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OFERTE SERVICIU
l SC Elamer Panprod SRL, Ploiesti,
angajeaza 1 persoana pentru postul de
manipulant marfa. Relatii la tel.
0748119095
l SC Al Huda Trading SRL, cu sediul
în București, sector 1, angajează
Muncitor necalificat la demolarea
clădirilor, căptușeli zidărie, plăci
mozaic, faianță, gresie, parchet (20
posturi) COR 93130, pentru punctul de
lucru al companiei din sector 1, București. Candidați eligibili sunt rugați să
transmită CV-ul la adresa de e-mail:
alhudatr6@gmail.com. Candidații
eligibili vor fi contactați telefonic.
l SC Flafy Bufy SRL, cu sediul în
București, sector 1, angajează Lucrător
comercial (1 post) COR 522303, pentru
punctul de lucru al companiei din
sector 1, București. Candidați eligibili
sunt rugați să transmită CV-ul la
adresa de e-mail: universal_650@
yahoo.ro. Candidații eligibili vor fi
contactați telefonic.
l SC Eurowestlein Impex SRL angajează Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor. Pentru mai
multe detalii, vă rugăm să apelați la
numărul: 0730.740.833.
l S_IND Process Control organizează
concurs în vederea ocupării postului de
Inginer energetică industrială, cod
COR 215108, în ziua de 28.10.2020,
ora 09:30. Dosarul candidaților se
poate depune online la email: office@s-ind.eu sau la sediul societății:
Calea Griviței 355-357, sector 1, București, până la data de 27.10.2020, ora
16.00. Relații la telefon: 0760.275.583.
l SC PCG Cube Project SRL, având
CUI:39725500, cu sediul în Municipiul
Târgu Jiu, Strada Alexandru Ioan
Cuza, nr.37, camera 2, bl.37, scara 1,
etaj 3, ap.8, Județ Gorj, angajează:
Femeie de serviciu, cod COR 911201- 1
post. Cerințe: studii medii, cunoștințe
de limba engleză, cunoștințe în domeniul serviciilor. Selecția are loc în data
de 23.10.2020, ora 9:00, la sediul societății.
l Direcţia Cultură şi Sport Mangalia
organizează concurs prin recrutare la
sediul instituţiei, Şos.Constanţei, nr.5,
Municipiul Mangalia, jud.Constanţa,
conform H.G. nr.286/2011 şi H.G.
nr.1027/2014 în data de 16.11.2020, ora
10:00 -proba scrisă şi în data de
18.11.2020, ora 10:00 -interviul, pentru
ocuparea următorului post contractual

de execuţie vacant pe perioadă nedeterminată: -Inspector de specialitate
-Grad IA -Serviciul Aşezăminte Culturale, Biblioteci şi Evenimente. -studii
universitare de licenţă absolvite cu
diplomă; -vechime în muncă minim 5
ani. Dosarele de concurs se vor depune
la Compartimentul Contabilitate,
Resurse Umane, Juridic, Achiziţii, în
termen de 10 zile lucrătoare de la data
publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a, începând cu data de 22.10.2020,
până în data de 04.11.2020, ora 16:00.
Informaţii suplimentare se pot obţine
la sediul Direcţiei Cultură şi Sport
Mangalia, Şos.Constanţei, nr.5,
Compartimentul Contabilitate,
Resurse Umane, Juridic, Achiziţii,
telefon: 0729.930.454, e-mail: office@
culturasport.ro.
l Primăria Comunei Fundu Moldovei,
cu sediul în comuna Fundu Moldovei,
județul Suceava, în conformitate cu
prevederilor H.G.nr.286/2011, organizează concurs pentru ocuparea
postului contractual vacant de: -:Șef
serviciu -un post, în cadrul Serviciului
de Utilități Publice Fundu Moldovei.
Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 13.11.2020, ora
11:00; -Proba interviu în data de
16.11.2020, ora 11:00. Condiții minime
de participare: a)studii liceale; b)
vechime în muncă -5 ani. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare
de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul
Primăriei Comunei Fundu Moldovei.
Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei Comunei Fundu Moldovei,
persoană de contact: Jr.Matei Mihai,
telefon 0723.818.346.
l Şcoala Gimnazială Specială Sf.
Nicolae cu sediul în Bucureşti str. Sold.
Enache Ion, nr. 31, sector 4, organizează concurs pentru ocuparea
postului contractual aprobat prin H.G.
nr. 286/2011, modificată şi completată
de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei. Denumirea postului: -Ingrijotor,
1 normă-post contractual vacant pe
perioadă nedeterminată. Condiţii
specifice de participare la
concurs: -nivelul studiilor: generale, -vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupării postului: -Data, ora
şi locul de desfăşurare a concursului: Proba scrisă: -în data de
09.11.2020, ora 9:00, la sediul Şcolii
Gimnaziale Speciale “Sf.
Nicolae”. Proba de interviu: -în data de
10.11.2020, ora 10:00, la sediul Şcolii
Gimnaziale Speciale “Sf.
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Nicolae”. Data limită până la care
candidaţii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este 05.11.2020 ora
14:00, la sediul Şcolii Gimnaziale
Speciale “Sf. Nicolae”. Relaţii suplimentare: la sediul unităţii sau tel.
0213344708.

CITAȚII
l Pârâta Vieriu Elena Dorina este
citată la Judecătoria Dorohoi, la 12.11.
2020 pentru succesiune.
l Pârâtul Iacob Claudiu este citat la
Judecătoria Dorohoi la, 16.11.2020
pentru divorţ.
l Draghici Marieta este citata în dosar.
nr.12230/301/2019,in data de 12 11
2020 la ora 9:30. Sala 40 la sediul judecătoriei sect.3 București în contradictoriu cu Manolea Tina, în dos. având
ca obiect succesiune.
l Vaduva lui Iorga Melinton, nascuta
Trif Maria, Iorga Ioan, Surd Petru,
Surd Ana, Surd Victoria, Iorga
Mariuca, nascuta Marcu sunt citati in
09.11.2020, la Judecatoria Turda, in
dosar civil numarul.1135/328/2018
pentru succesiune si partaj.
l Rusu Mihaela, domiciliata in Podu
Iloaiei, str.Zorilor, nr.2, Jud.Iasi , si fara
forme legale in Podu Iloaiei, str. Cuza
Voda, nr.16, Jud.Iasi la familia Croitoru Constantin, este citata la Judecatoria civila Iasi in 11.11.2020, complet
25, dosar 1072/245/2020, divort fara
minori, in proces cu Rusu Gheorghe.
l Se citează paratul Buzinche Bogdan
ultim domiciliu com. Palanca, jud.
Bacău, la Judecătoria Moineşti, dosar
5486/260/2019, termen 24.11.2020,
obiect divorţ, reclamanta Buzinche
Zenovia Veronica.
l Citație emisă la data de 20.10.2020.
Succesibilii defunctului Rudisuli
Traian, decedat la data de 18.06.2020,
cu ultimul domiciliu în sat Brazii, nr. 33,
Comuna Brazii, jud.Arad, sunt invitați
să se prezinte în data de 10.11.2020, ora
11:00, la sediul Biroului Notarial Individual Rusu Andreea din localitatea
Gurahonț, strada Avram Iancu, nr.2932, județul Arad, pentru a participa la
dezbaterea procedurii succesorale, a
defunctului mai sus indicat.
l Drăgușin Sorin Adrian, în calitate
de pârât, domiciliat în sat Husnicoara,
comuna Peri, județul Mehedinți, este
citat de Judecătoria Drobeta Turnu
Severin pentru data de 3 noiembrie

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

2020, ora 10.30, sala 2, Complet Minori
și Familie 1, pentru recuperarea sumei
de 17.181Lei, reprezentând contravaloare dosar daună BU0015MH15.
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, Secţia a VI-a Civilă, camera
E 26, C2- Fond, în ziua de 17.12.2020,
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.

DIVERSE
l Candidatul independent Ștefan
Voloșeniuc a desemnat ca mandatar
financiar pe M&C Management Financiar Contabil SRL pentru campania
electorală desfășurată cu ocazia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din decembrie 2020.
l Just Insolv SPRL notifica intrarea in
faliment prin procedura simplificata in
dosarul nr. 630/105/2020 Tribunal
Prahova, conform Hotararii intermediare nr. 527/07.10.2020 privind pe SC
Nedko Advertising SRL.
l S.C. Zamora Estate S.R.L având
sediul în localitatea Bușteni, Str.
Zamora nr . 1, titular al planului:
“Amenajamentul fondului forestier
proprietate privată aparţinând S.C.
Zamora Estate S.R.L. și persoanelor
fizice Ciuclea Ilie Ionel şi Ciuclea
Paula, Bardan Mihail Bogdan și
Bardan Monica Florentina”, pădure
amplasată în raza U.A.T. Bușteni
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de
mediu pentru planul menționat și
declanșarea etapei de încadrare. Prima
versiune a planului poate fi consultată
la sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Prahova din Ploiești, str. Gh.
Gr. Cantacuzino, nr. 306, de luni până
vineri între orele 9:00 - 13:00 . Observații/ comentarii și sugestii se primesc
în scris la sediul A.P.M Prahova, în
termen de 15 zile de la data publicării
anunțului.
l Subscrisul Cabinet Individual de
Insolventa Ciulianu Elena-Cozmina,
reprezentata prin reprezentată prin av.
Ciulianu Elena-Cozmina, in calitate de

GATA!
Simplu, nu?

lichidator judiciar al Danube Trade
Service SRL desemnat prin sentinta
civila nr. 4164/15.10.2020, pronuntata
de Tribunalul Bucuresti - Secţia a VII-a
Civila in dosar nr. 10853/3/2019, notificã deschiderea falimentului prin
procedura simplificata prevazuta de
Legea nr. 85/2014 împotriva Danube
Trade Service SRL, cu sediul social in
Bucureşti, Sector 6, Intrarea Portocalelor, Nr.2,Parter, Cam. Nr.1, Bloc Rosu,
Sc.C, Ap.3, CUI 39126234, nr. de
ordine in registrul comertului
J40/4513/2018. Persoanele fizice si juridice care inregistreaza un drept de
creanta nascut dupa data deschiderii
procedurii insolventei impotriva
Danube Trade Service SRL, vor
formula declaratie de creanta care va fi
inregistrata la grefa Tribunalului Bucuresti - Secţia a VII-a Civila, cu referire
la dosarul nr. 10853/3/2019, in urmatoarele conditii: a) termenul limita
pentru inregistrarea cererii de admitere
a creantelor in tabelul suplimentar al
creantelor 12.11.2020; b) termenul
limita pentru verificarea creantelor,
intocmirea, afisarea si comunicarea
tabelului suplimentar al creantelor
02.12.2020; c) termenul pentru depunerea contestatiilor la tabelul suplimentar va fi de 7 zile de la publicarea in
BPI a tabelului suplimentar; d) termen
pentru intocmirea si afisarea tabelului
definitiv consolidat 22.12.2020.
l Conpet S.A. Anunț public privind
depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu. Societatea Conpet S.A.
anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul „Reabilitare
Rampă de încărcare țiței Suplac”,
propus a fi amplasat în comuna
Suplacu de Barcău, sat Suplacu de
Barcău, nr. cad. 53082, județul Bihor.
Informațiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Bihor,
B-dul. Dacia nr. 25 A, Oradea, județul
Bihor și la sediul titularului: Str. Anul
1848, nr. 1-3, cod 100559, judeţul
Prahova, în zilele de luni - joi între
orele 8:00 - 16:30, vineri între orele 8:00
- 14:00. Observațiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Bihor.
l Unitatea administrativ-teritorială
Ciupercenii Noi, din judeţul Dolj,
anunţă publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectorul
cadastral nr.12, 30, începând cu data
de 28.10.2020, pe o perioadă de 60 de
zile, la sediul Comunei Ciupercenii
Noi, conform art.14 alin.(1) şi (2) din
Legea cadastrului şi a publicităţii
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu
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modificările şi completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la
sediul primăriei şi pe site-ul Agenţiei
Naţionale de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară. Cererile de rectificare
depuse prin orice alte mijloace de
comunicare decât cele menționate mai
sus nu vor fi luate în considerare.
l Unitatea administrativ-teritorială
Cârna, din judeţul Dolj, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale
nr.1, 20, începând cu data de
28.10.2020, pe o perioadă de 60 de zile,
la sediul Comunei Cârna, conform
art.14 alin.(1) şi (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare
nr.7/1996, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice
vor putea fi depuse la sediul primăriei
şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
Cererile de rectificare depuse prin
orice alte mijloace de comunicare
decât cele menționate mai sus nu vor fi
luate în considerare.
l Nordis Management SRL anunță
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul „PUZConstruire Hotel/ Aparthotel, cu regim
de înălțime 3S+D+P+2E+M”, propus
a fi amplasat în Jud.Prahova, Orașul
Sinaia, str.Calea Codrului, nr.FN, NC
24786, 24925, 24926, Tarla 18, Parcela
P131/ 11b, Loturile 1/1, 1/2. Informațiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului:
Agenția pentru Protecția Mediului
Prahova și la sediul Nordis Management SRL din București, Sector 1, Str.
Andrei Mureșanu, nr.16, în zilele de
luni-vineri, între orele 9:00-13:00.
Observațiile publicului se primesc
zilnic la sediul autorității competente
pentru protecția mediului: Agenția
pentru Protecția Mediului Prahova.
l Nordis Management SRL anunță
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul „Scoatere din
fondul forestier a suprafeței de teren
de 4.000mp”, propus a fi amplasat în
Jud.Prahova, Orașul Sinaia, str.Calea
Codrului, nr.FN, NC 24786, 24925,
24926, Tarla 18, Parcela P131/ 11b,
Loturile 1/1, 1/2. Informațiile privind
proiectul propus pot fi consultate la
sediul autorității competente pentru
protecția mediului: Agenția pentru
Protecția Mediului Prahova și la sediul

Nordis Management SRL din București, Sector 1, Str.Andrei Mureșanu,
nr.16, în zilele de luni-vineri, între orele
9:00-13:00. Observațiile publicului se
primesc zilnic la sediul autorității
competente pentru protecția mediului:
Agenția pentru Protecția Mediului
Prahova.
l Oviale Park SRL (denumirea titularului), titular al proiectului Amenajare
parc auto pe termen lung, container
birou, puț forat, bazin vidanjabil,
anunță publicul interesat asupra luării
deciziei etapei de încadrare nu se
supune evaluării de impact asupra
mediului/evaluării adecvate/evaluării
impactului asupra corpurilor de apă
de către Agenția pentru Protecția
Mediului Ilfov, în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul Amenajare
auto peb termen lung, propus a fi
amplasat în Otopeni, str. Drumul
Gării, Balotești, nr.top.3 (adresa
amplasamentului). Proiectul acordului
de mediu și informațiile relevante
pentru luarea deciziei pot fi consultate
la sediul Agentiei pentru Protecţia
Mediului Ilfov: Bucureşti, sector 6,
Aleea Lacul Morii, nr. 1, în zilele de
Luni-Joi, între orele 09:00-12:00,
precum și la următoarea adresă de
internet: apmif.anmp.ro. Observațiile/
contestațiile publicului se primesc la
sediul A.P.M.Ilfov -Bucureşti, sector 6,
Aleea Lacul Morii, nr. 1, în termen de
10 zile de la data publicării anunțului
pe pagina de internet a autorității
competente pentru protecția mediului.

ADUNĂRI GENERALE
l Emitent:Consiliul de Administratie al
Norofert S.A. Convocatorul Adunarii
Generale Extraordinare A Actionarilor
Societatii Norofert S.A.. Consiliul de
Administratie al Norofert S.A., o societate pe actiuni cu sediul in Bucuresti-Sector 5, str.Petrache Poenaru nr.26,
Camera 8, avand codul unic de inregistrare: 12972762 si numar de ordine in
registrul comertului:J40/4222/2000
(“Societatea”), in conformitate cu
prevederile actului constitutiv al Societatii valabil la data convocarii, ale Legii
societatilor nr.31/1990, Legii nr.24/2017
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr.5/2018 privind
emitentii de instrumente financiare si
operatiuni de piata, cu modificarile si
completarile ulterioare, Convoaca:Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (“AGEA”) pentru data de
23.11.2020, orele 10:00 la punctul de
lucru al societatii din:Aleea Suter nr.17,

Sector 4-Bucuresti, pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de
11.11.2020, considerata data de referinta, in Registrul Actionarilor tinut de
Depozitarul Central S.A., cu urmatoarea:Ordine De Zi:1. Aprobarea unui
program de stock option plan (SOP)
pentru perioada 2020-2022, prin care
conducerea si angajatii societatii Norofert S.A. pot sa-si exercite optiunea de a
primi cu titlu gratuit un numar de
actiuni emise de societate, care sa reprezinte cel mult 2% din numarul total al
actiunilor societatii, conform programului propus de Consiliul de Administratie. 2. Aprobarea majorarii
capitalului social al Societatii prin aport
in numerar, cu suma de 220.000.lei, prin
emisiunea unui numar de 550.000
actiuni noi cu o valoare nominala de
0,4.lei/actiune, de la 3.209.576.lei, in
numerar, respectiv 8.023.940 actiuni cu
o valoare nominala de 0,4 .lei/actiune, la
3.429.576.lei, in numerar, respectiv
8.573.940 actiuni cu o valoare nominala
de 0,4.lei/actiune. Emisiunea de actiuni
noi se va face in doua etape, in prima
etapa putand fi subscrise si varsate de
detinatorii de drepturi de preferinta, iar
in a doua putand fi subscrise prin piata
de capital ca oferta adresata unui
numar maxim de 149 de investitori
(cunoscut ca “plasament privat”)
pentru actiunile nesubscrise in etapa
intai. In prima etapa, a exercitarii dreptului de preferinta, actiunile vor putea fi
subscrise de catre toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de
Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA, respectiv, de
persoanele care au dobandit drepturi de
preferinta in perioada de tranzactionare
a acestora. Drepturile de preferinta vor
fi tranzactionabile in cadrul pietei relevante a Bursei de Valori Bucuresti-(BVB) potrivit cu prevederile
Prospectului de oferta publica aferent
majorarii, care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara
(ASF) si cu reglementarile specifice
pietei pe care se vor tranzactiona.
Dreptul de preferinta va putea fi exercitat pe o perioada de 31 de zile de la
data stabilita in prospectul aprobat de
catre ASF, de catre detinatorii de drepturi de preferinta, prin subscrierea si
varsarea in numerar a unei actiuni noi
pentru fiecare 14,58896 actiuni detinute. Numarul de actiuni noi care va
putea fi subscris de catre un detinator
de drepturi de preferinta se va calcula
prin impartirea numarului de drepturi
de preferinta detinute la 14,58896, cu
rotunjire la cel mai apropiat numar
natural inferior. Pretul la care detinatorii drepturilor de preferinta vor putea
subscrie va fi pretul mediu de tranzacti-
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onare calculat pentru ultimele 30 de zile
anterioare datei de depunere a prospectului de oferta in vederea aprobarii de
catre ASF, la care se aplica o reducere
de 25%, conform formulei matematice:”Pretul de emisiune=pretul mediu de
tranzactionare in ultimele 30 zile*0,75”
Actiunile ce nu vor fi subscrise si varsate
de titularii drepturilor de preferinta in
termenul stabilit prin prezenta adunare
generala extraordinara a actionarilor,
vor fi oferite in etapa a-II-a a plasamentului privat la un pret de emisiune egal
cu cel din prima etapa+0,01.lei. Actiunile ramase nesubscrise dupa oferirea
acestora in etapa a-II-a a plasamentului
privat vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie prin care se
constata rezultatele majorarii capitalului social si prin care se aproba modificarea actului constitutiv, care se va
raporta la actiunile efectiv subscrise in
cele doua etape ale majorarii. Majorarea
capitalului social se realizeaza cu scopul
asigurarii surselor de finantare necesare
pentru implementarea planului de
dezvoltare a activitatii, respectiv achizitia de noi afaceri si partial pentru
finantarea unei linii de ingrasaminte de
sol, marirea capacitatii liniei de
productie pastille efervescente si asigurarea materiei prime pentru sezonul de
primavara toamna 2021. 3. Autorizarea
Consiliului de Administratie al societatii sa stabileasca caracteristicile operatiunii de majorare a capitalului social si
derulare a acesteia, inclusiv, dar fara a
se limita la:-a.Perioada de subscriere si
modalitatile de plata;-b.Detaliile privind
tranzactionarea drepturilor de preferinta pe piata relevanta Administrata
de Bursa de Valori Bucuresti;-c.Stabilirea modalitatii de derulare a plasamentului privat (prin transfer direct sau
utilizand sistemul de tranzactionare al
BVB);-d.Anularea actiunilor ramase
nesubscrise in majorare;-e.Modificarea
actului constitutiv in urma constatarii
rezultatelor efective ale operatiunii de
majorare de capital social;-f.Orice alta
decizie necesara implementarii hotararii
de majorare de capital social cu aport in
numerar aferenta punctului 2. 4. Delegarea atributiilor privind hotararea de
majorare a capitalului social catre
consiliul de Administratie, printr-una
sau mai multe emisiuni de actiuni,
pentru o perioada de 3 ani, in limita
sumei de:802.394.lei-capital autorizat,
respectiv:2.005.985 actiuni cu o valoare
nominala de 0,4.lei/actiune reprezentand 25% din capitalul social la data
hotararii AGEA convocata prin
prezentul convocator, in scopul derularii
programelor de stimulare si fidelizare a
persoanelor cheie sau a angajatilor si,
respectiv, al finantarii achizitiei de noi

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
afaceri, cu un consum cat mai redus de
resurse financiare proprii. Exclusiv in
vederea majorarii capitalului social in
scopurile si conditiile mentionate anterior si pentru fiecare dintre majorarile
de capital realizate pana la limita capitalului autorizat, se acorda Consiliului
de Administratie competenta de a
decide restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti la data respectivei majorari a
capitalului social conform art.87 din
lg.24/2017, ridicarea dreptului de preferinta in conditiile prevazute de lege,
fiind decisa in acest scop, prin prezenta
adunare generala. 5. Aprobarea datei de
11.12.2020 ca:”data de inregistrare”
care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange
efectele hotararilor adoptate de
adunarea generala extraordinara a
actionarilor, data de 10.12.2020 reprezentand “ex-date” a hotararii AGEA. 6.
Aprobarea datei de:14.12.2020. ca data
a creditarii in conturile de instrumente
financiare deschise in sistemul depozitarului central a drepturilor de preferinta,
respectiv data platii, conform art.173
alin.9 si art.178 alin.4 din Regulamentul
nr.5/2018 al ASF. 7. Imputernicirea
d-nului.Popescu Vlad-Andrei, presedintele Consiliului de Administratie pentru
indeplinirea tuturor formalitatilor si
procedurilor in vederea aducerii la indeplinire a hotararii AGEA si a semnarii
tuturor documentelor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului,
Monitorul Oficial, Autoritatea de
Supraveghere Financiara, Bursa de
Valori Bucuresti si cu orice alte institutii, inclusiv pentru angajarea unei
societatii specializate care sa intocmeasca prospectele de emisiune
conform prezentei hotarari si obtinerea
avizelor ASF sau a oricaror alte avize,
acte sau contracte cerute de lege in
vederea indeplinirii prezentei hotarari.
Acesta, la randul sau, va putea delega
aceste atributii catre una sau mai multe
persoane pe care o/le va considera de
cuviinta, inclusiv unor avocati. In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum
la data primei adunari, se convoaca din
nou adunarea generala extraordinara a
actionarilor Societatii pentru data de
24.11.2020, la aceeasi ora, in acelasi loc
si cu aceeasi ordine de zi. In eventualitatea unei noi convocari, data de referinta stabilita mai sus pentru
participarea la vot a actionarilor
ramane valabila. Accesul actionarilor la
lucrarile adunarii generale se face prin
verificarea actului de identitate, in cazul
persoanelor fizice, si a procurii speciale,
in cazul actionarilor persoane juridice si
a actionarilor persoane fizice reprezentate. Unul sau mai multi actionari
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şi trei mişcări!
Publică un anunţ în doi timpi
ul.ro
➤ intră pe site-ul www.jurnal
➤ scrie textul

➤ alege ziua apariției
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citații
l România. Curtea de Apel Bucureşti. Secţia I Penală. Dosarul Nr.22606/3/2015. Materia: Penal. Stadiul procesual
al dosarului: Apel. Obiectul dosarului: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP). CITAŢIE
emisă la data de 06 Octombrie 2020. Destinatar: Teglaş Traian, Abouriţei Cristian, Andrei Silviu, Badea Costel,
Băcanu Adrian, Bălan Elena, Bejan Victor, Bereucă Traian, Bîju Marian, Boşneanu Ion, Breban Anton, Bugeac Radu,
Bujor Mircea, Burcea Ionel, Burlacu Gheorghe, Burtea Adrian, Buturugă Costel, Calotă Marius Bogdan, Călin
Nicolae, Călinescu Octavian Ionuţ, Cătălinoiu Dumitru, Cimpoi Vasile Daniel, Cîrjan Dima, Cone Florea, Constantinescu Dumitru, Corniţă Dorina, Costache Ion, Costache Ionuţ Alexandru, Cristea Marian, Demeter Dorel
Iulian, Dinu Sorin Mihai, Dinu Ştefan Gheorghe, Dumitru Mihai, Efta Marius, Făgărăşanu Constantin, Fătu Ana
Cristina, Fătu Viorel, Feder Constantin, Flaugiu Florian Dănuţ, Florea Ionel, Fumea Gheorghe, Gani Galip,
Gheorghe Mihai, Gheorghiţă Marcel Mircea, Giogu Răzvan, Roman (Gîfei) Loredana, Grădinaru Bogdan
Constantin, Grigore Valerică, Guran Constantin, Guran Dobre, Horeica Adrian, Iancu Ionel, Ichim Vladimir
Constantin, Iconaru Ion Eugen, Ioniţă Alin, Iordache Vasilică, Isa Nejla, Istrate Dănuţ, Lala Dorin, Manolache
Laurenţiu, Mardar Dumitru, Marinescu Dorel Florian, Mihai Gheorghe, Mihai Petrică, Mihalache Viorel, Moise
Marius Săndel, Moise Mircea, Mortu Viorel, Munteanu Lenuţa, Mureşan Marin, Nastasă Mihaela Didina, Nica
Mircea, Nichitoi Gheorghe, Nicolae Ion, Nicolaescu (Nicolescu) Valentin, Niculae Marian, Niculescu Cristian
Flavius, Niculescu Gheorghe, Niţă Bogdan, Niţică Adrian, Oprea Creţu Mihai, Oprea Dan, Oprişanu Petre, Otcă
Costel Marian, Panait Mihai, Pană Petruţa, Păun Nelu, Petcu Virgil, Petre Marian, Petrescu Ionel, Petrişor Cristian, Pîrvu Marinică, Pleşca Mihai, Pojoranu Dumitru Mircea, Popescu Valentin Gheorghe, Popovici Dragoş,
Popovici Sebastian, Predescu Octavian Constantin, Prună Nicolae, Pruteanu Cristinel, Puţeanu Mihai, Radu
Elena, Raus George Michael, Rizea Ionica, Daria Maria, Rotariu Romică Mitică, Rotaru Claudiu Gheorghe Adrian,
Silistră Marius, Sîrbu Dumitru, Spătaru Dragoş Daniel, Sprîncenatu Daniela, Stan Gheorghe, Stan Marian Eugen,
Stan Marius, Stanciu Vasile, State Constantin, Stăncescu Ioana Mădălina, Stemate Romeo, Ştefan Victor, Şufaru
Cristinel, Şut Pavel Ştefan, Tabarcea Gheorghe, Tocală Ovidiu Virgil, Todiraşcu Daniel, Todoruţ Ion, Trandafir
Elena, Tuderoiu Cosmin Nicolae, Tudor George, Tufaru Ciprian Ovidiu, Tunsu Cătălin Marian, Turcan Grigore,
Ungureanu Ovidiu, Ursu Emilian, Vasile Costel, Vătămanu Neculai, Velicu Valentin, Vlăduţ Vergică, Zaharia
Ionuţ, Zaharia Radu, Zainea Mihai, Dobre Ion Alexandru, Andreiu Angelo Cristian, Cadar Marian, Chirilă Victor
Costel, Iordăchescu Adrian, Pavel, Laurenţiu Cristinel, Robu Marin, Ştefan Lucica. Stimată doamnă/Stimate
domn, sunteţi chemat în această instanţă, camera P55- Ioan Tanoviceanu, Complet s1 c10 a, în data de 30 Octombrie
2020, ora 13:00, în calitate de intimat în dosarul cu obiectul: constituirea unui grup infracţional organizat
(art.367 NCP). Menționăm că: Partea citată are dreptul la un avocat cu care să se prezinte la termenul fixat;
prevederea nu se aplică în cazul martorilor. Asistența juridică este asigurată atunci când cel puțin unul
dintre avocații părții citate este prezent; prevederea nu se aplică în cazul martorilor. În cazurile prevăzute
de art.90 şi art.93 alin.4 din Legea 135/2010 privind Codul de procedură penală, apărarea este obligatorie, iar în
cazul în care partea nu îşi alege un avocat care să se prezinte la termenul fixat, i se va desemna un apărător
din oficiu; prevederea nu se aplică în cazul martorilor. În vederea exercitării dreptului la apărare, partea
citată poate să consulte dosarul aflat la arhiva instanţei; prevederea nu se aplică în cazul martorilor.
Partea căreia, personal, prin reprezentant sau apărător ales sau prin funcţionarul sau persoana însărcinată
cu primirea corespondenţei, i s-a înmânat în mod legal citaţia pentru un termen de judecată nu mai este citată
pentru termenele ulterioare, chiar dacă ar lipsi la vreunul dintre aceste termene, cu excepţia situaţiilor în
care prezenţa acesteia este obligatorie potrivit legii; prevederea nu se aplică în cazul martorilor. În caz de
neprezentare nejustificată urmare a citării sau sustragere de la primirea citaţiei, o persoană poate fi adusă
în faţa instanţei de judecată pe baza unui mandat de aducere. L.S. PREȘEDINTE (ștampila), Semnătura grefierului.
reprezentand, individual sau impreuna,
cel putin 5% din capitalul social are/au
dreptul:-de a introduce puncte pe
ordinea de zi a adunarii generale, in cel
mult 15 zile de la publicarea convocarii,
pana la data de 06.11.2020 la sfarsitul
zilei, cu conditia ca fiecare punct sa fie
insotit de o justificare sau de un proiect
de hotarare propus spre adoptare de
adunarea generala;-de a prezenta
proiecte de hotarare pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi a adunarii generale. Drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate
numai in scris (transmise prin posta sau
e-mail cu semnatura electronica). Actionarii isi pot exercita aceste drepturi
pana la data de 06.11.2020 la sfarsitul
zilei. Daca va fi cazul, Societatea va
publica noua ordine de zi pana cel
tarziu la data de 10.11.2020. Fiecare
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actionar are dreptul sa adreseze intrebari Consiliului de Administratie
privind punctele de pe ordinea de zi a
adunarii generale (prin e-mail,fax sau
curier) pana inaintea datei adunarii
generale a actionarilor. Societatea are
obligatia de a raspunde la intrebari pe
pagina de internet anterior adunarii,
sau in cadrul adunarii. Actionarii isi pot
exercita dreptul de vot asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi:-a.personal;-b.prin reprezentant, care va
prezenta formularul de procura
speciala completat de actionarul reprezentat sau imputernicire generala.
Formularul de procura speciala va fi
afisat pe website-ul societatii emitente
impreuna cu materialele supuse dezbaterii si celelalte documente prevazute in
art.188 din Regulamentul nr.5/2018 al
ASF. Procurile speciale pot fi primite cel

mai tarziu la data intrunirii adunarii
generale, insotite de o copie a actului de
identitate si certificat constatator al
actionarului reprezentat;-c.prin corespondenta, utilizandu-se buletinul de vot
prin corespondenta disponibil pe
pagina de internet a societatii www.
norofert.ro/investitori/, iar votul
urmeaza a fi trimis, respectiv primit
prin e-mail, avand semnatura electronica extinsa incorporata potrivit Legii
nr.455/2001, cel mai tarziu la data
intrunirii adunarii generale. Desfasurarea adunarii, votul prin corespondenta, precum si exercitarea dreptului
de informare al actionarilor sau formularea unor cereri de completare a
ordinii de zi se va face cu respectarea
legii.31/1990, legii.24/2017, Regulamentului ASF nr.5/2018 si a Regulamentului ASF nr. 5/2020. In vederea

comunicarii electronice se va folosi
adresa de e-mail investitori@norofert.ro
. Avand in vedere situatia generata de
pandemia de Covid-19 recomandam
votul prin corespondenta, iar pentru
persoanele care participa la adunare
este obligatorie purtarea mastii de
protectie si respectarea celorlalte
masuri de protectie stabilite de organizatori fata de aceasta situatie. Data de
referinta este 11.11.2020. Numai aceia
care sunt actionari la aceasta data au
dreptul de a participa si de a vota in
cadrul adunarii generale. Toate documentele legate de punctele inscrise pe
ordinea de zi, inclusiv, dar nefiind limitate la documentele care urmeaza sa fie
prezentate adunarii generale si
proiectul de hotarare vor fi puse la
dispozitia actionarilor incepand cu
23.10.2020 in fiecare zi, de luni pana

GATA!
Simplu, nu?

vineri, intre orele 09:00-17:00 la adresa
din Aleea Suter nr. 17, Sector 4-Bucuresti. Aceste documente vor fi disponibile si pe pagina de internet a societatii,
la adresa: www.norofert.ro/investitori/.
Actionarii vor putea solicita in scris
copii ale acestor documente, prin
e-mail, la adresa:investitori@norofert.ro
sau prin curier la adresa sediului societatii, in acest ultim caz platind costul
fotocopierii. Indiferent de modul de
transmitere, solicitarile vor fi semnate
de actionari sau de reprezentantii acestora si vor fi insotite de documente
purtand mentiunea conform cu originalul si semnatura actionarului/reprezentantului acestuia, care sa ateste
identitatea actionarilor si, acolo unde
este cazul, calitatea de reprezentant a
semnatarilor. De asemenea, solicitarile
vor indica adresa postala, adresa de
e-mail sau numarul de fax unde respectivul actionar doreste sa primeasca
copii ale documentelor mentionate
anterior. Informatii suplimentare cu
privire la convocarea si desfasurarea
adunarii se pot obtine la sediul societatii, telefon nr. +40 31 22 533 73 sau
prin e-mail, la adresa:investitori@norofert.ro. Bucuresti, 20.10.2020.Presedintele Consiliului de Administratie,
Popescu Vlad-Andrei

LICITAȚII
l Avicola București S.A., înregistrată
la Registrul Comerțului sub nr.
J40/12/1991, având cod unic de înregistrare 1551768, cu sediul în București, Sectorul 4, Splaiul Unirii nr. 16,
et. 3, cam. 310, (“Vânzătorul” sau
“Avicola”), organizează în data de
27.10.2020 ora 12:00, licitație competitiva cu strigare de tip olandez (“Licitația”) pentru vânzarea, în bloc, a
activelor ce include echipamente,
clădiri și terenuri situate în orașul
Mihăilești, jud. Giurgiu, strada Stejarului nr. 10 (“Activul”). Activul este
grevat de un drept de folosință (
contract de închiriere) încheiat pe
perioada fixa în favoarea unui terț
până la data de 01.08.2021 și este
folosit în scopul unor activități de
creștere a pasărilor. Vânzarea se realizează integral, pentru Întreg Activul,
nu se accepta oferte parțiale/fracțiuni.
La ședință de licitație se pot prezenta
persoane fizice și/sau juridice care fac
dovada îndeplinirii cerințelor prevăzute în Regulamentul de organizare și
desfășurare a Licitației (“Regulamemtul Licitației”). Se pune la dispoziția participanților un caiet de sarcini
ce conține prezentarea Activului și
Regulamentul Licitației (“Caietul de
Sarcini”). Acestea sunt disponibile pe
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site-ul Avicola la adresa www.avicolabucuresti.ro. Prețul de pornire al licitației este de 3.398.073,00 Euro. Se aplica
TVA în funcție de dispozițiile legale.
Garanția de participare la licitație este
de 250.000 (douasutecincizecidemii)
EUR și vă fi constituita în echivalent
lei, la cursul BNR din ziua depunerii.
l Debitorul SC Super Color Impex
Com SRL , cu sediul în Dr.Tr. Severin,
str. Crișan, nr. 14, jud. Mehedinti, CIF:
5657819; J25/154/1998, aflata în procedură de reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement, în
dosar nr. 832/101/2017 prin administrator judiciar Consultant Insolvență
SPRL reprezentata de Popescu Emil,
cu sediul în Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi, scoate la
vânzare bunul imobil: - Proprietate
imobiliara compusa din: Teren Intravilan cu S = 213 mp, nr.cadastral 2289,
Spaţiu Comercial Sp+P, Scd = 90,48
mp, Su = 69,63 mp; hol, 2 birorui si
pivnita in suprafata de 29,32 mp, si
Anexa Birou, Sc = 20,57 mp., Su=
15,37 mp, Nr. CF 56066, nr. CF vechi
5021, situata in Dr.T. Severin, str.
Crişan nr. 14, Jud. Mehedinţi la prețul
de 90.000,00 euro– echivalentul in lei la
cursul BNR din ziua platii, pret
neafectat de TVA. Creditor garantat
conform extras CF: Garanti Bank SA
(achitat integral prin planul de distribuire nr. 1/03.09.2018). Titlul executoriu în baza căruia administratorul
judiciar procedează la vânzarea
bunului imobil descris anterior, o reprezinta sentinta nr. 6 din data de
27.02.2020 pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul nr. 832/101/2017
aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti,
privind confirmarea planului modificat. Licitaţia va avea loc la biroul
lichidatorului judiciar din Dr.Tr.
Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, jud.
Mehedinţi la data de 29.10.2020 orele
14:00. Informăm toți ofertanţii faptul
că sunt obligaţi să depuna o garanţie
reprezentând 10% din preţul de pornire
al licitaţiei și să achiziționeze caietul de
sarcini in cuantum de 1000 lei exclusiv
TVA. Contul de insolvență al debitoarei
SC Super Color Impex Com SRL este
deschis la Banca RomaneascaRO11BRMA0999100083671032.
Invităm pe toti cei care vor să participe
la şedinţa de licitaţie din data de
29.10.2020 să depună oferte de cumpărare și documentele în copie xerox din
care rezultă faptul că a fost achitată
garanția de licitație și contravaloarea
caietului de sarcină in suma de 1000 lei
până la data de 28.10.2020 orele 17:00
la biroul lichidatorului judiciar sau pe
email. Somam pe toti cei care pretind

vreun drept asupra bunului imobil sa
anunțe administratorul judiciar înainte
de data stabilita pentru vânzare în
termen, sub sanctiunea prevazută de
lege. Avand in vedere măsurile de
prevenire a răspândirii virusului Covid
19 (Coronavirus), precum si a ordonantelor militare emise, administratorul
judiciar recomanda ca participarea la
licitatie sa aiba loc prin sistem de videoconferinta, iar in masura in care se
doreste participarea fizica se impune
prezenta unui singur participant care
sa respecte masurile impune de autoprotectie (masca, manusi, etc.) Relaţii
la sediul administratorului judiciar din
Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A,
jud.Mehedinţi, telefon 0742592183, tel./
fax : 0252354399 sau email: office@
consultant-insolventa.ro.;
l Publicație De Vânzare: SC Carmangeria Tudor - Lung SRL- în faliment,
en faillite, in bankruptcy cu sediul in
loc. Baia Mare, str. Alexandru
Odobescu, nr. 1, Bazar Albina-boxa nr.
3, jud. Maramureș, J24/1543/1991,
CUI: 2198363, prin lichidatorul judiciar Reoinsolv IPURL, desemnat de
Tribunalul Maramureș în Dosar nr.
1257/100/2016, vinde la licitație publică
următoarele bunuri din averea debitoarei: Carmangerie, Valea Chioarului,
nr. 107- valoare 132.410 lei, echivalentul a 28.440 euro; Casa P+1, Valea
Chioarului, nr. 107-valoare 97.450 lei,
echivalentul a 20.930 euro; Spațiu
Comercial, Valea Chioarului, nr.
107-valoare 67.280 lei, echivalentul a
14.450 euro; Anexa C4, Valea Chioarului, nr. 107- valoare 27.610 lei, echivalentul a 5.930 euro; Anexa C5, Valea
Chioarului, nr. 107-valoare 20.440 lei,
echivalentul a 4.390 euro; Magazin
mixt Varai, Sat Varai, nr. 97- valoare
62.480 lei, echivalentul a 13.420 euro;
Autoutilitara Ford Transit frigirica
MM 89 CTL evaluata la pretul de
25.600 lei sau 5.500 euro
Autoturism Ford Mondeo MM99DBG
evaluata la pretul de 16.900 lei sau
3.400 euro + Obiecte inventar …
valoare de evaluare 10.464 euro; Pretul de pornire la licitație este 100%
din prețul de evaluare; - Participanții la
licitație vor achita, in contul de lichidare al debitoarei, pana in ziua licitatiei, o garantie de 10% din pretul de
pornire al licitației; - Dacă un eventual
adjudecatar nu plătește în termen de
30 de zile diferența de preț, pierde
avansul plătit, urmând a se organiza o
nouă licitație. - Lista cu bunurile și
prețul de vânzare poate fi consultată la
sediul lichidatorului judiciar. Licitația
va avea loc în data de 29.10.2020, ora
12:00 la sediul lichidatorului judiciar

din Baia Mare, str. George Coșbuc, nr.
25/A, et. 4, ap. 38, jud. Maramureș.
Informații suplimentare se pot obține
la telefon nr. 0745503123/ 0749803941.
l Anunţ de participare la licitația
publică cu ofertă în plic închis din data
de 18.11.2020 1. Informaţii generale:
Administrația Națională ”Apele
Române” - Administraţia Bazinală de
Apă Olt, str. Remus Bellu nr.6, Rm.
Vâlcea, judeţul Vâlcea, cod fiscal RO
23730128; telefon:0250/ 739.881;
fax:0250/738.255. 2. Obiectul si durata
închirierii: închiriere suprafață de
teren situat în albie minoră pentru o
durată de 2 ani. 3. Condiţiile de participare: sunt precizate la punctul 8 din
caietul de sarcini. La licitație poate
participa orice persoană fizică sau
juridică de drept privat, română sau
străină, care depune o singură ofertă,
cumpără caietul de sarcini și constituie
garanția de participare. 4. Cuantumul
garanţiei de participare: 10% din
valoarea minimă a chiriei anuale,
constituită cu ordin de plată în contul
RO86 TREZ 6715 005X XX00 3809,
C.U.I. 18264803 sau prin scrisoare de
garanţie bancară în favoarea Administraţiei Bazinale de Apă Olt Rm.
Vâlcea. 5. Descrierea succintă a
bunului imobil ce urmează a fi închiriat: terenuri situate în albiile minore
ale râului Olt și pârâului Cerna, de pe
raza județelor Olt, Brașov și Vâlcea
pentru înlăturarea materialului aluvionar care a contribuit la colmatarea
albiei minore, în temeiului
H.G.781/2020, H.G.183/ 10.03.2020,
poziția nr.137^4, 137^3, 128 și O.U.G.
57/03.07.2019, art.332-333. 6. Licitația
va avea loc în data de 18.11.2020
pentru următoarele suprafețele de
teren situate în albiile minore: 102.897 mp, teren albie minoră a
râului Olt, Com. Giuvărăști, jud. Olt
(C.F. nr.50492 – U.A.T.Giuvărăști) 9.500 mp, teren albie minoră a râului
Olt, Com. Racoș, jud. Brașov (C.F.
nr.100793 - U.A.T. Racoș) - 4.653 mp,
teren albie minoră a pârâului Cerna,
Com. Stroești, jud. Vâlcea (C.F.
nr.35600 - U.A.T. Stroești) 7. Numărul
de exemplare în care trebuie depusă
oferta: oferta se depune într-un singur
exemplar original. 8. Dată limită
privind solicitarea clarificărilor:
10.11.2020, ora 16:00. 9. Data, locul şi
ora limitã de primire a ofertelor:
18.11.2020 până la ora 10:00 la sediul
Administraţiei Bazinale de Apă Olt,
Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud.
Vâlcea. 10. Data şi locul deschiderii
acestora: 18.11.2020 începand cu ora
11:30 la sediul Administraţiei Bazinale
de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm.

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
Vâlcea, jud. Vâlcea. 11. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
oferta: oferta se depune într-un singur
exemplar original. 12. Modul de obţinere a caietului de sarcini : de la sediul
Administraţiei Bazinale de Apă Olt,
Serviciul Cadastru Patrimoniu, contravaloarea acestuia fiind de 1.081,88 lei./
exemplar, se achită la casieria instituției pe bază de factură și chitanță sau
cu ordin de plată în contul RO17
TREZ 6715 0220 1X01 0664, C.U.I.
RO 23730128. Soluționarea litigiilor
apărute în legatură cu atribuirea,
închirierea, executarea, modificarea și
încetarea contractului de închiriere a
bunurilor proprietate publică, precum
și a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor legislației privind contenciosul
administrativ. Prezentul anunţ apare
afişat şi pe site-ul www.rowater.ro/
daolt
l Anunt de licitatie deschisa: Lista
mijloacelor fixe aprobate conform anexa
1 din raportul de evaluare Directia Judeteana pentru Protectia Plantelor Valcea
organizeaza procedura de achizitie prin
licitatie deschisa. Instructiuni privind
organizarea si desfasurarea procedurilor
de achizitie de produse, servicii, si,
lucrari aplicabile in cadrul Directiei
Judetene pentru Protectia Plantelor
Valcea, care va fi pus la dispozitia ofertantilor. Principalul loc de furnizare a
produselor : Centrul de Protectia Plantelor Calimanesti si Rm. Valcea. Pretul
de pornire este cel din tabelul de mai jos.
Garantia de participare este de 10% din
valoare utilajului respectiv. Valoare
Saltului este de 1%. Locul si data tinerii
licitatie: Judetul Valcea, Mun. Rm.
Valcea, Strada Maior V Popescu, Nr.8,
data 09.11.2020. ora 10:00. Data de
depune a documetatiei 02.11.2020. Lista
mijloacelor fixe pentru licitati/ Punct
de pornire lei: 1. Tractor U 683 DT; 1;
VL -09-DPP; 7987.70/ 2. Semanatoare
SUP 21; 1; Numar inventar 006/002;
414/ 3. Semanatoare SPC6; 1; Numar
inventar 0017/186; 450/ 4. Plug
PP4-30M; 1; Numar inventar
0011/108715; 360/ 5. Tocator TRV1.8 cu
roti; 1; Numar inventar 0021/11715; 504/
6. Tractor U 453 DT; 1; VL -12 DPP;
8530.60/ 7. Grapa cu discuri; 1; Numar
inventar008/017; 1417.5/ 8. Semanatoare
SPC4; 1; Numar de inventar/007/650;
486/ 9. Semanatoare SUP 21; 1; Numar
de inventar 005/050; 621.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de
lichidator judiciar al Top Clima Instal
SRL, desemnat prin incheierea sedinta

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
din data de 07.05.2018, pronuntata in
dosar nr. 36836/3/2014 aflat pe rolul
Tribunalului Bucuresti - Sectia a VII a
Civila anunta scoaterea la vanzare a
bunurilor mobile aflate in proprietatea
Top Clima Instal SRL, constand in stoc
de produse in valoare totala de 781,80
RON fara TVA. Vanzarea bunurilor
mobile apartinand societatii falite se va
organiza in data de 02.11.2020 ora
14:00, prin licitatie publica cu strigare.
In cazul in care bunurile nu se vor adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se
vor organiza alte 9 (noua) licitatii saptamanale, în datele de 09.11.2020,
16.11.2020, 23.11.2020, 07.12.2020,
14.12.2020, 21.12.2020, 28.12.2020,
04.01.2021 si 11.01.2021, la aceeasi ora,
in acelasi loc si in aceleasi conditii.
Locul de desfasurare a licitatiilor va fi
stabilit la sediul lichidatorului judiciar
din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35,
bl.M27, et.4, ap. 10, sector 3, unde se vor
depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel
tarziu pana in preziua licitatiei, ora
12:00.Date despre starea bunurilor,
pretul acestora, conditiile de inscriere la
licitatie precum si modul de organizare
a acestora se pot obtine din caietul de
sarcini intocmit de lichidatorul judiciar.
Caietele de sarcini se pot achizitiona de
la sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr. 35, bl.
M27, et. 4, ap. 10, sector 3. Costul unui
caiet de sarcini este de 100 lei exclusiv
TVA. Achizitionarea caietului de sarcini
este obligatorie pentru toti participantii
la licitatie. Relatii suplimentare se pot
obtine la tel. 021.227.28.81.

PIERDERI
l Pierdut Certificat de Înregistrare
Seria B, nr.3759247/30.01.2019, Rezoluția nr.20355/29.01.2019 și Certificat
Constatator nr.20355/30.01.2019 emise
de ORC București pentru firma Valandelectric SRL. Le declar nule.
l SC de transport internaţional
declară pierdută Autorizaţie Turcia
terţă, cu nr.626499. Relaţii la
tel.021/444.99.13; 021/444.99.14; email:
selcarint@yahoo.com.
l SC Quattro Stagioni Express SRL,
identificată cu RO 33409940, a pierdut
declarațiile ANAF casa fiscală, Carte
de Intervenții, Registru Special, Declarații de Instalare, serie casa fiscală VF
10007097.
l Fia Impex SRL, J12/2410/1995,
CIF:7982670, anunță pierderea certificatelor constatatoare. Le declarăm
nule.

