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OFERTE SERVICIU
l Angajăm Șofer cat.B, vechimea
permisului min. 5 ani, doar în București, fără cazier judiciar. Telefon:
0764.402.441.
l Universitatea de Medicină, Farmacie,
Științe și Tehnologie „George Emil
Palade” din Târgu Mureș anunță organizarea concursurilor pentru ocuparea
a 2 posturi de Cercetător științific grad
III, a unui post de Cercetător științific și
a 6 posturi de Asistent de cercetare,
vacante, pe perioadă determinată în
cadrul Centrului Avansat de Cercetări
Medicale și Farmaceutice. Dosarele de
concurs se depun în 2 exemplare, la
Registratura Generală a UMFST G.E.
Palade Tg.Mureș, până la data de
05.08.2020, ora 14:00. Informații suplimentare se pot obține la UCSDT,
telefon nr. 0265.215.551, int. 488 și la
adresa: https://www.umfst.ro/universitate/informare-si-relatii-publice/concursuri-pe-post/posturi-didactice/
perioada-determinata/an-universitar-2019-2020.html

CITATII
l Despina Camelia din com.Niculițel,
sat Gurgoaia, nr. 609, loc.Isaccea, jud.
Tulcea, este citată la Judecătoria Gura
Humorului, jud. Suceava, în data de
08.09.2020, ora 09:00, complet C5, în
calitate de intervenient, în dosarul
nr.2222/237/2018, în proces cu reclamantul Kohut Cristian Leo și pârâta
Tiprigan Valentina.
l ANAF - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice Constanţa. Se citează numitul
Szabo Csaba Istvan, cetăţean maghiar,
născut la 06.04.1968, la Debrecen
Ungaria, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Ungaria, Debrecen, str.
Kuruc Utca 92/B asociat şi administrator al debitoarei SC Szaboprod
Recycling SRL, CUI: 26688362, de la
înfiinţare şi până la deschiderea insolvenţei, conform prevederilor Legii
85/2014, la Tribunalul Constanţa,
Secţia a II-a Civilă, în data de
19.08.2020, ora 8:30, în dosarul nr.
7543/118/2018/a1, care are ca obiect
atragerea răspunderii patrimoniale, în
temeiul art. 169 din Legea insolvenţei.
l Se citează Grosz Irina, cu ultimul
domiciliu cunoscut în România la
adresa din Oradea, str. Corneliu
Coposu, nr. 23, BL Q14, ap. 27, jud.
Bihor, respectiv Hulon, Rh Haloh Min
27 Israel 58222, la Judecătoria
Oradea, pe data de 01.10.2020,
Complet C13 civil, ora 08:30, în calit a t e d e p â r â t î n d o s a r u l n r.
18864/271/2019, în contradictoriu cu
reclamanții Crișan Petru și Crișan
Marinela, având ca obiect acțiune în
constatare/rectificare Carte Funciară.

l Prin s.c. nr.11136/2019 din
22.10.2019 pronunțată de Judecătoria
Craiova în dosarul nr.1454/215/2018,
se admite în parte cererea formulată
de reclamanţii Babiac Călin Mihai şi
Babiac Alexandrina Domniţa prin
moştenitor legal Babiac Călin Mihai în
contradictoriu cu pârâtul Babiac Sorin
Nicolae. Constată că în masa succesorală rămasă de pe urma defunctului
Babiac Vladimir, decedat la data de
03.01.2014, se mai include şi suma de
122.969,84Lei ce reprezintă actualizarea despăgubirilor acordate prin
Hotărârea Comisiei Judeţene pentru
aplicarea Legii nr.290/2003 din cadrul
Instituţiei Prefectului- Judeţul Dolj
nr.205 din 18.02.2008, conform deciziei
nr.2426/13.07.2015. Sistează starea de
indiviziune dintre părţi cu privire la
bunul ce a mai fost inclus în masa
succesorală rămasă de pe urma
defunctului Babiac Vladimir, decedat
la data de 03.01.2014, respectiv suma
de 122.969,84Lei ce reprezintă actualizarea despăgubirilor acordate prin
Hotărârea Comisiei Judeţene pentru
aplicarea Legii nr.290/2003 din cadrul
Instituţiei Prefectului- Judeţul Dolj
nr.205 din 18.02.2008, conform deciziei
nr.2426/13.07.2015. Atribuie reclamantului Babiac Călin Mihai 3/4 din suma
de 122.969,84Lei ce a mai fost inclusă
în masa succesorală, respectiv suma de
92.227,38Lei. Atribuie reclamantei
Babiac Alexandrina Domniţa 1/4 din
suma de 122.969,84Lei ce a mai fost
inclusă în masa succesorală suma de
30.742,46Lei. Cu drept de apel în
termen de 30 de zile de la comunicare,
ce va fi depus la Judecătoria Craiova.
Pronunţată azi, 22.10.2019, prin
punerea soluţiei la dispoziţia părţilor
de către grefa instanţei.
l FLAVIROMPREST S.R.L.,
J05/614/2003, C.U.I. 15448224, cu
ultimul sediu în judeţul Bihor, Mun.
Oradea, Piaţa Bucureşti nr.4, ap.33,
cod poştal 3700, prin administrator
Olteanu Radu, este chemată la Tribunalul Bucureşti, din Splaiul Independenţei nr. 319 L, Clădirea B, sector 6,
Bucureşti, Sectia a VI-a Civilă, camera
E 26, C2- Fond, în ziua de 08.10.2020,
ora 09:30, în calitate de pârât, în proces
cu IMSAT S.A., în calitate de reclamant şi alţii, pentru Fond- Acţiune în
constatare şi pretenţii *Rejudecare
Dosar nr. 26988/3/2005, în cadrul
Dosarului nr. 13219/3/2017.

SOMATII
l Somaţie. Având în vedere că prin
acţiunea civilă ce face obiectul Dosarului nr.1557/55/2020 al Judecătoriei
Arad, reclamantul Rusu Ciprian solicită dobândirea prin uzucapiune a
dreptului de proprietate privată
asupra imobilului înscris în CF
nr.302581 Vinga, nr.top. 628/2/19
Mănăştur constând în teren intravilan
în suprafaţă de 719mp şi casă situată

I

în Mănăştur, nr. 485, jud. Arad, imobil
asupra cărora în cartea funciară este
menţionat ca proprietar tabular
Stelzner Petru, decedat la data de
31.12.1966, conform Sentinţei civile nr.
1162/13.03.2019, definitivă. Invităm pe
cei interesaţi să facă opoziţie faţă de
această acţiune, în termen de o lună de
la afişarea prezentei somaţii, în caz
contrar urmând a se trece la judecarea
cauzei. Termen de judecată fixat în
cauză: 10.09.2020, ora 11:30, Sala 146.

DIVERSE
l În temeiul art. 99 alin. (3) din
Legea 85/2014 comunicăm deschiderea procedurii generale de insolvenţă a debitorului Mola N. Sorin
Laurenţiu P.F.A, CIF: 368227395,
F25/573/2016, dosar nr. 937/101 anul
2020 -Tribunalul Mehedinţi. Termen
pentru depunerea cererilor de
creanţă la 17.08.2020; Termenul
limită pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea
tabelului preliminar al creanţelor la
07.09.2020; Termen pentru depunerea eventualelor contestații este de
7 zile de la publicarea în Buletinul
Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar şi pentru afişarea
tabelului definitiv al creanţelor la
05.10.2020. Administrator judiciar,
Consultant Insolvenţă SPRL
l Tribunalul Maramureş Secţia a II-a
Civila de Contencios Administrativ si
fiscal - dosar nr.1077/100/2020 S-a
dispus deschiderea procedurii simplificate de faliment împotriva debitoarei
S.C. Mountain Gam S.R.L., cu sediul
social in oraș Ulmeni, sat Arduzel, nr.
282, judeţul Maramureş, C.U.I.
24630194, J 24/1920/2008. Termen
limita de depunere de catre creditori a
opozitiilor la cererea de deschidere a
procedurii: 15 zile de la notificare,
precum si termenul de solutionare al
acestora care nu va depasi 10 zile de la
data expirarii termenului de depunere
al acestora. Termen pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor: 24.08.2020. Termen pentru
întocmirea și afișarea tabelului preliminar: 03.09.2020. Contestaţiile se vor
înregistra la tribunal în termen de 7
zile de la publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă a tabelului preliminar. Termen pentru întocmirea și
afișarea tabelului definitiv: 28.09.2020.
Termen pentru continuarea procedurii:
09.11.2020. Se convoacă şedinţa
adunării creditorilor în data de
08.09.2020, ora 14:00, la sediul profesional al lichidatorului judiciar din Baia
Mare, Bd.Independentei, nr.18/29, jud.
Maramureş, Cabinet Individual de
Insolvență Augustin Lucia. Informaţii
suplimentare se pot obţine la telefon
nr. 0262-218844, 0747-246583.
l Unitatea administrativ-teritorială
Bratovoești, din județul Dolj, anunță
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Subscrisa S.C. CATALIN DAN COM S.R.L., cu sediul în Reșița, cartier
Secu, nr.91, jud. Caraș-Severin, Nr. Reg. Com. J11/968/1993, vă face
cunoscut faptul ca în data de 06.08.2020, ora 13, va avea loc la sediul
lichidatorului judiciar din Reșița, str. Horea bl.A2, parter, licitație
publică cu strigare privind vânzarea bunurilor aparținând debitoarei
respectiv:
Teren intravilan în suprafaţă de10.153 mp evidenţiat în CF nr. 35020
Reşiţa nr. cad 35020, situat în cartier Moniom - Reșița, jud. CarașSeverin, la prețul de 155.124 lei (+TVA), Se vinde doar terenul fără
construcţii.
Caietul de sarcini se poate achiziţiona de la sediul lichidatorului
judiciar la preţul de 300 lei+TVA, până înainte cu o zi de data licitației
ora 16.00. În cazul în care pentru licitația din data de 06.08.2020 nu
se depune nici o ofertă de cumpărare, licitația publică se va relua,
în aceleași condiții, astfel: 13.08.2020,20.08.2020, 27.08.2020 la
aceeaşi oră la sediul lichidatorului judiciar.
Înscrierea la licitație se face până înainte cu o zi de data licitație, ora
16.
Garanția de participare la licitație este de 10% din prețul de pornire
al licitației.
Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255/212940, e-mail
HYPERLINK “mailto:licevgrup@gmail.com” licevgrup@gmail.com sau
la sediul lichidatorului judiciar.
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 4, 24 și 34, începând cu data
de 30.07.2020, pe o perioadă de 60 de
zile, la sediul Primăriei Bratovoești,
conform art.14 alin.(1) și (2) din
Legea cadastrului și a publicității
imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu
modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse
la sediul Primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Cererile de rectificare
depuse prin orice alte mijloace decât
cele menționate mai sus nu vor fi
luate în considerare.
l Anunț public privind depunerea
solicitării de emitere a acordului de
mediu. Stație de Epurare și Instalații
Conexe în Cazarma 2770 Balotești.
Ministerul Apărării Naționale prin
intermediul împuternicitei NG
Utopian Decore SRL anunță publicul
interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul Stație de Epurare și Instalații
Conexe în Cazarma 2770 Balotești,
propus a fi amplasat în Unitatea Militară 01812 Moara Vlăsiei, cu sediul în
sat Căciulați, comuna Moara Vlăsiei,
județul Ilfov, strada Drumul Armatei,
nr. 15, telefonul: 021.315.98.95. Informațiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Ilfov din București,
str. Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6 și
la sediul Unității menționate mai sus,
în zilele de luni până vineri, între orele
09:00 și 13:00. Observațiile publicului
se primesc zilnic la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Ilfov.
l Anunț prealabil privind afișarea
publică a documentelor tehnice ale

cadastrului. Denumire județ: Sibiu.
Denumire UAT: Chirpăr. Sectoare
cadastrale: 95, 101. Oficiul de Cadastru
și Publicitate Imobiliară Sibiu anunță
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 95 și 101 pe o perioadă de 60
de zile calendaristice, conform art.14
alin.(1) și (2) din Legea Cadastrului și
a Publicității Imobiliare nr. 7/1996,
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Data de început a
afișării: 28.07.2020. Data de sfârșit a
afișării: 28.09.2020. Adresa locului
afișării publice: Localitatea Chirpăr,
Strada Principală, nr. 47. Repere
pentru identificarea locației: Primăria
Comunei Chirpăr. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul Primăriei
Comunei Chirpăr de luni până joi
între orele 9:00-15:00 și vineri între
orele 9:00-12:00, și pe site-ul Agenției
Naționale de Cadastru și Publicitate
Imobiliară. Informații privind
Programul național de cadastru și
carte funciară 2015-2023 se pot obține
pe site-ul ANCPI la adresa http://www.
ancpi.ro/pnccf/

ADUNARI GENERALE
l În conformitate cu dispoziţiile art.
111 din Legii nr. 31/1990 republicată
cu modificările ulterioare, dl. ec. Victor
Voichin în calitate de Administrator
Unic al SC Horoscop Imob SA, cu
sediul în Găeşti, str. 13 Decembrie, nr.
45, sc. 4, etj. 1, ap. 46, judeţ Dâmboviţa, convoacă Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor în data de
24.08.2020, ora 09:30, iar în caz de
lipsă de cvorum în data de 25.08.2020,
ora 9.30, la sediul societăţii, cu următoarea ordine de zi: 1. Discutarea şi
aprobarea bilanţului contabil pe anul
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2019, după citirea raportului administratorului şi al cenzorului; 2. Discutarea şi aprobarea Bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2020; 3.
Discutarea gestiunii Administratorului Unic şi descărcarea de gestiune
pentru activitatea aferentă exerciţului
financiar 2019; 4. Numirea unui nou
cenzor în persoana dnei. Anderco
Oana Simona -expert contabil
CECCAR Bucureşti; 5. Distribuirea
veniturilor sub formă de dividende.
l Convocare. Consiliul de administrație al societății Romlux Lighting
Company SA, cu sediul social în Mun.
București, B-dul Constructorilor, nr.
20A, Tronson A, cam. E5A.09, Sector
6, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul
București cu nr.J40/13239/2012,
având Identificatorul Unic la Nivel
European (EUID) ROONRC.
J40/13239/2012 și Codul de Identificare Fiscală RO14467910, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății la data de 24.08.2020,
ora 14:00, la adresa din: Mun.București, B-dul Pierre de Coubertin nr.3-5,
Office Building, etaj 6, Sector 2,
pentru toți acționarii înregistrați în
registrul acționarilor la sfârșitul zilei
de 17.08.2020, cu următoarea ordine
de zi: 1. Stabilirea indemnizației administratorilor societății. 2. Mandatarea
unei persoane pentru a semna, în
numele și pe seama Societății, orice
act necesar pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării generale
ordinare a acționarilor convocată prin
prezentul, inclusiv acte adiționale la
contractele de administrare încheiate
de societate cu administratorii. 3.
Mandatarea unor persoane pentru a
efectua formalitățile legale ce se
impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârii adoptate
de adunarea generală. În cazul în care
cvorumul necesar nu se va întruni la
data menționată, Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor societății se
va ține la data de 25.08.2020, la
aceeași oră și în același loc, cu aceeași
ordine de zi. Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a
adunării pot fi obținute de la sediul
societății. Acționarii pot participa la
adunare personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale,
conform dispozițiilor legale în vigoare
aplicabile și ale actului constitutiv.
l Convocare. (Completare ordine de
zi). Administratorul unic al societății
Institutul de Proiectare, Cercetare și
Tehnică de Calcul în Construcții SA,
persoană juridică română, cu sediul în
Mun.București, B-dul Pierre de
Coubertin nr. 3-5, Office Building, etaj
1, camera 1L, Sector 2, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerțului de pe
lângă Tribunalul București sub nr.
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J40/857/1991, având Codul de Identificare Fiscală RO396 și Identificatorul
Unic la Nivel European (EUID)
ROONRC.J40/857/1991 („Societatea”), având în vedere convocarea
Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor realizată prin
publicarea anunțului în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a, nr.
2224 din data de 02.07.2020 și în
ziarul „Jurnalul” din data de
02.07.2020, adunări ce se vor întruni
la data de 03.08.2020 (prima convocare)/10.08.2020 (a doua convocare),
ora 14:00, respectiv ora 14:30, la
adresa: București, bulevardul Pierre
de Coubertin nr.3-5, Office Building,
etajul 6, sectorul 2, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de
28.07.2020, în temeiul art.117 indice 1
din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și
completările ulterioare și potrivit
prevederilor Actului constitutiv al
Societății, la solicitarea acționarului
Cîmpanu Mugurel, prin cererea înregistrată la Societate sub nr.
44/15.07.2020, decide completarea
ordinii de zi a Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor
(„AGEA”) cu următoarele puncte: 1.
„Constatarea intervenirii prescripției
extinctive a dreptului la acțiune
privind plata sumei reprezentând
dividendele din profitul exercițiului
financiar 2016, respectiv din anul
2015, cuvenite acționarilor Societății
aprobate spre a fi distribuite conform
Hotărârii nr.1 din data de 12.07.2017 a
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății. 2. Având în vedere
prevederile punctului anterior de pe
ordinea de zi, aprobarea trecerii sumei
reprezentând dividende datorate acționarilor, prescrise potrivit legii, din
contul contabil 457 -„Dividende de
plată” și înregistrarea acestora în
contul 7588 -„Alte venituri din
exploatare”. 3. Aprobarea deschiderii
procedurii de insolvență simplificată a
Societății în conformitate cu prevederile art.38 alin.(2) lit.(e) din Legea
nr.85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de
insolvență și împuternicirea administratorului Societății pentru a formula
și depune cererea la Tribunalul București. 4. Aprobarea actualizării structurii de acționariat a Societății,
capitalul social al Societății, subscris și
vărsat în numerar de 145.935,00Lei,
constituit dintr-un număr de 207
acțiuni, cu o valoare nominală de
705Lei fiecare, fiind repartizat între
acționari, după cum urmează:
-Mugurel Cîmpanu, cetățean român,
născut la data de 15.08.1966 în com.
Borca, jud.Neamț, domiciliat în Mun.
București, Aleea Bacău, nr.8, bloc B3,
scara A, etaj 3, apartament 13, Sector
5, identificat cu CI seria RK
nr.370828, emisă de SPCEP Sector 5,

contabil 457 -„Dividende de plată” și
înregistrarea acestora în contul 7588
-„Alte venituri din exploatare”. 4.
Aprobarea deschiderii procedurii de
insolvență simplificată a Societății în
conformitate cu prevederile art.38
alin.(2) lit.(e) din Legea nr.85 din 25
iunie 2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenței și de insolvență
și împuternicirea administratorului
Societății pentru a formula și depune
cererea la Tribunalul București. 5.
Aprobarea actualizării structurii de
acționariat a Societății, capitalul
social al Societății, subscris și vărsat în
numerar de 145.935,00Lei, constituit
dintr-un număr de 207 acțiuni, cu o
valoare nominală de 705Lei fiecare,
fiind repartizat între acționari, după
cum urmează: -Mugurel Cîmpanu,
cetățean român, născut la data de
15.08.1966 în com.Borca, jud.Neamț,
domiciliat în Mun.București, Aleea
Bacău, nr.8, bloc B3, scara A, etaj 3,
apartament 13, Sector 5, identificat cu
CI seria RK nr.370828, emisă de
SPCEP Sector 5, la data de
01.07.2019, valabilă până la
15.08.2029, având CNP
1660815336047, care deține un număr
de 167 acțiuni, cu valoarea nominală
de 705Lei fiecare, în valoare totală de
117.735Lei, reprezentând 80,676% din
capitalul social; -Institutul de Proiectare, Cercetare și Tehnică de Calcul în
Construcții SA (acțiuni proprii), care
deține un număr de 5 acțiuni cu
valoarea nominală de 705Lei fiecare,
în valoare totală de 3.525Lei, reprezentând 2,415% din capitalul social;
-Alți acționari (tip listă), care dețin un
număr de 35 acțiuni cu valoarea
nominală de 705Lei fiecare, în valoare
totală de 24.675Lei, reprezentând
16,909% din capitalul social. 6. Aprobarea actualizării art.6.2. din Actul
constitutiv al Societății privind structura de acționariat a Societății. 7.
Constatarea intervenirii caducității și
abrogarea art.27.3. din Actul constitutiv care prevedea că „Bilanțul și
contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României,
conform legii”, ca efect al modificărilor legislative. 8. Aprobarea împuternicirii unei persoane pentru a semna
Actul constitutiv actualizat al societății. 9. Mandatarea unor persoane
pentru îndeplinirea formalităților de
publicitate. În cazul în care cvorumul
necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea Generală Ordinară,
respectiv Adunarea Generală Extraordinară se vor ține la data de
10.08.2020, la aceleași ore și în același
loc, cu aceeași ordine de zi. Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea
de zi pot fi obținute de la sediul societății. Acționarii pot participa la
adunările generale personal sau prin
reprezentanți, în baza unei procuri
speciale, conform dispozițiilor legale.

la data de 01.07.2019, valabilă până la
15.08.2029, având CNP
1660815336047, care deține un număr
de 167 acțiuni, cu valoarea nominală
de 705Lei fiecare, în valoare totală de
117.735Lei, reprezentând 80,676% din
capitalul social; -Institutul de Proiectare, Cercetare și Tehnică de Calcul în
Construcții SA (acțiuni proprii), care
deține un număr de 5 acțiuni cu
valoarea nominală de 705Lei fiecare,
în valoare totală de 3.525Lei, reprezentând 2,415% din capitalul social;
-Alți acționari (tip listă), care dețin un
număr de 35 acțiuni cu valoarea
nominală de 705Lei fiecare, în valoare
totală de 24.675Lei, reprezentând
16,909% din capitalul social. 5. Aprobarea actualizării art.6.2. din Actul
constitutiv al Societății privind structura de acționariat a Societății.” Prin
urmare, ordinea de zi a Adunării
Generale Ordinare a acționarilor
Societății rămâne neschimbată și se
regăsește mai jos, se renumerotează
punctele de pe ordinea de zi a AGEA
din convocatorul publicat, iar ordinea
de zi completată a Adunării Generale
Extraordinare a acționarilor Societății
este cea de mai jos: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, ora
14:00: 1. Alegerea președintelui
AGOA și a secretarului de ședință
care va întocmi procesul-verbal al
adunării. 2. Schimbarea administratorului societății și aprobarea descărcării de gestiune a administratorului
al cărui mandat încetează pentru
activitatea desfășurată până la data
încetării mandatului. 3. Alegerea unei
persoane pentru îndeplinirea mandatului de administrator unic al societății, stabilirea duratei mandatului și
stabilirea indemnizației acestuia. Lista
cuprinzând informații cu privire la
numele, localitatea de domiciliu și
calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se af lă la dispoziția
acționarilor Ia sediul societății,
putând fi consultată și completată de
aceștia. 4. Mandatarea unor persoane
pentru îndeplinirea formalităților de
publicitate. Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor, ora
14:30: 1. Alegerea președintelui
AGEA și a secretarului de ședință
care va întocmi procesul-verbal al
adunării. 2. Constatarea intervenirii
prescripției extinctive a dreptului la
acțiune privind plata sumei reprezentând dividendele din profitul exercițiului financiar 2016, respectiv din
anul 2015, cuvenite acționarilor Societății aprobate spre a fi distribuite
conform Hotărârii nr.1 din data de
12.07.2017 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății. 3.
Având în vedere prevederile punctului
anterior de pe ordinea de zi, aprobarea trecerii sumei reprezentând
dividende datorate acționarilor,
prescrise potrivit legii, din contul

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
l Convocator. Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor Societății Teraplast SA. 24 august 2020. În
conformitate cu prevederile art.113 și
art.117 din Legea 31/1990 privind
societățile, cu modificările la zi, ale
prevederilor Actului Constitutiv, Legii
nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă
și ale Regulamentului ASF nr.5/2018
privind emitentii de instrumente
financiare şi operaţiuni de piaţă,
Consiliul de Administrație al Teraplast SA, cu sediul în Sărăţel, comuna
Şieu-Măgheruş, DN 15A, km 45+500,
județul Bistrița-Năsăud, cod poștal
427301, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud sub nr.
J06/735/1992, având CUI 3094980, în
ședința din data de 20 iulie 2020
convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de
24 august 2020, care își va desfășura
lucrările la sediul societății situat în
Sărăţel, comuna Şieu-Măgheruş, DN
15A, km 45+500, județul Bistrița-Năsăud, cod poștal 427301, începând cu
ora 10:00. La această Adunare Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să
participe și să voteze toți acționarii
înregistrați în Registrul Acționarilor la
sfârșitul zilei de 12 august 2020, stabilită ca dată de referință. I.Adunarea
Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea: Ordine de
zi: 1. Autorizarea răscumpărării de
către societatea Teraplast SA a propriilor acțiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele
condiții: Un număr de maxim
5.500.000 acțiuni cu valoarea nominală de 0,1Lei/acțiune la un preț
minim egal cu prețul de piață de la
BVB din momentul efectuării achiziției și un preț maxim de 0,45Lei/
acțiune, pentru o perioadă de
maximum 18 luni de la data publicării
Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial
al României, Partea a IV-a, în cadrul
unui program stock option plan, în
vederea implementării unui sistem de
remunerare a salariaților și a membriilor conducerii societăților din Grupul
Teraplast, care să asigure respectarea
principiului performanței pe termen
lung și a unui program de fidelizare a
salariaților. Valoarea nominală a acțiunilor proprii astfel răscumpărate nu
poate depăși împreună cu orice alte
acțiuni proprii deținute de Teraplast
SA pragul de 10% din capitalul social
subscris al Teraplast SA. Plata acțiunilor răscumpărate se face din profitul
distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima
situație financiară anuală aprobată, cu
excepția rezervelor legale, conform
prevederilor art.103 ind.1 din Legea
nr.31/1990, actualizată. 2. Mandatarea
Consiliului de Administrație al societății pentru punerea în aplicare și
pentru aducerea la îndeplinire a hotă-
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rârii de răscumpărare acțiuni conform
pct.1 de pe ordinea de zi a AGEA. 3.
Mandatarea președintelui Consiliului
de Administrație, domnul Dorel Goia,
să semneze, în numele și pe seama
tuturor acționarilor prezenți la
adunare, Hotărârea AGEA. 4. Mandatarea consilierului juridic al Societății,
doamna Kinga Vaida, să îndeplinească
toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGEA la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul Bistrița-Năsăud și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a. Având în
vedere ultimele recomandări ale autorităților publice române în legătură cu
prevenirea/limitarea răspândirii
Covid-19, Teraplast recomandă acționarilor săi ca în măsura posibilului: -să
acceseze materialele informative
pentru AGEA, în format electronic,
disponibile pe websiteul Societății, mai
degrabă decât în format fizic la Registratură; -să voteze prin corespondență,
prin utilizarea Formularelor de Buletin
de Vot prin corespondență; -să utilizeze, ca mijloace de comunicare,
e-mailul cu semnătură electronică
extinsă încorporată, mai degrabă decât
transmiterea prin poștă sau prin curier
la Registratură atunci când trimit (i)
propuneri cu privire la adăugarea de
noi puncte pe ordinea de zi a AGEA,
(ii)proiecte de hotărâre, (iii)întrebări
scrise înainte de AGEA, (iv)procurile
pentru reprezentarea în AGEA sau (v)
Buletinele de Vot pentru votul prin
corespondență. (1)Unul sau mai mulți
acționari reprezentând, individual sau
împreună, cel puțin 5% din capitalul
social, au dreptul (i)de a introduce
puncte pe ordinea de zi a Adunării
Generale Acționarilor, cu condiția ca
fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre
propus spre adoptare de Adunarea
Generală a Acționarilor; (ii)de a
prezenta proiecte de hotărâre pentru
punctele incluse sau propuse a fi
incluse pe ordinea de zi a Adunării
Generale. (2)Drepturile prevăzute la
alin.(1) pot fi exercitate numai în scris,
iar documentele vor fi depuse în plic
inchis la sediul societății, respectiv
transmise prin orice formă de poștă
sau curierat rapid cu confirmare de
primire, menționând pe plic în clar și
cu majuscule „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din
data de 24/25.08.2020” sau transmise
prin mijloace de curierat sau prin
mijloace electronice, cu semnătură
electronică extinsă încorporată
conform Legii nr. 455/2001 privind
semnătura electronică, la adresa de
e-mail secretariatCA@teraplast.ro,
menționând la subiect: „Pentru
Adunarea Generală a Acționarilor din
data de 24/25.08.2020”. (3)Acționarii
își pot exercita drepturile prevăzute la
alin.(1) lit.(i) și (ii) în termen de cel
mult 15 zile calendaristice de la data

publicării prezentei convocări,
respectiv până cel târziu în data de 06
august 2020 inclusiv. Fiecare acționar
are dreptul să adreseze întrebări
privind punctele de pe ordinea de zi a
Adunării Generale a Acționarilor, iar
societatea va răspunde la întrebările
adresate de acționari în cadrul respectivei Adunări. Întrebările vor fi depuse
în plic închis la sediul societății,
respectiv transmise prin orice formă de
poștă sau curierat rapid cu confirmare
de primire, menționând pe plic în clar
și cu majuscule „Pentru Adunarea
Generală Extraordinară a Acționarilor
din data de 24/25.08.2020” sau transmise prin mijloace electronice, cu
semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001
privind semnătura electronică, la
adresa de e-mail secretariatCA@teraplast.ro, menționând la subiect:
„Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de
24/25.08.2020”, până la data de 23
august 2020 inclusiv. Acționarii pot
participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul ședințelor Adunărilor
Generale ale Acționarilor, fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o procură
specială sau o procură generală, în
condițiile art.92 alin.(10) din Legea
nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.
Accesul acționarilor este permis prin
simpla probă a identității acestora,
făcută în cazul acționarilor persoane
fizice cu actul de identitate al acestora
sau, în cazul persoanelor juridice, al
reprezentantului legal. Acționarii pot
acorda o procură (împuternicire) generală valabilă pentru o perioadă care nu
va depăși trei ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate
aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor Societății, cu condiția ca procura
(împuternicirea) să fie acordată de
către acționar, în calitate de client,
unui intermediar definit conform art.2
alin.(1) pct.20 din Legea nr.24/2017
privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă sau unui
avocat. Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor
pe baza unei procuri (împuterniciri)
generale, de către o persoană care se
află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu prevederile
art.92 alin.(15) din Legea nr.24/2017
privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă. Procurile
(împuternicirile) generale se depun la
Registratura Societății sau trimise prin
orice formă de poștă sau curierat cu
confirmare de primire, cu 48 de ore
înainte de adunarea generală, respectiv
până la data de 22 august 2020, ora
10:00, în copie, cuprinzând mențiunea
conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Procurile pot fi
transmise, în același termen, și prin
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Nr. reg. 32656/10.07.2020
Sub rezerva amânării, se convoacă Adunarea Generală Anuală a membrilor CREDIDAM în data de 24 august 2020, respectiv 25 august 2020, în
cazul în care nu se întruneşte cvorumul la prima convocare, ora 1000, la Arenele Romane din București, sector 4, cu următoarea ordine de zi:
1. Acreditare:
•Reprezentanţi;
•Membri Individuali.
2. Stabilirea Cvorumului;
3. Deschiderea lucrărilor;
4. Alegerea:
•Prezidiului Adunării Generale Anuale;
•Secretariatului Adunării Generale Anuale;
•Chestorilor Adunării Generale Anuale (trei chestori care vor fi nominalizaţi şi ca membri ai comisiei de numărare a voturilor).
5. Aprobare ordine de zi AGA;
6. Raportul Consiliului Director;
7. Raportul Directorului Executiv;
8. Bilanțul contabil/Raportul financiar-contabil/Darea de seamă anuală ORDA (pentru depunere la ORDA) / Buget de venituri şi cheltuieli pentru
anul 2020;
9. Raportul Comisiei de Cenzori;
10. Raportul Organului de supraveghere;
11. Raportul Comisiei Permanente Speciale privind Accesul la Informaţii;
12. Discutarea şi aprobarea prin vot a Hotărârilor Adunării Generale Anuale:
- Hotărârea nr. 94 privind completarea denumirii asociației ”Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi – CREDIDAM”,
prin adăugarea cuvântului ”asociație” și actualizarea actului constitutiv al CREDIDAM cu datele de identificare ale membrilor fondatori ai
asociației;
- Hotărârea nr. 95 privind excedentul realizat de CREDIDAM, la sfârșitul anului 2019, precum și cu privire la excedentele aferente anilor 2017 și
2018, rămase necheltuite;
13. Alegerea membrilor Comisiei Permanente Speciale privind Accesul la Informaţii.
14. Diverse;
15. Stabilirea datei următoarei Adunări Generale Anuale;
16. Închiderea lucrărilor Adunării Generale Anuale.
În cazul în care nu este întrunit cvorumul la data de 24 august 2020, conform art. 12 punctul I alin.10 din Statutul CREDIDAM, Adunarea Generală
Anuală va fi convocată în acelaşi loc şi la aceeaşi oră, în data de 25 august 2020, hotărârile fiind valabil luate cu jumătate plus unu din numărul
membrilor prezenţi, oricare ar fi numărul lor.
Accesul este permis membrilor CREDIDAM, în baza legitimației de membru şi a delegaţiei prin care reprezentantul/mandatarul (artist interpret/
membru CREDIDAM) este mandatat/împuternicit să participe şi să reprezinte interesele grupului/membrilor reprezentați în Adunarea Generală
Anuală CREDIDAM. Membrii CREDIDAM pot solicita formularele pentru reprezentanți de grup, până luni, 03.08.2020, în vederea centralizării
acestora.
Fiecare membru al CREDIDAM are dreptul de a desemna, printr-o împuternicire, o altă persoană sau entitate, pentru a participa și vota în
numele său, în cadrul adunării generale, cu condiția ca această desemnare să nu conducă la un conflict de interese. Împuternicirea trebuie
încheiată în formă autentică și înregistrată la sediul CREDIDAM, cu cel puțin 25 de zile înainte de data la care va avea loc adunarea generală,
respectiv 24/25 august 2020. Împuternicirea trebuie să cuprindă, în mod expres, condițiile detaliate de participare ale împuternicitului, limitele
și instrucțiunile de exercitare ale votului. Împuternicirea este valabilă pentru o singură adunare generală și nu poate fi dată înainte de data
publicării anunțului privind adunarea generală. În cadrul adunării generale, reprezentantul se bucură de aceleași drepturi pe care le-ar avea
membrul care l-a desemnat (art. 155 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, art. 12, punct I, alin.
(7) din Statutul CREDIDAM).
Pentru orice informaţie, vă stăm la dispoziţie între orele 10.00 – 17.00, la telefonul 021.307.92.00 sau/şi fax: 021.318.58.13 și e-mail office@
credidam.ro.
Membrii Consiliului Director şi ai Comisiei de Specialitate hotărăsc cu unanimitate de voturi ca membrii CREDIDAM să fie convocaţi prin site-ul
CREDIDAM, www.credidam.ro, în ziar de largă răspândire, precum și invitaţie trimisă fiecărui reprezentant/mandatar în parte, la solicitarea
acestora, e-mail şi SMS transmise tuturor membrilor care au comunicat la CREDIDAM datele de contact respective.

e-mail cu semnătură electronică
extinsă încorporată conform Legii
nr.455/2001 privind semnătura electronică, la adresa secretariatCA@teraplast.ro, menționând la subiect:
„Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de
24/25.08.2020”. Calitatea de acționar,
precum și, în cazul acționarilor
persoane juridice sau al entităților fără
personalitate juridică, calitatea de
reprezentant legal se constată în baza
listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de
emitent de la depozitarul central, sau,
după caz, pentru date diferite de data
de referinţă/de înregistrare, pe baza
următoarelor documente prezentate
emitentului de către acționar: a)
extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni
deținute; b)documente care atestă
înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central/
respectivii participanți. Cu toate

acestea, dacă acționarul nu a informat
la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau nu
este menționată această informație în
lista acționarilor de la data de referință
primită de societate de la Depozitarul
Central, atunci dovada calității de
reprezentant se va face cu certificatul
constatator, în original sau copie
conformă cu originalul, eliberat de
Registrul Comerțului sau orice alt
document, în original sau în copie
conformă cu originalul, emis de către o
autoritate competentă din statul în
care acționarul este înmatriculat legal,
în scopul dovedirii existenței persoanei
juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult
1 lună raportat la data publicării
convocatorului adunării generale.
Documentele care atestă calitatea de
reprezentant legal întocmite într-o
limbă străină, alta decât limba engleză,
vor fi însoţite de o traducere realizată
de un traducător autorizat în limba

română sau în limba engleză. Cerințele
de identificare de mai sus se aplică în
mod corespunzător și pentru dovedirea
calității de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea
unor noi puncte pe ordinea de zi a
adunărilor generale ale acționarilor
sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de
zi a adunărilor generale ale acționarilor. Conform art.200, alin.(4) din
Regulamentul ASF nr.5/2018 privind
emitenții de instrumente financiare şi
operaţiuni de piaţă, un acționar poate
desemna o singură persoană să îl
reprezinte la o anumită adunare generală. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale unei societăți
comerciale în mai multe conturi de
valori mobiliare, această restricție nu îl
va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare
cu privire la o anumită adunare generală. Această prevedere nu aduce atin-
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gere dispoziţiilor alin.(6) al art.200 din
Regulamentul ASF nr.5/2018.
Conform art.200, alin.(5) din Regulamentul ASF nr.5/2018 un acționar
poate desemna prin împuternicire
unul sau mai mulți reprezentanți
supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în
care reprezentantul desemnat conform
alin.(4) este în imposibilitate de a-și
îndeplini mandatul. În cazul în care
prin împuternicire sunt desemnați mai
mulţi reprezentanți supleanți, se va
stabili și ordinea în care aceștia își vor
exercita mandatul. Acționarii pot să
voteze punctele înscrise pe ordinea de
zi și prin corespondență, formularul de
vot, completat și semnat corespunzător, va fi trimis în plic închis la sediul
societății, și trebuie să ajungă la sediul
societății până cel mai târziu în data de
22.08.2020, menționând pe plic în clar
și cu majuscule „Pentru Adunarea
Generală Extraordinară a Acționarilor
din data de 24/25.08.2020”. Buletinele
de vot pot fi transmise în același
termen și prin e-mail cu semnătură
electronică extinsă încorporată
conform Legii nr.455/2001 privind
semnătura electronică, la adresa secretariatCA@teraplast.ro, menționând la
subiect: „Pentru Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor din data
de 24/25.08.2020”. Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un
reprezentant numai în situaţia în care
acesta a primit din partea acționarului
pe care îl reprezintă o împuternicire
specială/generală care se depune la
emitent în conformitate cu art.92 alin.
(14) din Legea nr.24/2017 privind
emitenţii de instrumente financiare şi
operaţiuni de piaţă. Formularele de
procuri speciale care vor fi utilizate
pentru votul prin reprezentare,
precum și formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondență
vor fi puse la dispoziția acționarilor,
atât în limba română, cât și în limba
engleză și vor fi disponibile la adresa
sediului social al societății, în timpul
zilelor lucrătoare, între orele 08.0016.30 și pe pagina de web a societății:
www.teraplast.ro, Categoria „Investitori”, Secțiunea „Guvernanța Corporativă -Adunarea Generală a
Acționarilor”, începând cu data de 22
iulie 2020. Procurile speciale și formularele de buletin de vot prin corespondență vor fi depuse în original, fie în
limba română, fie în limba engleză, la
sediul societății, respectiv transmise
prin orice formă de poștă sau curierat
rapid cu confirmare de primire până la
data de 22 august 2020, ora 10:00,
menționând pe plic în clar și cu majuscule „Pentru Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor din data
de 24/25.08.2020” sau pot fi transmise,
în același termen, și prin e-mail cu
semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind
semnătura electronică, la adresa secretariatCA@teraplast.ro, menționând la

subiect: „Pentru adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor din data
de 24/25.08.2020”. Un exemplar se va
înmâna reprezentantului, unul va
rămâne la societate, iar cel de-al treilea
exemplar va rămâne la acționar. La
completarea procurilor speciale și a
buletinelor de vot prin corespondență,
se va ține cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGEA cu noi
puncte. În acest caz, procurile speciale
actualizate și buletinele de vot actualizate, atât în limba română, cât și în
limba engleză, pot fi obținute de la
registratura societății și de pe pagina
de web a societății: www.teraplast.ro,
Categoria „Investitori”, Secțiunea
„Guvernanța Corporativă - Adunarea
Generală a Acționarilor”, începând cu
data publicării ordinii de zi completate. În cazul în care ordinea de zi va fi
completată, iar acționarii nu trimit
procurile speciale și/sau buletinele de
vot prin corespondență actualizate,
procurile speciale și buletinele de vot
prin corespondență trimise anterior
completării ordinii de zi vor fi luate în
considerare doar pentru punctele din
acestea care se regăsesc pe ordinea de
zi inițială. Acționarii pot să-și desemneze reprezentantul și prin mijloace
electronice, notificarea desemnării prin
mijloace electronice putându-se face la
adresa de e-mail secretariatCA@teraplast.ro, cu semnătură electronică
extinsă încorporată conform Legii
nr.455/2001 privind semnătura electronică. Documentele și materialele informative, precum și proiectele de
hotărâri vizând problemele înscrise pe
ordinea de zi a Adunării Generale a
Acționarilor vor fi disponibile acționarilor, atât în limba română, cât și în
limba engleză, la sediul societății, în
timpul zilelor lucrătoare, între orele
08.00-16.30 și pe pagina de web a
societății: www.teraplast.ro, Categoria
„Investitori”, Secțiunea „Guvernanța
Corporativă -Adunarea Generală a
Acționarilor”, începând cu data de 22
iulie 2020. În situația neîndeplinirii
condițiilor de validitate la prima
convocare, următoarea Adunare
Generală a Acționarilor este convocată
pentru data de 25 august 2020, cu
menținerea ordinii de zi, a orei și a
locului de desfășurare.

LICITATII
l U.A.T. Comuna Probota, județul
Iași, C.U.I. 4540364, telefon
0232/297572, email: primariaprobota@yahoo.com; Vânzare prin licitație publică teren intravilan domeniul
privat în suprafață de 1350mp, situat
în T 33, P 435/1 și P 435/1/1, carte
funciară nr. 61844. Vânzare prin licitație publică teren intravilan domeniul
privat în suprafață de 2238mp, situat
în T 155, P 1792/6/13 și P1792/6/13/1,
carte funciară nr. 61852. Vânzările se
fac conform art. 363 din OUG.
57/2019 şi conform H.C.L nr.66 și 67

din 25.06.2020. Dată transmitere
anunţ: 23.07.2020.
l Societatea AS3-Administrare Străzi
S3 SRL intenționează să încheie un
contract de achiziție publică pentru
lucrări de proiectare, furnizare și
execuție fațade ventilate decorative
exterioare și tâmplării exterioare tip
perete cortină pentru Clădire 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
27.07.2020, ora 10:00.
l SC “Ananbi Intercons” S.R.L.,
prin lichidator judiciar CII Petcu
Viorica, scoate la vânzare prin licitaţie publică cu strigare în data de
04.08.2020, ora 11:30 la sediul lichidatorului din Ploieşti, str. Splaiului nr.
26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud.
Prahova, autoturism marca Audi, tip
4F / A6, an fabricatie 2006; In caz de
neadjudecare in data de 04.08.2020,
se vor mai organiza licitatii, in zilele
de 11.08.2020, 18.08.2020, 25.08.2020
si 01.09.2020 la ora 11:30. Taxa de
participare la licitaţie este de 100
RON plus TVA, garanţia de participare este de 10% din valoarea
bunului. Achitarea lor se poate face
cu ordin de plată în contul de lichidare al debitoarei sau în numerar la
sediul lichidatorului. Vânzarea se face
în baza prevederilor Legii nr. 85/2006.
Inscrierea la licitaţie se va face cel
mai tarziu cu o zi inainte de data licitaţiei pana la ora 16:00. Bunurile se
vor vinde libere de sarcini conform
art. 53 din Legea 85/2006. Alte relaţii
privind activele scoase la vânzare
puteţi obţine la nr. de tel. 0244-513366
sau 0743023634.
l SC “Intergepa Trans” SRL, prin
lichidator judiciar C.I.I Petcu Viorica,
scoate la vânzare prin licitaţie publică
în data de 04.08.2020 ora 12:00 la
sediul lichidatorului din Ploieşti, str.
Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2,
jud. Prahova, - teren intravilan si
arabil in suprafata de 25.460 mp situat
in Oltenita, Şos, Călăraşi, Km 4, jud.
Călăraşi si urmatoarele cladiri situate
pe acesta: Cladire camin apa; Cladire
bucatarie furaje; Cladire cantina
filtru; 2 cladiri hala; Cladire moara;
Rezervor apa. In caz de neadjudecare
in data de 04.08.2020, se vor organiza
licitatii si in datele de 11.08.2020,
18.08.2020, 25.08.2020, 01.09.2020 si
08.09.2020 ora 12:00. Taxa de participare la licitaţie este de 100 RON +
TVA, garanţia de participare este de
10% din pretul oferit plus TVA. Achitarea lor se poate face cu ordin de
plată în contul de lichidare sau în
numerar la sediul lichidatorului.

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
Vânzarea se face în baza prevederilor
Legii nr. 85/2006. Inscrierea la licitatie
se va face cel mai tarziu cu o zi inainte
de data licitatiei pana la ora 16:00.
Bunurile se vor vinde libere de sarcini
conform art. 53 din Legea 85/2006.
Alte relaţii privind activele scoase la
vânzare puteţi obţine la nr. de tel.
0244-513366 sau 0743-023634.
l Agritransver SRL prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL scoate la
vânzare prin licitaţie publică pornind
de la valoarea de evaluare redusa cu
60%: autoutilitara N2 Renault Mascot
la pretul de 6.442 lei fara TVA (7.666
lei cu TVA) si autospeciala N2 Renault
Midlum la pretul de 6.339,60 lei fara
TVA (7.544,12 lei cu TVA). Persoanele
interesate vor cumpăra caietul de
prezentare de la lichidatorul judiciar
in suma de 500 lei fara TVA şi vor
depune documentele de participare la
licitaţie cu cel putin o zi înainte de
data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în
29.07.2020, ora 11:00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc.
B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800.
În cazul neadjudecării vânzarea va fi
reluată în datele de 05.08.2020,
12.08.2020, 19.08.2020, respectiv in
data de 26.08.2020 aceeaşi oră, în
acelaşi loc
l SC “Vasrep Petro Construct” SRL,
prin lichidator judiciar C.I.I. Petcu
Viorica, scoate la vânzare prin licitaţie
publică în data de 04.08.2020, ora
12:30 la sediul lichidatorului din
Ploieşti, str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2,
sc. A, ap.2, jud. Prahova: constructie
(demisol, parter si etaj) Scu - 457,10
mp si teren aferent constructiei in
suprafata totala de 2756 mp din care
1864 mp Cc si 892 mp teren arabil
situat in comuna Filipestii de Targ, sat
Marginenii de Jos, jud. Prahova. In
caz de neadjudecare in data de
04.08.2020, se vor mai organiza licitatii, in zilele de 11.08.2020,
18.08.2020, 25.08.2020, 01.09.2020,
08.09.2020, 15.09.2020, 22.09.2020,
29.09.2020, 06.10.2020, ora 12:30.
Taxa de participare la licitaţie este de
100 RON plus TVA, garanţia de participare este de 10% din valoarea
pretului oferit plus TVA. Achitarea lor
se poate face cu ordin de plată în
contul de lichidare al SC “Vasrep
Petro Construct” SRL. Vânzarea se
face în baza prevederilor Legii nr.
85/2006. Inscrierea la licitaţie se va
face cel mai tarziu cu o zi inainte de
data licitatiei pana la ora 16:00. Bunurile se vor vinde libere de sarcini
conform art. 53 din Legea 85/2006.
Alte relaţii privind activele scoase la
vânzare puteţi obţine la nr. de tel.
0244-513366 sau 0743 023 634.
l Primăria comunei Izvoru, cu sediul
în comuna Izvoru, strada Principală,
nr. 138, Judeţul Argeş, cod fiscal,
4469434, nr. tel. 0248/695.020, nr.fax

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
0248/695.120, email: primaria_
izvoru@yahoo.com, în calitate de
autoritate contractantă, concesionează
prin licitaţie publică un grajd în suprafaţă de 743 m.p. aflat în domeniul
privat al comunei Izvoru, în intravilan, nr.C.F.85339. Caietul de sarcini
se poate obţine personal de la sediul
primăriei Izvoru. Data limită pentru
solicitarea clarificărilor este de
04.08.2020, ora 12:00. Data limită de
depunere a ofertelor este 06.08.2020,
ora 10:00. Ofertele se depun la sediul
primăriei Izvoru, într-un singur exemplar.Şedinţa publică de deschidere a
ofertelor va începe la data de
06.08.2020, ora 12:00. Se va desemna
câştigătoare oferta cu cel mai ridicat
preţ al redevenţei.
l Amatti Industri SRL, societate in
faliment, prin lichidator judiciar
Andrei Ioan IPURL, cu sediul in
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10,
ap. 31, Jud. Prahova, scoate la
vanzare urmatoarele bunuri:
Mercedes Vito, an fabricatie 2002, nr.
km 300.000-350.000, pret 742 euro,
fara TVA; Autoutilitara Scania, an
fabricatie 1998, nr. km 986.218, pret
3.073 euro, fara TVA; Skoda Octavia,
an fabricatie 2008, nr. km 375.063,
pret 3.854,90 euro, fara TVA; Ford
Transit, an fabricatie 2003, nr. km
226.088, pret 1.509,90 euro, fara TVA;
Ford Transit, an fabricatie 2002, nr.
km 304.061, pret 1.259,30 euro, fara
TVA. Pretul bunurilor mobile este
diminuat cu 30 % fata de pretul de
evaluare, conform hotararii creditorilor. Inscrierea la licitatie se poate
efectua cu 48 de ore inaintea datei
tinerii licitatiei, mai multe relatii
precum si achizitionarea regulamentului de vanzare se pot obtine de la
sediul lichidatorului judiciar, din
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10,
ap. 31, Jud. Prahova, la numerele de
telefon/fax: 0787.344.547/
0244.597.808, email: office@andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro. Licitatia se va organiza in
data de 24.07.2020, ora 12:00, iar in
cazul in care bunurile nu vor fi valorificate, aceasta este reprogramata
pentru data de 27.07.2020, 28.07.2020,
29.07.2020, 30.07.2020, 31.07.2020,
03.08.2020, 04.08.2020, 05.08.2020,
06.08.2020.

DECESE
l Ca urmare a cererii formulată de
petentul Maghier Ioan Gheorghe
Nicolae şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Petroşani sub nr. 3572/278/2020
s- a dispus deschiderea procedurii de
declarare judecatorească a morţii
numitului Maghier Ioan, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Petrila, jud.
Hunedoara. Orice persoană care deţine
date despre aceasta, este rugată să le
comunice organelor de poliţie.

