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OFERTE SERVICIU
l SC Salubri SA anunţă organizarea evalu-
ării/selecţiei candidaţilor pentru funcţia de 
Director General în cadrul SC Salubri SA, în 
conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, 
actualizată 2016, privind guvernanţa corpora-
tivă a întreprinderilor publice. Obiectivul 
general al SC Salubri SA este să dezvolte și să 
reabiliteze serviciul de salubrizare în vederea 
îmbunătățirii condițiilor de viață ale cetățe-
nilor și să sporească eficiența cu care aceste 
servicii sunt realizate. Următoarele rezultate 
strategice sunt așteptate a fi atinse în următorii 
patru ani: -îmbunătățirea parametrilor de 
calitate privind serviciul de salubrizare; -redu-
cerea cheltuielilor de exploatare raportat la 
cifra de afaceri; -susținerea dezvoltării econo-
mico-sociale a localităților; -protejarea și 
conservarea mediul înconjurător; -dezvolarea 
și transformarea orașul Aleșd și a localitățile 
limitrofe într-o zonă verde. Candidații pentru 
această poziție vor îndeplini cumulativ urmă-
toarele condiții: I.Condiţii generale: -cetăţenia 
română, cetăţenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European și domiciliul în 
România; -cunoașterea limbii române; 
-cunoașterea cel puţin a unei limbi străine de 
largă circulaţie; -capacitate deplină de exer-
ciţiu; -persoanele candidate să nu fie incapa-
bile, potrivit legii, ori să nu fi fost condamnate 
pentru gestiune frauduloasă, abuz de încre-
dere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, 
mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, 
pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 
656/2002 pentru prevenirea și sancţionarea 
spălării banilor, precum și pentru instituirea 
unor măsuri de prevenire și combatere a finan-
ţării actelor de terorism, cu modificările și 
completările ulterioare, pentru infracţiunile 
prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei, cu modificările 
și completările ulterioare. II.Condiţii specifice: 
-studii superioare de lungă durată cu diplomă 
de licenţă sau echivalentă; -experienţă rele-
vantă, în activitatea de conducere a unor 
întreprinderi publice sau a unor societăţi 
comerciale profitabile din domeniul de activi-
tate al societăţii, inclusiv a unor societăţi 
comerciale din sectorul privat; -să fii coordonat 
și implementat proiecte de investiții în 
valoarea de minim 3 milioane de Euro; -capa-
citate de analiză și sinteză, gândire strategică, 
management de proiect; -abilităţi de comuni-
care, orientare către rezultate; -capacitate de 
luare a deciziei și asumarea răspunderii; 
-capacitate de organizare și de coordonare; 
-cunoașterea aprofundată a cadrului legislativ 
din România în materie de colectare a deșeu-
rilor nepericuloase, transportarea și depozi-
tarea acestora și a reglementărilor incidente la 
nivel local, stabilite prin Hotărâri ale Consi-
liului Local din Orașul Aleșd. Candidații vor 
depune, conform instrucțiunilor de mai jos, 
următoarele documente: -opis; -CV în format 
Europass; -cazier judiciar și cazier fiscal; -copie 
act de identitate; -copii conforme cu originalul 
după acte de studii; -documente doveditoare a 
experienţei manageriale/copie carte de muncă; 
-adeverinţă care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare, eliberată de către medicul de 
familie al candidatului sau de către unităţile 
sanitare abilitate; -declaraţie de consimţământ 
prin care candidatul își exprimă acordul de a 
se procesa datele sale personale în scopul 
procedurii de recrutare și selecţie; -declarație 
pe proprie răspundere prin care candidatul va 
confirma că nu a fost inițiată și nici nu se află 
în desfășurare procedura de natură penală 
împotriva sa; -declarație pe proprie răspun-

dere prin care candidatul va confirma că nu se 
află într-una din situațiile prevăzute la art.6 
din OUG nr. 109/2011, actualizată 2016 
privind guvernanța corporativă a întreprinde-
rilor publice, cu modificările și completările 
ulterioare; -declarație pe proprie răspundere 
privind veridicitatea datelor cuprinse în CV; 
-proiect al unui plan de management strategic 
al societăţii (maximum 2 pagini) care va fi 
susţinut în cadrul interviului; -candidații care 
vor fi selectați pentru a fi înscriși pe listă scurtă 
vor fi ulterior invitați să elaboreze o declarație 
de intenție pe baza scrisorii de așteptări apro-
bată prin HCL nr.57/2020 și publicată pe 
site-ul http://www.alesd-bihor.ro/index.php/
stiri-si-anunturi. Selecţia și evaluarea candida-
ţilor se va efectua în două etape succesive, 
după cum urmează: 1.evaluarea eligibităţii 
dosarelor, a declarației de intenție și a planului 
de management; 2.participarea la interviu a 
candidaţilor selectaţi. Selecţia se realizează cu 
respectarea principiilor nediscriminării, a 
tratamentului egal și a transparenţei. Orașul 
Aleșda ales firma Romarketing pentru asis-
tență în procesul de recrutare. Candidații 
trebuie să depună candidaturile până în data 
de 22.07.2020, orele 16:00 ora României, 
personal sau trimise prin poștă la adresa 
Romarketing, Oradea, str.Alexandru Vlahuță, 
nr. 3. Documentele vor fi depuse în plic închis 
cu mențiunea: Aplicație pentru funcţia de 
Director General al SC Salubri SA. Plicurile 
ajunse după data și ora menționate nu vor fi 
luate în considerare. În cazul în care plicul nu 
conține toate documentele solicitate mai sus, 
candidatura nu va fi luată în considerare. 
Candidaturile vor fi depuse în limba română. 
Modelele de declarații necesare pentru dosar 
sunt disponibile pe bază de cerere la adresa: 
recrutare@romarketing.ro. Candidații selectați 
vor fi anunțați telefonic despre data și sediul la 
care va avea loc evaluarea și interviul.

CITATII
l Numitul Malureanu Andrei -Adrian ,domi-
ciliat in comuna Slobozia Ciorasti, sat Jiliste , 
jud.Vrancea , este chemat la Judecatoria Iasi-
Sectia civila , str.Anastasie Panu 25 , in data de 
1 iulie 2020, ora 9:00,avand calitatea de parat 
in dosar nr. 11166/245/2020,dosar avand ca 
obiect “ordonanta presedintiala-suplinire 
acord parental,stabilire autoritate parin-
teasca”,  reclamanta fi ind Grumeza 
Ana-Maria.

l Numita Kohl Borbala este citată în dosar nr. 
560/252/2020 al Judecătoriei Lugoj, având ca 
obiect declararea judecătorească a morții, în 
calitate de pârâtă, în contradictoriu cu recl. 
Szabo Iosif, pentru data de 16.07.2020, ora 
13:00, camera 10, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în com.Topolovătu Mare, sat Iosi-
falau, nr. 76 (actual 79), jud.Timiș.

l Numita Kohl Eva este citată în dosar nr. 
560/252/2020 al Judecătoriei Lugoj, având ca 
obiect declararea judecătorească a morții, în 
calitate de pârâtă, în contradictoriu cu recl. 
Szabo Iosif, pentru data de 16.07.2020, ora 
13:00, camera 10, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în com.Topolovătu Mare, sat Iosi-
falau, nr. 76, (actual 79), jud.Timiș.

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 29 iulie 2020, ora 09:30, în 

proces cu reclamanta Cosovanu Mihaela, 
dosar nr. 11919/333/2019, având ca obiect 
declararea judecătorească a morții. Având în 
vedere dosarul înregistrat pe rolul Judecătoriei 
Vaslui, invităm ca orice persoană să comunice 
datele pe care le cunoaște în legătură cu cel 
dispărut.

SOMATII
l Somaţie emisă de Judecătoria Sânnicolau 
Mare în dosarul nr. 2891/295/2019. Prin care se 
aduce la cunoștinţa tuturor celor interesaţi că 
Petenții Balaj Gheorghe și Balaj Elisabeta, 
ambii cu domiciliul procesual ales la Cabinet 
de Avocat Cionca Lavinia, cu sediul în Timi-
șoara, str.Eugeniu de Savoya, nr.7, ap. 8, 
judeţul Timiș, au formulat acţiune civilă 
necontencioasă- de uzucapiune, prin care au 
solicitat instanţei: -să constate că petenții au 
dobândit, pe calea uzucapiunii de 10 până la 
20 de ani, dreptul de proprietate asupra tere-
nului în suprafaţă totală de 50.000mp- 
respectiv 5ha, identificat cu nr. de tarla 1398/4 
parcela 1, situată în extravilanul localităţii 
Saravale, -să se dispună intabularea dreptului 
lor de proprietate în cartea funciară. În baza 
art.1051 NCPC toţi cei interesaţi sunt invitaţi 
să facă opoziţie, cu precizarea că, în caz 
contrar, în termen de 30 zile de la emiterea 
celei din urmă publicaţii se va trece la jude-
carea cererii. Dată, azi 12.02.2020. Președinte, 
Pop Mihaela Camelia. Grefier, Nuțaș Liliana.

l Prin cererea inregistrata sub dosar nr. 
397/246/2020 reclamantul Nistor Florian cu 
domiciliul in comuna Craiva, sat Chislaca, nr 
168, Jud. Arad, in contradictoriu cu paratii 
Curta Teodor, Curta Nicolae, Curta Kadicso, 
toti cu domiciliul necunoscut, a solicitat 
inscrierea dreptului de proprietate al recla-
mantului pe titlu de uzurpaciune, asupra 
imobilului identificat in C.F. nr. 302927 Craiva, 
CF. vechi 473 Chislaca, cu nr.top. 289, compus 
teren intravilan in suprafata de 3409 m.p. 
imobil asupra caruia figureaza ca proprietar 
tabular intabulat sub B1 Curta Teodor, B2 
Curta Nicolae, B3 Curta Kadicso , urmand a 
se proceda la intabularea reclamantului 
asupra acestui imobil. Reclamantul sustine ca, 
foloseste acest imobil de peste 70 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 intere-
sati De Indata sa inainteze opozitie la Judeca-
toria Ineu, deoarece in caz contrar, in termen 
de o luna de la aceasta ultima publicare se va 
proceda la solutionarea cererii.

l Prin cererea inregistrata sub dosar nr. 
342/246/2020 reclamantul Goldis Gheorghe cu 
domiciliul in comuna Beliu, sat Vasile Goldis, 

str. 1, nr.30, Jud. Arad, in contradictoriu cu 
comuna Beliu, prin Primar cu sediul in Beliu 
nr. 632, Jud. Arad, a solicitat inscrierea drep-
tului de proprietate al reclamantului pe titlu de 
uzurpaciune, asupra imobilului identificat in 
C.F. nr. 305348 Beliu, CF vechi 582 Lunca 
Teuz, cu nr.top. 1191.5, compus teren intra-
vilan in suprafata de 1439 m.p. imobil asupra 
caruia figureaza ca proprietar tabular inta-
bulat sub B1 Statul Roman , urmand a se 
proceda la intabularea reclamantului asupra 
acestui imobil. Reclamantul sustine ca, folo-
seste acest imobil de peste 70 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.

l Prin cererea inregistrata sub dosar nr. 
631/246/2020 privind pe petentul Tole Ioan 
Cristian care solicita inscrierea dreptului de 
proprietate al reclamantului pe titlu de uzur-
paciune, asupra imobilului identificat in C.F. 
nr. 305354 Beliu, CF vechi 263 Mocirla (Vasile 
Goldis) cu nr.top. 247/2; 248/2 , compus din 
teren intravilan in suprafata de 1259 m.p. la 
nr. admin 90, a proprietarei tabulare in cota de 
proprietate de5/20 parti, de sub B1 Goldis 
Virag aceeasi persoana cu proprietara tabulara 
de sub B5. Goldis Floare| cas. Coste 
Alexandru, respectiv, aceeasi persoana cu 
defuncta Coste Floare decedata la data de 
28.02.1965 (nume maghiarizat, traducere 
Virag=Floare), a proprietarului tabular in cota 
de 5/26 parti de sub B2 si B6 defunctul Goldis 
Alexandru decedat la data de 11.04.1961, a 
proprietarei tabulare in cota de proprietate de 
5/20 parti, de sub B3 si B7, defuncta Goldis 
Paulina decedata la data de 07.04.1984, a 
proprietarei tabulare in cota de proprietate de 
5/20 parti, de sub B4 Goldis Katalin, aceeasi 
persoana cu proprietara tabulara de sub B8 
defuncta Goldis Catita decedata la data de 
01.09.1990 (prenume maghiarizat Katalin=-
Catita). In urma acestei somatii in baza artico-
lului 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 publi-
care se va proceda la solutionarea cererii.

l Se aduce la cunostinta ca pe rolul Judecato-
riei Arad se afla dosarul cu nr. 3538/55/2020 cu 
termen de judecata la data de 23.07.2019 ora 
11:30, prin care petenta Pasca Florica solicita 
dobandirea prin uzurpaciune a dreptului de 
proprietate asupra suprafetei de 2473 m.p. 
teren intravilan, inscris in CF. nr 317422 Vladi-
mirecu, cu nr.top. 64-65/a proprietate tabulara 
a defunctilor Schmaltz Vernel si Putz Katalin, 

decedati la data de 30.03.1903. Persoanele 
interesate pot face opozitie la nr. de dosar 
precizat mai sus in termen de o luna de la data 
publicarii prezentei somatii.

DIVERSE
l Ministerul Fondurilor Europene, titular al 
Programului Operațional Creștere Inteligentă 
și Digitalizare 2021-2027, anunţă publicul 
interesat asupra deciziei etapei de încadrare 
din cadrul procedurii de evaluare de mediu 
conform căreia: planul nu are efecte semnifica-
tive asupra mediului, nu necesită evaluare de 
mediu și poate fi suspus procedurii de adop-
tare fără aviz de mediu. Decizia este afișată pe 
pagina web a Ministerului Mediului, Apelor și 
Pădurilor la următorul link : http://www.
mmediu.ro/articol/programului-operatio-
nal-crestete-inteligenta-si-digitalizare/3355. 
Observațiile publicului cu privire la decizia 
etapei de încadrare pot fi transmise Ministe-
rului 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 Canta Ana anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul: „Construire clădire 
spațiu de joacă indoor P+1E, împrejmuiri, 
amenajări exterioare, racorduri și branșa-
mente”, amplasament: Str. Victoriei, nr. 25, loc.
Negrești-Oaș, jud. Satu Mare, nr.cad.101417. 
Informațiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Satu Mare, str.Mircea cel Bătrân nr. 
8/B, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30, 
vineri între orele 8:00-14:00, și la sediul Str. 
Vâltori, nr. 35, Negrești-Oaș, județul Satu 
Mare.

l Subsemnaţii Dodu Horia Şi Anca, Ţica 
Călin Şi Monica, având domiciliul în orașul 
Arad, str.Cezar nr.42, jud.Arad, anunţă elabo-
rarea primei versiuni a planului “Zonă 
Prestări Servicii – Faza Puz” amplasat în 
Şofronea, DJ 709B, nr.FN, jud.Arad și declan-
șarea etapei de încadrare pentru obţinerea 
avizului de mediu. Consultarea primei versiuni 
a planului se poate realiza la sediul SC L&C 
Total Proiect SRL, localitatea Arad, str.Muncii 
nr.34, zilnic între orele 10:30 - 12:30. Comenta-
riile și sugestiile se vor transmite în scris la 
sediul APM Arad, splaiul Mureșului nr.FN, în 
termen de 15 zile calendaristice de la data 
ultimului anunţ.

l Subsemnaţii Muntean Radu, Popa Gabriela, 
Mang Petru Şi Elena, având domiciliul în 
orașul Deva, str.Horea nr.162, jud.Arad, 
anunţă elaborarea primei versiuni a planului 
“Zonă Condominii 4 Apartamente Şi Locuinţă 

LICITATII

Primăria comunei Poroschia, cu sediul în comuna Poroschia, județul Teleorman, str. Dunării, nr. 209, cod

fiscal 4469027, organizează licitaţie publică pentru vânzarea unui teren în suprafață de 640 mp,

aparţinând domeniului privat de interes local al comunei Poroschia, situat în Comuna Poroschia, str.

Guardului, nr. 5, jud. Teleorman, identificat cu numărul cadastral 21739, carte funciară nr. 21739.

Licitația va avea loc în data de 14 Iulie 2020, ora 11.00, la sediul Primăriei comunei Poroschia, str. Dunării,

nr. 209.

Documentația de licitație poate fi achiziționată, contra cost, la sediul Primăriei comunei Poroschia.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei comunei Poroschia, telefon: 0247.318.787.
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Individuală – Faza Puz” amplasat în Arad, 
str.Măcieşului, nr.16, jud.Arad şi declanşarea 
etapei de încadrare pentru obţinerea avizului 
de mediu. Consultarea primei versiuni a 
planului se poate realiza la sediul Bia - Arh.
Cioară Lucian, localitatea Arad, str.Muncii 
nr.34, zilnic între orele 10:30 - 12:30. Comen-
tariile şi sugestiile se vor transmite în scris la 
sediul APM Arad, splaiul Mureşului nr.FN, în 
termen de 15 zile calendaristice de la data 
ultimului anunţ.

l Anunț privind lucrarea “Construcție Stație 
Distribuție Carburanți şi Spălătorie Auto“ pe 
strada Caracalului, nr.12-14, Corabia, jud.Olt, 
privind obținere PUZ la adresa mai sus 
menționată. Beneficiar: SC Dolgas SRL.

l Societatea Unigrup Prest Serv SRL titular 
al activitatii 3811-colectare deseuri nepericu-
loase, 3832-recuperarea materialelor recicla-
bile sortate, 4677-comert cu ridicata al 
deseurilor si resturilor la adresa Petrachioaia, 
str.Soseaua Afumati nr.15, Ilfov anunta 
publicul interesat asupra depunerii solicitarii 
de obtinere a autorizatiei de mediu pentru 
activitate. Informatiile privind potentialul 
impact asupra mediului al activitatii pot fi 
consultate la sediul APM.Ilfov, Lacul Morii 
nr. 1, sect. 6, Bucuresti, tel/fax 430.15.23, 
430.14.02, 0746.248.440 in zilele de luni-joi 
intre orele 9:00-13:00, vineri 9:00-12:00. 
Observatiile publicului se primesc zilnic la 
sediul APM Ilfov.

l Friendly Waste Romania S.R.L. cu sediul 
în municipiul Bucureşti, sector 2, strada 
Corneliu Botez, nr.10, corp F, parter, birou 
nr.1, titular al proiectului „Construire: Clădire 
Hala, Bazin Betonat Vidanjabil, Platforme 
Betonate, Împrejmuire, Sistem De Iluminat, 
Executare Foraj Și Rețea Internă Pentru 
Alimentare Cu Apă. Amplasare Incinerator 
De Deşeuri Medicale Cu Instalații Anexe”, 
anunță publicul interesat asupra luării deci-
ziei etapei de încadrare de către A.P.M. Călă-
raşi, în cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, pentru proiectul 
„Construire: Clădire Hala, Bazin Betonat 
Vidanjabil, Platforme Betonate, Îprejmuire, 
Sistem De Iluminat, Executare Foraj Și Rețea 
Internă Pentru Alimentare Cu Apă. Ampla-
sare Incinerator De Deşeuri Medicale Cu 
Instalații Anexe”, propus a fi amplasat în 
județul Călăraşi, comuna Mitreni, satul Valea 
Roşie, Str. Intravilan. 1.Proiectul deciziei de 
încadrare şi motivele care o fundamentează 
pot fi consultate la sediul A.P.M. Călăraşi 
Șoseaua Chiciului, Nr.2, jud. Călăraşi, în zilele 
de luni-vineri, între orele 10:00-14:00, precum 
şi la următoarea adresă de internet: www.
apmcl.anpm.ro 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 priveşte conți-
nutul raportului privind impactul asupra 
mediului la sediul autorității competente 
pentru protecția mediului.

l Țiriac Auto SRL, cu sediul în Bdul.Expozi-
ției, nr. 2, Clădirea C9, sector 1, Bucureşti, 
înregistrată la ONRC- ORCTB cu CUI nr. 
11331727, informează pe cei interesați că s-a 
depus solicitarea pentru emiterea autorizației 
de mediu pentru activitatea Service auto cu 
vopsitorie şi spălătorie, cod CAEN 4520, 
desfăşurată în Calea Bucureştilor 289, 
Otopeni, Ilfov. Informațiile se pot solicita la 
sediul Agenției Pentru Protecția Mediului 
Ilfov din sectorul 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1 
(Barajul Lacul Morii- în spatele benzinăriei 
Lukoil), între orele 9:00-12:00, de luni până 
vineri. Propuneri sau contestații se pot 
depune la sediul APM Ilfov în termen de 10 
zile de la data publicării prezentului anunț.

l Titularul proiectului Bulgaru Adrian 
anunță publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „Hală depozitare, spații 
birouri, spațiu showroom, împrejmuire, utili-

tăţi”, propus a fi amplasat în T 6, P 19/38, lot 
1, nr.cad.63211, oraş Măgurele, jud.Ilfov. 
Informațiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul APM Ilfov din Bucureşti, 
str.Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6 şi la adresa 
titularului din str.Voinţei nr.5, oraş Bragadiru, 
jud.Ilfov, în zilele de luni-vineri, între orele 
9:00-13:00. Observațiile publicului se primesc 
zilnic la sediul APM Ilfov.

l Titularul proiectului SC Roka-Flex SRL 
anunță publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „Hală producție P, birouri 
P+1, împrejmuire, utilităţi”, propus a fi 
amplasat în Str.Turturelelor, nr. 142, nr.cad. 
62933, oraş Măgurele, jud.Ilfov. Informațiile 
privind proiectul propus pot fi consultate la 
sediul APM Ilfov din Bucureşti, str. Aleea 
Lacul Morii nr.1, sector 6 şi la sediul titula-
rului din Municipiul Bucureşti, B-dul Ferdi-
nand I, nr. 168, etaj Parter, camera 1, 2, 3, 
sector 2, în zilele de luni-vineri, între orele 
9.00-13.00. Observațiile publicului se primesc 
zilnic la sediul APM Ilfov.

l SC Dexter Home Design SRL, titularul 
proiectului, anunță publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare de către 
APM Ilfov, în cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului: nu se supune 
evaluării impactului asupra mediului, pentru 
proiectul: Construire hale de depozitare 
parter, accese şi utilități, propus a fi amplasat 
pe strada Industriilor nr. 42-46, Nr.Cad. 
51103, Tarla 31, Parcela 112/77-79, Oraş 
Măgurele, jud.Ilfov. Proiectul deciziei de 
încadrare şi motivele care o fundamentează 
pot fi consultate la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Ilfov din Bucureşi, Str.
Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, în zilele de 
luni-vineri, între orele 9:00-12:00, precum şi la 
următoarea adresă de internet- http://apmif.
anpm.ro/. 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.

l Anunț de intenție privind elaborarea 
planului urbanistic de detaliu PUD, Strada 
Brazilor, nr. 18, Com.Mogoşoaia, Jud.Ilfov, 
„Construire locuință unifamilială S+P+M”. 
SC Verourban Concept SRL aduce la cunoş-
tința publicului interesat inițierea planului 
urbanistic de detaliu „Construire Locuință 
Unifamilială S+P+M”, Strada Brazilor, Nr. 
18, Com.Mogoşoaia, Jud.Ilfov şi supune spre 
consultare această documentație de urbanism. 
Inițiere SC Verourban Concept SRL. Docu-
mentația tehnică poate fi consultată la adresa: 
Consiliul Județean Ilfov, str.Ernest Juvara, 
Nr. 3-5, Bucureşti, Sector 6, telefon 
021.318.03.24 -Serviciul Urbanism. 

l Dosar nr. 24918/302/2016, România, Jude-
cătoria Sectorului 5 Bucureşti, Secția a II-a 
civilă, Sentința civilă nr. 3875 Ședința publică 
de la 10 Mai 2018, Instanța constituită din: 
Preşedinte- Daniel Agachi, Grefier- Carmen 
Bardaş. Pentru aceste motive, în numele 
Legii, Hotărăşte: Admite excepția lipsei cali-
tății procesuale pasive, invocată din oficiu, cu 
privire la capătul de cerere referitor la accesi-
unea construcțiilor prevăzute mai jos, care au 
fost edificate la imobilul situat în Bucureşti, 
str. Boldeşti nr.26, sectorul 5, astfel: -încăperile 
5 şi 6, reprezentând bucătărie şi baie, cu 
suprafața utilă totală de 24,68mp şi înălțime 
liberă de 2,31m; corpul de clădire C 1 -extin-
dere, regim de înălțime D+P+E+M, suprapus 
parțial peste încăperile 5 şi 6, compus din: 
demisolul, alipit încăperilor 5 şi 6, ce cuprinde 
încăperile 7, 8 şi 9, reprezentând hol, scări şi 
bucătărie, cu suprafața utilă totală de 
19,43mp şi înălțime liberă de 2,20m, parterul 
b, aflat peste demisol, ce cuprinde încăperile 
10, 1 1, 12 şi 13, reprezentând scara de la 
demisol, baie, cameră şi scara către etaj, cu 
suprafața utilă totală de 16,97mp şi înălțime 
liberă de 2,20m, etajul, aflat peste încăperile 5 
şi 6, ce cuprinde încăperile 14, 15 şi 16, repre-
zentând hol cu scări, baie şi cameră, cu supra-

fața utilă totală de 27,08mp şi înălțime liberă 
de 2,14m, mansarda, aflată peste etaj, ce 
cuprinde încăperile 17 şi 18, reprezentând hol 
cu scară şi cameră, cu suprafața utilă totală 
de 26,51mp şi înălțime liberă de 2,22m şi 
terasa 19, aflată peste parterul b, cu suprafața 
utilă totală de 17,67mp; -clădirea anexă C 2, 
reprezentând garąjul 20, cu suprafața utilă 
totală de 19,44mp şi, pe cale de consecință, 
Respinge capătul de cerere referitor la accesi-
unea construcțiilor menționate formulat de 
reclamantele Ioniță Victorița (C.N.P. 
2800215430011), cu domiciliul în Bucureşti, 
str. Matei Basarab nr. 104, bl.72, sc.2, et.5, ap. 
54, sectorul 3, Ivănuş Doina (C.N.P. 
2600322225635) şi Cuc Ioana Nicoleta (C.N.P. 
2820528410024), ambele cu domiciliul în 
Bucureşti, str. Boldeşti nr.26, sectorul 5, în 
contradictoriu cu pârâții Poltafca Petre 
(C.N.P. 1430527400201), cu domiciliul proce-
sual ales în Bucureşti, Str. Reveriei nr. 11, 
ap.2, sectorul 6, Zamfir Ștefan (C.N.P.- 
1330525344260) şi Zamfir Aurel (C.N.P.- 
1350801344241), ambii cu domiciliul în 
comuna Poeni, satul Poeni, județul 
Teleorman, precum şi Badea Ștefan- Ion- 
Radu şi Marinescu Maria, ambii citaţi prin 
publicitate, având domiciliul necunoscut, prin 
curator special, dna. avocat Popa D. Geor-
giana Alina, ca fiind făcut împotriva unor 
persoane fără calitate procesuală pasivă. 
Admite în parte cererea de chemare în jude-
cată aşa cum a fost precizată de reclamantele 
Ioniță Victorița (C.N.P.- 2800215430011), cu 
domiciliul în Bucureşti, str.  Matei Basarab 
nr.104, bl. 72, sc.2, et.5, ap.54, sectorul 3, 
Ivănuş Doina (C.N.P.- 2600322225635) şi Cuc 
Ioana Nicoleta (C.N.P.- 2820528410024), 
ambele cu domiciliul în Bucureşti, str. Boldeşti 
nr.26, sectorul 5, în contradictoriu cu pârâții 
Poltafca Petre (C.N.P.- 1430527400201), cu 
domiciliul procesual ales în Bucureşti, Str. 
Reveriei nr.11, ap.2, sectorul 6, Zamfir Ștefan 
(C.N.P. 1330525344260) şi Zamfir Aurel 
(C.N.P.- 1350801344241), ambii cu domiciliul 
în comuna Poeni, satul Poeni, județul 
Teleorman, precum şi Badea Ștefan- Ion- 
Radu şi Marinescu Maria, ambii citaţi prin 
publicitate, având domiciliul necunoscut, prin 
curator special, dna. avocat Popa D. Geor-
giana Alina. Omologhează rapoartele de 
expertiză tehnică judiciară întocmite de 
expert tehnic judiciar în construcții şi evalu-
ării imobiliare, dna. Balasoiu Romanita, 
respectiv de expert tehnic judiciar în speciali-
tatea topografie, cadastru şi geodezie, dna. 
Dutu Angela. Constată că reclamantele Ioniță 
Victorița, Ivănuş Doina şi Cuc Ioana Nicoleta 
au dobândit, prin uzucapiunea de 30 de ani, 
dreptul de proprietate asupra terenului în 
suprafață de 240mp (241mp din acte), în 
valoare de 133.235,25 lei (echivalent a 28.560 
euro, 1 euro= 4,6651 lei la cursul din 
23.03.2018), situat în Bucureşti, str. Boldeşti 
nr.26, sectorul 5, având următoarele vecină-
tăți: la N-V -pe  lungimea de 10,35 ml, 
imobilul nr.23 şi imobilul nr.21 din strada 
Plopeni, la N-E -pe lungimea de 23,79 ml, 
imobilul nr.24 din strada Boldeşti, la S-E -pe 
lungimea de 9,79 ml, strada Boldeşti şi la S-V 
-pe lungimea de 23,88 ml, imobilul nr.28 din 
strada Boldeşti. Constată că reclamantele 
Ioniță Victorița, Ivănuş Doina şi Cuc Ioana 
Nicoleta au dobândit prin accesiune imobi-
liară artificială dreptul de proprietate asupra 
construcției C 1 situate pe terenul menționat, 
în valoare totală de 31.377 lei (echivalent a 
6.726 euro, 1 euro 4,6651 lei la cursul din 
23.03.2018), regim de înălțime P, compusă din 
încăperile 1, 2, 3 şi 4, reprezentând hol şi trei 
camere înşiruite, cu suprafața utilă totală de 
50,34mp şi înălțime liberă de 2,31m. Respinge 
cererea reclamantelor de diminuare a onora-
riului expertului tehnic judiciar în construcții 
şi evaluării imobiliare, dna. Balasoiu Roma-
nita, precum şi de restituire către reclamante 
a vreunei sume de bani cu acest titlu, ca neîn-
temeiate. Stabileşte onorariul definitiv al 
avocatului din oficiu al reclamantelor la suma 
de 650 lei, potrivit art.2 alin.1 pct.2 lit.e) din 
Protocolul încheiat între Ministerul Justiției şi 
Uniunea Națională a Barourilor din 
România- U.N.B.R. sub nr. 48025/2015. Un 
exemplar al hotărârii se înaintează Tribuna-

lului Bucureşti pentru efectuarea plății avoca-
tului din oficiu- dna. avocat Sîrbu Mariana- în 
condițiile dispozițiilor art.22 alin.(3) din 
O.U.G. nr. 51/2008. Face aplicarea dispoziți-
ilor art.50 indice 2 din O.U.G. nr.51/2008 şi 
obligă, în solidar, reclamantele Ioniță Victorița 
(C.N.P. 2800215430011), Ivănuş Doina 
(C.N.P. 2600322225635) şi Cuc Ioana Nicoleta 
(C.N.P.- 2820528410024) la plata către stat a 
sumei totale de 7.125,88 lei, din care suma de 
5.175,88 lei către primăriile de la domiciliile 
reclamantelor, reprezentând cheltuieli pentru 
care acestea au beneficiat de ajutor public 
judiciar sub forma scutirii de la plata taxei 
judiciare de timbru, potrivit Încheierii din 
cameră de consiliu din 9 februarie 2017 
pronunțată de Judecătoria Sectorului 5 Bucu-
reşti în dosarul 24918/302/2016, iar sumele de 
650 lei şi de 1.300 lei către compartimentul 
economic al Tribunalului Bucureşti, reprezen-
tând cheltuieli pentru care reclamantele au 
beneficiat de ajutor public judiciar sub forma 
asistenței judiciare gratuite prin avocat, 
respectiv sub forma scutirii de la plata onora-
riului aferent expertizei topografice, potrivit 
Încheierii din cameră de consiliu din 9 
februarie 2017 pronunțată de Judecătoria 
Sectorului  5  Bucureşt i  în  dosarul 
24918/302/2016, respectiv a Încheierii din 
cameră de consiliu din 1 martie 2018 pronun-
țată de Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti în 
dosarul 24918/302/2016. Dispune comuni-
carea, la data rămânerii definitive şi irevoca-
bile, a câte o copie de pe prezenta sentință la 
primăriile de la domiciliile reclamantelor, 
respectiv la compartimentul economic al 
Tribunalului Bucureşti, pentru luarea în debit. 
Ia act că părțile nu au solicitat cheltuieli de 
judecată. Cu drept de apel, care se depune la 
Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti, în termen 
de 30 de zile de la comunicare. Pronunțată în 
şedință publică, astăzi 10 mai 2018.

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 Reglemen-
tare În Comunicații, cu sediul în Bucureşti, 
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 şi Reglementare în 
Comunicații; Procedura de atribuire aplicată: 
procedură internă; Modul obținerii documen-
tației 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, 
Bucureşti - Registratură; b) Limba în care se 
redactează oferte: limba română; Data, ora şi 
locul deschiderii ofertelor: data de 17.08.2020, 
ora 12:00, sediul Ancom, str. Delea Nouă, nr. 
2, sector 3, Bucureşti; Criterii de calificare 
ofertanți: conform Cap.2 şi 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 îşi mențină oferta vala-
bilă - până la 31 martie 2021; Depunerea 
ofertelor: se va efectua conform Cap. 4, 
pct.4.1 - Etapa de depunere a ofertelor şi 
Cap.8 - Modul de prezentare a ofertelor din 
Caietul de sarcini şi 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 şi 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 conside-
rare. Autoritatea contractantă va răspunde 
solicitării în cel mult 5 zile lucrătoare de la 
primire. Regulile de formulare a contestați-

ilor: 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 suplimen-
tare: De luni până joi, în intervalul orar 08:30 
- 17:00 şi 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 ofer-
telor în condițiile menționate în Caietul de 
sarcini.

ADUNARI GENERALE
l Convocare. Preşedintele Consiliului de 
Administrație al SC Energoutil Contact SA, 
înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. 
J40/997/1991, cu sediul în Bucureşti, str.
Progresului, nr. 75-77, sector 5, CUI 
RO403666, convoaca Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor în data de 24.07.2020, 
orele 10:00, la sediul societății din Bucureşti, 
str.Progresului, nr.75-77, sector 5, cu urmă-
toarea ordine de zi: 1. Prezentarea şi apro-
b a r e a  d e s c ă r c ă r i i  d e  g e s t i u n e  a 
administratorilor societății pentru activitatea 
desfăşurată în exercițiul financiar al anului 
2019; 2. Prezentarea şi aprobarea Situațiilor 
financiare ale anului 2019; 3. Prezentarea şi 
aprobarea Raportului auditorului intern; 4. 
Prezentarea şi aprobarea Raportului audito-
rului extern; 5. Prezentarea şi analizarea 
Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 
2019 şi prezentarea şi aprobarea Bugetului de 
venituri şi cheltuieli pentru anul 2020; 6. 
Aprobarea Premieri, dividende; 7. Aprobarea 
organigramei de funcționare a societății; 8. 
Stabilirea indemnizației Directorului general 
şi a membrilor Consiliului de Administrație; 
9. Diverse. Toate documentele ce vor fi supuse 
dezbaterii AGOA se află la sediul societății şi 
pot fi consultate de acționari. În cazul în care 
nu se întrunesc condițiile prevăzute în statut 
pentru desfăşurarea Adunării Generale, 
aceasta se convoacă în data de 25.07.2020, 
orele 10:00, la sediul societății din Bucureşti, 
str.Progresului, nr. 75-77, sector 5.

l Administratorul Unic al Societăţii Groval 
Trade SA, cu sediul social în Judeţul Galați, 
Mun.Galați, str.Henri Coandă, nr. 5, et. 1, 
cam. 4, înmatriculată la Registrul Comer-
ţului de pe lângă Tribunalul Galați sub nr. 
J17/1900/2005 şi cod unic de înregistrare 
16972528 (denumită în continuare „Socie-
tatea”), în conformitate cu prevederile art. 
117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi ale Actului Constitutiv 
al Societăţii, convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor pentru data de 
24.07.2020, ora 10:00 şi Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor, pentru data de 
24.07.2020, ora 11:00, ambele în bd.George 
Coşbuc, nr.2 (incinta Ada Business Center), 
etajul 2, camera 211, Galaţi, judeţul Galaţi. 
În cazul în care Adunarea nu se întruneşte 
legal şi statutar în data menţionată, 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
şi Adunarea Generală Extraordinară a Acţi-
onarilor se vor organiza în data de 
25.07.2020, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc. Au 
dreptul să participe şi să voteze în cadrul 
adunării generale toți acţionarii înregistraţi 
înregistrati în evidenţele Societăţii- în regis-
trul acţionarilor la sfârşitul zilei de 
17.07.2020 considerată, în conformitate cu 
prevederile art.123 alin.(2) din Legea nr. 
31/1990 privind societăţile, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, drept 
Dată de Referinţă pentru ţinerea Adunărilor. 
ORDINE DE ZI. I.Pentru Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor: 1. Prezentarea 
şi aprobarea situațiilor financiare anuale, 
bilanțul contabil şi contul de profit şi pier-
dere întocmite la data de 31.12.2019 pe baza 
Raportului de gestiune al administratorului 
unic. 2. Aprobarea descărcării de gestiune a 
administratorului unic al societății pentru 
activitatea desfăşurată în exercițiul financiar 
2019. 3. Revocarea prin vot secret a audito-
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rului financiar actual. 4. Numirea prin vot 
secret a unui nou auditor financiar, stabilirea 
duratei mandatului și împuternicirea admi-
nistratorului unic pentru negocierea și înche-
ierea contractului de audit. 5. Aprobarea 
prelungirii mandatului administratorului 
Procopenco Ala pentru un mandat de 4 ani. 6. 
Aprobarea politicii de remunerare a adminis-
tratorul unic al societății. 7. Aprobarea împu-
ternicirii, cu posibilitate de substituire, a 
administratorului unic pentru a redacta și 
semna hotărârea AGOA adoptată, și să efec-
tueze orice formalităţi necesare pentru a 
menţiona/înregistra hotărârea la Oficiul 
Registrului Comerțului și pentru publicarea 
hotărârii în Monitorul Oficial al României- 
Partea a IV-a. II.Pentru Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor: 1. Aprobarea 
modificării Actului Constitutiv al societăţii în 
sensul înlocuirii peste tot în cuprinsul acestuia 
a sintagmei „acţiuni la purtător” cu „acţiuni 
nominative”, în acord cu art.61 din Legea nr. 
129/11.07.2019 pentru prevenirea și comba-
terea spălării banilor și finanțării teroris-
mului, precum și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, și situația 
de fapt. 2. Aprobarea împuternicirii, cu posi-
bilitate de substituire, a administratorului 
unic pentru a redacta și semna hotărârea 
AGEA adoptată, și să efectueze orice forma-
lităţi necesare pentru a menţiona/înregistra 
hotărârea la Oficiul Registrului Comerțului și 
pentru publicare hotărârii în Monitorul 
Oficial al României- Partea a IV-a. Acţionarii 
se vor putea prezenta personal sau își pot 

numi reprezentant la adunările generale. 
Reprezentarea acţionarilor se poate face și 
prin alte persoane decât acţionarii, pe bază de 
procuri speciale. Procurile speciale și buleti-
nele de vot prin corespondenţă completate și 
semnate de către acţionari se vor depune în 
original la sediul ales în Convocator până cel 
târziu la data de 22.07.2020, ora 10:00, prin 
înregistrarea acestora sau prin poștă cu 
confirmare de primire, astfel încât să poată fi 
înregistrate la societate până la data și ora 
anterior menţionate. Accesul acţionarilor 
îndreptăţiti să participe la adunarea generală 
este permis prin simpla probă a identităţii 
acestora, făcută cu actul de identitate, iar în 
cazul acţionarilor reprezentaţi cu o copie a 
procurii speciale și actul de identitate al 
reprezentantului. Lista cuprinzând informaţii 
cu privire la numele, localitatea de domiciliu 
și calificarea profesională ale persoanelor 
propuse pentru funcţia de auditor se află la 
dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată și 
completată de aceștia. Materialele de ședinţă 
pot fi consultate la sediul ales în Convocator, 
în zilele de luni-vineri, în intervalul orar 
10:00-15:00, începând cu data publicării 
prezentului convocator în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a. Începând cu aceeași 
dată acţionarii interesaţi pot solicita transmi-
terea procurilor speciale și buletinelor de vot 
prin corespondenţă. Informaţiile suplimen-
tare precum și solicitările se pot obţine/trans-
mite prin e-mail: office.secretariat.sa@gmail.
com

l În conformitate cu prevederile art.111, alin.
(a)(d) din Legea 31/1990 actualizată și comple-
tată, președintele Consiliului de Administrație 
convoacă Adunarea generală ordinară pentru 
data de 24 Iulie 2020, ora 14, la sediul societăţii 
din localitatea Isaccea, str. Avram Iancu, nr.62, 
judeţul Tulcea, având următoarea ordine de zi: 
1. Aprobarea alegerii Consiliului de adminis-
traţie pentru perioada 2020-2024; 2. Aprobarea 
raportului Consiliului de Administraţie pentru 
exerciţiul financiar al anului 2019. 3. Apro-
barea raportului comisiei de cenzori pentru 
anul 2019. 4. Aprobarea bilanţului contabil, a 
contului de profit și pierderi și descărcarea de 
gestiune a administratorilor pentru anul 2019. 
5. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli, 
măsuri, strategii și programul de plantaţii și 
culturi agricole, pentru anul 2020. 6. Stabilirea 
remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs 
membrilor consiliului de administraţie, și 
membrilor comisiei de cenzori. 7. Diverse. În 
caz de neîntrunire a cvorumului necesar la 
prima convocare, a doua convocare va avea loc 
la sediul societății, în data de 27.07.2020, la 
aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

l Convocare: Consiliului de Administraţie al 
S.C. ”Girueta” S.A., persoană juridică 
română, având CIF 477558, atribut fiscal RO 
și număr de ordine la Registrul Comerţului 
J23/1589/2004, cu sediul în comuna Jilava, 
Sos. Giurgiului nr. 3-5, Pavilon Administrativ 
CF 54009, et.3, biroul 2, judeţul Ilfov, în 
temeiul prevederilor Actului Constitutiv al 
societăţii și a prevederilor art. 117 din Legea 

31/1990 republicată, Convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii 
pentru data de 28.07.2020, ora 10:00. Şedinţa 
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor vor 
avea loc la sediul societăţii din comuna Jilava, 
Şos. Giurgiului nr. 3-5, Pavilon Administrativ 
CF 54009, et.3, biroul 2, judeţul Ilfov. La 
Adunarea Generală Ordinară sunt invitaţi să 
participe toţi acţionarii aflaţi în evidenţa 
Registrului Acţionarilor și Registrului de 
Acţiuni la data de 16.07.2020. Pe ordinea de zi 
a Adunării Generale Ordinare, sunt înscrise 
următoarele probleme: 1. Prezentarea rapor-
tului Consiliului de Administraţie al societăţii 
pentru anul 2019; 2. Prezentarea raportului 
auditorului financiar al societăţii pentru anul 
2019; 3. Discutarea, aprobarea sau modifi-
carea, după caz, a situaţiilor financiare anuale 
ale societăţii, pe baza raportului Consiliului de 
Administraţie și ale auditorilor și fixarea divi-
dendului pe anul 2019; 4. Pronunţarea asupra 
gestiunii și activităţii Consiliului de Adminis-
traţie al societăţii pe anul 2019, precum și 
descărcarea de gestiune a acestuia; 5. Stabi-
lirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 
exercițiul financiar 2020; 6. Stabilirea progra-
mului de activitate al societăţii pentru exerci-
ţiul financiar 2020; 7. Revocarea mandatului 
auditorului intern al societăţii ca urmare a 
expirării mandatului acestuia și desemnarea 
unui nou auditor intern și fixarea duratei 
minime a contractului de audit intern. În situ-
aţia în care Adunarea Generală nu va putea 
delibera și vota în mod valabil o a doua 
Adunare Generală Ordinară este convocată 

pentru ziua de 29.07.2020, la ora 10:00 în 
același loc și cu aceeași ordine de zi. După 
publicarea convocarii, acţionarii reprezentând, 
individual sau împreună, cel puţin 5% din 
capitalul social au dreptul: a) de a introduce 
puncte pe ordinea de zi a adunării generale, în 
termen de cel mult 15 zile de la data publicării 
convocării, cu condiţia ca fiecare punct să fie 
însoţit de o justificare sau de un proiect de 
hotărâre propus spre adoptare de adunarea 
generală; și b) de a prezenta proiecte de hotă-
râre, în termen de 15 zile de la data publicării 
convocării, pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a 
adunării generale. Aceste drepturi pot fi exer-
citate numai în scris (transmise prin servicii de 
curierat sau prin mijloace electronice). Se 
precizează că acţionarii ce vor fi împiedicaţi de 
anumite împrejurări să participe la Adunarea 
Generală vor putea mandată, în conformitate 
cu art.125 din Legea 31/1990 republicată, 
printr-o procură specială o terţă persoană care 
să participe și să voteze în numele lor și pentru 
ei, în Adunarea Generală, în condiţiile legii. 
Procurile speciale pot fi ridicate de la sediul 
societăţii începând cu data convocării si vor fi 
depuse spre înregistrare la secretariatul 
adunării până cel târziu la data de 26.07.2020. 
Procurile speciale vor putea fi transmise spre 
înregistrare și pe fax sau email în format pdf., 
reprezentantul acţionarului fiind obligat ca la 
data adunării generale să aibă asupra sa 
procura în original. Documentele privind 
problemele incluse în ordinea de zi a Adunării 
Generale pot fi consultate la sediul societăţii, 
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începând cu data convocării. Documentele 
aferente şedinţelor, inclusiv propunerile de 
hotărâre şi procurile speciale pot fi obţinute de 
la dna. Tapai Mihaela- tel. 021/4501773. Preşe-
dintele Consiliului de Administraţie al S.C. 
Girueta S.A., Bogdan Mircea Cirjan.  

LICITATII
l Primăria Municipiului Mediaş cu sediul în 
Mediaş P-ta Corneliu Coposu nr. 3, în confor-
mitate cu Hotărârile Consiliului Local - 
Mediaş nr. 127/2020, 128/2020, 129/2020 şi 
130/2020 anunță organizarea licitației publice 
cu strigare, pentru vânzarea unor terenuri, 
aparținând domeniului privat al Municipiului 
Mediaş. Terenurile sunt situate în intravilanul 
municipiului Mediaş iar licitațiile sunt progra-
mate după cum urmează: 1. pentru terenul 
situat în Mediaş str. Aurel Vlaicu f.n., identi-
ficat în CF Mediaş nr. 114871 sub nr. cadastral/
topografic 114871 teren în suprafață de 1.185 
mp., licitația va avea loc în data de 14 iulie 
2020, la sediul Primăriei Municipiului Mediaş, 
P-ța Corneliu Coposu nr. 3 ora  10,oo. În caz 
de neadjudecare licitația se va repeta 5 august 
2020 ora 10:00. Prețul de pornire a licitației 
este de 237.000 lei + TVA. 2. pentru terenul 
situat în Mediaş str. Aurel Vlaicu f.n., identi-
ficat în CF Mediaş nr. 110733 (CF vechi nr. 
16189) sub nr. cadastral/ topografic CAD: 
1702/1/4 top: 3841/2/1/1/1/1/1/1/1/4 în supra-
față de 13.000 mp, licitația va avea loc în data 
de 14 iulie 2020, la sediul Primăriei Munici-
piului Mediaş, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 ora 
13:00. În caz de neadjudecare licitația se va 
repeta 5 august 2020 ora 13:00. Prețul de 
pornire a licitației este de 195.000 euro + TVA, 
stabilit în lei la cursul BNR la data adjudecării 
licitației. 3. pentru terenul situat în Mediaş str. 
Aurel Vlaicu f.n., identificat în CF Mediaş nr. 
110716 (CF vechi nr. 16186, nr. cadastral vechi 
1702/1/1 topografic 3841/2/1/1/1/1/1/1/1/1) sub 
nr. cadastral/ topografic 110716 în suprafață 
de 10.000 mp, licitația va avea loc în data de 
15 iulie 2020, la sediul Primăriei Municipiului 
Mediaş, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 ora 10:00. 
În caz de neadjudecare licitația se va repeta 6 
august 2020 ora 10:00. Prețul de pornire a lici-
tației este de 150.000 euro + TVA, stabilit în lei 
la cursul BNR la data adjudecării licitației. 4. 
pentru terenul situat în Mediaş str. Aurel 
Vlaicu f.n., identificat în CF Mediaş nr. 110731 
(CF vechi nr. 16187, nr. cadastral vechi 
1702/1/2 topografic 3841/2/1/1/1/1/1/1/1/2) sub 
nr. cadastral/topografic 110731 în suprafață de 
10.000 mp, licitația va avea loc în data de 15 
iulie 2020, la sediul Primăriei Municipiului 
Mediaş, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 ora  13:00. 
În caz de neadjudecare licitația se va repeta 6 
august 2020 ora 13:00. Prețul de pornire a lici-
tației este de 150.000 euro + TVA, stabilit în lei 
la cursul BNR la data adjudecării licitației. 
Procurarea documentației de licitație şi depu-
nerea ofertelor de licitație se va face în peri-
oada 22 iunie - 13 iulie 2020 ora 15:00 la 
Centrul de Informații cu Cetățenii din cadrul 
Primăriei Municipiului Mediaş, în caz de 
neadjudecare termenul se prelungeşte până la 
data de 4 august 2020 ora 15:00. Informații 
suplimentare se pot obține zilnic de la 
Primăria Municipiului Mediaş sau la tel. 
0269803816 sau 0269803818. 

l Fast For Internet Solution SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică in bloc la 
valoarea de evaluare redus cu 10% de 446.985 
lei fara TVA bunuri mobile - echipamente IT: 
platforma monitorizare software, sistem de 
securitate perimetru, cabinet echipamente, 
statie de baza lte, radioreleu microunde, echi-
pamente integrare, platforma operare reţea si 
echipament energie electrica. Persoanele inte-
resate vor cumpăra caietul de prezentare de la 
lichidatorul judiciar şi vor depune documen-
tele de participare la licitaţie cu cel putin o zi 
înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc 
în 25.06.2020, ora 11:30 la sediul lichidato-
rului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadju-
decării vânzarea va fi reluată în ziua de 
02.07.2020, 09.07.2020, 16.07.2020 si 
23.07.2020 aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Par Rom SRL-in faliment prin lichidator 
judiciar VIA INSOLV SPRL scoate la vânzare 
prin licitaţie publică pornind de la valoarea de 
piata redusa cu 20% in data de 26.06.2020, ora 
12:00, teren extravilan - 5.887 mp situat in 
Costinesti, parcela A314/20/1/1, nr. Cadastral 
10.156, CF 10.383, jud. Constanta = 152.500 
lei, teren extravilan - 8.038 mp situat in Costi-
nesti, parcela 314/18/1/1, nr. Cadastral 920, CF 
1132, jud. Constanta = 208.320 lei, teren 
extravilan - 570mp situat in Costinesti, parcela 
314/18/1/2/2, nr. Cadastral 918/2, CF 10248, 
jud. Constanta = 29.760 lei. Preturile nu contin 
TVA. Persoanele interesate vor cumpăra 
caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar 
şi vor depune documentele de participare la 
licitaţie cu o zi înainte de data licitaţiei. Lici-
tatia va avea loc la sediul lichidatorului judi-
ciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. 
B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 519800

l Cronos Team SRL prin lichidator judiciar 
VIA Insolv SPRL scoate la vânzare prin lici-
taţie publică pornind de la 35% din preţul de 
inventar cu TVA inclus bunuri mobile (firme 
luminoase - 2 buc = 1.058,4 lei, rafturi - 3 buc 
= 245, pompa vin - 8 buc = 560 lei, scanner 
Symbol - 1 buc - 105 lei, imprimanta Lexmark 
- 1 buc = 105 lei, calculator Optilex + monitor 
+ tastatura + mouse - 1 buc = 350 lei, scaun 
birou - 1 buc = 131,25 lei, birou - 1 buc = 105 
lei, set masa + 4 scaune - 10 buc = 1.400 lei, 
cuptor pizza -1 buc = 1.645 lei, cuptor pizza - 1 
buc= 1.645 lei, mobilier lemn (lambriu + 
grinzi) - 1 buc = 2.450 lei). Persoanele intere-
sate vor cumpăra caietul de prezentare de la 
lichidatorul judiciar in suma de 500 lei fara 
TVA şi vor depune documentele de partici-
pare la licitaţie cu cel putin o zi înainte de 
data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 
26.06.2020, ora 10/00 la sediul lichidatorului, 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploieşti, tel/fax 0244 519800 e-mail:office@
viainsolv.ro. În cazul neadjudecării vânzarea 
va fi reluată în ziua de 03.07.2020 si 
10.07.2020 aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Prunus Forest SRL prin lichidator judiciar 
VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin lici-
taţie publică bunuri imobile la valoarea de 
piata redusa cu 45%(cladire complex) Plopeni, 
str. Republicii, nr. 21,jud. Prahova - spatiu 
administrativ, suprafata utila 319 mp, data 
construirii 1969 = 296.649,65 lei fara TVA, 
(constructii industriale) Plopeni Sat, comuna 
Dumbravesti, punct gara, jud. Prahova - 
cladire magazie(baraca metalica), baraca 
metalica, bazar, sopron, cabina wc, baraca si 
platforma betonata, suprafata utila 604,67 mp, 
data construirii 1980 amenajata partial in 2012 
= 111.876,05 lei fara TVA. Persoanele intere-
sate vor cumpăra caietul de prezentare de la 
lichidatorul judiciar şi vor depune documen-
tele de participare la licitaţie cu cel putin o zi 
înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc 
în 29.06.2020, ora 12:30 la sediul lichidato-
rului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadju-
decării vânzarea va fi reluată în ziua de 
06.07.2020, 13.07.2020, 20.07.2020 si 
27.07.2020 aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l  Lichidator judiciar vinde prin licitație 
publică, conform Regulamentului de valorifi-
care nr. 2662/02.09.2019, aprobat în cadrul 
Adunării Generale a Creditorilor din data de 
09.09.2019, bunurile imobile absolut indispen-
sabile exploatării, aparţinând  debitoarei 
Moldomin SA, împreună cu transferul dreptu-
rilor dobândite şi obligaţiilor asumate prin 
Licenţa de concesiune pentru exploatarea 
minereului cuprifer nr. 2781/2001, pentru 
perimetrul Moldova Nouă - Cariera de Bana-
tite. Informaţiile necesare sunt cuprinse în 
Caietul de sarcini care poate fi achiziţionat la 
adresa: Cluj-Napoca, Aleea Detunata, nr. 4, 
jud. Cluj, Romania, tel. 0040-364-412631, fax: 
0040-364-412632, email: office@rtz.ro. Lici-
taţia se va desfăşura în data de 06 Iulie 2020, 
de la ora 10:00, la sediul lichidatorului judiciar.

l Primăria municipiului Alexandria, cu sediul 
în str.Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii Consi-

liului Local al Municipiului Alexandria nr. 
143/27.05.2020, organizează licitaţie publică 
pentru vânzarea unui teren în suprafaţă de 
132,00 mp, aparţinând domeniului privat de 
interes local al municipiului Alexandria, cu 
numarul cadastral 31187, situat în strada 
Dunării, Zona Fruleg. Licitaţia va avea loc în 
data de 14.07.2020 ora 11 :00 la sediul Primă-
riei Municipiului Alexandria, str.Dunării, nr. 
139. Documentaţia de licitaţie poate fi studiată 
şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei 
municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare 
Patrimoniu Public şi Privat. Împotriva licita-
ţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 
554/2004, a contenciosului administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine la Serviciul 
Gestionare Patrimoniu Public şi Privat din 
cadrul Primăriei municipiului Alexandria, 
telefon 0247317732, int.132. Clarificările 
privind licitaţia se pot obţine maxim până la 
data de 08.07.2020. 

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax şi/sau adresa de e-mail, persoana de 
contact: Comuna Padina, cu sediul în comuna 
Padina, str.Mare, nr. 91A, județul Buzău, cod 
poştal 127410, telefon/fax 0238.534.173, 
e-mail: primariapadina@ymail.com, cod de 
înregistrare fiscală 4299470. 2.Data publicării 
anunțului de licitație în Monitorul Oficial al 
României, Partea a VI-a: 11.05.2020, conform 
OUG 57/03.07.2019. 3. Criteriile utilizate 
pentru determinarea ofertei câştigătoare: cel 
mai mare nivel al chiriei. 4.Numărul ofertelor 
primite şi al celor declarate valabile: 2 oferte 
primite, 2 oferte declarate valabile. 5. Denu-
mirea/numele şi sediul/adresa ofertantului a 
cărui ofertă a fost declarată câştigătoare: SC 
Rcs & Rds SA, Bucureşti, Sector 5, Str.Dr.
Staicovici, nr. 75, Forum 2000 Building, Faza 
I. 6. Durata contractului: 5 ani. 7. Nivelul 
chiriei: 1.582,80Lei/an. 8. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail 
ale instanței competente în soluționarea litigi-
ilor apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanței: Tribunalul Buzău, Secţia Contencios 
Administrativ, Municipiul Buzău, Str.Arhitect 
Petre Antonescu, nr. 4, judeţul Buzău, cod 
poştal 120187, telefon 0238.717.960 sau 
0238.717.961, fax 0238.717.959, e-mail: tr.
buzau@just.ro. 9. Data informării ofertanților 
despre decizia de stabilire a ofertei câştigă-
toare: 10.06.2020. 10. Data transmiterii anun-
țului de atribuire către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 18.06.2020.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de 
contact: Muzeul Oraşului Oradea -Complex 
Cultural, cu sediul în Municipiul Oradea, 
Piața Emanuil Gojdu, nr. 39-41, județul Bihor, 
telefon 0730.018.046, e-mail: office@muze-
ulmoo.ro, daniela.porcar@muzeulmoo.ro, cod 
fiscal RO3917892. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație publică, 
în special descrierea şi identificarea bunului 
care urmează să fie închiriat: un spațiu cu altă 
destinație decât acea de locuință, situat în 
Cetatea Oradea, în suprafață de 207,70mp 
(spațiu corp C), conform caietului de sarcini, 
administrat de către Muzeul Oraşului 
Oradea-Complex Cultural şi aparținând 
domeniului public al Primăriei Municipiului 
Oradea, conform HCL 366/28.05.2020 şi teme-
iului legal: OUG 57/03.07.2019. 3. Informații 
privind documentația de atribuire: se regăsesc 
în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al documenta-
ției de atribuire: la cerere, de la sediul institu-
ției, sau se poate consulta site-ul: www.
muzeulmoo.ro, secțiunea: licitații. 3.2. Denu-
mirea şi datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de la 
care se poate obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: Casieria Muzeului 
Oraşului Oradea -Complex Cultural, Oradea, 
Piața Emanuil Gojdu, nr. 39-41, Cetatea 
Oradea, Corp A, parter, județul Bihor. 3.3. 

Costul şi condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ: Gratuit. 3.4. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 14.07.2020, ora 16:00. 
4. Informații privind ofertele: Muzeul Oraşului 
Oradea -Complex Cultural, Municipiul 
Oradea, Piața Emanuil Gojdu, nr.39-41, corp 
A, parter, Casierie, județul Bihor. 4.1. Data-li-
mită de depunere a ofertelor: 15.07.2020, ora 
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Muzeul Oraşului Oradea -Complex 
Cultural, Piața Emanuil Gojdu, nr. 39-41, corp 
A, parter, Casierie, Municipiul Oradea, județul 
Bihor. 4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: se depun într-un 
singur exemplar, într-un plic sigilat format A4. 
5.Data şi locul la care se va desfăşura şedința 
publică de deschidere a ofertelor: 16.07.2020, 
ora 10:00, Muzeul Oraşului Oradea -Complex 
Cultural, Municipiul Oradea, Piața Emanuil 
Gojdu, nr.39-41, corp A, parter, Casierie, 
județul Bihor. 6. Denumirea, adresa, numărul 
de telefon şi/sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului 
Bihor, Oradea, Parcul Traian, nr. 10, județul 
Bihor, cod poştal 410033, telefon 0259.414.896, 
fax 02359.432.750, e-mail: tr-bihor-reg@just.ro. 
7. Data transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
19.06.2020.

l Camera Executorilor Judecătoreşti de pe 
lângă Curtea de Apel Craiova. Biroul Execu-
torului Judecătoresc Graf Antonio Lenhard, 
Baia de Aramă, str. Republicii, nr. 27, bl.Gl, 
sc.l, ap.12, jud. Mehedinți, sediu procesual 
ales în Dr.Tr. Severin, str. Crişana, nr.l, Bl.6, 
sc.5 ap.3, jud. Mehedinți, CIF:RO32943176, 
tel.0352.401.061, fax: 0352.401.062; e-mail: 
office@bej-grafantonio.ro, Cont de consem-
nare R073UGBI0000552007329RON, deschis 
la Garanti Bank. Program cu publicul: L-V: 
08:30-12:00. Data 22.05.2020. Nr. Dosar 
491/E/2015. Extras Publicație de Vanzare 
Imobil. Noi, Graf Antonio Lenhard, executor 
judecătoresc în Circumscripția Curții de Apel 
Craiova, cu sediul în Baia de Aramă, str. 
Republicii, nr.27, bl.Gl, sc.l, ap.12, jud. Mehe-
dinți, prin prezenta, în temeiul executării 
silite ce se desfăşoară în dosarul nr. 
491/E/2015, în baza titlului executoriu 
constând în Contract de credit nr. 
RQ07095146128700 din data de 26.09.2007 
emis de CEC Bank, încuviințat prin înche-
ierea nr. 18626/215/2015 din data de 
09.09.2015 a Judecătoriei Craiova, în 
favoarea creditorului urmăritor Investcapital 
LTD, cu sediul social în The Hub, Triq Sânt 
andrija, San Gwann, Sgn 1612, Malta, înre-
gistrată la ORC sub nr.C62911, reprezentată 
prin Dr. Jeannine Gigli obo Iuris Manage-
ment Limited- Director şi Kinga Duda- 
Director, prin reprezentant KRUK Romania 
SRL, cu sediul/domiciliul în Bucureşti, 
Splaiul Unirii, nr.165, Clădirea TN Offices 2, 
subsol, parter, etajele 7, 8 şi 9, sector 3 şi 
adresa de comunicare a actelor de procedură 
în Târgovişte, blv. Independenței, nr.2C, jud.
Dâmbovița, pentru suma de 49129.55Lei, 
vindem la licitație publică imobilul teren 
intravilan în suprafață de 1.000mp (având 
cota de 3/8) pe care sunt edificate: o casă de 
locuit din cărămidă, în suprafață de 55mp, 
compusă din 2 camere, hol şi antreu, anexă 
gospodărească în suprafață de 79mp, 
compusă din 2 camere, 2 holuri, baie, bucă-
tărie, debara, acces beci şi beci (având cota de 
3/16) aparținând debitorului/lor Popescu 
Viorel, cu domiciliul în comuna Podari, str.
Depozitului, nr.6, jud.Dolj. Prețul imobilului 
este stabilit la valoarea de 512500,00Lei, din 
care 82125,00Lei reprezintă cota de 3/16 din 
casă şi 27937,50Lei reprezintă cota de 3/8 din 
teren, cote ce aparțin debitorului Popescu 
Viorel, conform raportului de evaluare 
întocmit de expertul tehnic evaluator imobi-
liar PFA Tarasescu I. Paul Octavian- Expert 
Evaluator. Prețul de pornire al licitației este 
de 110062,5Lei din care 82125,00Lei repre-
zintă cota de 3/16 din casă şi 27937,50Lei 
reprezintă cota de 3/8 din teren. Licitația va 

avea loc în data de 21.07.2020, ora 11:00, la 
Sala de Licitații a BEJ Graf Antonio 
Lenhard, din Dr.Tr. Severin, str. Crişana, nr.l, 
Bl.6 sc.5 ap.3, jud.Mehedinți. Invităm persoa-
nele care doresc să participe la licitație să 
prezinte în scris oferte de cumpărare până la 
termenul de vânzare la: fax: 0352.401.061, 
email:office@bej-grafantonio.ro sau la sala de 
licitații a BEJ Graf Antonio Lenhard din 
Dr.Tr.Severin, str. Crisana, nr.l, Bl.6 sc.5 ap.3, 
jud. Mehedinți. Ofertele depuse cu nerespec-
tarea prevederilor dispozițiilor art.839 alin.1 
lit.k) raportate la art.181 alin.1 pct.2 Cprciv, 
atrage după sine decăderea din dreptul de a 
participa la licitație. Sunt somați toți cei ce 
pretind vreun drept asupra imobilului să 
anunțe executorul judecătoresc, în scris, 
înainte de data stabilită pentru vânzare, sub 
sancțiunea de a nu li se mai lua în considerare 
cererile după acea dată. Poate participa la 
licitație în calitate de licitator, orice persoană 
cu capacitate deplină de exercițiu, precum şi 
capacitatea să dobândească bunul ce se vinde, 
conform art. 842 CPrCiv şi următoarele în 
materie. Publicația de Vânzare s-a întocmit în 
exemplarele prevăzute de dispozițiile art. 839 
alin.3 CPrCiv, a fost afişată în locurile prevă-
zute de lege şi publicată atât în Registrul elec-
tronic de publicitate a vânzării bunurilor supuse 
executării silite (www.registru.uniuneaexecuto-
rilor.ro), cât şi în cotidianul local/național 
Jurnalul Național, dovada fiind ataşată la 
dosarul execuțional.

l Eurolemn Trans SRL - în reorganizare 
anunta Vanzarea Prin Licitatie Publica a 
bunurilor mobile/imobile reprezentand : 
Camion Articulat Volvo A 25 E=prêt pornire 
licitatie=223.790 lei +T.V.A. si respectiv 
Camion Articulat Volvo A 40 D = prêt pornire 
licitatie =201.774 lei + T.V.A. Pretul De 
Pornire Al Licitatiei Este De 50% Din Pretul 
De Evaluare + T.V.A, Caietele de sarcini se pot 
achizitiona de la sediul ales al administrato-
rului judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et. 2, ap. 21, jud.Caras-Severin, 
telefon 0355-429 116, pretul caietelor de 
sarcini fiind de 500 lei + T.V.A. Licitatia va 
avea loc in data de 02.07.2020, orele 09:00, la 
sediul ales al administratorului judiciar din 
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, 
ap. 21, jud. Caras-Severin. In caz de neadjude-
care, se va organiza o noua licitatie in data de 
12.07.2020, orele 09:00

PIERDERI
l Societatea Vladion Com SRL, cu sediul 
social în sat Cosoba, comuna Cosoba, nr.501, 
judeţul Giurgiu, CUI:18434983, J52/111/2006, 
declară pierdut Certificatul constatator pentru 
sediu şi birou emis în baza declaratiei tip 
model 2 nr.1520/27.02.2006. Se declară nule.

l C.M.I. Stomatologie Dr. Dănulescu Liliana, 
cu sediul în oraşul Costeşti, str. Pieţii nr. 4, 
declar PIERDUT Certificat de înregistrare în 
Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, sub nr. 
de identificare 514075 din data de 14.10.1991. 
Se declară nul.

l Pierdut Atestat Producator, Seria TL, nr. 
0152443 eliberat de Primăria Valea Nucarilor, 
jud. Tulcea, la data de 07.05.2018 pe numele: 
Ipate Tudor. Se declară nul.

l Pierdut Certificat de înregistrare al societăţii 
Eurotechnology International SRL, cu sediul 
în Bucureşti, Sectorul 2, Strada Albeşti nr. 8, 
et. 2, cam. 1, (sediul actual în Bucureşti 
Sectorul 2, Strada Jean Louis Calderon, nr. 38) 
având CUI 33604674 şi J40/10917/2014 şi 
certificate constatatoare date în baza declara-
ţiei nr. 323759 din 17.09.2014, pentru activităţi 
la sediu şi la terţi. Le declar nule.

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


