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OFERTE SERVICIU
l SC Steaua SA -Sibiu, pentru completarea echipei noastre, lansăm selecția
pentru ocuparea postului de: Director
de Departament Organizare Evenimente. Cerințe: -Experiență profesională ridicată în servicii clienți (în
domeniul turistic, hotelier, restaurante,
organizare de evenimente) -minim 5
ani; -Studii universitare; -Abilități de
comunicare și prezentare; -Bun negociator; -Abilități de comunicare în limbi
străine -nivel profesional: engleză,
franceză, germană etc.; -Creativitate
artistică; -Bune cunoștințe de operare
PC. Informații -telefon 0751.178.651.
l Fundaţia Verita 4 All angajează doi
profesori în învăţământ primar cu
următoarele cerinţe: diplomă de licenţă
într-un domeniu relevant, certificat de
predare valabil sau echivalent, fluenţă
nativă în limba engleză, experienţă
didactică de cel puţin 2 ani într-o instituţie de învăţământ primar cu predare
a curiculei engleze. Interviul va avea loc
pe 25.06.2020, ora 12:00, la sediul din
Bucureşti, Sector 3, str. Remus nr. 13,
etaj 5. Contact: 0721.449.632; lavinia.
chituleasa@psbh.ro
l Gospodărie Ştefăneşti- Ilfov organizează în data de 29.06.2020 concurs
recrutare pentru Şofer şi Lucrător
salubrizare spaţii verzi. Detalii la
0721.490.200.
l Patiseria Erina Srl din Sebis angajeaza 1 lucrator bucatarie ( spalator
vase mari ), ( cod COR. 941201 ),
Conditii minime; studii primare (opt
clase ),cunostiinte limba englrza .
CV-urile se depun pe e-mail la adresa;
zoran_mutavschi@yahoo.com. Vor fi
luate in considerare CV-urile primite
pana la data de 24.06.2020. Selectia
candidatilor va avea loc in data de
25.06.2020 si consta in concurs de
CV-uri. Informatii la telefon;
0745330061.
l SC Rolla Urgent Invest SRL, având
CUI:27993747, cu sediul în Sat Mintia,
Comuna Vețel, Strada Recoltei, nr.7,
Județ Hunedoara, angajează: Sudor,
cod COR 721208- 2 posturi. Cerințe:
studii medii, cunoștințe de limba
engleză, cunoștințe în domeniul
construcțiilor. Selecția are loc în data de
24.06.2020, ora 08:00, la sediul societății.
l Angajăm Tâmplari, femei pentru
șlefuit și Montator tâmplărie. Informații: de Luni-Vineri, între orele 08:0016:00, la tel. 0756.099.100.
l SC Ion Mos SRL angajeaza muncitori necalificati pentru punctul de lucru
din Dragomiresti fabrica pentru industria alimentara, activitate de depozit.
Oferim: salariu fix+ bonuri de masa+

transport cu microbuzul firmei. Pentru
mai multe informatii va rog sa sunati la
numarul de telefon 021.352.22.11/
0730170364 Sau sa ne trimiteti un CV
pe adresa de mail secretariat@ionmos.
eu

CITATII
l Aducem la cunoștința pârâtei
Goman Angelica, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Timișoara, Calea Șagului,
nr. 124, jud. Timiș, că este chemată în
judecată de către reclamanta DFMT
pentru înlocuire amendă cu muncă în
folosul comunității, pentru termenul de
judecată din 15 iulie 2020, în sala S332,
complet c10c la Judecătoria Timișoara,
în dosarul nr. 33608/325/2019. Totodată
se precizează că s-a numit curator.
l Numita Hirchman Emma, cu
ultimul domiciliu cunoscut în Arad,
P-ța Heim Domokos (fosta Piața Veche,
nr.7, ap.7, județul Arad, este citată la
Judecătoria Arad, pe data de joi,
09.07.2020, ora 10:30, sala 147, în calitate de pârâtă în dosarul 2127/55/2020,
în procesul de radiere uzufruct viager
cu Rus Dorina.
l Se citează numitul Oleniuc Florin, în
calitate de pârât la Judecătoria Săveni,
în dosarul civil nr. 182/297/2019 pentru
termenul din 19.08.2020, ora 13:00.
l Baratosi Ioan, Nagy Ludovic, Baratoși Francisc sunt citati in 14.07.2020,
orele 10:30, la Judecatoria Turda, in
dosar civil nr.10181/328/2019 pentru
partaj.
l Stancu Maria Florentina, cu ultimul
domiciliu in comuna Rusanesti, sat
Jieni nr.52, judetul Olt, este chemata la
Judecatoria Craiova, pe 09.07.2020, ora
11:00, complet CMF1, in calitate de
parat, in proces cu Stancu Ion, in calitate de reclamant, in dosarul
33203/215/2018, avand ca obiect modificare masuri privind copilul.
l Se citează numitul Vidrascu Mihaita
Alin, cu ultimul domiciliu cunoscut în
Brăila, Calea Călăraşilor nr. 222, bl. A8,
sc. 1, et. 1, ap. 5, la Tribunalul Brăila, în
data de 08.07.2020, ora 11:30, în
dosarul nr. 1784/113/2020, în proces cu
Tanase Ionica.

SOMATII
l Prin cererea inregistrata sub dosar
nr. 136/246/2020 privind pe petenta
Pecuti Sida care solicita inscrierea
dreptului de proprietate al reclamantului pe titlu de uzurpaciune, asupra
cotei 1/1 parti din imobilele inscrise in
CF.313312 Tirvova provenit din
conversia pe hartie a CF vechi 1805
Dud si CF 313313 Tirnova provenit din
conversia pe hartie a CF vechi 1804
Dud, compus din casa cu nr. vechi 86,
nr. administrativ nou 75 curte si
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gradina, cu nr. top. 147-148/b respectiv
147-148/c, in suprafata de 1036 mp.
asupra caruia figureaza ca proprietar
tabular intabulat sub B1 defuncta
Muresan Todora, decedata la data de
20.04.1962 si Muresan Florita decedata
la data de 31.05.1973. In urma acestei
somatii in baza articolului 130 din
Decretul- Lege nr. 115/1938, toti cei
interesati De Indata sa inainteze
opozitie la Judecatoria Ineu, deoarece
in caz contrar, in termen de o luna de la
aceasta ultima publicare se va proceda
la solutionarea cererii.
l Prin prezenta vă anunțăm deschiderea procedurii de declarare judecătorească a morții a numitului Ungur
Dumitru, născut în anul 1927 în
comuna Crăiești, sat Milășel, jud.
Mureș, cu ultimul domiciliu cunoscut
în comuna Crăiești, sat Milășel, nr. 29,
jud.Mureș, având ca părinți pe Ungur
Alexandru și Ungur Samfira. Cererea
de declarare judecătorească a morții
face obiectul dosarului
nr.1652/289/2020 a Judecătoriei
Reghin. Solicităm, ca persoanele care
dețin orice informație despre persoana
dispărută pe numele de Ungur
Dumitru să comunice aceste date către
Judecătoria Reghin.

DIVERSE
l Elcata MHC SRL anunță publicul
interesat asupra depunerii solicitării de
obținere a autorizației de mediu pentru
activitatea „Amenajarea hidroenergetică a Pârâielor Dejani și Lupșa”,
desfășurată în extravilan Dejani,
comuna Recea, județul Brașov. Observațiile publicului se primesc zilnic în
scris la sediul APM Brașov, str.Politehnicii nr. 3, pe toată perioada derulării
procedurii.
l Comuna Ghiroda anunță publicul
interesat asupra deciziei etapei de încadrare a APM Timiș de a nu se supune
evaluării impactului asupra mediului,
evaluării adecvate și evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în
cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul
„Lucrări de exploatare apă geotermală
în perimetrul Ghiroda”, propus a fi
amplasat în comuna Ghiroda, str.
Victoria, nr. 46, CF 410179, nr. top
Cad.410179, jud. Timiș.
l SC Recon-EX SRL anunță publicul
interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul „Construire hale metalice
P,P+1E, împrejmuire, branșamente
utilități, organizare șantier”, propus a fi
amplasat în jud.Ilfov, comuna
Mogoșoaia, nr.cadastral 58190. Informațiile privind proiectul propus pot fi
consultate zilnic la sediul APM Ilfov
din București, str.Aleea Lacul Morii nr.
1, sector 6 și la sediul SC Recon-EX
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SRL din București, sector 3, strada
Șoseaua Mihai Bravu, nr.510. Observațiile publicului se primesc zilnic la
sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Ilfov.

timp de 10 zile lucratoare de la data
publicarii anuntului, la sediul A.P.M.
Giurgiu, sos Bucuresti, bl 111, sc A +B,
et1, de luni pana joi intre orele 9:0014:00 si vineri intre orele 9:00-12:00.

l SC Recon-EX SRL anunță publicul
interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul „Construire 8 hale, împrejmuire, branșamente utilități, organizare
de șantier”, propus a fi amplasat în jud.
Ilfov, comuna Mogoșoaia, nr.cadastral
58148. Informațiile privind proiectul
propus pot fi consultate zilnic la sediul
APM Ilfov din București, str. Aleea
Lacul Morii nr. 1, sector 6 și la sediul
SC Recon-EX SRL din București,
sector 3, strada Șoseaua Mihai Bravu,
nr.510. Observațiile publicului se
primesc zilnic la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Ilfov.

l Anunt prealabil privind afisarea
publica a documentelor tehnice ale
cadastrului. Denumire judet:Dambovita. Denumire UAT:-Vacaresti. UAT
Vacaresti si OCPI.Dambovita anunta
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru UAT.Vacaresti,
sectoarele cadastrale nr. 2, nr. 5, nr. 19,
nr. 23, nr. 25, nr. 26, pe o perioada de 60
de zile calendaristice, conform art.14
alin.(1) si(2) din Legea Cadastrului si a
Publicitatii Imobiliare nr. 7/1996-republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare. Data de inceput a
afisarii:30.06.2020. Data de sfarsit a
afisarii: 28.08.2020. Adresa locului
afisarii publice:Localitatea Vacaresti,
judetul Dambovita. Repere pentru
identificarea locatiei:Sediul Primariei
Vacaresti, judetul Dambovita. Cererile
de rectificare ale documentelor tehnice
vor putea fi depuse la sediul Primariei
Vacaresti, judetul Dambovita. Alte
indicatii pentru cei interesati:-Informatii privind Programul National de
Cadastru si Carte Funciara 2015-2023
se pot obtine pe site-ul ANCPI la adresa:http://www.ancpi.ro/pnccf/

l SC G-Tws Logistics SRL, titular al
proiectului “Construire Hală Întreținere Auto și Birouri P+1E (Parțial),
șopron, împrejmuire gard cu access și
platforma betonată”, anunță publicul
interesat asupra luării deciziei etapei de
încadrare de către APM Timiș de a nu
se supune evaluării impactului asupra
mediului, evaluării adecvate și evaluării
impactului asupra corpurilor de apă în
cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul
“Construire Hala Întreținere Auto și
Birouri P+1E (Parțial), șopron, împrejmuire gard cu access și platforma
betonată”, propus a fi amplasat în com/
loc.Sacalaz (zona industrială 2), CF
nr.412465, jud.Timiş. Proiectul deciziei
de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul
autorității competențe pentru protecția
mediului APM Timiș din municipiul
Timișoara, B-dul.Liviu Rebreanu, nr.
18-18A, în zilele de luni-joi, între orele
8:00-16:30, vineri, între orele 8:00-14:00,
precum și la următoarea adresa de
internet: http://apmtm.anpm.ro- Secțiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/
observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data
publicării anunțului pe pagina de
internet a autorității competențe pentru
protecția mediului.
l Anunt Public Pentru Solicitare Autorizatie De Mediu. SC Banana VID SRL
cu sediul in com Bolintin Deal, sat
Mihai Voda, str Mircesti, nr 30, jud
Giurgiu, titular al activitatii prestarea
serviciilor de colectare de ape uzate
menajere prin vidanjare ce se
desfasoara pe teritoriul judetului
Giurgiu de la populatie si de la agentii
economici anunta publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de obtinere
a autorizatiei de mediu. Informatiile/
observatiile privind potentialul impact
asupra mediului al activitatii desfasurate, pot fi consultate/depuse zilnic,

l Anunţ Public. SC Lidl Discount SRL
cu sediul în sat Nedelea, com. Ariceștii
Rahtivani, DN 72, Crângul lui Bot, km
73+810, județul Prahova, anunţă public
solicitarea de obținere a autorizaţiei de
mediu pentru obiectivul „Supermarket
Lidl” amplasat în Slobozia, Sos. București-Constanța, km 109, județul
Ialomița. Eventualele propuneri şi
sugestii din partea publicului privind
activitatea menționată vor fi transmise
în scris şi sub semnătură la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului
Slobozia, Str. Mihai Viteazu, nr. 1, jud.
Ialomița, în zilele de luni-joi, între orele
8:00–16:30 și vineri între orele 8:00–
14:00.
l În temeiul art. 99 alin. (3) din Legea
85/2014 comunicăm deschiderea procedurii generale de insolvenţă a debitorului SC Westview SRL, CIF:
16640855, J25/376/2004, dosar nr.
650/101 anul 2020 -Tribunalul Mehedinti. Termen pentru depunerea cererilor de creanţă la 10.07.2020; Termenul
limită pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea
tabelului preliminar al creanţelor la
30.07.2020; 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 25.08.2020. Administrator
judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL
Filiala Timis
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l Omv Petrom Marketing SRL cu
sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr.22,
cladirea Infinity, oval B, sect. 1, titular
al Planului Urbanistic de Detaliu
“Construire Spalatorie Auto Tip Tunel
Cu Amenajarile Aferente In Incinta
Statiei Distributie Carburanti Mpp
Torontal, Conform Hcl-102/2009
Modificat Prin Hcl-240/2009”, situat in
municipiul Timisoara, Strada Miresei
nr. 1, CF nr.420632, jud.Timis, anunta
publicul interesat asupra depunerii
solicitarii de obtinere a avizului de
mediu pentru planul mentionat si
declansarea etapei de incadrare.
Consultarea primei versiuni a
planului/programului se poate realiza
la sediul proiectantului SC Pilot Team
SRL, localitatea Timisoara, bd. 3
August 1919, nr. 19, ap.2/A, zilnic intre
orele 10:00-14:00. Comentariile si
sugestiile se vor transmite in scris la
sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului Timisoara, localitatea Timisoara, bd.Liviu Rebreanu nr.18-18A, in
termen de 15 zile calendaristice de la
data publicarii anuntului.
l Tudose Stefana avand sediul in Str.
Armanului, nr. 8, localitatea Popesti
-Leordeni,Ilfov, titular al planului/
programului Amenajare parcare,
amplasare containere si pavilion paza,
imprejmuire si uitilitati, propus a fi
amplasat in Str. Leordeni, Popesti-Leordeni, Ilfov, anunta publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de obtinere
a avizului de mediu pentru planul/
programul mentionat si declansarea
etapei de incadrare. Prima versiune a
planului/programului poate fi consultata la sediul ACPM cu sediul in str.
Aleea Lacul Morii nr. 1, sect.6, de luni
pana vineri intre orele 9:00-13:00.
Observatii/comentarii si sugestii se
primesc in scris la sediul ACPM, in
termen de 15 zile lucratoare de la data
publicarii anuntului. ACPM- autoritatea competenta pentru protectia
mediului.
l C.I.I Petcu Viorica, administrator
judiciar al debitoarei Gov Prod
Fashion SRL, conform Sentintei nr.
258/12.06.2020 pronuntata de Tribunalul Prahova, sectia a II-a Civila, de
Contencios Administrativ si Fiscal, in
dosarul nr. 460/105/2020, in temeiul
art. 72 din Legea 85/2014 notifica
deschiderea procedurii generale a
insolventei impotriva debitoarei GOV
PROD FASHION SRL, avand
J29/315/2016, CUI 35642836, sediul
social in Com. Tomsani, sat Loloiasca,
nr. 6R, judet Prahova. Termenul limita
pentru inregistrarea cererilor de admitere a creantelor asupra averii debitoarei este 27.07.2020. Termenul limita
pentru verificarea creantelor, intocmirea, publicarea in BPI a tabelului
preliminar al creantelor este
17.08.2020. Termenul limita pentru
definitivarea tabelului creantelor este
10.09.2020. Prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, str. Splaiului, nr.
26, bl. 34R2, ap. 2, jud. Prahova in
data de 21.08.2020.
l SC General Agregate SRL cu sediul
principal în localitatea Timișoara DN
69, Km. 7+200 m stânga , ET.1 , CAM.
31 Județul Timiș , telefon nr.
0256285343 doreşte să obţină autorizaţie de mediu pentru sediul punct de
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lucru din localitatea Vladimirescu sat
Cicir Balastiera Cicir Haltă unde se
desfăşoară activităţile extracţia pietrişului şi nisipului cod CAEN (0812).
Avînd ca principale faze ale procesului
tehnologic următoarele: Extracția
nisipului și pietrișului și transportul
acestuia la beneficiar sau stația de
sortare. Măsurile de protecţie a factorilor de mediu: Apă: din puț forat ,
fosă betonată vidanjabilă; Aer: în
perioada călduroasă se umectează
drumul de acces; Sol: constituit din
decopertă se depozitează în spațiul
destinat haldei fiind refolosit la refacerea mediului Gestine deşeuri: nu este
cazul Substanţe periculoase: nu este
cazul Observaţiile publicului formulate
în scris/informaţiile privind potenţialul
impact asupra mediului se depun/pot
fi consultate la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Arad, Splaiul
Mureş, FN, telefon 0257280331;
0257280996 în timp de zece zile lucrătoare de la data publicării prezentului
anunţ

autorităţii competente pentru protecţia
mediului Ilfov.

l SC Stiwex SRL cu sediul principal
în localitatea Sebiș str. Roma , nr. 1 ,
județul Arad , telefon nr. 0742137457
doreşte să obţină autorizaţie de mediu
pentru sediul principal din localitatea
Sebiș str. Roma, nr.1, unde se desfăşoară activităţile.Tăierea Și Rindeluirea Lemnului Cod Caen (1610). Avînd
ca principale faze ale procesului tehnologic următoarele: Activitatea constă
în: recepţia buştenilor, debitarea buştenilor la dimensiunea de un metru
lungime, obţinerea cherestelei, tivirea
cherestelei şi obţinerea elementelor
pentru butoaie. Se procedează la
ambalarea elementelor (cu bandă de
plastic) şi depozitarea acestora pe
paleţi în vederea uscării naturale, după
care semifabricatele se expediază la
beneficiar. Măsurile de protecţie a
factorilor de mediu: Apă: de la rețea,
canalizarea orașului. Aer: instalaţie de
exhaustare şi reţinere praf şi rumeguş
racordată la toate utilajele de prelucrare a materialului lemnos din hala
de producţie, prevăzută cu tubulatură
metalică, ciclon de liniştire, tubulatură
de transport în siloz. Sol: platforme,
hale de producție , siloz rumeguș betonate. Gestine deşeuri: valorificare către
terți. Substanţe periculoase: magazie
cu pardoseală betonată , spațiu securizat și inscripționat. Observaţiile
publicului formulate în scris/informaţiile privind potenţialul impact asupra
mediului se depun/pot fi consultate la
sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Arad, Splaiul Mureş, FN,
telefon 0257280331; 0257280996 în
timp de zece zile lucrătoare de la data
publicării prezentului anunţ

l Anunț De Publicitate Privind
Cumpărarea Unui Imobil Cu Destinația De Sediu Pentru Autoritatea
Națională Pentru Administrare Și
Reglementare În Comunicații. Autoritatea Națională Pentru Administrare
Și Reglementare În Comunicații, cu
sediul în București, str. Delea Nouă, nr.
2, sector 3; e-mail: ancom@ancom.ro,
web: www.ancom.ro, în calitate de
autoritate contractantă. Obiectul
Procedurii: Achiziția unui imobil cu
destinația de sediu central pentru
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații; Procedura de atribuire aplicată:
procedură internă; Modul obținerii
documentației de achiziție. Gratuit:
prin descărcarea de pe site-ul Ancom,
respectiv www.ancom.ro - secțiunea
Anunțuri - Anunțuri achiziții imobile;
de la sediul autorității contractante;
prin orice formă legală de transmitere,
în urma unei solicitări scrise, înregistrată la Ancom Sediul Central.
Termenul limită de depunere a ofertelor: data de 17.08.2020, ora 11:00; a)
Adresa la care se depun ofertele: sediul
Ancom, str. Delea Nouă, nr. 2, sector 3,
București - Registratură; b) Limba în
care se redactează oferte: limba
română; Data, ora și locul deschiderii
ofertelor: data de 17.08.2020, ora
12:00, sediul Ancom, str. Delea Nouă,
nr. 2, sector 3, București; Criterii de
calificare ofertanți: conform Cap.2 și
Cap.3 din Caietul de sarcini; Criteriul
de atribuire: obținerea celui mai bun
punctaj, conform Cap.5 din Caietul de
sarcini; Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta
valabilă - până la 31 martie 2021;
Depunerea ofertelor: se va efectua
conform Cap. 4, pct.4.1 - Etapa de
depunere a ofertelor și Cap.8 - Modul
de prezentare a ofertelor din Caietul
de sarcini și ofertele pot fi depuse incepând cu data de 06 iulie 2020; Reguli
pentru solicitările de clarificări: Toți
posibilii ofertanți pot solicita clarificări, în scris, atât de la sediul central
Ancom, cât și pe email la adresa achizitiesc@ancom.ro, până la data de
20.07.2020, ora 14:00. Solicitările
primite ulterior acestei date nu vor fi
luate în considerare. Autoritatea
contractantă va răspunde solicitării în
cel mult 5 zile lucrătoare de la primire.

l S.C. Coly Trans SRL anunţă
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emiere a acordului de
mediu pentru proiectul Construire
hală metalică Parter cu destinaţie
garaj, vestiar şi birouri, propus a fi
amplasat în Oraş Popeşti- Leordeni,
str. Secerişului nr. 4, jud. Ilfov. Informaţiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Ilfov,
din Aleea Lacul Morii nr. 1, Sector 6,
Bucureşti şi la sediul S.C. Coly Trans
SRL din str. Miraslău nr.4, în zilele de
L-V între orele 9:00-17:00. Observaţiile
publicului se primesc zilnic la sediul

l Private Liquidation Group IPURL,
lichidator judiciar în dosarul nr.
8134/111/2011, aflat pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe debitoarea
FRUITLAND SRL, CUI RO85406,
J05/246/1992, face public următorul
anunț referitor la pasul de supraofertare privind imobilul constând în
construcții și teren aferent situate în
com. Sănduleni, sat. Coman, FN,
județul Bacău aparținând debitoarei.
Supraoferta, trebuie sa fie de minim
92.610,00 LEI sumă care cuprinde și
pasul de ofertare de 5% stabilit în
procedura. Oferta se va depune la
sediul lichidatorului judiciar, în termen
de 30 de zile de la data publicării
prezentului anunț. Informații suplimentare se pot obține prin: e-mail:
office@plginsolv.ro, Tel:0359/463661,
Fax:0359/463662.

IMOBILIARE

Regulile de formulare a contestațiilor:
conform prevederilor Caietului de
Sarcini. Contestațiile se depun, în scris,
la sediul central Ancom. Comisia de
soluționare a contestațiilor va transmite ofertantului contestatar un exemplar al procesului verbal de soluționare
a contestației. Relații suplimentare: De
luni până joi, în intervalul orar 08:30 17:00 și vineri, în intervalul orar 08:30
- 14:30, persoană de contact Florian
Gomoi, tel. mobil/fix: 0771.168.190/
0372.845.541 sau pe email la adresa
achizitiesc@ancom.ro Orice ofertant
poate participa la deschiderea ofertelor în condițiile menționate în
Caietul de sarcini.

ADUNARI GENERALE
l Consiliul de Administrație al Obștii
Moșnenilor Muntele Sterminoasa și
Budislavu, cu sediul în sat Bradu-Clocotici, str. Bradului, nr. 10, com. Racovița, Jud. Vâlcea, în baza art. 18 și 32
din Statutul obștii, convoacă Adunarea
Generală a Obștii în data de
12.07.2020, ora 13:00, cu următoarea
ordine de zi: Pagube aduse obștii;
Darea de seamă a Consiliului de Administrație pe anul 2019; Raportul Comisiei de Cenzori pe anul 2019 și
descărcarea de gestiune; Bugetul de
venituri și cheltuieli pe anul 2020;
Lucrări ce urmează a fi desfășurate în
cei doi munți - planul de activități
pentru anul 2020; Modificări acte
constitutive și statut; Diverse.
Adunarea Generală se va ține în data
de 12.07.2020, ora 13:00, în sat Blănoiu,
com. Racovița, jud. Vâlcea, la domiciliul președintelui obștii, Frântu Ion.
Dacă nu se întrunește 50%+1 din
numărul acționarilor, Adunarea Generală se va ține, peste o săptămână, în
data de 19.07.2020, la aceeași adresă,
oră și cu aceeași ordine de zi. Adunarea
generală se va ține în condițiile impuse
de legislația în vigoare privind măsurile
de protecție Covid-19.
l Convocator. Consiliul de Administratie al Saturn S.A., o societate organizata si functionand in baza legilor
din Romania, cu sediul in Str. Zetarilor, Nr. 29-31, Sector 5, Bucuresti,
inregistrata la Oficiul Registrului
Comertului sub nr. J40/1091/1991, cod
unic de inregistrare 409081 (“Societatea”). In Conformitate CU prevederile Articolelor 111 si 117 din Legea
Societatilor nr.31 din 16.11.1990,
republicata si ale Articolelor XI si XII
din Actul Constitutiv al Societatii,
Convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”) in data
de 28.07.2020, ora 12:00 la sediul Societatii din Strada Zetarilor, Nr. 29-31,
Sector 5, Bucuresti, avand urmatoarea
Ordine de Zi: 1.Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru
exercitiul financiar al anului 2019; 2.
Prezentarea discutarea si aprobarea
Raportului Comisiei de Cenzori
pentru exercitiul financiar al anului
2019; 3.Prezentarea, discutarea si
aprobarea Bilantului contabil al Societatii la data de 31.12.2019, a contului
de profit si pierderi si a rezultatelor
financiare ale Societatii pentru anul
2019; 4.Descarcarea de gestiune a
administratorilor pentru exercitiul
financiar al anului 2019; 5.Aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieli si

programul de activitate al Societatii
pentru anul 2020. 6.Imputernicirea
avocatilor Societatii sa reprezinte Societatea in relatia cu Oficiul Registrului
Comertului Bucuresti si/sau orice alta
persoana fizica sau juridica implicata
in vederea inregistrarii, publicarii,
notificarii hotararii AGOA, precum si
a indeplini orice formalitati ar fi necesare in scopul aducerii la indeplinire a
hotararilor adoptate de AGOA,
putand redacta, semna si depune ori
primi orice acte ar fi necesare in acest
scop. Actionarii pot participa direct
sau prin reprezentant, conform
Art.125 din Legea nr. 31/1990, republicata. Accesul actionarilor in sala se
face pe baza actului de identitate/
procura. Procura trebuie depusa la
sediul Societatii cu cel putin 48 de ore
inainte de data AGOA. In cazul neintrunirii cvorumului, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va tine
in data de 29.07.2020, la ora 12:00 in
acelasi loc. Informatii suplimentare se
pot obtine la sediul Saturn S.A. de luni
pana joi, intre orele 09:00-12:00. Documentele referitoare la ordinea de zi a
Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor se pot consulta la sediul Saturn
S.A incepand cu data de 26.06.2020.
Consiliul de Administratie al Saturn
S.A. Prin: Georgios Vatistas - Presedintele Consiliului de Administratie.
l Convocare (Completare ordine de
zi). Administratorul unic al societății
Vp Realty SA, cu sediul social în
municipiul București, bulevardul
Pierre de Coubertin nr.3-5, Office Building, etajul 4, biroul nr.4, sectorul 2,
înregistrată în Registrul Comerțului
sub nr.J40/4601/2007, având Identificatorul Unic la Nivel European
ROONRC.J40/4601/2007 și Codul de
Identificare Fiscală RO21285970
(„Societatea”), având în vedere convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor realizată prin
publicarea anunțului în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a, nr.
1891 din data de 04.06.2020 și în ziarul
„Jurnalul” din data de 04.06.2020,
adunare ce se va întruni la data de
06.07.2020 (prima convocare)/07.07.2020 (a doua convocare),
ora 15:00, 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 29.06.2020, 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 Broadhurst Investments
Limited, prin cererea înregistrată la
Societate sub nr.27/17.06.2020, decide
completarea ordinii de zi a Adunării
Generale Extraordinare a Acționarilor
cu următoarele puncte: 4. „Aprobarea
vânzării imobilului situat în localitatea
Bălcești, Fabrica de Pâine Bălcești,
județul Vâlcea, intabulat în Cartea
Funciară nr. 35013 (nr.CF vechi 126) a
localității Bălcești, format din teren cu
suprafața de 1.720mp și construcțiile
edificate pe acesta. 5.Aprobarea modalității de vânzare a imobilului identificat la punctul 4 de mai sus și a
condițiilor tranzacției; stabilirea
prețului minim de vânzare și a modalității de plată a acestuia; aprobarea cu
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privire la posibilitatea si condițiile în
care pot fi acordate reduceri financiare
la plata prețului. De asemenea, desemnarea persoanelor care vor fi împuternicite să negocieze clauzele
contractuale și să decidă cu privire la
detaliile tranzacției, să semneze
contractul de vânzare și, dacă va fi
cazul, orice promisiune bilaterală de
vânzare sau alt act prealabil ori subsecvent vânzării, să aprobe efectuarea
oricăror formalități necesare și să angajeze cheltuielile aferente în scopul
vânzării imobilului, precum și a persoanelor împuternicite să îndeplinească
formalitățile necesare pentru depunerea la Oficiul Registrului Comerțului
și publicarea în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a, a hotărârii
adoptate, inclusiv aprobarea cu privire
la posibilitatea delegării oricăreia sau
tuturor acestor puteri.” Prin urmare,
ordinea de zi completată a Adunării
Generale Extraordinare a acționarilor
Societății este următoarea: 1. Aprobarea vânzării imobilului situat în satul
Govora, pct.„Fabrica de pâine (nouă),”
județul Vâlcea, intabulat în Cartea
Funciară nr.36106 (nr.CF vechi: 57) a
localității Băile Govora, format din: 1.1.
teren intravilan, având categoria de
curți-construcții, cu suprafața de
4.181mp identificat cu numărul cadastral 48; 1.2.construcțiile edificate pe
acest teren, respectiv: 1.2.1. construcția
având destinația de construcții industriale și edilitare -rezervor apă, cu
suprafață construită la sol de 116mp,
identificată cu nr.cadastral 48-C2; 1.2.2.
construcția având destinația de
construcții industriale și edilitare -post
trafo, cu suprafața construită la sol de
73mp, identificată cu nr.cadastral:
48-C3; 1.2.3. construcția având destinația de construcții anexă -melc gunoi,
cu suprafața construită la sol de 6mp,
identificată cu nr.cadastral: 48-C4;
1.2.4. construcția având destinația de
construcții industriale și edilitare
-camera pompe, cu suprafața
construită la sol de 6mp, identificată cu
nr.cadastral 48-C6; 1.2.5. construcția
având destinația de construcții anexă,
cu suprafața construită la sol de 14mp,
identificată cu nr.cadastral 48-C7; 1.2.6.
construcția având destinația de
construcții industriale și edilitare
-celule făină, cu suprafața construită la
sol de 73mp, identificată cu nr.cadastral
48-C8; 1.2.7. construcția având destinația de construcții industriale și edilitare -fabrică+sediu, cu suprafața
construită la sol de 1.371mp, identificată cu nr.cadastral 48-C9. 2. Aprobarea prețului și condițiilor de vânzare
a imobilului descris la punctul 1 de mai
sus. 3. Mandatarea unor persoane
pentru îndeplinirea formalităților de
publicitate cu privire la hotărârea ce va
fi adoptată de Adunarea Generală
Extraordinară. 4. Aprobarea vânzării
imobilului situat în localitatea Bălcești,
Fabrica de Pâine Bălcești, județul
Vâlcea, intabulat în Cartea Funciară
nr.35013 (nr.CF vechi 126) a localității
Bălcești, format din teren cu suprafața
de 1.720mp și construcțiile edificate pe
acesta. 5. Aprobarea modalității de
vânzare a imobilului identificat la
punctul 4 de mai sus și a condițiilor
tranzacției; stabilirea prețului minim de
vânzare și a modalității de plată a acestuia; aprobarea cu privire la posibilitatea și condițiile în care pot fi acordate

reduceri financiare la plata prețului. De
asemenea, desemnarea persoanelor
care vor fi împuternicite să negocieze
clauzele contractuale și să decidă cu
privire la detaliile tranzacției, să
semneze contractul de vânzare și, dacă
va fi cazul, orice promisiune bilaterală
de vânzare sau alt act prealabil ori
subsecvent vânzării, să aprobe efectuarea oricăror formalități necesare și să
angajeze cheltuielile aferente în scopul
vânzării imobilului, precum și a persoanelor împuternicite să îndeplinească
formalitățile necesare pentru depunerea la Oficiul Registrului Comerțului
și publicarea în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a, a hotărârii
adoptate, inclusiv aprobarea cu privire
la posibilitatea delegării oricăreia sau
tuturor acestor puteri. În cazul în care
cvorumul necesar nu se va întruni la
data menționată mai sus, Adunarea
Generală Extraordinară a Acționarilor
se va ține la data de 07.07.2020, 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 Adunarea
Generală Extraordinară personal sau
prin reprezentant, în baza unei procuri
speciale, conform dispozițiilor legale.
l Preşedintele Consiliului de administraţie al societăţii Athenee Palace SA,
societate pe acţiuni română cu sediul în
Bucuresti, B-dul Poligrafiei nr.1C,
Clădire Birouri Ana Holding, etaj 1,
Biroul nr. 10, număr de ordine în Registrul Comerţului Bucureşti
J40/612/1991, CUI RO 1569250,
convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la data de 28 iulie
2020, ora 9,00, în Bucureşti, B-dul Poligrafiei nr.1C, Clădire Birouri Ana
Holding, et.1, biroul 10, sector 1, pentru
toţi acţionarii înregistraţi în registrul
acţionarilor, la sfârşitul zilei de 03 iulie
2020, cu următoarea ordine de zi: 1.
Aprobarea retragerii de la tranzacţionare de pe piaţa ATS - AeRO a acţiunilor emise de Athenee Palace SA,
radierea lor din evidenţele ASF, în
temeiul prevederilor art.60 lit.c) din
Legea 24/2017 şi ale art.218 şi 115 lit.b)
pct. A din Regulamentul ASF nr. 5/2018
şi declararea societăţii de tip închis. 2.
Prezentarea şi aprobarea Raportului de
evaluare întocmit de evaluatorul autorizat independent înregistrat la ASF cu
privire la preţul pe acţiune, care
urmează să fie achitat în cazul retragerii
acţionarilor din cadrul societăţii. 3.
Prezentarea şi aprobarea Raportului
administratorilor privind concluziile
evaluatorului independent şi preţul
propus al unei acţiuni, care urmează a fi
achitat în cazul retragerii acţionarilor
din cadrul societăţii. 4. Aprobarea
preţului unei acţiuni care urmează să fie
achitat în cazul retragerii acţionarilor
din cadrul societăţii. 5. Aprobarea
modalităţii de retragere din societate a
acţionarilor care nu sunt de acord cu
hotărârea AGEA de retragere de la
tranzacţionare şi a modalităţii de achitare către acţionari a contravalorii acţiunilor. 6. Aprobarea datei de 30/10/2020
ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se
răsfrâng efectele hotărârii Adunării şi a
datei de 29/10/2020 ca „ex date”. 7.
Aprobarea împuternicirii reprezentan-

tului societăţii, d-na Mateiaş Liliana
Rodica, Preşedinte CA- Director
General, să efectueze toate demersurile
necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor
şi îndeplinirii tuturor formalităţilor
necesare în faţa autorităţilor competente, incluzând, dar fără a se limita
O.R.C., B.V.B., A.S.F., D.C.. În vederea
exercitării atribuţiilor, dna Mateias
Liliana Rodica îşi poate substitui o altă
persoană. În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile legale de desfăşurare a
Adunării Generale Extraordinare a
acţionarilor, a doua Adunare Generală
Extraordinară este convocată pentru
data de 29 iulie 2020, în acelaşi loc, la
aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine de zi.
Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să
participe la Adunarea Generală este
permis prin simpla probă a identităţii
acestora, cu actul de identitate, facută
în cazul acţionarilor persoane fizice, iar
în cazul persoanelor juridice sau a
reprezentanţilor acţionarilor persoane
fizice, cu împuternicire dată persoanei
fizice care le reprezintă, în limba
română. La adunare au drept sa participe şi să voteze toţi acţionarii societăţii
înregistraţi la sfârşitul zilei de
03/07/2020, în Registrul Acţionarilor,
gestionat de Depozitarul Central SA,
care este data de referinţă a adunării
convocate. Acţionarii pot participa la
şedinţa adunării generale, personal sau
prin reprezentanţi, pe bază de împuternicire specială sau generală, în condiţiile prevăzute de art. 243 din Legea nr.
297/2004 privind piaţa de capital şi
art.92 din Legea 24/2017. Împuternicirile speciale sau generale vor fi utilizate
în condiţiile stabilite de Regulamentul
ASF nr. 5/2018, iar modelul acestora va
putea fi obţinut de la sediul societăţii.
Împuternicirea specială se va întocmi în
trei exemplare originale (unul pentru
acţionar, unul pentru reprezentant şi
unul pentru emitent). După semnare,
exemplarul pentru emitent, însoţit de
copia actului de identitate a celui reprezentat, va fi trimis spre înregistrare
societăţii cel târziu cu 48 de ore înainte
de adunarea generală, acestea putând fi
trimis şi prin fax (nr. fax: 0213181300)
sau prin email la adresa: athenee.
palace@gmail.com, reprezentantul
acţionarului fiind obligat ca la data
adunării generale a acţionarilor, să aibă
asupra sa procura în original. Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă
persoană. Nu poate fi acordată împuternicire unei persoane aflată în conflict de
interese conform art.243 alin.6(4) din
Legea 297/2004. Unul sau mai mulţi
acţionari reprezentând individual sau
împreună cel puţin 5% din capitalul
social au dreptul: de a introduce puncte
pe ordinea de zi a Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor, cu
condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de
o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de catre
adunarea generală a acţionarilor; de a
propune proiect de hotărâre pentru
punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi, în termen de
cel mult 15 zile de la publicarea
prezentei covocări în Monitorul Oficial
al României Partea a IV-a. Fiecare acţionar are dreptul să adreseze consiliului
de administraţie întrebări în scris
privind punctele de pe ordinea de zi,
împreună cu acte care permit identificarea acţionarului astfel încât acestea să

fie înregistrate de primire la sediul
Societăţii în termen de cel mult 15 zile
de la publicarea prezentei covocări în
MonitoruL Oficial al României Partea a
IV-a, cu menţiunea scrisă clar „Pentru
Adunarea Generală Extraordinară a
acţionarilor din data de 28/29.07.2020”,
urmând a i se răspunde în cadrul
adunării generale. Întrebările acţionarilor vor putea fi transmise prin servicii
de curierat sau prin mijloace electronice
(prin email la adresa: athenee.palace@
gmail.com). Se va considera că un
răspuns este dat dacă informaţia relevanta este disponibilă pe pagina de
internet a societăţii, în format întrebarerăspuns. Orice acţionar are garantat
exerciţiul liber al drepturilor sale
conform prevederilor legale aplicabile şi
ale Actului constitutiv al societăţii. Începând cu data de 26.06.2020, modelele
de împuterniciri, documentele şi materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării
generale a acţionarilor, proiectele de
hotărâri precum şi orice alte informaţii
suplimentare se pot obţine de la sediul
societăţii, între orele 9:00-17:00, şi la tel.
0212021199. Acţionarii îşi pot exercita
dreptul de vot prin corespondenţă, iar
buletinele de vot prin corespondenţă vor
fi puse la dispoziţia acţionarilor la
cererea acestora la sediul Societăţii din
Bucureşti, B-dul Poligrafiei nr.1C,
Clădire Birouri Ana Holding, etaj 1,
Biroul nr. 10, precum şi pe site-ul societăţii www.athenee-palace.ro. În cazul
votului prin corespondenţă, buletinul de
vot, completat si semnat, va fi transmis
prin poştă sau prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă, conform Legii
nr. 455/2001 până la data de 27 iulie
2020, inclusiv, la adresa societăţii,
respectiv la adresa de e-mail: athenee.
palace@gmail.com cu menţiunea scrisă
clar „Pentru adunarea generală extraordinară a acţionarilor din data de
28/29.07.2020.” Athenee Palace SA
prin: Mateiaş Liliana Rodica– Preşedinte al Consiliului de administraţie.

LICITATII
l Spitalul Clinic CF Craiova organizează procedura de licitaţie publică
deschisă pentru: -închirierea Dispensarului Medical Staţia CF Tg.Jiu, situat
în Staţia CF Tg.Jiu în vederea realizării
de activităţi medicale, sedii de birouri,
alimentaţie publică, magazine generale,
magazine nealimentare etc. Caietul de
sarcini se achiziţionează zilnic de luni
până vineri inclusiv, între orele 9:0014:00, de la secretariatul Spitalului
Clinic CF Craiova, achitând contravaloarea sumei de 100Lei. Ofertele se vor
depune la sediul Spitalului Clinic CF
Craiova, bd.Ştirbei Vodă nr.6, etaj 6
-Secretariat sau la adresa de email:
spitalulccfcraiova@yahoo.com, până la
data 01.07.2020, ora 10:00 și se vor
deschide la ora 11:00, în aceeaşi dată.
Informaţii suplimentare la
tel.0251.532.436 și 0735.158.062.
l Hidroconstructia SA Ucm Argeș
organizeaza licitatie de vanzare
mijloace fixe 03.07.2020, ora 13:00.
Informatii 0248.635.500, arges@hidroconstructia.com
l 1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
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telefon, fax şi/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Comuna Stelnica,
Strada Eroilor Aviatori, nr.58, județul
Ialomița, telefon/fax 0243.361.785,
e-mail: primaria.stelnica@yahoo.com,
cod fiscal 4364799. 2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în
special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: teren în suprafață de 781mp,
situat în intravilanul comunei Stelnica,
str.Caișilor, nr. 11, înscris în CF
nr.21994 Stelnica, identificat cu nr.
cadastral 21994, aparținând domeniului privat al Comunei Stelnica,
conform HCL nr.22/28.05.2020 și
temeiul legal: OUG 57/03.07.2019. 3.
Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin solicitarea
scrisă, de la sediul Primăriei Comunei
Stelnica, Compartiment Urbanism. 3.2.
Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire: Compartiment Urbanism, din
cadrul Primăriei Comunei Stelnica,
comuna Stelnica, str.Eroilor Aviatori,
nr. 58, județul Ialomița. 3.3. Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul:
Persoanele interesate pot achita contravaloarea documentației de atribuire de
10 Lei, la caseria Primăriei Comunei
Stelnica. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 09.07.2020, ora
14:00. 4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 15.07.2020, ora 09.00. 4.2. Adresa
la care trebuie depuse ofertele:
Compartiment Urbanism, din cadrul
Primăriei Comunei Stelnica, comuna
Stelnica, str.Eroilor Aviatori, nr.58,
județul Ialomița. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: un exemplar original și 2
exemplare copie. 5. Data şi locul la care
se va desfăşura ședinţa publică de
deschidere a ofertelor: 15.07.2020, ora
11:00, în Sala de Ședințe a Consiliului
Local Stelnica, strada Eroilor Aviatori,
nr. 58, județul Ialomița. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea instanţei:
Acțiunea în justiție se poate introduce
la Secția de Contencios Administrativ a
Tribunalului Ialomița, Slobozia,
str.B-dul Cosminului, nr. 12, județul
Ialomița, cod poștal 920030, telefon
0243.236.952, 0243.236.587 (centrala),
fax 0243.232.266, e-mail: tr-ialomita-pgref@just.ro. 7. Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării:
22.06.2020.
l Prunus Confort Design SRL prin
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL,
scoate la vânzare individuală masina
rindeluit D700 (1024 lei), circular
formatizat D2800 (836 lei), fierastrau
cu panglica (270 lei), cabina lacuit
(1056 lei), fierastrau circular ASTRA
(1024 lei), masina prelucrat parchet
(2720 lei), masina retezat capete (1111
lei), masina de frezat cu lant (2129 lei),
masina de ambalat (306 lei), ciclon
absortie rumegus (106 lei) și vânzare în
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bloc diferite modele de ferestre și uși
din lemn la prețul de 7576 lei. La prețurile menționate se adaugă TVA. Licitaţia va avea loc în data de 26.06.2020,
ora 14:30 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
ziua de 03.07.2020 aceeaşi oră, în
acelaşi loc.
l Asesoft Technologies SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate
la vânzare prin licitaţie publică următoarele bunuri mobile: cameră termoviziune (5696 lei), camera HD (908 lei),
kit dezvoltare EKG 2 bioharness 3 (878
lei), sistem wireless pentru monitorizare
parametrii vitali (42616 lei), terminal
satelit cu cartela preplatita (2219 lei),
monitor functii vitale (8333 lei), oculus
Rift DK2 virtual reality (1475 lei),
tensiometre (51≈154 lei), kit dezvoltare
EKG 1 compression shirts (238 lei),
pulsiometru wireless (95 lei), Nvidia 3D
Vision 2 wireless glasses kit (304 lei),
stand mobil calibrare echipamente
achizitie ECG EEG (63407 lei), stand
mobil teste de electrosecuritate (84992
lei), videotelefoane (279 lei). La prețurile menționate se adaugă TVA. Licitaţia va avea loc în 26.06.2020, ora
15:00 la sediul lichidatorului judiciar
din str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În
cazul neadjudecării vânzarea va fi
reluată în ziua de 03.07.2020 aceeaşi
oră, în acelaşi loc.
l Etiss Confexim SRL prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la
vânzare prin licitaţie publică următoarele bunuri mobile: masina automata
de taiat la prețul de 54060 lei, masina
automata de taiat la prețul de 55044 lei,
generator abur calcat + componente
Wermac la prețul de 9803 lei, vânzare
în bloc 44 masini de cusut Brother, Juki
tăietor, Jack, croit, impachetat, butoniere, calcat, surfilat, etc la pretul de
19151 lei, vânzare în bloc 16 masini de
cusut Overlock, Juki feston, Uber,
masină de control lycra la prețul de
19209 lei, vânzare în bloc 30 masini de
cusut Yuki special simpla la prețul de
15453 lei, vânzare în bloc 30 masini
liniare motor incorporat Siruba la
prețul de 17334 lei, vânzare în bloc 30
masini liniare motor incorporat Siruba
la prețul de 17226 lei, vânzare în bloc
15 masini liniare motor incorporat
DDL M1 SI M2 la prețul de 11529 lei.
La preturile de pornire se adaugă TVA.
Licitaţia va avea loc în data de
26.06.2020, ora 14:00 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 ziua de 03.07.2020, aceeaşi
oră, în acelaşi loc.
l Cabinet Individual de Insolventa
Stefanescu Ovidiu Alin, lichidator
a u t o r i z a t , c u l e g i t i m a t i a n r.
1B2104/2007 emisa de UNPIR, public
spre cunostinta generala ca in ziua de
-06.07.2020- ora 12:00 se vinde la licitatie publica in localitatea din Rm.
Vâlcea, str Regina Maria , nr. 11, bl C4,
sc A, ap 1, averea urmarita, proprietatea S.C. Mags Construct SRL
Vaideeni , jud.Valcea, unitate in lichidare conform Legii 85/2014 si art. 431
- 433 Cod de procedura civila, avere
constand in: I. Bunuri imobile: Bun

imobil: Depozit materiale de construcţii
în suprafaţă construită la sol de 254
m.p. localizat în Oraşul Horezu, str.
Stadionului, punctul „Treapt”, judeţul
Vâlcea, nr. cadastral/carte funciară
35166 – C1 Horezu. Depozitul se află
pe un teren concesionat pe 49 de ani
începând cu anul 2006, pret pornire
382680 lei.
l 2. Bun imobil: Teren intravilan în
suprafaţă de 206,14 m.p. categoria
curţi construcţii, construcţie (casă)
D+P+1E în suprafaţă construită la sol
de 65,06 m.p. şi anexă gospodărească-magazie în suprafaţă de 26,62 m.p.
localizate în Oraşul Horezu, str. T.
Vladimirescu, punctul „Acasă
(Treapt)”, judeţul Vâlcea, nr. cadastral
545-C1, 545-C2, carte funciară 35386
Horezu- pret de pornire 126875 lei.
Pretul vanzarii se poate achita in
termen de maxim 30 de zile de la data
semnarii contractului de vanzare-cumparare. Institutia financiar bancara/
nebancara va putea sa constituie
sarcini (ipoteca, etc) asupra imobilului
pentru suma finantata in vederea achizitiei imobilului. Toti cei care pretind
vreun drept asupra bunurilor de mai
sus vor incunostiinta lichidatorul societatii( tel. 0722 740176, 0350 808201 )
inainte de data vanzarii . In cazul in
care nu se adjudica licitatiile vor fi
reluate in datele de 13.07.2020,
20.07.2020 si 27.07.2020. Ofertantii
interesati sa cumpere aceste bunuri, se
vor prezenta in locul si ziua vanzarii,
pana la acest termen,urmand a se
prezenta oferte de cumparare si sa
depuna pentru S.C. “ Banca Transilvania SRL” -in lichidare- cont nr.
RO97BTRLRONCRT00G0864805
deschis la Banca Transilvania Rm
Valcea, cel putin 10% din pretul de
incepere a licitatiei, aferent bunurilor
ofertate. In situatia adjudecarii suma se
scade din pret, altfel, se restituie.
l SC Rewe România SRL, cu sediul în
comuna Ștefăneștii de Jos, str. Bușteni,
nr. 7, județul Ilfov, anunță public solicitarea de obținere a autorizației de
mediu pentru obiectivul „Penny
Market”, amplasat în municipiul
Toplița, Str. Ștefan cel Mare nr. 65,
Cartier Aluniș, județul Harghita. Eventualele propuneri şi sugestii din partea
publicului privind activitatea menționată vor fi transmise în scris şi sub
semnătură la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Harghita, din municipiul Miercurea Ciuc, Str. Márton
Áron nr. 43, județul Harghita, în zilele
de luni - joi, între orele 8:00 -16:30 și
vineri între orele 8:00 - 14:00, în termen
de cel mult 10 zile de la data publicării
prezentului anunț.
l Publicaţie De Vânzare. SC Scorpion
Expres SRL - în faliment, prin lichidator judiciar Pareto Grup IPURL,
desemnat de Tribunalul Maramureş în
dosar nr. 5262/100/2014 vinde la licitaţie publică deschisă ascendentă cu
strigare, următorul bun imobil din
averea debitorului: Apartament de 4
camere cu garaj și boxa la subsol, situat
în Municipiul Baia Mare, str. Transilvaniei, nr.5, ap.34, jud. Maramureş. Preţul
de pornire al licitaţiei este de 273.700
lei. Preţul nu conţine TVA. Condiţiile
privind participare la licitaţie sunt
cuprinse în Caietul de sarcini care
poate fi achiziţionat de la sediul lichida-
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torului judiciar contra sumei de 500 lei
începând cu data de 25.06.2020 până în
ziua anterioară licitaţiei, în intervalul
orar 09:00-16:00, în zilele de luni până
vineri. Participanţii la licitaţie vor
achita în contul debitorului pâna în
ziua anterioară licitaţiei o garanţie de
10% din preţul de pornire a licitaţiei.
Licitaţia va avea loc în 02.07.2020, ora
13.00 şi din nou în cazul neadjudecării
în data de 16.07.2020, 30.07.2020, ora
13:00 la sediul lichidatorului judiciar
din Baia Mare, Bd. Bucureşti nr.25, etaj
1, jud. Maramureş. Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de
telefon: 0362.802.750.
l Debitorul Mercatorum Finanace SRL
societate in faliment, prin lichidator
judiciar DINU, URSE SI ASOCIATII
S.P.R.L., scoate la vanzare bunul imobil:
-Apartament: situat in Bucuresti str.
Stirbei Voda, nr.20, ET.4, Sector 1,
Bucuresti. Pretul de pornire a licitatiei
este de 240.000 Euro inclusiv TVA.
Participantii la licitatie vor trebui sa
achizitioneze cel mai tarziu cu o zi
inainte de data si ora stabilita pentru
licitatie Caietul de Sarcini. Pretul caietului de sarcini este de 2.000 lei, exclusiv
TVA, pentru bunul imobil. Contravaloarea caietului de sarcini se va achita
prin OP in contul nr. RO43 INGB 5514
9999 0051 3726, deschis la ING Bank
sucursala Dorobanti,pe seama lichidatorului judiciar Dinu, Urse si Asociatii
SPRL sau in numerar la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, Str.
Buzesti nr.71, et.5, sector 1. Participarea
la licitatie este conditionata de consemnarea in contul nr. RO40 BREL 0002
0011 2087 0100, deschis la Libra
Internet Bank SA, cel mai tarziu cu o zi
inainte de data si ora stabilita pentru
licitatie, a garantiei de 10% din pretul
de pornire al licitatiei pentru fiecare bun
pentru care se liciteaza. Prima sedinta
de licitatie a fost fixata in data de
13.07.2020, ora 14.00 iar daca bunul
imobil nu se adjudeca la aceasta data,
urmatoarea licitatie va avea loc in data
de 20.07.2020, ora 14:00. In cazul in
care bunul imobil nu se va adjudeca,
sedintele de licitatie vor fi reluate astfel:
-sedinta de licitatie va avea loc in data
de 27.07.2020, ora 14:00, respectiv in
data de 03.08.2020, ora 14:00, la pretul
de pornire de 228.000 euro inclusiv
TVA; -sedinta de licitatie va avea loc in
data de 10.08.2020, ora 14:00, respectiv
in data de 17.08.2020, ora 14:00, la
pretul de pornire de 216.000 euro
inclusiv TVA; -sedinta de licitatie va
avea loc in data de 24.08.2020, ora
14:00, respectiv in data de 31.08.2020,
ora 14:00, la pretul de pornire de
204.000 euro inclusiv TVA; -sedinta de
licitatie va avea loc in data de
07.09.2020, ora 14:00, respectiv in data
de 14.09.2020, ora 14:00, la pretul de
pornire de 192.000 euro inclusiv TVA;
-sedinta de licitatie va avea loc in data
de 21.09.2020, ora 14:00, respectiv in
data de 28.09.2020, ora 14:00, la pretul
de pornire de 180.000 euro inclusiv
TVA; -sedinta de licitatie va avea loc in
data de 05.10.2020, ora 14:00, respectiv
in data de 12.10.2020, ora 14:00, la
pretul de pornire de 168.000 euro
inclusiv TVA. Toate sedintele de licitatii
se vor desfasura la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti
nr.71, et.5, sector 1. Pentru relatii suplimentare sunati la 021.318.74.25, email:
dinu.urse@gmail.com.

l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Consiliului Local Corbii Mari, având
sediul în satul Corbii Mari, comuna
Corbii Mari, strada Primăriei, nr.6,
județul Dâmbovița, telefon/fax
0245.716.065, e-mail: primaria_cm@
yahoo.com, cod fiscal 4402612. 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: teren intravilan în suprafață utilă de 570mp, din
domeniul privat al comunei Corbii
Mari, satul Satu Nou, punct
„Magazin”, pentru desfășurarea de
activități economice, conform temeiului legal: OUG 57/03.07.2019, HCL
18/25.02.2020 și HCL 32/21.04.2020. 3.
Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la
sediul instituției, Biroul Juridic. 3.2.
Denumirea și datele de contact ale
serviciului/compartimentului din
cadrul instituției de la care se poate
obține un exemplar din documentația
de atribuire: Biroul Juridic din cadrul
Primăriei Comunei Corbii Mari, strada
Primăriei, nr.6, județul Dâmbovița. 3.3.
Costul și condițiile de plată pentru
obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ:
20Lei/exemplar, se achită cash la casieria Primăriei Comunei Corbii Mari,
județul Dâmbovița. 3.4. Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor:
10.07.2020, ora 14:00. 4. Informații
privind ofertele: 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor: 14.07.2020, ora
09:00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria Comunei
Corbii Mari, Compartimentul Relații
cu Publicul, strada Primăriei, nr.6,
județul Dâmbovița. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: se depun într-un singur
exemplar, în două plicuri sigilate: unul
exterior și unul interior. 5. Data și locul
la care se va desfășura ședința publică
de deschidere a ofertelor: 14.07.2020,
ora 11:00, Primăria Comunei Corbii
Mari, strada Primăriei, nr. 6, județul
Dâmbovița. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa de
e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului Dâmbovita, Târgoviște, Strada
Calea București, nr. 3, județul Dâmbovița, telefon 0245.612.344, fax
0245.216.622, e-mail: tr-dambovita-arh@just.ro. 7. Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării:
22.06.2020.

PIERDERI
l Pierdut Certificat de Înscriere în
Registrul Asociațiilor și Fundațiilor,
aparținând Asociației Pyramid Learning Center București, CIF:32730372,
având sediul social în București, Șos.
Colentina, nr. 31, zona 2, bl. R48, et.8,
ap.36, sector 2. Îl declar nul.

l Pierdut Certificat Manager Coordonator Transport emis de ARR Vâlcea
pe numele Voinea Constantin-Bogdan.
Se declară nul.
l S-a pierdut Certificat de Inregistrare
emis de Oficiul Registrului Comertului
de pe langa Tribunalul Harghita al
societatii Dz Investitii SRL, Cu sediul
social in Aleea Jokai Mor nr. 19
demisol, Localitate Borsec, judetul
Harghita Numar de ordine in Registrul
Comertului J19/520/27.10.2016, Cod
unic de inregistrare 15042330 din data
de 27.11. 2002 . Il declaram nul.
l Pierdut certificat de inregistrare
B2323995/16.06.2010 si certificat
constator 54427/06.07.2010 apartinand
societatii Real Estate Development
S.R.L., cu sediul in Mun.Iasi, str.Anastasie Panu, nr. 27, bloc Moldova 3, et.1,
ap.2, cam.1, Jud.Iasi, CUI-18213117,
J22/3055/2005. Se declara nule.
l Pierdut certificat de pregătite profesională a conducătorului auto - transport marfă, eliberat de ARR Vâlcea, pe
numele Duminică Constantin, din
localitatea Ramnicu Valcea, județul
Vâlcea. Se declară nul.
l Pierdut certificat pregătire profesională a conducătorului auto Seria
T00101731L, nr. 0138063001 valabil
până la 30.06.2022, eliberat de ARR
Tulcea pe numele: Brașoveanu Ifrim.
Se declară nul.
l Pierdut permis de conducere categ.
B, C, BE, CE, valabil până la
04.07.2022, eliberat de IPJ Tulcea pe
numele Brașoveanu Ifrim. Se declară
nul.
l Pierdut cartela conducătorului auto
Seria T00101731L, nr. 000 000 000
45KF001 , valabilă până la 02.08.2022,
eliberată de ARR Tulcea pe numele:
Brașoveanu Ifrim.
l Pierdut Certificat de înregistrare
emis de ORCTB al SC Cristi 81 SRL,
cu sediul social în București, Prel.
Ghencea nr. 32, bl.C6, sc.C, et.4, ap.94,
sector 6, Număr de ordine în Registrul
Comerțului J40/3412/2000,
CUI 12890522, precum și certificat
constatator sediu social din 27.08.2002
și certificat constatator punct de lucru
din Comuna Domneşti, județ
Ilfov. Se declară nule.
l Pierdut certificat ambarcaţiune agrement seria 22547, nr. 01001-BR/ Anastasia - A eliberat de Căpitănia Portului
Brăila pe numele Antistescu Gheorghe.
Îl declar nul.

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

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

