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OFERTE SERVICIU
l Irem General Contractor SRL, 
persoană juridică română, cu sediul 
în București, Sectorul 1, strada 
Gheorghe Polizu, nr. 58-60, biroul 
cu suprafață totală de 740,83mp, 
etaj 12, înregistrată în Registrul 
Comerțului sub nr.J40/16633/2016, 
identificator Unic la Nivel Euro-
p e a n  ( E U I D ) :  R O O N R C .
J40/16633/2016, având Cod Unic 
de Înregistrare 36853491, anga-
jează: 100 Sudori, 100 Schelari, 100 
Lacătuși Mecanici, 100 Confecțio-
neri -montatori structuri metalice 
pentru construcții. Interviul va avea 
loc la data de 17.01.2020, la ora 
09:00, la sediu societății.

l Erată la anunțul publicat de 
ICDIMPH -Horting în Jurnalul din 
data 23.07.2020, se face următoarea 
rectificare: -în loc de: Condiții speci-
fice: -studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă; -minim 10 ani vechime în 
muncă; -7 ani experiență în specia-
litate, în instituție publică; -cunoș-
tinţe achiziţii publice; -să cunoască 
legislația în domeniu; -cunoștințe 
avansate de operare PC. -se va citi: 
Condiții specifice: -studii superioare 
de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă; -minim 10 ani 
vechime în muncă; -7 ani experi-
ență în specialitate; -cunoștinţe 
achiziţii publice; -să cunoască legis-
lația în domeniu; -cunoștințe avan-
sate de operare PC.

l Institutul de Cercetare-Dezvol-
tare pentru Industrializarea și 
Marketingul Produselor Horticole 
-Horting organizează concurs, 
conform H.G.nr.286/2011, cu modi-
ficările și completările ulterioare, 
pentru ocuparea unui (1) post 
auditor I, funcție contractuală de 
execuție, temporar vacantă, pe peri-
oadă determinată de 1 an, cu posi-
bilitate de prelungire. Condiții 
specifice: studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă de 
licenţă, în domeniul economic, 
juridic; minim 10 ani vechime în 
muncă; 7 ani experiență în speciali-
tate; să cunoască legislația în 
domeniu; cunoștințe avansate de 
operare PC; obținerea avizului 
favorabil, conform Normelor gene-
rale privind exercitarea activității 
de audit public intern, aprobate 
prin H.G.nr.1086/2013. Dosarul de 
înscriere va cuprinde următoarele 
documente: a)cerere de înscriere la 
concurs adresată conducătorului 

autorităţii sau instituţiei publice 
organizatoare; b)copia actului de 
identitate sau orice alt document 
care atestă identitatea, potrivit legii, 
după caz; c)copiile documentelor 
care să ateste nivelul studiilor și ale 
altor acte care atestă efectuarea 
unor specializări, precum și copiile 
documentelor care atestă îndepli-
nirea condiţiilor specifice ale 
postului solicitate de autoritatea 
sau instituţia publică; d)carnetul de 
muncă sau, după caz, adeverinţele 
care atestă vechimea în muncă, în 
meserie și/sau în specialitatea studi-
ilor, în copie; e)cazierul judiciar sau 
o declaraţie pe propria răspundere 
că nu are antecedente penale care 
să-l facă incompatibil cu funcţia 
pentru care candidează; f)adeve-
rinţă medicală care să ateste starea 
de sănătate corespunzătoare elibe-
rată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către 
medicul de familie al candidatului 
sau de către unităţile sanitare abili-
tate; g)Curriculum Vitae. Dosarele 
pentru concurs se depun în peri-
oada 28.07.2020-17.08.2020, la 
sediul ICDIMPH -Horting -secreta-
riatul instituţiei, str.Drumul Gilă-
ului 5N, sector 4, București. Relaţii 
suplimentare privind concursul se 
pot obţine de la compartimentul 
resurse umane, tel.021.460.34.40 și 
accesând pagina oficială.

l Casa Oamenilor de Știință, 
u n i t a t e  r e î n f i i n ț a t ă  p r i n 
HG.347/1990 cu finanțare de la 
bugetul statului, subordonată 
Academiei Române, organizează în 
condițiile Regulamentului- cadru 
de organizare și desfășurare a 
concursului pentru ocuparea unui 
post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcțiilor contrac-
tuale în cadrul unității Casa Oame-
ni lor  de  Șt i ință-  Anexa 1 , 
concursuri pentru ocuparea, pe 
durată nedeterminată, a 4,5 posturi 
contractual vacante: •0,5 post 
Inspector de specialitate IA/SSM– 
fracțiune de normă (4 ore); •1 post 
Muncitor calificat treapta I -zugrav; 
•1 post Muncitor calificat II; •1 
post Muncitor necalificat I; •1 post 
Îngrijitor. Condiții specifice: 
Inspector de specialitate IA –SSM 
-probă scrisă și interviu: -studii 
superioare universitare absolvite cu 
diplomă de licență; -cursuri de 
formare în domeniul SSM de 
minim 80 de ore; -vechime totală în 
muncă de minim 5 ani; -cunoștinţe 
avansate de MS Office(Word, 
Excel, Outlook). Condiții specifice: 

Muncitor calificat tr.I -Zugrav 
-probă practică și interviu: -Studii 
medii și calificare zugrav; -Vechime 
totală în muncă de minim 6 ani; 
Condiții specifice: Muncitor cali-
ficat tr.II -fochist- probă practică și 
interviu: -Studii generale/ medii; 
-Curs de calificare fochist și auto-
rizat ISCIR; -Vechime în profesie: 
minim 3 ani. Condiții specifice: 
Muncitor necalificat I -probă prac-
tică și interviu: -Studii generale/ 
medii; -Nu necesită vechime în 
muncă. Condiții specifice: Îngri-
jitor- probă practică și interviu: 
-studii generale/ medii; -Nu necesită 
vechime în muncă. Concursurile se 
organizează la sediul unității Casa 
Oamenilor de Știință din clădirea 
Casa Academiei, Calea 13 Septem-
brie nr. 13,sector 5, București. 
Concursul se va desfășura după 
cum urmează: 1. Afișarea anunțului 
la sediul unității se face în data de 
27.07.2020. 2. Data limită până la 
care se pot depune personal actele 
pentru dosarul de concurs la sediul 
unității este 10.08.2020 ora 14:00. 3. 
Etapa I -selecție dosare- 11.08. 
2020, ora 15:00. 4. Etapa II -Proba 
scrisă/ practică: -proba scrisă/ prac-
tică- 18.08.2020 ora 10:00; 5. Etapa 
III -Interviul: -interviul pentru 
postul: Inspector de specialitate IA 
SSM -24.08.2020, ora 11.00; -inter-
viul pentru postul: Muncitor cali-
ficat II/fochist și Muncitor calificat 
I/zugrav- 24.08.2020, ora 10.00; 
-interviul pentru postul: Muncitor 
necal if icat  I  ș i  Îngri j i tor– 
24.08.2020, ora 12:00. Secretariatul 
comisiei de concurs între orele 
09.00-14:00 zi lucrătoare este 
asigurat de către Macovei Rebeca 
tel. 021.318.24.40, 021.318.81.06 /
interior 2708, e-mail rebeca.
macovei@acad.ro.

CITAȚII
l Pe rolul Judecătoriei Brăila se 
află înregistrat dosarul civil nr. 
4414/196/2020, având ca obiect 
uzucapiune imobil str. Rahova 
nr.85; reclamanţi: Bogdan Cristian 
și Bodgan Daniela. Pârâtă: Rusu 
Georgeta.

DIVERSE
l Aceasta informare este efectuata 
de Omv Petrom S.A. str. Coralilor, 
nr. 22, sector 1, Bucuresti (prin 
Expert Petroleum Solutions S.R.L), 
ce intentioneza sa solicite de la 
Administratia Bazinala de Apa Jiu, 
aviz de gospodarire a apelor pentru 
realizarea lucrarilor de “Traversare 

Pârâu Câlnic Si Valea Călugăreasa 
(Valea Ţiganca) Cu Conducta De 
Etalonare Punct 120-121 Călugă-
reasa – Punct 47 Călugăreasa” 
propus a fi amplasat in comuna 
Prigoria, extravilan, Judetul Gorj. 
Aceasta investitie este noua. Ca 
rezultat al procesului de productie 
nu vor rezulta ape uzate. Aceasta 
solicitare de aviz este conforma cu 
prevederile Legii apelor nr. 
107/1996, cu modificarile si comple-
tarile ulterioare. Persoanele care 
doresc sa obtina informatii supli-
mentare cu privire la solicitarea 
avizului de Gospodarire a Apelor 
pot contacta solicitantul de aviz la 
adresa mentionata. Persoanele care 
doresc sa transmita observatii, 
sugestii si recomandari se pot 
adresa solicitantului sau la Expert 
Serv S.R.L, cu sediul in str. Mihai 
Eminescu, nr. 7, et.1, Ploiesti, jud. 
Prahova, cod postal 100329, tel/fax: 
0244-513233.

l Aceasta informare este efectuata 
de Omv Petrom S.A. str. Coralilor, 
nr. 22, sector 1, Bucuresti (prin 
Expert Petroleum Solutions S.R.L), 
ce intentioneza sa solicite de la 
Administratia Bazinala de Apa Jiu, 
aviz de gospodarire a apelor pentru 
realizarea lucrarilor de “Traversare 
Parau Valea Mare Cu Colector Titei 
Parc 3 Balteni-Parc Mare Ticleni” 
propus a fi amplasat in comuna 
Balteni, extravilan, Judetul Gorj. 
Aceasta investitie este noua. Ca 
rezultat al procesului de productie 
nu vor rezulta ape uzate. Aceasta 
solicitare de aviz este conforma cu 
prevederile Legii apelor nr. 
107/1996, cu modificarile si comple-
tarile ulterioare. Persoanele care 
doresc sa obtina informatii supli-
mentare cu privire la solicitarea 
avizului de Gospodarire a Apelor 
pot contacta solicitantul de aviz la 
adresa mentionata. Persoanele care 

doresc sa transmita observatii, 
sugestii si recomandari se pot 
adresa solicitantului sau la Expert 
Serv S.R.L, cu sediul in str. Mihai 
Eminescu, nr. 7, et.1, Ploiesti, jud. 
Prahova, cod postal 100329, tel/fax: 
0244-513233.

l Aceasta informare este efectuata 
de Omv Petrom S.A. str. Coralilor, 
nr. 22, sector 1, Bucuresti (prin 
Expert Petroleum Solutions S.R.L), 
ce intentioneza sa solicite de la 
Administratia Bazinala de Apa Jiu, 
aviz de gospodarire a apelor pentru 
realizarea lucrarilor de “Traversare 
Parau Valea Maroaia Cu Conducta 
De Amestec Sonda 166 Ticleni - 
Parc 14 Ticleni Si Conducta De 
Injectie Apa Sarata Parc 14 Ticleni 
– Sonda 376 Ticleni” propus a fi 
amplasat in orasul Ticleni, extra-
vilan, Judetul Gorj. Aceasta inves-
titie este noua. Ca rezultat al 
procesului de productie nu vor 
rezulta ape uzate. Aceasta solicitare 
de aviz este conforma cu prevede-
rile Legii apelor nr. 107/1996, cu 
modificarile si completarile ulteri-
oare. Persoanele care doresc sa 
obtina informatii suplimentare cu 
privire la solicitarea avizului de 
Gospodarire a Apelor pot contacta 
solicitantul de aviz la adresa menti-
onata. Persoanele care doresc sa 
transmita observatii, sugestii si 
recomandari se pot adresa solici-
tantului sau la Expert Serv S.R.L, 
cu sediul in str. Mihai Eminescu, nr. 
7, et. 1, Ploiesti, jud. Prahova, cod 
postal 100329, tel/fax: 0244-513233.

l Aceasta informare este efectuata 
de Omv Petrom S.A. str. Coralilor, 
nr. 22, sector 1, Bucuresti (prin 
Expert Petroleum Solutions S.R.L), 
ce intentioneza sa solicite de la 
Administratia Bazinala de Apa Jiu, 
aviz de gospodarire a apelor pentru 
realizarea lucrarilor de “Traversare 

NOTIFICARE
Subscrisa LICEV GRUP S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, str. Horea, bl. A2, 
parter, jud. Caraş-Severin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II 0227/2006. 
Tel/Fax: 0255/212940, notifică deschiderea procedurii simplificate a 
insolvenţei împotriva debitorului SC SOHO WET SRL, prin Încheierea civilă 
nr. 31/JS/CC/21.07.2020 pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a 
II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în Dosarul 1189/115/2020. 
Debitorul SC SOHO WET SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la 
deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele 
prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. 
Creditorii debitorului SC SOHO WET SRL cu sediul social în Reşiţa, Aleea 
Felix, nr.4, sc. 6, ap.3, jud. Caraş-Severin trebuie să procedeze la înscrierea 
la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei la 
Tribunalul Caraș-Severin până la termenul limită din data de 07.09.2020. 
Cererile trebuie însoțite de taxa de timbru în valoare de 200 lei.
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Parau Valea Maroaia Cu Conducta 
De Injectie Apa Sarata Parc 14 
Ticleni - Sonda 351 Ticleni” 
propus a fi amplasat in orasul 
Ticleni, extravilan, Judetul Gorj. 
Aceasta investitie este noua. Ca 
rezultat al procesului de productie 
nu vor rezulta ape uzate. Aceasta 
solicitare de aviz este conforma cu 
prevederile Legii apelor nr. 
107/1996, cu modificarile si 
completarile ulterioare. Persoanele 
care doresc sa obtina informatii 
suplimentare cu privire la solici-
tarea avizului de Gospodarire a 
Apelor pot contacta solicitantul de 
aviz la adresa mentionata. Persoa-
nele care doresc sa transmita 
observatii, sugestii si recomandari 
se pot adresa solicitantului sau la 
Expert Serv S.R.L, cu sediul in str. 
Mihai Eminescu, nr. 7, et. 1, 
Ploiesti, jud. Prahova, cod postal 
100329, tel/fax: 0244-513233.

l Aceasta informare este efectuata 
de Omv Petrom S.A. str. Coralilor, 
nr. 22, sector 1, Bucuresti (prin 
Expert Petroleum Solutions S.R.L), 
ce intentioneza sa solicite de la 
Administratia Bazinala de Apa 
Jiu, aviz de gospodarire a apelor 
pentru realizarea lucrarilor de 
“Traversare Parau Cioienita Cu 
Conducta De Amestec Sonda 127 
Ticleni – Modul 300 Ticleni” 
propus a fi amplasat in orasul 
Ticleni, extravilan, Judetul Gorj. 
Aceasta investitie este noua. Ca 
rezultat al procesului de productie 
nu vor rezulta ape uzate. Aceasta 
solicitare de aviz este conforma cu 
prevederile Legii apelor nr. 
107/1996, cu modificarile si 
completarile ulterioare. Persoanele 
care doresc sa obtina informatii 
suplimentare cu privire la solici-
tarea avizului de Gospodarire a 
Apelor pot contacta solicitantul de 
aviz la adresa mentionata. Persoa-
nele care doresc sa transmita 
observatii, sugestii si recomandari 
se pot adresa solicitantului sau la 
EXPERT SERV S.R.L, cu sediul 
in str. Mihai Eminescu, nr. 7, et. 1, 
Ploiesti, jud. Prahova, cod postal 
100329, tel/fax: 0244-513233.

l Aceasta informare este efectuata 
de Omv Petrom S.A. str. Coralilor, 
nr. 22, sector 1, Bucuresti (prin 
Expert Petroleum Solutions S.R.L), 
ce intentioneza sa solicite de la 
Administratia Bazinala de Apa 
Jiu, aviz de gospodarire a apelor 
pentru realizarea lucrarilor de 
“Traversare Parau Cioienita Cu 

Conducta Sonda 388 Ticleni - Parc 
13 Ticleni” propus a fi amplasat in 
orasul Ticleni, extravilan, Judetul 
Gorj. Aceasta investitie este noua. 
Ca rezultat al procesului de 
productie nu vor rezulta ape uzate. 
Aceasta solicitare de aviz este 
conforma cu prevederile Legii 
apelor nr. 107/1996, cu modificarile 
si completarile ulterioare. Persoa-
nele care doresc sa obtina infor-
matii suplimentare cu privire la 
solicitarea avizului de Gospodarire 
a Apelor pot contacta solicitantul 
de aviz la adresa mentionata. 
Persoanele care doresc sa trans-
mita observatii, sugestii si reco-
m a n d a r i  s e  p o t  a d r e s a 
solicitantului sau la Expert Serv 
S.R.L , cu sediul in str. Mihai 
Eminescu, nr. 7, et. 1, Ploiesti, jud. 
Prahova, cod postal 100329, tel/
fax: 0244-513233.

l Aceasta informare este efectuata 
de Omv Petrom S.A. str. Coralilor, 
nr. 22, sector 1, Bucuresti (prin 
Expert Petroleum Solutions S.R.L), 
ce intentioneza sa solicite de la 
Administratia Bazinala de Apa 
Jiu, aviz de gospodarire a apelor 
pentru realizarea lucrarilor de 
“Traversare Parau Cioienita Cu 
Colector Pompare Titei Parc 13 
Ticleni-Parc Mare Ticleni” propus 
a fi amplasat in orasul Ticleni, 
extravilan, Judetul Gorj. Aceasta 
investitie este noua. Ca rezultat al 
procesului de productie nu vor 
rezulta ape uzate.Aceasta solicitare 
de aviz este conforma cu prevede-
rile Legii apelor nr. 107/1996, cu 
modificarile si completarile ulteri-
oare.Persoanele care doresc sa 
obtina informatii suplimentare cu 
privire la solicitarea avizului de 
Gospodarire a Apelor pot contacta 
solicitantul de aviz la adresa 
mentionata.Persoanele care doresc 
sa transmita observatii, sugestii si 
recomandari se pot adresa solici-
tantului sau la Expert Serv S.R.L , 
cu sediul in str. Mihai Eminescu, 
nr. 7, et. 1, Ploiesti, jud. Prahova, 
cod postal 100329, tel/fax: 0244-
513233.

l Aceasta informare este efectuata 
de Omv Petrom S.A. str. Coralilor, 
nr. 22, sector 1, Bucuresti (prin 
Expert Petroleum Solutions S.R.L), 
ce intentioneza sa solicite de la 
Administratia Bazinala de Apa 
Jiu, aviz de gospodarire a apelor 
pentru realizarea lucrarilor de 
PENTRU PROIECTUL: “Traver-
sare Torent Racu Cu Conducta De 

Amestec Sonda 178 Balteni – 
Punct 171 Balteni” propus a fi 
amplasat in orasul Balteni, extra-
vilan, Judetul Gorj. Aceasta inves-
titie este noua. Ca rezultat al 
procesului de productie nu vor 
rezulta ape uzate.Aceasta solicitare 
de aviz este conforma cu prevede-
rile Legii apelor nr. 107/1996, cu 
modificarile si completarile ulteri-
oare. Persoanele care doresc sa 
obtina informatii suplimentare cu 
privire la solicitarea avizului de 
Gospodarire a Apelor pot contacta 
solicitantul de aviz la adresa 
mentionata.Persoanele care doresc 
sa transmita observatii, sugestii si 
recomandari se pot adresa solici-
tantului sau la Expert Serv S.R.L, 
cu sediul in str. Mihai Eminescu, 
nr. 7, et. 1, Ploiesti, jud. Prahova, 
cod postal 100329, tel/fax: 0244-
513233.

l Aceasta informare este efectuata 
de Omv Petrom S.A. str. Coralilor, 
nr. 22, sector 1, Bucuresti (prin 
Expert Petroleum Solutions S.R.L), 
ce intentioneza sa solicite de la 
Administratia Bazinala de Apa 
Jiu, aviz de gospodarire a apelor 
pentru realizarea lucrarilor de 
Pentru Proiectul: “Traversare 
Parau Cioiana Cu Conducta De 
Amestec Punct 435 Ticleni ( Sonda 
786 ) - Parc 807 Ticleni” propus a fi 
amplasat in orasul Ticleni, extra-
vilan, Judetul Gorj. Aceasta inves-
titie este noua. Ca rezultat al 
procesului de productie nu vor 
rezulta ape uzate.Aceasta solicitare 
de aviz este conforma cu prevede-
rile Legii apelor nr. 107/1996, cu 
modificarile si completarile ulteri-
oare. Persoanele care doresc sa 
obtina informatii suplimentare cu 
privire la solicitarea avizului de 
Gospodarire a Apelor pot contacta 
solicitantul de aviz la adresa 
mentionata. Persoanele care doresc 
sa transmita observatii, sugestii si 
recomandari se pot adresa solici-
tantului sau la Expert Serv S.R.L, 
cu sediul in str. Mihai Eminescu, 
nr. 7, et. 1, Ploiesti, jud. Prahova, 
cod postal 100329, tel/fax: 0244-
513233.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin asociat 
coordonator Liscan Aurel, in cali-
tate de lichidator judiciar al Ella 
Com Serv 2002 SRL desemnat 
prin hotararea nr.2611 din data de 
23.07.2020, pronuntata de Tribu-
nalul Bucuresti, Sectia a VII-a 
Civila in dosar nr. 20843/3/2019, 

notificã deschiderea falimentului 
prin procedura simplificata preva-
zuta de Legea nr.85/2014 împotriva 
Ella Com Serv 2002 SRL, cu sediul 
in Bucureşti Sectorul 2, Sos. 
Vergului, Nr. 21-29, Bloc G1-G4, 
Scara D, Etaj 8, Ap. 166, CUI  
9898470, nr. de ordine in registrul 
comertului J40/7940/1997. Persoa-
nele fizice si juridice care inregis-
treaza un drept de creanta nascut 
dupa data deschiderii procedurii 
insolventei impotriva Ella Com 
Serv 2002 SRL vor formula decla-
ratie de creanta care va fi inregis-
trata la grefa Tribunalului 
Bucureşti - Secţia a VII-a Civila, 
cu  refer i re  la  dosarul  nr. 
20843/3/2019, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor in tabelul suplimentar al 
creantelor 17.08.2020; b) termenul 
limita pentru verificarea creantelor, 
intocmirea, afisarea si comunicarea 
tabelului suplimentar al creantelor 
07.09.2020; c) termenul pentru 
depunerea contestatiilor la tabelul 
suplimentar va fi de 7 zile de la 
publicarea in BPI a tabelului supli-
mentar; d) termen pentru intoc-
mirea si afisarea tabelului definitiv 
consolidat 30.09.2020.

VÂNZĂRI
l Inchiriez 2 camere mari, sepa-
rate, într-un apartament format 
din 4, zona ultracentrala (Calea 
Victoriei). Detalii la telefon 
0721542169.

l Ofertă luna aceasta 89.000Euro, 
Ploieşti, zona nord, casă etaj 
izolată termic, fonic, centrală, 
251mp teren, extindere arhitect 
cadastru 2010: la subsol beci mare, 
parter: bucătărie, hol şi garaj elec-
trificat, spațioase, la etaj: hol, 2 
camere decomandate, baie şi din 
1955: parter, cameră şi living 
dublu, decomandate, baie, hol, 
renovate complet, vecini buni, 
linişte, gard calitate, rog seriozi-
tate, detalii programare mesaj 
t e l e f o n  0 7 2 9 . 2 9 0 . 1 5 4  s a u 
0732.142.218.

ADUNĂRI GENERALE
l Administratorul unic al firmei 
Rom-Quar tz  SA convoacă 
Adunarea generală ordinară a acţi-
onarilor, în ziua de 01.09.2020,ora 
10:00, la sediul din str. Erou Iancu 
Nicolae, 126A,et.5, Voluntari, Ilfov, 
pentru acţionarii înregistraţi în 
Registrul acţionarilor la sfârşitul 

zilei de 30.08.2020. Ordinea de zi: 1. 
Rapoartele de gestiune ale adminis-
tratorului unic şi comisiei de 
cenzori pentru anul 2019; 2. Apro-
barea situaţiilor financiare pentru 
2019 şi descărcarea de gestiune a 
administratorului unic; 3. Apro-
barea bugetului de venituri şi chel-
tuieli pentru anul 2020; 4. Diverse. 
Dacă la prima convocare nu se 
întrunesc condiţiile statutare, 
adunarea se va ţine în acelaşi loc şi 
la aceeaşi oră în ziua de 02.09.2020. 
Materialele informative se pot 
consulta la adresa de mai sus. 
Reprezentarea acţionarilor se poate 
face şi prin procură specială auten-
tificată. Administrator unic Neagu 
Georgeta.

LICITAȚII
l Societatea AS3-Administrare 
Străzi S3 SRL intenționează să 
încheie un contract de achiziție 
publică pentru lucrări de proiec-
tare, furnizare şi execuție fațade 
ventilate decorative exterioare  şi 
tâmplării exterioare tip perete 
cortină pentru Clădire C1, din 
cadrul proiectului „Modernizare şi 
Reabilitare Parc Pantelimon”. 
„Documentația de atribuire” se 
poate solicita la adresa de email: 
achizitii@as3-strazi.ro sau la 
adresa din Șoseaua Gării Cățelu 
nr. 1M (Parc Pantelimon), Sector 3, 
Bucureşti. Data limită de depunere 
a ofertelor este 27.07.2020, ora 
10.00.

l Consiliul Local al Municipiului 
Petroşani, Serviciul Public Admi-
nistrația Piețelor Petroşani organi-
zează în  data de 03.08.2020 ora 
10:00 licitație publică în vederea 
atribuirii prin închiriere a 6 boxe 
situate în hala Pieței Centrale 
Petroşani, în caz de neadjudecare 
se va organiza o noua licitație în 
data de 10.08.2020, conform HCL. 
Nr.388/2014, cererile pentru parti-
cipare la licitație se depun la sediul 
Serviciului Public Administrația 
Piețelor, Loc.Petroşani, str N.
Bălcescu nr.10, Jud. Hunedoara, 
pâna la data de 31.07.2020, ora 
14:00. Relații la sediul Serviciului 
Public Administrația  Piețelor, Jud. 
Hunedoara, Loc. Petroşani, str N.
Bălcescu nr.10, telefon 0254542622.

l Comuna Dărmăneşti, cu sediul 
în Măriței, nr. 575, face cunoscut 
că în ziua de 21.08.2020, orele 
12:00, în sala de şedințe a Primă-
riei Comunei Dărmăneşti va avea 
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loc licitația publică cu ofertă de 
preț în plic închis, pentru vânzarea 
unor parcele de teren intravilan, 
aparținând domeniului privat al 
Comunei Dărmănești, județul 
Suceava. Relații: Șef Serviciu 
A c h i z i ț i i  P u b l i c e ,  m o b i l 
0755.157.515 sau la sediul Primă-
riei Comunei Dărmănești, Tel./fax 
0230.551.532. Continental 2000 
SPRL vinde prin licitație publică 
în data de 24 iulie 2020, orele 
10:00, bunurile următoarelor socie-
tăți comerciale aflate în faliment: 
Andra Prodimex SRL: -Proprietate 
imobiliară, compusă din teren și 
construcții, situată în comuna 
Sâmbăta de Sus, județul Brașov. 
Terenul are o suprafață de 
8.700mp. Construcția „Hală fabri-
cație” are regim de înălțime P. 
S u p r a f a ț ă  c o n s t r u i t ă  d e 
1 . 0 7 1 , 3 6 m p .  C o n s t r u c ț i a 
„Depozit” -Suprafață construită 
de 216mp. Construcții speciale: 
platformă betonată. Preţul de 
pornire la l icitaţie este de 

446.380Lei. În caz de neadjude-
care, licitația se va relua în data de 
29.07.2020; 05.08.2020; 12.08.2020 
și 19.08.2020 în aceleași condiții. 
La Posada de la Abuela SRL: 
construcție situată în localitatea 
Lunca Câlnicului, strada Princi-
păla, nr.98, compusă din: Restau-
rant D+P+E, în suprafață de 
418mp, an construcție 2009, resta-
urant parter și etaj funcțional, 
centrală termică Termofarc 
F1-NSP -înglobată, ascensor 
înglobat, la prețul de 295.252Lei. 
În caz de neadjudecare, licitația se 
va relua în data de 29.07.2020; 
05 .08 .2020 ;  12 .08 .2020  ș i 
19.08.2020 în aceleași condiții. 
Trans Kurier SRL: -1. Teren de 
construcție intravilan situat în 
localitatea Arcuș, jud.Covasna 
-zona „Folyam” -în suprafață de 
5.800mp. Preț 262.000Lei; 2. Teren 
de construcție intravilan situat în 
localitatea Arcuș, jud.Covasna 
-zona „Folyam” -în suprafață de 
7.600mp. PUZ -Depozite Vamale 

Arcuș. Terenurile sunt situate 
lângă depozitele vamale Arcuș, la 
o distanța de cca.250m de DN 12 
ce leagă Sf.Gheorghe de Miercurea 
Ciuc. Preț 362.000Lei. Smog 4x4 
SRL: -1. Land Rover Range Rover, 
an fabricație 2008, diesel, 200kw, 
culoare albastru, nefuncțională 
-motor defect, caroserie cu pete de 
corodare, 406.108km, 20.480Lei; 2. 
Dacia Logan, an fabricație, 2008, 
diesel, 1.461cmc, 50kw, funcțio-
nală, caroserie cu pete de corodare, 
299.000km, 4.905Lei; 3. Stoc de 
marfă, accesorii auto, 21.125Lei. 
Mago Transport SRL: -1. Teren 
intravilan situat în com.Vâlcele, 
jud.Covasna, în suprafață de 
65.121mp. Preț 1.79 EUR/mp, 
116.567euro; 2. Fermă situată în 
loc.Araci, str. După Garduri, nr. 
351, județul Covasna, înscrisă în 
CF nr.23368, nr.cad.23368-C1 al 
loc.Vâlcele, compusă din: teren 
intravilan în suprafață de 
4.824mp, atelier depozit combus-
tibil, WC -235mp, șopron metalic 

-540mp, adăpost animale -873mp 
și sală de muls -282mp. Preț total: 
207.385Lei. Universal Tehnopro-
iect SRL: dreptul de proprietate 
asupra cotei de 5/26 din imobilul 
situat în intravilanul loc.Codlea, 
județul  Brașov,  înscr i s  în 
C.F.nr.100007 al loc.Codlea 
compus din teren arabil în supra-
față de 31.200mp. Preț 57.400Lei. 
Thomas Mobil Impex SRL: 1. 
Cheres tea  de  s te jar  20mc 
-19.200Lei. 2. Dispozitiv de aplicat 
adeziv -182Lei. Mașină de șlefuit 
Heesemann- 5.452Lei. Fierăstrău 
pendular -369Lei. Bypol Cargo 
SRL: -Cauciucuri rulate -iarnă, 
diverse mărimi și tipuri -31buc. 
Preț informativ -100Lei/buc. 
Enimed Prim SRL: -Electrocardio-
graf cu 12 canale BTL 08 LT EKG 
-4.300Lei. Productie Frumoasa 
SRL: -Autotractor Roman fores-
tier, an fabricație 1980, nefuncți-
onal -5.225Lei; Semiremorcă 
transport forestier -2.177Lei; Gater 
Banzic 1.524Lei; Fierăstrău 
panglică 3.483Lei. Continental 
2000 SPRL oferă spre vânzare prin 
negociere directă bunurile urmă-
toarelor societăți comerciale aflate 
în faliment: Bish Imp SRL: -casă 
în loc.Hătuica, com.Catalina, 
nr.125, județul Covasna, compus 
din bucătărie de vară și grădină, în 
suprafață totală de 622mp. Utili-
tăți: energie electrică, rețea tele-
fonie, acces auto -drum asfaltat. 
Magor Servicii SRL: -Linie de 
polimerizare/ fabricație aracet, an 
fabricație 1999, nefuncțională, 
14.400Lei. Cosval Distribution 
SRL -în faliment, oferă spre 
vânzare -autoturism Dacia Logan, 
BB Furgon, an de fabricație 2008, 
1.461cc, diesel,  220.000km, 
nefuncțională, motor defect 
-1.933Lei. La prețurile de pornire 
de adaugă TVA. Vânzările vor 

avea loc la sediul lichidatorului 
judiciar din Sfântu Gheorghe, str.
Crângului, nr.12, bl.9, sc.B, ap.4, 
parter. Pentru participarea la lici-
tație este obligatorie achiziționarea 
caietului de sarcini. Garanția de 
participare la licitație/negociere 
directă este de 10% din prețul de 
pornire. Informații prin e-mail: 
contact@continental2000.ro sau la 
t e l e f o a n e l e  0 2 6 7 . 3 1 1 . 6 4 4 ; 
0728.137.515 și pe pagina de 
internet:  www.continental2000.ro.

PIERDERI
l Pierdute Atestat profesional 
transport Marfuri generale, Atestat 
ADR si Card Tahograf, emise pe 
numele Cîmpeanu Marian. Le 
declar nule.

l Pierdut certificat de pregătire 
profesională a conducătorului 
auto - transport marfă, eliberat de 
ARR Vâlcea, pe numele Borcan 
Dumitru-Marius, din localitatea 
Frâncești, județul Vâlcea. Se 
declară nul.

l Societatea SEO Enterprise SRL, 
J12/4326/2016, CUI 36826977, 
declar că am pierdut Certificat 
constatator pentru activități desfă-
șurate în afara sediului social și a 
sediilor secundare (autorizare 
CAEN). Îl declar pierdut.

l Pierdut Certificat de pregatire 
profesionala a conducatorului auto- 
0026391001,Certificat de pregatire 
profesionala a conducatorului auto 
ADR, ambele pe numele de Ursu 
Iuliano! Le declar nule!

l Pierdut atestat profesional CPI 
marfă nr. 0461945000 eliberat de 
A.R.R. Mehedinţi pe numele Balint 
Mihai. Se declară nul.


