776.777/b, avand proprietari tabulari pe
David Pal, David Florian, minor; David
Janos, minor; David Floare, minor
persoane inscrise in Cf in anul 1916.
Persoanele interesate pot face opozitie
la numarul de dosar indicat mai sus in
termen de o luna de la data publicarii
prezentei somatii.
l Se aduce la cunostinta ca pe rolul
Judecatoriei Chisineu Cris se af la
dosarul nr. 1732/210/2020 cu termen de
judecata la data de 17.11.2020 ora

12:00, avand ca obiect cererea lui Stanci
Florica, pentru constatarea dobandirii a
dreptului de proprietate prin uzucapiune, asupra imobilului din Cintei nr.
217 jud. Arad, inscris in CF 301860
Zarand topo 162.163 Cintei, avand
proprietari tabulari pe Kaprar Szaveta
inscrisa in CF in anul 1866; Kaprar
Mihaly inscris in CF in anul 1909 si
Caprar Mihai inscris in CF in anul
1924. Persoanele interesate pot face
opozitie la numarul de dosar indicat
mai sus in termen de o luna de la data
publicarii prezentei somatii.
l Avand in vedere ca prin actiunea
civila ce face obiectul dosarului nr.
3549/55/2019 al Judecatoriei Arad,
petenta Taranu Ioana solicita dobandirea prin uzurpaciune a dreptului de
proprietate asupra imobilului situat in
loc. Siria, nr. 1214, judet Arad, inscris in
CF nr. 315596 Siria (provine din CF
sporadic 305727), nr. cad. 315596,
compus din teren intravilan in suprafata de 682 mp., proprietar tabular
Borlea Florica. Invitam pe cei interesati
sa faca opozitie fata de aceasta actiune,
in termen de o luna de la afisarea
prezentei somatii, in caz contrar
urmand a se trece la judecarea cauzei.
Termen de judecata fixat in cauza: 24
noiembrie 2020, ora 08:30.
l Somaţie. Prin cererea înregistrată sub
dosar nr.1658/246/2020, formulată de
petenta Purice Sofia, cu domiciliul în
com.Beliu, nr. 669, jud.Arad, a solicitat
înscrierea dreptului de proprietate al
petentei pe titlul de uzucapiune, asupra
imobilului teren intravilan identificat în
C.F.nr.303235 Beliu provenit din
conversia CF 1164 Beliu, nr.top. 993/23
teren arabil situat în intravilanul com.
Beliu, având ca ultim proprietar tabular
pe defunctul Stean Vasile (unul şi
acelaşi cu Steoan Vasile), decedat la
data de 22.08.2000, urmând a se
proceda la intabularea petentei asupra
acestui imobil. Petenta susţine că foloseşte acest imobil de peste 20 de ani,
asupra căruia au exercitat o posesie
paşnică, publică, continuă şi nume de
proprietar. În urma acesteia sunt
somaţi, în baza art.130 din Decretul-Lege nr.115/1938, toţi cei interesaţi
de îndată să înainteze opoziţie la Judecătoria Ineu, deoarece în caz contrar, în
termen de o lună de la această ultimă
publicare, se va proceda la soluţionarea
cererii.
l Prin prezenta somație se aduce la
cunoștința celor interesați faptul că
petentele Balint Lenke, cu domiciliul în
com.Ozun, nr.603, jud.Covasna și
Olariu Ildiko-Matild, domiciliată în
com.Ozun, sat Lunca Ozunului, nr.37,
jud.Covasna, solicită dobândirea prin
uzucapiune, conform prevederilor
art.28 alin.1 din Decretul-Lege
nr.115/1938, a dreptului de proprietate

asupra imobilului situat în Ozun nr. 640,
jud.Covasna, înscris în CF nr.27763
Ozun nr. top 901/14/1, teren cu suprafața de 875mp, și CF nr.27762 Ozun nr.
top 901/14/2 teren cu suprafața de
284mp, proprietatea tabulară a numitului Fazakas Stefan. Toți cei interesați
pot face opoziție în termen de 1 luni de
la afișare, la Judecătoria Sfântu
Gheorghe, str. Kriza Janos, nr.2, jud.
Covasna. Dosar nr.3052/305/2020.

DIVERSE
l S.C.Katan Consulting S.R.L., proprietar al terenului situat în Orașul
Otopeni, tarlaua 29, parcela A343/29,
nr.cadastral 959, Cartea Funciară
nr.101859, în suprafață de 20.000mp,
anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a Avizului
Tehnic Consultativ pentru documentația Întocmire Plan Urbanistic Zonal
pentru Obiectivul: Dezmembrare teren
și construire ansamblu de locuințe cu
funcțiuni complementare. Documentația a fost depusă pentru consultare la
Consiliul Județean Ilfov la data de
19.10.2020. Observații/comentarii se
primesc în scris la Direcția de Urbanism
din cadrul Consiliului Județean Ilfov,
strada Ernest Juvara, nr.3-5, sector 6
(tel.021.212.56.93), în termen de 15 zile
de la data publicării anunțului.
l Institutul Clinic Fundeni, cu sediul în
Municipiul București, Șoseaua Fundeni
nr. 258, sector 2, având cod fiscal
nr.4204003, anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de obținere a
autorizației de mediu pentru activitățile:
cod CAEN 8610 -Activități de asistență
spitalicească, cod CAEN 8622 -Activități de asistență medicală specializată,
cod CAEN 8690 -Alte activități referitoare la sănătatea umană. Informațiile
privind potențialul impact asupra
mediului al activității pot fi consultate
la sediul Agenției pentru Protecția
Mediului București din sectorul 6, Aleea
Lacul Morii nr.1, între orele 9:00-12:00,
de luni până vineri. Observațiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM
-București, în termen de 10 zile de la
data publicării prezentului anunț.
l S.C. Zamora Estate S.R.L având
sediul în localitatea Bușteni, Str.
Zamora nr. 1, titular al planului:
“Amenajamentul fondului forestier
proprietate privată aparţinând S.C.
Zamora Estate S.R.L. și persoanelor
fizice Ciuclea Ilie Ionel şi Ciuclea Paula,
Bardan Mihail Bogdan și Bardan
Monica Florentina”, pădure amplasată
în raza U.A.T. Bușteni anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de
obținere a avizului de mediu pentru
planul menționat și declanșarea etapei
de încadrare. Prima versiune a planului
poate fi consultată la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Prahova din

Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.
306, de luni până vineri între orele 9:0013:00 . Observații/ comentarii și sugestii
se primesc în scris la sediul A.P.M
Prahova, în termen de 18 zile de la data
publicării anunțului.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency
IPURL reprezentata prin asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate de
lichidator judiciar al Efemir Impex SRL
desemnat prin hotararea nr. 4122 din
data de 14.10.2020, pronuntata de
Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a
Civila in dosar nr. 29765/3/2019, notificã
deschiderea falimentului prin procedura simplificata prevazuta de Legea
nr.85/2014 împotriva Efemir Impex
SRL, cu sediul social in Bucureşti
Sectorul 3, Strada Vlăhiţa, Nr. 1, Bloc
PM18BIS, Scara B, Etaj 9, Ap. 123,
CUI 29327699, nr. de ordine in registrul
comertului J40/13429/2011. Persoanele
fizice si juridice care inregistreaza un
drept de creanta nascut dupa data
deschiderii procedurii insolventei impotriva Efemir Impex SRL vor formula
declaratie de creanta care va fi inregistrata la grefa Tribunalului Bucureşti Secţia a VII-a Civila, cu referire la
dosarul nr. 29765/3/2019, in urmatoarele
conditii: a) termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor in tabelul suplimentar al
creantelor: 12.11.2020; b) termenul
limita pentru verificarea creantelor,
intocmirea, afisarea si comunicarea
tabelului suplimentar al creantelor
02.12.2020; c) termenul pentru depunerea contestatiilor la tabelul suplimentar va fi de 7 zile de la publicarea in
BPI a tabelului suplimentar; d) termen
pentru intocmirea si afisarea tabelului
definitiv consolidat 22.12.2020.
l Anunţ public: Persoanele fizice
asociate: Florescu Eugenia, Florescu
Maria, Nitoi Gheorghe, Nitoi Marin,
Nitoi Ilie, Stoica C. Elena, Maxim
Ioana, Sarghie Ioana, Stoica Costel,
Stoica Elisabeta-Alina, Stoica Nicolae,
Stoica Marinela, Paraschivescu Cornel,
Mihai Gabriel, Popescu Irina, Marinescu Lavinia, Ungureanu Florin,
Mihailescu Constantin,Cirstea
Gabriela, Diaconescu Elvira, Plesa
Maria, Aldea Eugenia, Mihăilescu
Daniel, Mihăilescu Aneta, Ziiti Irina,
Mihăilescu Cristian, Mihăilescu
Constantin, Litescu Lucretia, Litescu
Gabriela, Litescu Didina anunță
publicul interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare de către APM Olt,
în cadrul procedurii de realizare a
evaluării de mediu pentru: Amenajament silvic - U.P.I Verguleasa, pe teritoriul UAT Oporelu și UAT Verguleasa,
județul Olt: planul nu necesită evaluare
adecvată și evaluare de mediu, urmând
a fi supus procedurii de adoptare fără
aviz de mediu. Documentația care a stat
la baza luării deciziei etapei de înca-
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drare și proiectul deciziei etapei de
încadrare pot fi consultate la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului Olt,
din mun. Slatina, str. Ion Mureșanu, nr.
3, jud. Olt, de luni-vineri, între orele
08:00 - 14:00, precum și la următoarea
adresă de internet: http://apmot.anpm.
ro. Publicul poate formula comentarii
privind decizia etapei de încadrare pe
care le trimite în scris Agenției pentru
Protecția Mediului Olt, în termen de 10
zile calendaristice de la data publicării
anunțului.

ADUNĂRI GENERALE
l Anunț: Președintele Obștii de
Moșneni Moviliș cu sediul în comuna
Malaia, str. Podul Șipotului, nr. 109 bis,
jud Vâlcea, organizează adunarea generală ordinară la data de 08.11.2020, ora
10.00, cu ordinea de zi prezentată mai
jos: Ordinea de zi a adunării generale a
Membrilor Obștii de Moșneni Moviliș
Malaia 1. Raportul consiliului de administație pentru anul 2019; 2. Aprobarea
situațiilor financiare pe anul 2019
(Bilanț, Contul de profit și pierdere și
Anexe la bilanț) și descărcarea de
gestiune a consiliului de administrație.
3. Aprobarea repărtizării profitului
obținut pe anul 2019, în contul dividentelor a sumei de 150.000 lei iar diferența
către fondurile obștii; 4. Aprobarea
raportului comisiei de cenzori; 5. Aprobarea BVC pe anul 2020; 6. Aprobarea
plății în avans, în cursul lunilor noiembrie și decembrie 2020, a unei cote părți
din dividentele ce urmează a fi repartizate din profitul realizat pe anul 2020,
în sumă de 200.000 lei. Având în vedere
restricțiile sanitare referitoare la
răspândirea pandemiei cauzate de
Coronavirus, votarea se va face prin
corespondență. Materialele de mai sus,
se pot consulta la sediul obștii, cu
respectarea măsurilor sanitare referitoare la preîntâmpinarea răspândirii
pandemiei de Covid 19. Formularul
“Buletin de vot” va fi transmis prin
poștă de conducerea obștii către fiecare
membru al obștii cu drept de vot. Buletinul de vot, completat de fiecare
membru al obștii, se va transmite prin
poștă, până la data de mai sus.
Conform statutului, votul se face prin
ridicarea mâinii. Astfel că votul nefiind
secret, rugăm membri ca, pe Formularul “Buletin de vot”, după menționarea votului, să completeze numele
complet, CNP, contul IBAN și banca
unde se vor vira dividendele, precum și
să semneze acordul de prelucrare a
datelor cu caracter personal , fără de
care nu se poate face plata dividendelor.
În cazul în care, nu se îndeplinește
condiția de cvorum, se va organiza o
nouă rundă de votare prin corespondență, la o dată ce va fi anunțată, ocazie
cu care hotărârile se vor lua cu majoritatea voturilor primite prin corespondență. Adunarea Generala se convoacă
o dată pe an(ordinară). Se va ține
conform capitolului 5, articolul.21.
l Completare Convocator: Având în
vedere solicitarea formulată prin adresa
nr. 9852/VDP/12.10.2020, înregistrată la
Romaero nr. 11441/12.10.2020 de către
acționarul majoritar Statul Român prin
Ministerul Economiei, Energiei și
Mediului de Afaceri, ce deţine
56,7153% din capitalul social, respectiv
3.940.337 acţiuni, de completare a
ordinii de zi a şedinţei Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din
data de 30.10.2020/02.11.2020, în
conformitate cu prevederile art. 1171

din Legea nr.31/1990 republicată şi
D e c i z i a C . A . R o m a e r o n r.
36/14.10.2020, Consiliul de Administraţie al ROMAERO S.A. completează
ordinea de zi a Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor
(A.G.E.A.) convocată la data de
30.10.2020 ora 14:00 la sediul societăţii
din Bucureşti, Bulevardul Ficusului nr.
44, Sector 1, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data
de referinţă de 21.10.2020, având următoarea ordine de zi completată: 1. Aprobarea majorării capitalului social al
Romaero S.A., cu valoarea investiției
finanțate în anul 2019 de la bugetul de
stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,
într-o singură etapă, fără primă de
emisiune, prin subscrierea în cadrul
unei oferte publice cu acordarea dreptului de preferinţă pentru acţionarii
înscrişi la Depozitarul Central S.A. la
data de înregistrare, cu o sumă de până
la 7.651.137,50 lei, de la nivelul actual
al capitalului social de 17.368.942,50 lei
până la nivelul maxim de 25.020.080 lei,
fiind justificată de obligaţia Romaero
S.A. de a respecta prevederile art. 13
din Legea nr. 232/2016, în următoarele
condiţii: 1.1.Majorarea capitalului
social se realizează prin emisiunea unui
număr de 3.060.455 acţiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate,
fiecare având o valoare nominală de
2,50 lei/acţiune, cu acordarea dreptului
de preferinţă pentru acţionarii înscrişi
la Depozitarul Central S.A., proporţional cu cotele de participare deţinute de
aceştia la data de înregistrare;
1.2.Subscrierea se poate face de către
acţionari, atât în numerar cât şi prin
conversia în acţiuni a oricărei creanţe
certe, lichide şi exigibile deţinute faţă de
societatea Romaero S.A. de către acţionarii existenţi, înregistraţi în Registrul
Acţionarilor Societăţii, ţinut de Depozitarul Central S.A. Bucureşti, la data de
înregistrare, conform prevederilor art.
173 și 174 din Regulamentul ASF nr.
5/2018 privind emitenții de instrumente
financiare și operațiuni de piață,
creanţă ce trebuie recunoscută de către
Consiliul de Administraţie al Romaero
S.A.; 1.3. Preţul de emisiune pentru o
acţiune nou emisă subscrisă în cadrul
exercitării dreptului de preferinţă va fi
de 2,50 lei/acțiune; 1.4. Numărul total al
drepturilor de preferință va fi de
3.060.455; 1.5. Raportul de subscriere
este de 1 acţiune nou emisă la 2,270112
acţiuni deţinute la data de înregistrare,
prin rotunjirea întotdeauna la prag
inferior; un acționar al societății poate
achiziționa un număr maxim de acțiuni
nou emise calculat prin împărțirea
numărului de acțiuni deținute de
respectivul acționar la data de înregistrare aferentă majorării de capital
social la numărul de drepturi de preferință necesare pentru a subscrie o
acțiune nouă (2,270112) aplicându-se
rotunjirea; 1.6. Perioada în care se pot
realiza subscrierile în cadrul exercitării
dreptului de preferinţă va fi de o lună
de la data stabilită în prospectul UE de
ofertă şi va începe la o dată ulterioară
datei de înregistrare aferentă majorării
capitalului social şi datei de publicare a
hotărârii în Monitorul Oficial al României; 1.7. Majorarea capitalului social se
face în limita conversiei în acţiuni a
creanţelor şi a sumelor efectiv subscrise
şi vărsate în contul societăţii, acţiunile
noi emise nesubscrise sau cele neplătite
în întregime fiind anulate. Plata acţiunilor subscrise se face integral la data
subscrierii, conform prospectului

aprobat de ASF. 1.8. Conform prevederilor art. 6 și art. 161 din Legea nr.
24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
și ale art. 6 din Regulamentul nr. 5/2018
privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiunile de piață, operaţiunea de subscriere se va realiza în baza
unui Prospect aprobat de ASF şi printr-un intermediar autorizat de către
ASF să presteze servicii de investiţii
financiare pentru derularea ofertei
publice de majorare a capitalului social
al Romaero SA în conformitate cu
reglementările pieţei de capital. 2.
Aprobarea listei cu entităţile care deţin
creanţe certe, lichide şi exigibile şi
valoarea acestora, entităţi care pot
subscrie cu aceste creanţe; 3. Aprobarea
delegării către Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A. a exercițiului
atribuţiei majorării capitalului social, în
conformitate cu prevederile art. 113 lit.
f) şi ale art. 114 alin. (1) din Legea nr.
31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de
preferintă în cadrul ofertei publice să
constate numărul acţiunilor noi care au
fost subscrise, să anuleze acţiunile
rămase nesubscrise, să stabilească
valoarea cu care se majorează capitalul
social, să modifice Actul Constitutiv al
societăţii în conformitate cu noua
valoare a capitalului social şi cu noua
structură a acţionariatului acesteia, să
efectueze formalităţile necesare la instituţiile competente (Oficiul Registrului
Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori
Bucureşti, Depozitarul Central S.A.) în
vederea înregistrării majorării de
capital social. 4. Aprobarea modificării

dispoziţiilor art. 7 din Capitolul III al
Actului Constitutiv al Societăţii
conform cifrelor corespunzatoare dupa
centralizarea, de catre Consiliul de
Administratie al societatii, a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului
social. Mandatarea Directorul General
al Romaero S.A. să semneze Actul
Constitutiv actualizat. 5. Aprobarea
prelungirii, până la 31.12.2022, a
duratei de finanțare a facilității de
credit deja angajată la Banca Transilvania şi mentinerea garanţiilor deja
constituite în favoarea acesteia. 6.
Mandatarea directorului general al
Romaero S.A., care la rândul său va
putea delega alți directori ai societății,
să semneze actele adiționale ale
contractului de credit și contractele de
garanție/actele adiționale la contractele
de ipotecă care se vor încheia cu Banca
Transilvania în vederea prelungirii
facilității de credit. 7. Aprobarea transformării facilităților de credit angajate
deja la Banca Comercială Română în
credite pe obiect, până la scadența de
31.12.2022 și menținerea garanțiilor
deja constituite în favoarea Băncii
Comerciale Române. 8. Aprobarea
ex-date de 17.11.2020 , a datei de
18.11.2020 ca dată de înregistrare și a
datei plății de 19.11.2020. 9. Aprobarea
împuternicirii directorului general al
societăţii pentru a îndeplini toate
formalităţile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor în faţa
autorităţilor competente, incluzând, dar
fără a se limita, la Oficiul Registrului
Comerţului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori
Bucureşti, Depozitarul Central. Manda-
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tarul sus menţionat va putea delega
puterile acordate conform celor de mai
sus unei alte persoane, salariată a societății. La ședinţă pot participa şi vota
numai acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii la data de
21.10.2020 stabilită ca dată de referinţă.
La data convocării, capitalul social al
societăţii este de 17.368.942,50 lei,
divizat în 6.947.577 acţiuni nominative,
dematerializate, cu valoare nominală de
2,50 lei, fiecare acţiune dând dreptul la
un vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii. Documentele şi informaţiile referitoare la
problemele incluse pe ordinea de zi
precum şi proiectul de hotărâre supus
dezbaterii şi aprobării A.G.E.A. sunt
disponibile la sediul Romaero S.A., la
Secretariatul A.G.A., începând cu data
de 29.09.2020 precum şi pe website-ul
societăţii Romaero S.A.: www.romaero.
com. Unul sau mai mulţi acţionari
reprezentând, individual sau împreună,
cel puţin 5% din capitalul social au
dreptul: de a introduce până la data de
14.10.2020 puncte pe ordinea de zi a
adunării generale extraordinare a acţionarilor, cu condiţia ca fiecare punct să
fie însoţit de o justificare sau de un
proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală extraordinară a acţionarilor; de a prezenta până
la data de 14.10.2020 proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau
propuse spre a fi incluse pe ordinea de
zi a adunării generale extraordinare.
Fiecare acţionar are dreptul să adreseze
întrebări privind punctele de pe ordinea
de zi a adunării generale. Societatea are
obligaţia de a răspunde la întrebările
adresate de acţionari, sub condiţia
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ANUNȚURI

respectării art. 198 din Regulamentul
A.S.F. nr. 5/2018. Drepturile prevăzute
anterior pot fi exercitate numai în scris
(transmise prin servicii de curierat sau
prin mijloace electronice). Acţionarii
înscriși în registrul acţionarilor la data
de referință pot exercita dreptul de vot
direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență atât în limba română, cat şi în
limba engleză, se pun la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii precum şi pe
pagina de Internet a societăţii www.
romaero.com, începând cu data de
29.09.2020. Formularul de vot prin
corespondență, completat de către acţionar şi însoțit de o copie a actului de
identitate a acţionarului persoană fizică,
respectiv Certificat de înregistrare
eliberat de ORC împreună cu copia
actului care dovedeşte calitatea de reprezentant legal al acestora, în cazul persoanelor juridice, sunt expediate sau se
depun la sediul Societăţii cu cel puţin o
oră înainte de adunare
(30.10.2020/02.11.2020 ora 13:00) cu
menţiunea scrisă pe plic în clar şi cu
majuscule “Vot Prin Corespondenţă
Pentru Adunarea Generală Extraordinară A Acţionarilor Din
30.10.2020/02.11.2020”. Buletinele de
vot prin corespondenţă care nu sunt
primite în forma şi în termenul stipulat
în prezentul convocator nu vor fi luate în
calcul pentru determinarea cvorumului
de prezenţă şi vot precum şi la numărătoarea voturilor în Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor. În temeiul
prevederilor legale (art. 92 alin. (10) –
Legea nr. 24/2017), acţionarii pot fi
reprezentaţi de alţi acţionari, în baza
unei Împuterniciri speciale (Procuri
speciale), înscris sub semnatură privată,
pusă la dispoziţie de către Consiliul de
Administraţie sau în baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale). Forma
Împuternicirii speciale (Procurii
speciale) atât în limba română, cât şi în
limba engleză, se pun la dispoziţia acţionarilor atât la sediul societăţii cât şi pe
pagina de Internet a societăţii www.
romaero.com şi pot fi consultate începând cu data de 29.09.2020. Împuternicirea specială (Procura specială) se
depune sau se poate expedia, în original,
la societate cu cel puţin o oră înainte de
adunare (30.10.2020/02.11.2020 ora
13:00). În cazul în care Împuternicirea
specială (Procura specială) se expediază
prin poştă trebuie facută pe plic menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule
“Pentru Adunarea Generală Extraordinară A Acţionarilor Din 30.10.2020/
02.11.2020”. Procurile speciale care nu
sunt primite în termenul stipulat în
prezentul convocator nu vor fi acceptate
de către Societate. Formularele de vot
prin corespondenţă sau împuternicirile
speciale pot fi transmise şi prin email cu
semnatură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind
semnatura electronică până cel târziu cu
o oră înainte de adunare (30.10.2020/
02.11.2020), la adresa office@romaero.
com, menţionând la subiect: “Pentru
Adunarea Generală Extraordinară A
Acţionarilor Din Data De
30.10.2020/02.11.2020”. Reprezentarea
acţionarilor în cadrul adunării generale
de către alte persoane decât acţionarii se
poate face şi în baza unei Împuterniciri
generale (Procuri generale) valabilă
pentru o perioadă care nu va depăşi 3
ani, permițând reprezentantului
desemnat să voteze în toate aspectele
aflate în dezbaterea adunării generale a
acţionarilor societăţii cu condiţia ca
împuternicirea generală să fie acordată
de către acţionar, în calitate de client,
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unui Intermediar definit conform art. 2
alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau
unui avocat. Împuternicirile generale
(Procurile generale) trebuie să conţină
informaţiile prevăzute la art. 202 din
Regulamentul ASF nr. 5/2018 și se
depun/expediază la societate cu cel puţin
o oră înainte de adunare (30.10.2020/
02.11.2020, ora13.00), în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul, sub semnătura reprezentantului.
Copiile certificate ale Împuternicirilor
generale (Procurilor generale) sunt reţinute de societate, făcându-se menţiune
despre acestea în procesul verbal al
adunării generale. Acţionarii nu pot fi
reprezentaţi în adunarea generală a
acţionarilor, pe baza unei Împuterniciri
generale (Procuri generale), de către o
persoană care se află într-o situaţie de
conflict de interese, în conformitate cu
dispoziţiile art. 92 alin. (15) din Legea nr.
24/2017, cu modificările şi completările
ulterioare. În cazul neîntrunirii condiţiilor de cvorum/validitate prevăzute de
Actul Constitutiv al societăţii pentru
prima convocare, A.G.E.A. se reprogramează pentru data de 02.11.2020, în
acelaşi loc, la aceeaşi oră, cu aceeaşi
ordine de zi şi dată de referinţă. Informaţii suplimentare se pot obţine la
telefon 021/599.41.04 ; fax 021/319.20.82.

LICITAȚII
l Societatea AS3 -Administrare Străzi
S3 S.R.L., intenționează să încheie un
contract de achiziție publică pentru
servicii de impermeabilizare a betonului
și protejarea fier betonului din structură,
față de vaporii de clor și alți agenți
chimici, la clădirea C1 din cadrul proiectului „Modernizare și Reabilitare Parc
Pantelimon”. „Documentația de atribuire” se poate solicita la adresa de
email: achizitii@as3-strazi.ro sau la
adresa din Șoseaua Gării Cățelu, nr. 1M
(Parc Pantelimon), Sector 3, București.
Data limită de depunere a ofertelor este
19.10.2020, ora 10:00.
l Private Liquidation Group IPURL, în
calitate de lichidator judiciar în dosarul nr.
8134/111/2011 aflat pe rolul Tribunalului
Bihor, privind pe debitoarea Fruitland
S.R.L., J05/246/1992, CUI: RO85406
scoate la vânzare prin licitație publică
următoarele bunuri: Parcele terenuri agricole extravilane, situate pe raza localităților Aleșd, Lugașu de Jos și Urvind în
suprafață totală de 87.291 mp, preț de
strigare 70.706,90 lei; Casa fără teren
aferent situată în intravilanul localității
Lugașu de Jos, jud. Bihor, preț de strigare:
57.860,00 lei; Autoutilitare Isuzu - 4 bucăți,
la un preț de strigare total de: 40.590,00 lei.
Licitația va avea loc în 29.10.2020 ora
12:00 la sediul lichidatorului judiciar din
Oradea str. Avram Iancu, nr.2, ap.11, jud.
Bihor. În caz de nereușită, licitația se reia
în data de 05.11.2020, 12.11.2020,
19.11.2020 și 26.11.2020 la aceeași oră, preț
de strigare și adresă. Licitantul trebuie să
achiziționeze un caiet de sarcini privind
bunurile supuse prezentei licitații, contra
sumei de 500 RON+TVA, ce va cuprinde și
regulamentul de vânzare. Licitantul va
depune la sediul lichidatorului judiciar o
Cerere De Participare La Licitație, inclusă
în caietul de sarcini, cu cel puțin trei zile
înainte de termenul licitației stabilit prin
anunțul public. Informații tel:0359463661
fax: 0359463662 e-mail: office@plginsolv.
ro
l Subscrisa Private Liquidation Group
IPURL, în calitate de lichidator judiciar
al societăţii M & D ZERO societate în
faliment, in bankruptcy, en faillite -

procedură ce face obiectul dosarului nr.
638/1285/2018, aflat pe rolul Tribunalului
Specializat Cluj, având în sediul în loc.
Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților, nr.
109, bl.16, sc.4, ap. 109, jud. Cluj , CUI
25818898, număr de înregistrare în
Registrul Comerţului J12/1513/2009 , în
temeiul art.154 şi următoarele din Legea
85/2014 și cu respectarea regulamntului
de vânzare aprobat de adunarea creditorilor din data de 04.07.2019, astfel cum
acesta a fost modificat prin hotărârea
adunării creditorilor din data de
30.09.2020, prin prezenta anunțăm
vânzarea la licitație publică a bunurilor
mobile a societății debitoare care
cuprinde un număr de 363 de articole piese auto. Vânzarea bunurilor urmează
a se face în bloc, la data de 29.10.2020,
începând cu ora 12:00 la sediul lichidatorului judiciar din Oradea, str. Avram
Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor, iar prețul
de pornire al licitației este de: 10.240,00
lei. În situația în care nu se va reuși valorificarea bunurilor la licitația publică,
lichidatorul judiciar urmează a organiza
o nouă ședință de licitație la data de
05.11.2020 la același preț de strigare,
aceeași locație și aceeași oră. Persoanele
care doresc să cumpere vor depune
oferte de cumpărare la sediul lichidatorului judiciar din Oradea, str. Avram
Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor sau la
adresa de e-mail office@plginsolv.ro, în
atenția lichidatorului judiciar cu cel
puțin 24 de ore înainte de ora de începere
a licitației publică. Nerespectarea termenului atrage decăderea din dreptul de a
mai participa la licitația publică. Titularii
ofertelor de cumpărare au obligația să
depună cu cel puțin 24 de ore înainte de
ora de începere a licitației publică o
garanție de 10% din prețul de pornire al
licitației în contul unic de insolvență al
societății debitoare M & D Zero deschis
la Libra Internet Bank cont IBAN
RO72BREL 0002002065010100. Nerespectarea termenului atrage decăderea
din dreptul de a mai participa la licitația
publică. Vânzarea la licitație se va face în
mod public de către lichidatorul judiciar
care va oferi bunurile spre vânzare prin 3
strigări succesive. Bunurile se adjudecă
celui care, după 3 strigări succesive,
făcute la intervale de timp care să
permită opțiuni și supralicitări, oferă
prețul cel mai mare, iar atunci când
există un singur concurent, acesta a
oferit prețul de începere a licitației.
Informații suplimentare se pot obține de
l a l i c h i d a t o r : Te l : 0 3 5 9 / 4 6 3 6 6 1
Fax:0359/463662 E-mail: office@plginsolv.ro.
l Private Liquidation Group IPURL, în
calitate de lichidator judiciar al societății
Somptuos Serv SRL societate în faliment, in bankruptcy, en faillite - procedură ce face obiectul dosarului nr.
552/1285/2018, aflat pe rolul Tribunalului
Specializat Cluj, având sediul în Cluj
Napoca, str. Gheorghe Dima, nr. 11, ap.
33, jud. Cluj, CUI 22844370, număr de
înregistrare în Registrul Comerțului
J12/5159/2007, în temeiul art.154 şi
următoarele din Legea 85/2014 și cu
respectarea regulamentului de vânzare
aprobat de adunarea creditorilor din
data de 26.07.2019 și modificat prin
hotărârea adunării creditorilor din data
de 13.08.2020, prin prezenta anunțăm
vânzarea la licitație publică a bunului
mobil: autoturism Renault Megane
Scenic RX4, nr. de identificare
VF1JAB30E25495501, număr de înmatriculare CJ 07 SOM. Vânzarea autoturismului urmează a se face prin licitație
publică la data de 23.10.2020 începând
cu ora 12:00 la sediul lichidatorului judi-

ciar din Oradea, str. Avram Iancu, nr. 2,
ap. 11, jud. Bihor, iar prețul de pornire al
licitației este de 4.600,00 lei. În situație de
nereușită licitația se reia la data de
30.10.2020 și 06.11.2020, la aceeași
adresă, aceeași oră și același preț de strigare. Persoanele care doresc să participe
la procedura de lichidare vor depune
oferte de cumpărare la sediul lichidatorului judiciar din Oradea, str. Avram
Iancu, nr. 2, ap. 11, jud. Bihor sau la
adresa de e-mail office@plginsolv.ro, în
atenția lichidatorului judiciar cu cel
puțin 24 de ore înainte de ora de începere
a licitației publică. Nerespectarea termenului atrage decăderea din dreptul de a
mai participa la licitația publică. Titularii
ofertelor de cumpărare au obligația să
depună cu cel puțin 24 de ore înainte de
ora de începere a licitației publică o
garanție de 10% din prețul de pornire al
licitației în contul unic de insolvență al
societății debitoare Somptuos Serv SRL
deschis la Libra Internet Bank cont
IBAN RO27BREL 0002002072700100.
Nerespectarea termenului atrage decăderea din dreptul de a mai participa la
licitația publică. Vânzarea la licitație se
va face în mod public de către lichidatorul judiciar care va oferi bunurile spre
vânzare prin 3 strigări succesive. Bunurile se adjudecă celui care, după 3 strigări
succesive, făcute la intervale de timp care
să permită opțiuni și supralicitări, oferă
prețul cel mai mare, iar atunci când
există un singur concurent, acesta a
oferit prețul de începere a licitației.
Informații suplimentare se pot obține de
l a l i c h i d a t o r : Te l : 0 3 5 9 / 4 6 3 6 6 1
Fax:0359/463662 E-mail: office@plginsolv.ro.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea,
codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: Comuna
Fărcașa, cu sediul în localitatea Fărcașa,
str.Independenței, nr.59, jud.Maramureș,
telefon/fax: 0262.266.001/ 266.003, cod
de înregistrare fiscală: 3694632, e-mail:
primaria@farcasa-mm.ro, reprezentată
legal prin Ioan Stegeran- Primar. 2.
Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: spațiu în suprafață de 12,6mp situat în localitatea
Fărcașa, strada Independenței, nr. 76,
înscris în C.F.nr.50.588, nr.cadastral
50.588-C1, proprietate a comunei
Fărcașa, domeniu public al comunei
Fărcașa, licitație publică organizată în
temeiul prevederilor O.U.G.nr.57/2019,
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale
Hotărârii Consiliului Local Fărcașa
nr.36 din 14 august 2020, privind aprobarea propunerii de închiriere a unui
spațiu. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la
sediul comunei Fărcașa, localitatea
Fărcașa, str.Independenței, nr. 59. 3.2.
Denumirea și datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul
instituției de la care se poate obține un
exemplar din documentația de atribuire:
Compartimentul Taxe și Impozite din
cadrul Primăriei Comunei Fărcașa,
localitatea Fărcașa, str.Independenței,
nr.59. 3.3. Costul și condițiile de plată
pentru obținerea acestui exemplar, unde
este cazul, potrivit prevederilor
O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările

ulterioare: Gratuit. 3.4. Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor:
26.10.2020, ora 14:00. 4. Informații
privind ofertele: în Caietul de sarcini.
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor:
03.11.2020, ora 10:00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: localitatea
Fărcașa, str.Independenței, nr.59. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: se depun într-un
singur exemplar, în două plicuri sigilate:
unul exterior și unul interior. 5. Data și
locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor:
03.11.2020, ora 11:00, localitatea
Fărcașa, str.Independenței, nr. 59. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon
și/sau adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Secția A II-A Civilă de
Contencios Administrativ și Fiscal din
cadrul Tribunalului Maramureș, adresă:
Mun.Baia Mare, Palatul Justiţiei, Bd.Republicii, nr. 2A, telefon: 0262.218.235
-40, interioare 203, 230, fax:
0262.218.209, e-mail: tr-maramures-reg@just.ro. 7. Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării:
08.10.2020.

PIERDERI
l Elmas SRL declară pierdută ștampila
PTS autorizat ISCIR-RSL și RTS IR
atestat nr. DISPR/I/11790/ 25.11.2015.
l Asociația Verbum Dei, cu sediul în
Timișoara, str.Vadul Crișului, nr.46 jud.
Timiș, CIF:33142982, înregistrată în
Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu
nr.49/2014, declară pierdut Certificatul
de înscriere a persoanei juridice fără
scop patrimonial nr. 49/2014 al Judecătoriei Timișoara. Îl declar nul.
l Sc Darali Pro Trans avand CUI
RO28641412, Reg. Com. J40/7422/2011
cu sediul in Bucuresti sector 4 declar
pierduta autorizatie Turcia Terță nr
627132. O declar nula
l Primăria Comunei Gorgota prin
Primar, cu sediul în Comuna Gorgota,
str.Principală, nr.70, județ Prahova,
declară pierdute cererile
n r. 2 0 0 1 / 1 6 . 0 3 . 1 9 9 1 , r e s p e c t i v
nr.3727/22.07.1991, depuse de către
petentul Ghiță Ion, la sediul primăriei la
adresa menționată mai sus.
l Pierdut Certificat de Pregătire Profesională a Conducătorului Auto Câcău
Vasile- ARR SM. Declar nul.
l Societatea Mondo Transfer S.R.L. cu
sediul în Cluj-Napoca, Aleea Godeanu,
n r. 1 , a p . 3 , j u d . C l u j , a v â n d
J12/889/2002, CUI 14627612, pierdut
Certificat constatator pentru punctul de
lucru din Mediaş, strada Petőfi Sándor,
nr. 8, ap. 1, jud. Sibiu, Certificat constatator pentru punctul de lucru din
Oradea, Bulevardul Dacia, nr. 100,
spaţiu comercial, bloc 2, ap. IV, jud.
Bihor şi Certificat constatator pentru
punctul de lucru din Oradea, Bulevardul
Dacia, nr. 46, nr. ap. sp. com, bloc P11,
jud. Bihor. Le declar nule.
l Sigmapack SRL, J5/2637/2018, C.U.I.
12575800, declară pierdute și nule:
Certificat de înregistrare
B3749383/06.11.2018, două Certificate
constatatoare sediu social, punct de
lucru nr.83309/06.11.2018 și Certificatul
de înregistrare în scopuri de TVA.

