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OFERTE SERVICIU
l Corner Coffe Shop SRL din Arad 
angajează 15 lucrători bucătărie (spălă-
tori vase mari)- cod COR 941201. 
Condiții minime: studii primare (8 clase), 
cunoștințe limba engleză. CV-urile se 
depunpe e-mail la adresa: expertoffice8@
gmail.com. Vor fi luate în considerare 
CV-urile primite până la data de 
02.08.2020. Selecția candidaților va avea 
loc în data de 03.08.2020 și constă în 
concurs de CV-uri. Informații la telefon: 
0740.530.807.

l Patiseria Antika SRL din Arad anga-
jează 4 lucrători bucătărie (spălători vase 
mari)- cod COR 941201, condiții minime: 
studii primare (8 clase), cunoștințe limba 
engleză, și 2 brutari- cod COR 751201, 
condiții minime: calificare brutar, studii 
medii (10 clase sau școala profesională), 
cunoaștere bucătărie sârbească (burek). 
CV-urile se depun pe e-mail la adresa: 
expertoffice8@gmail.com. Vor fi luate în 
considerare CV-urile primite până la data 
de 02.08.2020. Selecția candidaților va 
avea loc în data de 03.08.2020 și constă în 
concurs de CV-uri. Informatii la telefon: 
0758.763.451.

l Asociaţia de Dezvoltare Intercomuni-
tară Termoenergetica București-Ilfov, cu 
sediul în Str. Nerva Traian nr.3, etaj.10, 
sector 3, București, organizează concurs 
pentru ocuparea posturilor, pe durată 
nedeterminată: -Serviciul Comunicare,-
Secretariat și IT-1 post de Comisioner; 
-Serviciul Comunicare, Secretariat și IT-1 
post de Femeie de Serviciu. Dosarele de 
înscriere la concurs, se vor depune la 
sediul asociației, până la data de 
07.08.2020 ora 12:00. Condiţiile de parti-
cipare la concurs și bibliografia sunt 
precizate în Anunţurile extinse privind 
selecţia pentru ocuparea postului de mai 
sus și se găsesc la sediul asociaţiei si pe 
site www.aditbi.ro. Informatii la telefon: 
0722.295.558 - Serviciul Resurse Umane.

l Primăria Comunei Trivalea-Moșteni, 
Judeţul Teleorman, cu sediul în comuna 
Trivalea-Moșteni, judeţul Teleorman, 
organizeazǎ concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale de execuţie vacante 
pe perioadă nedeterminată din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului 
Comunei Trivalea-Moșteni de șofer 
microbuz școlar. Condiţii specifice de 
participare la concurs: Candidaţii trebuie 
sǎ îndeplinească condiţiile prevăzute de 
art.3 din H.G.nr.286/2011 actualizată; 
studii generale; posesor permis de condu-
cere categoriile B, C, D, E, cu o vechime 
de cel puțin 10 ani de la obţinerea permi-
sului de conducere categoria D. 
Concursul se va susține astfel: proba 
scrisă în data de 20.08.2020 -ora 11:00; 
interviul 24.08.2020, ora 11:00, la sediul 
Primăriei comunei Trivalea-Moșteni. 
Dosarele de concurs se depun la sediul 
primăriei în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data afișării anunţului. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la secretarul comi-

siei -d-na Bancea Liliana Luminiţa 
-referent, tel.0371.011.499.

CITAȚII
l Numitul Mitru Haiduc Andrei, cu 
ultimul domiciliu în localitatea Târgu-
Mureș, str.Aleea Covasna, nr.13, ap.1, 
județ Mureș, este citat la Judecătoria 
Târgu-Mureș, pe data de 15 Septembrie, 
ora 14:00, completul c.17-civil, sala 28, în 
calitate de intimat, în dosarul cu 
nr.6872/320/2020, în procesul de declarare 
judecătorească a morții cu petenta Mitru 
Haiduc Smaranda. 

l Axinte Relu, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Cluj, str. G.G. Byron nr. 15, 
ap.4 este citat în ziua de 28.09.2020 la 
Judecătoria Dorohoi în calitate de pârât 
în dosarul nr. 736/222/2019 având ca 
obiect ieșire din indiviziune cu privire la 
dreptul autoarei Axinte Virginia.

l ANAF - Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Galaţi - Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi. 
Citaţie. SC Velestrans SRL, cu sediul în 
com. Riscani, Chișinău, str. Andrei Doga 
nr. 32, ap. 147, Republica Moldova, este 
chemată la Tribunalul Galaţi, camera - 
sala 11, complet c2 civ. ii, în data de 
01.09.2020, ora 09:00, în calitate de pârât 
în dosarul civil nr. 1709/121/2020*, în 
proces cu A.N.A.F. - A.J.F.P. Galaţi, 
având ca obiect alte cereri - curator 
special.

SOMAȚII
l Judecătoria Chișineu Criș. Sediu: 
Chișineu Criș, str. Gării, nr. 24, județul 
Arad .  Te l . :  0257 .350 .692 .  Fax 
0257.350.231. Operator 3210/2501. Dosar 
nr.729/210/2020. Emisă la: 03.07.2020. 
S o m a ț i e .  Î n  d o s a r u l  c i v i l  c u 
nr.729/210/2020 al Judecătoriei Chișineu 
Criș, având ca obiect uzucapiune, recla-
mantul Toth Mihai Ludovic a solicitat ca 
instanța să dispună: constatarea dobân-
dirii de către reclamant în proprietate, cu 
titlu de uzucapiune, a imobilului înscris în 
CF nr.302568 Olari, nr.top 342-345/18/a 
Vărșand Nou (provenită din conversia de 
pe hârtie a CF nr.537 Vărșand Nou), în 
suprafață de 720mp și înscrierea drep-
tului de proprietate al reclamantului 
asupra imobilului sus menționat. Toți cei 
interesați în cauză pot formula opoziții la 
prezenta somație, în termen de 30 de zile 
de la publicare și respectiv afișarea soma-
ției, în dosarul cu nr.de mai sus al Judecă-
toriei Chișineu Criș. Emis în baza 
încheierii de ședință din data de 
02.07.2020, conform art.130 din Decretul 
Lege nr.115/1938. Termen de afișare pe o 
durată de 30 de zile. Președinte. Grefier.

DIVERSE
l ANUNT prealabil privind afișarea 
publica a documentelor tehnice ale cadas-
trului. Denumire judet: Prahova; Denu-
mire UAT: Lipanesti; Sectoare cadastrale: 

8, 20, 21, 9, 10, 11. OCPI Prahova anunta 
publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele cadastrale 
numerele 8,20, 21, 9, 10, 11 pe o perioada 
de 60 zile calendaristice, conform art.14, 
alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și 
publicității imobiliare nr. 7/1996, republi-
cata, cu modificările și completările ulte-
rioare. Data de început a afisarii: 
5.08.2020; Data de sfârșit a afisarii: 
3.10.2020. Adresa locului afișării publice: 
Primăria Lipanesti, str. Principala nr.47, 
județul Prahova. Repere pentru identifi-
carea locatiei: centrul localității Lipanesti. 
Cererile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul: 
Primăria Lipanesti, str. Principala nr. 47, 
județul Prahova și site-ul ANCPI. Alte 
indicații utile pentru cei interesati: tel: 
0244.215.217; fax: 0244.215.151; e-mail: 
primarie@lipanesti.ro. Informații privind 
programul național de cadastru și carte 
funciara 2015-2023 se pot obține de pe 
site-ul ANCPI la adresa http://www.
ancpi.ro/pnccf/

l În temeiul art. 145 alin. (2) din Legea 
85/2014 comunicăm deschiderea proce-
durii simplificate de insolvenţă a debito-
rului SC Fit Romania SRL, CIF: 

3683030, J40/4781/1993, dosar nr. 16556/3 
anul 2020 - Tribunalul București Secţia a 
VII - a Civilă. Termen pentru depunerea 
cererilor de creanţă la 10.09.2020; 
Termenul limită pentru verificarea crean-
ţelor, întocmirea, afișarea și comunicarea 
tabelului preliminar al creanţelor la 
21.09.2020; Termen pentru depunerea 
eventualelor contestații este de 7 zile de la 
publicarea în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă a tabelului preliminar și 

pentru afișarea tabelului definitiv al 
creanţelor la 16.10.2020. Lichidator judi-
ciar, Consultant Insolvenţă SPRL 

l În temeiul art. 146 alin.(1) din Legea 
85/2014 comunicăm deschiderea proce-
durii de faliment a debitorului SC Net 
Integration Technologies SRL, CIF: 
15029366, J40/11857/2002, dosar nr. 
23504/3 anul 2017 - Tribunalul București, 
Secţia a VII - a Civilă. Termen pentru 
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depunerea cererilor suplimentare de 
creanţă la 07.09.2020; Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, întocmirea, 
afişarea şi comunicarea tabelului supli-
mentar al creanţelor la 08.10.2020; 
Termen pentru depunerea eventualelor 
contestații este de 7 zile de la publicarea 
în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a 
tabelului suplimentar şi pentru afişarea 
tabelului definitiv consolidat al crean-
ţelor la 08.11.2020. Lichidator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL

l În temeiul art. 146 alin.(1) din Legea 
85/2014 comunicăm deschiderea proce-
durii de faliment a debitorului SC Telvas 
Terra SRL, CIF: 34608100, J25/167/2015, 
dosar nr. 4572/101 anul 2019 - Tribunalul 
Mehedinti, Secţia a II - a Civilă. Termen 
pentru depunerea cererilor suplimentare 
de creanţă la 24.08.2020; Termenul 
limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afişarea şi comunicarea tabe-
lului suplimentar al creanţelor la 
07.09.2020; Termen pentru depunerea 
eventualelor contestații este de 7 zile de 
la publicarea în Buletinul Procedurilor 
de Insolvenţă a tabelului suplimentar şi 
pentru afişarea tabelului definitiv conso-
lidat al creanţelor la 21.09.2020. Lichi-
dator judiciar, Consultant Insolvenţă 
SPRL

VANZĂRI CASE/VILE
l Inchiriez 2 camere mari, separate, 
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 electrificat, spațioase, la etaj: hol, 2 
camere decomandate, baie şi din 1955: 
parter, cameră şi living dublu, decoman-
date, baie, hol, renovate complet, vecini 
buni, linişte, gard calitate, rog seriozitate, 
detalii programare mesaj telefon 
0729.290.154 sau 0732.142.218.

ADUNĂRI GENERALE
l Preşedintele Consiliului de Adminis-
traţie al Societăţii Avicola Buftea S.A. 
convoacă, în prima convocare, în temeiul 
art.117 alin.1 din Legea 31/1990 privind 
societăţile comerciale, republicată, modi-
ficată şi al art.13 din Actul Constitutiv al 
societăţii Avicola Buftea S.A., Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor 
pentru data de 31.08.2020 ora 11:00 la 
punctul de lucru al societăţii situat în jud. 
Dâmboviţa, Comuna Crevedia, Sat 
Crevedia, str. Calea Combinatului Avicol, 
Nr. 483, Biroul Nr. 1 –Corp Clădire 55, 
pentru toţi acţionarii înregistraţi în regis-
trul acţionarilor la sfârşitul zilei de 
13.08.2020, stabilită ca dată de referinţă, 
cu următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea 
bilanţului societăţii, contului de profit şi 
pierderi pe anul 2019, împreună cu situa-
ţiile financiare anexe la bilanţ, după 
ascultarea rapoaretelor Consiliului de 
Administraţiei şi auditorului; 2. Apro-
barea programului de activitate, buge-
tului de venituri şi cheltuieli şi a planului 
de investiţii pe anul în curs; 3. Aprobarea 
raportului auditorului şi al administrato-
rilor; 4. Închiderea şi radierea din Regis-
trul Comerţului a punctului de lucru din 
Sat Crevedia, Com. Crevedia, Str. Calea 
Combinatului Avicol, Nr. 483, Biroul 

Nr.1- corp clădire 55 (birouri şi dispe-
cerat), Jud. Damboviţa. La adunarea 
generală a acţionarilor sunt îndreptăţit să 
participe acţionarii înregistraţi în regis-
trul societăţii la data de referinţă 
13.08.2020. În cazul în care la data de 
31.08.2020 nu se întruneşte cvorumul 
legal şi statutar pentru a valida întrunirea 
adunării, Adunarea Generală este convo-
cată, în a doua convocare, pentru data de 
01.09.2020, în acelaşi loc, la aceeaşi oră şi 
având aceeaşi ordine de zi.

l Convocator Adunarea Generală Ordi-
nară UNART 28/31 august 2020. Asoci-
atia Uniunea Naţională a Artiştilor din 
România -UNART -îi convoacă pe 
membrii săi la Adunarea Generală Ordi-
nară, care va avea loc în data de vineri 
28 august, 2020, orele 11:00 la Teatrul de 
Vara Constantin Tănase -Herastrau, 
Bucuresti. În cazul în care nu se întru-
neşte cvorumul necesar desfăşurării 
Adunării Generale UNART, Adunarea 
este reconvocată pentru data de 31 
august 2020, la aceiaşi oră, în acelaşi loc. 
In conformitate cu prevederile art. 170, 
alin. 7) din legea 8/1996 republicata, 
membrii UNART pot consulta docu-
mentele ce urmeaza a fi supuse aprobarii 
Adunarii Generale Ordinare la sediul 
asociatiei cu o programare prealabila de 
48 ore inainte, avand in vedere masurile 
impuse prin starea de urgenta/alerta 
stabilite la nivel national. Membrii care 
nu pot participa la Adunarea Generala 
sau nu pot imputernici un alt membru isi 
pot exprima votul prin posta electronica 
sau posta traditionala pe baza consultarii 
materialelor puse la dispozitie de 
UNART pe pagina web a asociatiei si/
sau la sediul asociatiei conform art. 8 lit. 
A, alin. 13) din Statutul UNART., 
Ordinea de zi a Adunării Generale 
UNART este: 1. Aprobarea Raportului 
anual de activitate pentru anul 2019; 2. 
Aprobarea Raportului de activitate al 
Consiliului Director si al Directorului 
General UNART pentru anul 2019;3. 
Aprobarea Raportului Comisiei de 
Cenzori a UNART pentru anul 2019; 4. 
Raportului Comisiei Speciale de Supra-
veghere UNART pentru anul 2019; 5. 
Aprobarea situatiilor financiare la 
31.12.2019, a bugetului rectificativ de 
venituri si cheltuieli si a bilantului 
contabil pentru anul 2019; 6. Aprobarea 
Darii de seama anuale UNART pentru 
anul 2019;7. Aprobarea Raportului 
Comisiei Permanente Speciale privind 
accesul la informaţii a UNART pentru 
anul 2019; 8. Aprobarea Strategiei si a 
obiectivelor UNART pentru anul 2020; 
9. Aprobarea bugetului estimativ de 
venituri si cheltuieli UNART pentru 
anul 2020; 10. Confirmarea desemnarii 
domnului Florin Scripcă in functia de 
Director General UNART si aprobarea 
modificarilor privind componenta nomi-
nala a Consiliului Director; 11. Apro-
barea comisionului de gestiune UNART; 
12. Aprobarea privind modificarea 
denumirii UNART si actualizarea statu-
tului si a actului constitutiv; 13. Apro-
barea componentei Comisiei Permanente 
Speciale privind accesul la informaţii a 
UNART.

l Către: Sarkis Pascale, Tohme Mirna, 
Laoun Youssef, Berro Sami -Asociați ai 
Grand Moulin S.R.L. Convocator. 
Respectând prevederile Legii societăților 
nr.31/1990 republicată şi completată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

precum şi ale Actului constitutiv al socie-
tății Grand Moulin S.R.L., cu sediul 
social în România, loc.Rudeni, Oraş 
Chitila, Strada Rudeni, nr.76, Județ 
Ilfov, înregistrată la ORC sub nr.
J23/2317/13.08.2012, C.U.I.30012503 
(denumită „Societatea”): administra-
torul societății Ziad Chidiac, în temeiul 
art.195 din Legea societăților nr.31/1990 
cu modificările şi completările ulterioare, 
convoacă Adunarea Generală a Asocia-
ților a acestei Societăți, pentru data de 30 
iulie 2020, ora 11:00, la sediul social al 
Societății din Rudeni, Oraş Chitila, 
strada Rudeni, nr. 76, Județ Ilfov. La 
adunare sunt îndreptățiți să participe 
toți asociații Societății. Pentru această 
Adunare Generală a Asociaților, ordinea 
de zi va fi următoarea: 1. Aprobarea 
Bilanțul contabil, Contul de profit şi 
pierdere şi Notele explicative la 
31.12.2019; 2. Aprobarea modalității de 
repartizare a rezultatului financiar 
pentru anul 2019; 3. Aprobarea Rapor-
tului de gestiune al Administratorului. În 
cazul neîndeplinirii cvorumului, 
Adunarea Generală a Asociaților se va 
întruni, având aceeaşi ordine de zi, la 
data de 31 iulie 2020, ora 11:00, la sediul 
social al Societății din Rudeni, Oraş 
Chitila, Strada Rudeni, nr. 76, Județ 
Ilfov. Prezentul convocator a fost semnat 
atât în limba română, cât şi în limba 
engleză, şi comunicat personal/publici-
tate asociaților societății Grand Moulin 
S.R.L.

l To: Sarkis Pascale, Tohme Mirna, 
Laoun Youssef, Berro Sami -Sharehol-
ders of Grand Moulin S.R.L. Nottice to 
Attend. In accordance with the provi-
sions of Companies Law nr.31/1990 
republished and supplemented, as 
subsequently amended and supple-
mented, as well as those of the Articles of 
Incorporation of the Company Grand 
Moulin S.R.L., headquartered in 
Romania, Rudeni Locality, Chitila City, 
nr.76, Rudeni Street, Ilfov County, regis-
tered with the TRC under no.
J23/2371/13.08.2012, C.U.I.30012503 
(hereinafter „The Company”): the 
Administrator of the Company, Mr.Ziad 
Chidiac, as per art.195 of the Companies 
Law nr.31/1990, as subsequently 
amended and supplemented, hereby 
calls the General Meeting of Sharehol-
ders of the Company, to be held on the 
July 30th 2020, at 11:00 am, at the 
Company’s headquarters in Rudeni, 
Chitila City, nr.76, Rudeni Street, Ilfov 
County. The meeting may be attended 
by all of the Company’s shareholders. 
The items to be discussed by this General 
Meeting of Shareholders shall be the 
following: 1. Approval of Balance Sheet, 
Income loss and Explanatory Notes 
31.12.2019; 2. Approval of sharing 
modality Financial result for 2019; 3. 
Approval of annual report administrator. 
Should the quorum not be met, the 
General Meeting of Shareholders shall 
gather, having the same agenda, on July 
31th 2020, at 11:00 am, at the headquar-
ters of the Company in Rudeni, Chitila 
City, Nr. 76, Rudeni Street, Ilfov County. 
The herein Notice to Attend was signed 
both in Romanian and English langu-
ages, and personally/advertising commu-
nique to the shareholders of the 
Company Grand Moulin S.R.L.

l Convocator. Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor Societății 

Teraplast SA. 31.08.2020. În conformi-
tate cu prevederile art.113 şi art.117 din 
Legea 31/1990 privind societățile, cu 
modificările la zi, ale prevederilor 
Actului Constitutiv, Legii nr.24/2017 
privind emitenţii de instrumente finan-
ciare şi operaţiuni de piaţă şi ale Regula-
mentului ASF nr.5/2018 privind 
emitenții de instrumente financiare şi 
operaţiuni de piaţă, Consiliul de Admi-
nistrație al Teraplast SA („Societatea”), 
cu sediul în Sărăţel, comuna Şieu-Mă-
gheruş, DN 15A, km 45+500, județul 
Bistrița-Năsăud, cod poştal 427301, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comer-
țului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Nă-
săud sub nr.J06/735/1992, având CUI 
3094980, prin decizia din data de 
24.07.2020, convoacă Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acționarilor 
(AGEA) pentru data de 31.08.2020, care 
îşi va desfăşura lucrările la sediul socie-
tății situat în Sărăţel, comuna Şieu-Mă-
gheruş, DN 15A, km 45+500, județul 
Bistrița-Năsăud, cod poştal 427301, 
începând cu ora 10:00 (ora României). 
La această Adunare Generală a Acționa-
rilor sunt îndreptățiți să participe şi să 
voteze toți acționarii înregistrați în 
Registrul Acționarilor la sfârşitul zilei de 
21.08.2020, stabilită ca dată de referință. 
I.Adunarea Generală Extraordinară a 
Acționarilor va avea următoarea: Ordine 
de zi: 1. Aprobarea vânzării şi transfe-
rului de către Societate către Kingspan 
Holding Netherlands BV, o companie 
olandeză cu răspundere limitată care are 
sediul social la Lingewei 8, 4004 LL Tiel, 
Olanda, cu numărul întreprinderii 
11023475 („Cumpărătorul”) a acțiunilor/
părților sociale deținute de Societate, 
direct sau indirect, în unele dintre filia-
lele sale („Tranzacția”), după cum 
urmează: a.95.505.327 acțiuni („Acțiuni 
Terasteel”) deținute direct de Societate în 
Terasteel SA, o societate pe acțiuni, vala-
bilă în conformitate cu legile României, 
cu sediul social în județul Bistrița-Nă-
săud, satul Sărățel, comuna Şieu-Mă-
gheruş, DN 15A, km 45+500, înregistrat 
la Registrul comerțului Bistrița-Năsăud 
s u b  n u m ă r u l  d e  î n r e g i s t r a r e 
J 6 / 1 0 0 9 / 1 9 9 4 ,  C U I  6 6 9 4 4 8 3 
(„Terasteel”). Capitalul social al 
Terasteel este de 9.736.225,3RON, 
exprimat în 97.362.253 acțiuni cu o 
valoare nominală de 0,1RON şi este 
deținut de Societate în proporție de 
98,092% şi de cinci persoane în proporție 
de 1,908% (persoanele fizice care dețin 
un număr total din 1.856.926 acțiuni în 
capitalul social al Terasteel („Acțiuni 
Suplimentare Terasteel”). Înainte de 
perfectarea Tranzacției, Societatea inten-
ționează să achiziționeze Acțiuni Supli-
mentare Terasteel, caz în care şi aceste 
Acțiuni Suplimentare Terasteel vor fi 
vândute şi transferate către Cumpărător 
la finalizarea Tranzacției; b.19.800 de 
acțiuni („Acțiuni Wetterbest”) deținute 
direct de Societate în Wetterbest SA, o 
societate pe acțiuni, valabilă în mod legal 
în conformitate cu legile României, cu 
sediul social în județul Prahova, Băicoi, 
str.Înfrățirii 76B, înregistrată la comerțul 
Prahova Înregistrare sub numărul de 
înregistrare J29/843/1999, CUI 12347950 
(„Wetterbest”). Capitalul social al 
Wetterbest este de 2.000.000RON, 
exprimat în 20.000 acțiuni cu o valoare 
nominală de 100RON şi este deținut de 
către Societate în proporție de 99% şi de 
Terasteel în proporție de 1% (aceasta din 
urmă deține un număr total de 200 de 

acțiuni în capitalul social al Wetterbest); 
c.toate părțile sociale („Părți sociale 
Terasteel Serbia”) deținute direct de 
Societate în Terasteel d.o.o. Leskovac, o 
companie cu răspundere limitată, vala-
bilă în conformitate cu legile Serbiei, cu 
sediul social în Sime Pogarčevića 5, 
Leskovac 16000, Serbia, înregistrată la 
Registrul comerțului sârb sub numărul 
de înregistrare 21259748 („Terasteel 
Serbia”). Capitalul social al Terasteel 
Serbia este de 1.239.315,00RSD din capi-
talul plătit şi 201.828.875,60RSD din 
capitalul social contribuit în natură; 
d.toate părțile sociale deținute indirect 
de Societate în Terasteel Slovacia SRO. 
Terasteel este acționar unic în Terasteel 
Slovacia SRO, o societate cu răspundere 
limitată existentă în conformitate cu 
legile Republicii Slovace care are sediul 
social la Aupark Tower, Einsteinova 24, 
851 01 Bratislava, republică slovacă, 
înregistrată la registrul comercial al 
Judecătoria Bratislava I cu număr de 
identificare 52206050, Secția: Sro, 
Dosarul nr.135023/B, număr de identifi-
care fiscală 2120932759 („Terasteel 
Slovacia”). Capitalul social al Terasteel 
Slovacia este de 10.000EUR şi este 
deținut integral de Terasteel; e.toate 
părțile sociale deținute indirect de Socie-
tate în Cortina WTB SRL. Wetterbest 
este asociatul unic al Cortina WTB SRL, 
o societate cu răspundere limitată, vala-
bilă în mod valabil în conformitate cu 
legile României, cu sediul social în 
județul Dolj, satul Podari, comuna 
Podari, 187 Sf.Dunării, înregistrat la 
Registrul Comerțului Dolj sub numărul 
de înregistrare J16/1660/2013, CUI 
32390939 („Cortina”). Capitalul social al 
Cortinei este de 10.000Lei (zece mii) şi 
este exprimat în 100 (o sută) părți sociale 
cu o valoare nominală de 100Lei (o sută) 
constituind o participare de 100% în 
capitalul social al Cortina. Astfel, Socie-
tatea va vinde şi va transfera Cumpără-
torului, fiecare dintre Acțiunile Terasteel 
(inclusiv orice Acțiuni Suplimentare 
Terasteel), Acțiuni Wetterbest, Părți 
sociale Terasteel Serbia deținute direct de 
Societate în capitalul social al Terasteel, 
Wetterbest şi Terasteel Serbia şi cele 
deținute indirect în capitalul social al 
Terasteel Slovacia şi, respectiv, Cortina 
(toate denumite „Acțiuni Țintă”). Prețul 
total (Prețul Total) care va fi achitat de 
către Cumpărător către Societate pentru 
Acțiunile Țintă va fi determinat plecând 
de la un preț de bază de 410.000.000 
RON, care va fi ajustat în jos în funcție 
de numărul de Acțiuni Suplimentare 
Terasteel care nu vor fi achiziționate de 
Societate şi nu vor fi vândute către 
Cumpărător la finalizarea Tranzacției, 
pe baza următoarei formulare: -prețul de 
bază, plus capitalul de lucru efectiv, 
minus capitalul de lucru țintă, plus 
numerarul efectiv, minus îndatorare 
efectivă. Cumpărătorul va plăti Socie-
tății prețul prin transfer bancar. Nu se 
vor efectua plăți în acțiuni sau în alte 
instrumente financiare emise de Cumpă-
rător. Finalizarea Tranzacției este supusă 
mai multor condiții precedente, unele 
dintre ele fiind în afara controlului 
părților (cum ar fi aprobările din partea 
autorităților) şi având în vedere că Prețul 
Total final va fi determinat pe baza unor 
date financiare viitoare, nu există certitu-
dinea că acordul va fi implementat sau 
că va fi implementat la prețul ilustrat 
mai sus. Vânzarea Acțiunilor Țintă 
descrise mai sus nu va determina o 
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modificare a structurii acționarilor Socie-
tății. 2. Mandatarea Consiliului de Admi-
nistrație al Societății să îndeplinească 
hotărârile adoptate de AGEA, prin luarea 
tuturor măsurilor și semnarea tuturor 
documentelor necesare pentru finalizarea 
Tranzacției și îndeplinirea tuturor condi-
țiilor și formalităților necesare pentru 
finalizarea acesteia. 3. Mandatarea preșe-
dintelui Consiliului de Administrație, 
domnul Dorel Goia, să semneze, în 
numele și pe seama tuturor acționarilor 
prezenți la adunare, hotărârile AGEA. 
4.Mandatarea consilierului juridic al 
Societății, doamna Kinga Vaida, să înde-
plinească toate formalitățile privind 
înregistrarea hotărârilor AGEA la Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Bistrița-Năsăud și publicarea 
acestora în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a IV-a. Având în vedere ulti-
mele recomandări ale autorităților 
publice române în legătură cu prevenirea/
limitarea răspândirii COVID-19, Tera-
plast recomandă acționarilor săi ca în 
măsura posibilului: -să acceseze materia-
lele informative pentru AGEA, în format 
electronic, disponibile pe websiteul Socie-
tății, mai degrabă decât în format fizic la 
Registratură; -să voteze prin corespon-
dență, prin utilizarea Formularelor de 
Buletin de Vot prin corespondență; -să 
utilizeze, ca mijloace de comunicare, 
e-mailul cu semnătură electronică extinsă 
încorporată, mai degrabă decât transmi-
terea prin poștă sau prin curier la Regis-
tratură atunci când trimit (i)propuneri cu 
privire la adăugarea de noi puncte pe 
ordinea de zi a AGEA, (ii)proiecte de 
hotărâre, (iii)întrebări scrise înainte de 
AGEA, (iv)procurile pentru reprezen-
tarea în AGEA sau (v)Buletinele de Vot 
pentru votul prin corespondență. (1)Unul 
sau mai mulți acționari reprezentând, 
individual sau împreună, cel puțin 5% 
din capitalul social, au dreptul (i)de a 
introduce puncte pe ordinea de zi a 
Adunării Generale Acționarilor, cu 
condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o 
justificare sau de un proiect de hotărâre 
propus spre adoptare de Adunarea Gene-
rală a Acționarilor; (ii)de a prezenta 
proiecte de hotărâre pentru punctele 
incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea 
de zi a Adunării Generale. (2)Drepturile 
prevăzute la alin.(1) pot fi exercitate 
numai în scris, iar documentele vor fi 
depuse în plic închis la sediul societății, 
respectiv transmise prin orice formă de 
poștă sau curierat rapid cu confirmare de 
primire, menționând pe plic în clar și cu 
majuscule „Pentru Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor din data de 
31.08.2020” sau transmise prin mijloace 
de curierat sau prin mijloace electronice, 
cu semnătură electronică extinsă încorpo-
rată conform Legii nr.455/2001 privind 
semnătura electronică, la adresa de 
e-mail secretariatCA@teraplast.ro, menți-
onând la subiect: „Pentru Adunarea 
Generală a Acționarilor din data de 
31.08.2020”. (3)Acționarii își pot exercita 
drepturile prevăzute la alin.(1) lit.(i) și (ii) 
în termen de cel mult 15 zile calendaris-
tice de la data publicării prezentei convo-
cări, respectiv până cel târziu în data de 
13.08.2020 inclusiv. Fiecare acționar are 
dreptul să adreseze întrebări privind 
punctele de pe ordinea de zi a Adunării 
Generale a Acționarilor, iar societatea va 
răspunde la întrebările adresate de acțio-
nari în cadrul respectivei Adunări. Între-
bările vor fi depuse în plic închis la sediul 
societății, respectiv transmise prin orice 

formă de poștă sau curierat rapid cu 
confirmare de primire, menționând pe 
plic în clar și cu majuscule „Pentru 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acționarilor din data de 31.08.2020” sau 
transmise prin mijloace electronice, cu 
semnătură electronică extinsă încorpo-
rată conform Legii nr.455/2001 privind 
semnătura electronică, la adresa de 
e-mail secretariatCA@teraplast.ro, menți-
onând la subiect: „Pentru Adunarea 
Generală Extraordinară a Acționarilor 
din data de 31.08.2020”, până la data de 
30.08.2020 inclusiv. Acționarii pot parti-
cipa personal sau pot fi reprezentați în 
cadrul ședințelor Adunărilor Generale ale 
Acționarilor, fie de reprezentanții lor 
legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a 
acordat o procură specială sau o procură 
generală, în condițiile art.92 alin.(10) din 
Legea nr.24/2017 privind emitenţii de 
instrumente financiare și operaţiuni de 
piaţă. Accesul acționarilor este permis 
prin simpla probă a identității acestora, 
făcută în cazul acționarilor persoane 
fizice cu actul de identitate al acestora 
sau, în cazul persoanelor juridice, al 
reprezentantului legal. Acționarii pot 
acorda o procură (împuternicire) gene-
rală valabilă pentru o perioadă care nu va 
depăși trei ani, permițând reprezentan-
tului desemnat să voteze în toate aspec-
tele af late în dezbaterea adunărilor 
generale ale acționarilor Societății, cu 
condiția ca procura (împuternicirea) să 
fie acordată de către acționar, în calitate 
de client, unui intermediar definit 
conform art.2 alin.(1) pct.20 din Legea 
nr.24/2017 privind emitenţii de instru-
mente financiare și operaţiuni de piaţă 
sau unui avocat. Acționarii nu pot fi 
reprezentați în adunarea generală a acți-
onarilor pe baza unei procuri (împuterni-
ciri) generale, de către o persoană care se 
află într-o situație de conflict de interese, 
în conformitate cu prevederile art.92 alin.
(15) din Legea nr.24/2017 privind 
emitenţii de instrumente financiare și 
operaţiuni de piaţă. Procurile (împuterni-
cirile) generale se depun la Registratura 
Societății sau trimise prin orice formă de 
poștă sau curierat cu confirmare de 
primire, cu 48 de ore înainte de adunarea 
generală, respectiv până la data de 
29.08.2020, ora 08:00 (ora României), în 
copie, cuprinzând mențiunea conformi-
tății cu originalul sub semnătura repre-
zentantului. Procurile pot fi transmise, în 
același termen, și prin e-mail cu semnă-
tură electronică extinsă încorporată 
conform Legii nr.455/2001 privind 
semnătura electronică, la adresa secreta-
riatCA@teraplast.ro, menționând la 
subiect: „Pentru Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor din data de 
31.08.2020”. Calitatea de acționar, 
precum și, în cazul acționarilor persoane 
juridice sau al entităților fără personali-
tate juridică, calitatea de reprezentant 
legal se constată în baza listei acționarilor 
de la data de referință/de înregistrare, 
primită de emitent de la depozitarul 
central, sau, după caz, pentru date dife-
rite de data de referinţă/de înregistrare, 
pe baza următoarelor documente prezen-
tate emitentului de către acționar: a)
extrasul de cont din care rezultă calitatea 
de acționar și numărul de acțiuni deți-
nute; b)documente care atestă înscrierea 
informației privind reprezentantul legal 
la depozitarul central/respectivii partici-
panți. Cu toate acestea, dacă acționarul 
nu a informat la timp Depozitarul 
Central în legătură cu reprezentantul său 

legal sau nu este menționată această 
informație în lista acționarilor de la data 
de referință primită de societate de la 
Depozitarul Central, atunci dovada cali-
tății de reprezentant se va face cu certifi-
catul constatator, în original sau copie 
conformă cu originalul, eliberat de Regis-
trul Comerțului sau orice alt document, 
în original sau în copie conformă cu 
originalul, emis de către o autoritate 
competentă din statul în care acționarul 
este înmatriculat legal, în scopul dovedirii 
existenței persoanei juridice și a numelui/
calității de reprezentant legal, cu o 
vechime de cel mult 1 lună raportat la 
data publicării convocatorului adunării 
generale. Documentele care atestă cali-
tatea de reprezentant legal întocmite 
într-o limbă straină, alta decât limba 
engleză, vor fi însoţite de o traducere 
realizată de un traducător autorizat în 
limba română sau în limba engleză. 
Cerințele de identificare de mai sus se 
aplică în mod corespunzător și pentru 
dovedirea calității de reprezentant legal al 
acționarului care propune introducerea 
unor noi puncte pe ordinea de zi a adună-
rilor generale ale acționarilor sau care 
adresează întrebări emitentului privind 
puncte de pe ordinea de zi a adunărilor 
generale ale acționarilor. Conform 
art.200, alin.(4) din Regulamentul ASF 
nr.5/2018 privind emitenții de instru-
mente financiare și operaţiuni de piaţă, 
un acționar poate desemna o singură 
persoană să îl reprezinte la o anumită 
adunare generală. Cu toate acestea, dacă 
un acționar deține acțiuni ale unei socie-
tăți comerciale în mai multe conturi de 
valori mobiliare, această restricție nu îl va 
împiedica să desemneze un reprezentant 
separat pentru acțiunile deținute în 
fiecare cont de valori mobiliare cu privire 
la o anumită adunare generală. Această 
prevedere nu aduce atingere dispoziţiilor 
alin.(6) al art.200 din Regulamentul ASF 
nr.5/2018. Conform art.200, alin.(5) din 
Regulamentul ASF nr. 5/2018 un acționar 
poate desemna prin împuternicire unul 
sau mai mulți reprezentanți supleanți 
care să îi asigure reprezentarea în 
adunarea generală în cazul în care repre-
zentantul desemnat conform alin.(4) este 
în imposibilitate de a-și îndeplini 
mandatul. În cazul în care prin împuter-
nicire sunt desemnați mai mulţi reprezen-
tanți supleanți, se va stabili și ordinea în 
care aceștia își vor exercita mandatul. 
Acționarii pot să voteze punctele înscrise 
pe ordinea de zi și prin corespondență, 
formularul de vot, completat și semnat 
corespunzător, va fi trimis în plic închis la 
sediul societății, și trebuie să ajungă la 
sediul societătii până cel mai târziu în 
data de 29.08.2020, ora 08:00 (ora Româ-
niei), menționând pe plic în clar și cu 
majuscule „Pentru Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor din data de 
31.08.2020”. Buletinele de vot pot fi trans-
mise în același termen și prin e-mail cu 
semnătură electronică extinsă încorpo-
rată conform Legii nr.455/2001 privind 
semnătura electronică, la adresa secreta-
riatCA@teraplast.ro, menționând la 
subiect: „Pentru Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor din data de 
31.08.2020”. Votul prin corespondență 
poate fi exprimat de către un reprezen-
tant numai în situaţia în care acesta a 
primit din partea acționarului pe care îl 
reprezintă o împuternicire specială/gene-
rală care se depune la emitent în confor-
mitate cu art.92 alin.(14) din Legea 
nr.24/2017 privind emitenţii de instru-

mente financiare și operaţiuni de piaţă. 
Formularele de procuri speciale care vor 
fi utilizate pentru votul prin reprezentare, 
precum și formularele care vor fi utilizate 
pentru votul prin corespondență vor fi 
puse la dispoziția acționarilor, atât în 
limba română, cât și în limba engleză și 
vor fi disponibile la adresa sediului social 
al societății, în timpul zilelor lucrătoare, 
între orele 08.00-16.30 și pe pagina de 
web a societății: www.teraplast.ro, Cate-
goria „Investitori”, Secțiunea „Guver-
nanța Corporativă -Adunarea Generală a 
Acționarilor”, începând cu data de 
31.07.2020. Procurile speciale și formula-
rele de buletin de vot prin corespondență 
vor fi depuse în original, fie în limba 
română, fie în limba engleză, la sediul 
societății, respectiv transmise prin orice 
formă de poștă sau curierat rapid cu 
confirmare de primire până la data de 
29.08.2020, ora 08:00 (ora României), 
menționând pe plic în clar și cu majus-
cule „Pentru Adunarea Generală Extra-
ordinară a Acționarilor din data de 
31.08.2020” sau pot fi transmise, în 
același termen, și prin e-mail cu semnă-
tură electronică extinsă încorporată 
conform Legii nr.455/2001 privind 
semnătura electronică, la adresa secreta-
riatCA@teraplast.ro, menționând la 
subiect: „Pentru Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor din data de 
31.08.2020”. Un exemplar se va înmâna 
reprezentantului, unul va rămâne la soci-
etate, iar cel de-al treilea exemplar va 
rămâne la acționar. La completarea 
procurilor speciale și a buletinelor de vot 
prin corespondență, se va ține cont de 
posibilitatea completării ordinii de zi a 
AGEA cu noi puncte. În acest caz, procu-
rile speciale actualizate și buletinele de 
vot actualizate, atât în limba română, cât 
și în limba engleză, pot fi obținute de la 
registratura societății și de pe pagina de 
web a societății: www.teraplast.ro, Cate-
goria „Investitori”, Secțiunea „Guver-

nanța Corporativă -Adunarea Generală a 
Acționarilor”, începând cu data publicării 
ordinii de zi completate. În cazul în care 
ordinea de zi va fi completată, iar acțio-
narii nu trimit procurile speciale și/sau 
buletinele de vot prin corespondență 
actualizate, procurile speciale și buletinele 
de vot prin corespondență trimise ante-
rior completării ordinii de zi vor fi luate în 
considerare doar pentru punctele din 
acestea care se regăsesc pe ordinea de zi 
inițială. Acționarii pot să-și desemneze 
reprezentantul și prin mijloace electro-
nice, notificarea desemnării prin mijloace 
electronice putându-se face la adresa de 
e-mail secretariatCA@teraplast.ro, cu 
semnătură electronică extinsă încorpo-
rată conform Legii nr.455/2001 privind 
semnătura electronică. Documentele și 
materialele informative, precum și 
proiectele de hotărâri vizând problemele 
înscrise pe ordinea de zi a Adunării Gene-
rale a Acționarilor vor fi disponibile acțio-
narilor, atât în limba română, cât și în 
limba engleză, la sediul societății, în 
timpul zilelor lucrătoare, între orele 
08.00-16.30 și pe pagina de web a socie-
tății: www.teraplast.ro, Categoria „Inves-
t i tor i” ,  Secț iunea „Guvernanța 
Corporativă -Adunarea Generală a Acți-
onari lor”,  începând cu data de 
31.07.2020. În situatia neîndeplinirii 
condițiilor de validitate la prima convo-
care, următoarea Adunare Generală a 
Acționarilor este convocată pentru data 
de 01.09.2020, cu menținerea ordinii de 
zi, a orei și a locului de desfășurare.

LICITAȚII
l Societatea AS3 -Administrare Străzi S3 
SRL, intenționează să încheie un contract 
de achiziție publică pentru lucrări de 
proiectare, furnizare și execuție fațade 
ventilate decorative exterioare și 
tâmplării exterioare tip perete cortină 
pentru Clădire C1, din cadrul proiectului 
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„Modernizare și Reabilitare Parc Pante-
limon”. „Documentația de atribuire” se 
poate solicita la adresa de email: achi-
zitii@as3-strazi.ro sau la adresa din 
Șoseaua Gării Cățelu, nr. 1M (Parc 
Pantelimon), Sector 3, București. Data 
limită de depunere a ofertelor este 
07.08.2020, ora 17:00.

l Foradex Drilling SA cu sediul in Bucu-
resti, str.Milcov, nr. 5, cladirea C9, sector 
1, CIF 29917118, J40/2969/2012, prin 
lichidator judiciar Via Insolv SPRL, 
scoate la vânzare prin licitaţie publică 
pornind de la valoarea de evaluare redusa 
cu 50% pachetul de 250.800 parti sociale, 
reprezentand 99,992% din capitalul social 
al Foradex International SRL cu sediul in 
Bucuresti, str. Milcov, nr.5, cladirea C22, 
parter, camera 1, sector 1, J40/9600/2016, 
CIF 36317302, pornind de la pretul de 
4,45 lei/partea sociala, respectiv 1.116.060 
lei intreg pachetul de parti sociale. 
Persoanele interesate vor achita taxa de 
participare de 7.500 lei fara TVA (8.925 
lei cu TVA) care include caietul de 
prezentare și vor depune documentele 
necesare participarii la licitatie impreuna 
cu taxa de garanţie de 111.606 lei (10% 
din pretul de pornire) cu cel puţin 1 zi 
lucratoare înainte de data stabilită pentru 
licitaţie, orele 11:00. Pasul minim de lici-
tatie este de 1% din valoarea de pornire a 
licitatiei. Licitaţia va avea loc în data de 
10.08.2020, ora 11:00 la sediul lichidato-
rului judiciar din Ploiesti, str. Banatului, 
nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, 
tel/fax 0244 519800, 0728.980.322. In 
cazul neadjudecării, licitatiile vor fi 
reluate la 17.08.2020, 24.08.2020, 
04.09.2020 respectiv 11.09.2020 la aceeași 
oră, în același loc. Practician in insol-
venta, Costache Beatrice

l Foradex Drilling  SA cu sediul in 
Bucuresti, str.Milcov, nr. 5, cladirea C9, 
sector 1, CIF 29917118, J40/2969/2012, 
prin lichidator judiciar Via Insolv SPRL, 
scoate la vânzare in bloc prin licitaţie 
publică bunuri mobile aflate in Tunisia: - 
echipamente tehnologice pentru foraj si 
mijloace de transport, pornind de la 
valoarea de piata redusa cu 50% de 
10.133,21 lei fara TVA, respectiv 
12.058,52 lei cu TVA; - deseuri fier vechi, 
pornind de la valoarea de piata redusa cu 
50% de 13.331,50 lei fara TVA, respectiv 
15.864,48 lei cu TVA. Persoanele intere-
sate vor achita taxa de participare de 
2.000 lei fara TVA (2.380 lei cu TVA) care 
include caietul de prezentare și vor 
depune documentele necesare participarii 
la licitatie impreuna cu taxa de garanţie 
de 10% din pretul de pornire cu cel puţin 
1 zi lucratoare înainte de data stabilită 
pentru licitaţie, orele 12:00. Pasul minim 
de licitatie este de 10% din valoarea de 
pornire a licitatiei. Licitaţia va avea loc în 
data de 10.08.2020, ora 12:00 la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. 
Prahova ,  t e l / fax  0244  519800 , 
0728.980.322. In cazul neadjudecării, 
licitatiile vor fi reluate la 17.08.2020, 
24.08.2020, 04.09.2020 respectiv 
11.09.2020 la aceeași oră, în același loc. 
Practician in insolventa Costache 
Beatrice

l Prunus Forest SRL prin lichidator 
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la 
vânzare prin licitaţie publică bunuri 
imobile la valoarea de piata redusa cu 
50%(cladire complex) Plopeni, str. Repu-
blicii, nr. 21,jud. Prahova - spatiu admi-

nistrativ, suprafata utila 319 mp, data 
construirii 1969 = 269.681,50 lei fara 
TVA, (constructii industriale) Plopeni 
Sat, comuna Dumbravesti, punct gara, 
jud. Prahova - cladire magazie(baraca 
metalica), baraca metalica, bazar, sopron, 
cabina wc, baraca si platforma betonata, 
suprafata utila 604,67 mp, data constru-
irii 1980 amenajata partial in 2012 = 
101.705,5 lei fara TVA. Persoanele intere-
sate vor cumpăra caietul de prezentare de 
la lichidatorul judiciar și vor depune 
documentele de participare la licitaţie cu 
cel putin o zi înainte de data licitaţiei. 
Licitaţia va avea loc în 18.08.2020, ora 
13:00 la sediul lichidatorului, str. Bana-
tului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, 
tel/fax 0244 519800. În cazul neadjude-
cării vânzarea va fi reluată în ziua de 
25.08.2020, 01.09.2020, 08.09.2020 si 
15.09.2020 aceeași oră, în același loc.

l Debitorul SC De Fringhii Constructii 
Transporturi Daniel SRL societate in 
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, 
Urse Si Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 
1. Stoc de marfa aflat in patrimoniul 
societatii debitoare, in valoarea de 
51.218,77 Lei exclusiv TVA. Pretul de 
pornire al licitatilor reprezinta 20% din 
valoarea de piata exclusiv TVA aratat in 
Raportul de evaluare. Participarea la 
licitatie este conditionata de: -consem-
narea in contul nr. RO76 UGBI 0000 
8020 0329 3RON deschis la Garanti Bank 
SA -Ag. Ploiesti Mihai Viteazul pana la 
orele 14:00 am din preziua stabilita licita-
ţiei, a garantiei de 10% din pretul de 
pornire a licitatiei; -achizitionarea pana la 
aceeasi data a Regulamentelor de licitatie 
pentru bunurile din patrimoniul debi-
toarei, de la sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru stocul de marfa prima sedinta de 
licitatie a fost fixata in data de 07.08.2020, 
ora 15:00, iar daca bunurile nu se adju-
deca la aceasta data, urmatoarele sedinte 
de licitatii vor fi in data de 14.08.2020; 
21.08.2020; 28.08.2020; 04.09.2020, ora 
15:00. Toate sedintele de licitatii se vor 
desfasura la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, Str. Cuptoarelor, 
Nr.4, Jud. Prahova. Pentru relatii supli-
mentare sunati la telefon: 021.318.74.25, 
email dinu.urse@gmail.com. Pentru 
relatii suplimentare si vizionare apelati 
tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 
Anuntul poate fi vizualizat si pe site www.
dinu-urse.ro. 

l Debitorul SC Marinos Construct SRL 
societate in faliment, prin lichidator judi-
ciar Dinu, Urse Si Asociatii SPRL, scoate 
la vanzare: 1.Teren situat in intravilanul 
comunei Blejoi, Parcela Cc 104/12, Cc 
104/13, Tarlaua 16, Judet Prahova, in 
suprafata de 1.835mp. Pretul de pornire 
al licitatiei este de 59.637,50 Euro exclusiv 
TVA. 2.Teren situat in intravilanul Mun. 
Ploiesti, Str. A.T. Laurian, Jud. Prahova, 
in suprafata totala din masuratori de 
117mp. (suprafata din acte de 130mp). 
Pretul de pornire al licitatiei este de 
6.435,00 Euro exclusiv TVA. Pretul caie-
tului de sarcini pentru imobilele aflate in 
proprietatea Marinos Construct SRL, este 
de 1.000,00 Lei exclusiv TVA. -imobilul 
de la pozitia nr.1 (unu) pretul de pornire 
al licitatiei reprezinta 65% din valoarea 
de piata exclusiv TVA din Raportul de 
evaluare. -Pentru imobilul de la pozitia 
nr.2 (doi) pretul de pornire al licitatiei 
reprezinta 50% din valoarea de piata 
exclusiv TVA din Raportul de evaluare. 
Participarea la licitatie este conditionata 
de: -consemnarea in contul nr. RO91 

FNNB 0051 0230 0947 RO02 deschis la 
Credit Europe Bank, Sucursala Ploiesti, 
pana la orele 14 am din preziua stabilita 
licitaţiei, a garantiei de 10% din pretul de 
pornire a licitatiei; -achizitionarea pana la 
aceeasi data a Caietelor de sarcini si a 
Regulamentelor de licitatie pentru 
proprietatile imobiliare, de la sediul lichi-
datorului judiciar. Pentru proprietatile 
imobiliare prima sedinta de licitatie a fost 
stabilita in data de 06.08.2020 ora 11:00, 
iar daca bunurile nu se adjudeca la 
aceasta data, urmatoarele sedinte de lici-
tatii vor fi in data de 13.08.2020; 
20.08.2020; 27.08.2020; 03.09.2020, ora 
11:00. Toate sedintele de licitatii se vor 
desfasura la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din Mun. Ploiesti, Str. Cuptoa-
relor, nr.4, Judet Prahova. Pentru relatii 
suplimentare sunati  la  te lefon: 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.
com. Pentru relatii suplimentare si vizio-
nare apelati tel.: 0753.999.028, dl. Cris-
tian Ciocan. Anuntul poate fi vizualizat si 
pe site www.dinu-urse.ro. 

l DVA IPURL, cu sediul în Baia Mare, 
str. Victoriei, nr. 59A, ap. 17-18, jud.
Maramureș, tel.0362.422.980, email: 
insolventa@dvamm.ro, în calitate de 
administrator judiciar la SC Faimar SA, 
cu sediul social în Baia Mare, str. 
Oborului, nr. 1, jud. Maramureș, având 
J24/35/1991 și CUI:RO2943069, în 
temeiul art.154 și urm. din Legea 
nr.85/2014 privind procedurile de preve-
nire a insolvenței și de insolvență și în 
baza Raportului de evaluare întocmit în 
iulie 2019 de evaluatorul Atc Valuation 
SRL, organizează licitație publică cu 
strigare, pentru valorificarea următo-
rului activ: Amplasament situat în 
extravilanul loc.Nistru, orș.Tăuții 
Măgherăuș, jud.Maramureș, înscris în 
CF 51860, proprietate alcătuită din: 1.
teren înscris în CF nr.51860 nr. cad. /
topo. 4177, în suprafață de 4.134mp, 
2.Ansamblu de clădiri compus din: 
cabană înscrisă în CF nr.51860 nr. cad. /
topo. 4177-C1, în suprafață de 167mp, 4 
căsuțe înscrise în CF nr.51860 nr. cad. /
topo. 4177-C2, C3, C4 și C5, în supra-
față de 14mp fiecare, bucătărie +terasă 
înscrise în CF nr.51860 nr. cad. /topo. 
4177-C6, în suprafață de 108mp, bar 
+terasă înscrise în CF nr.51860 nr. cad. /
topo. 4177-C7, în suprafață de 76mp. 
Prețul de pornire la licitație este de 
274.834Lei (fără TVA). TVA-ul va fi 
calculat conform prevederilor codului 
fiscal în vigoare la data transferului de 
proprietate. Licitația va alea loc la sediul 
administratorului judiciar în data de 
31.07.2020, ora 11.00. În cazul nevalori-
ficării, licitația se repetă în data de 
07.08.2020, în aceleași condiții, locație și 
oră. Caietul de sarcini poate fi solicitat si 
achiziţionat contra cost de la administra-
torul judiciar DVA IPURL, iar docu-
mentația de înscriere la licitație va trebui 
depusă cu cel puțin 24 de ore înainte de 
ora fixată pentru licitație la sediul admi-
nistratorului judiciar sau trimise prin 
fax, poștă sau e-mail, urmând ca acestea 
să fie prezentate și în original, anterior 
ședinței de licitație, la solicitarea admi-
nistratorului judiciar. Cei interesaţi pot 
obţine date suplimentare și informaţii la: 
tel.0727.852.829 sau pe adresa de email: 
insolventa@dvamm.ro

l Subscrisa Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordonator av. 
Liscan Aurel, in calitate de lichidator 
judiciar al Total Confort SRL desemnat 

prin sentinta civila nr. 3250/ 25.05.2017, 
pronuntata in dosar nr. 13833/3/2013 aflat 
pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a 
VII a Civila, anunta scoaterea la vanzare 
prin licitatie publica a bunurilor mobile 
constand in mijloace de transport, insta-
latii tehnice, aparatura de masurat si 
electronice birou, mobilier si aparatura 
birotica, in valoarea totala de 31.048,50 
lei exclusiv TVA. Vanzarea bunurilor 
mobile apartinand societatii falite se va 
organiza in data de 11.08.2020 ora 14:00, 
prin licitatie publica. 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 
18.08.2020, 25.08.2020, 01.09.2020, 
08.09.2020, 15.09.2020, 22.09.2020, 
29.09.2020, 06.10.2020 si 13.10.2020 la 
aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi 
conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor 
va fi stabilit la sediul lichidatorului judi-
ciar 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. 
Caietul de sarcini se poate achizitiona la 
sediul lichidatorului judiciar sau prin 
virament bancar. Costul unui caiet de 
sarcini este de 500 lei exclusiv TVA. Achi-
zitionarea caietului de sarcini este obliga-
torie pentru toti participantii la licitatie. 
Relatii suplimentare se pot obtine la 
tel.021.227.28.81.

l Licitatie publica 07.08.2020 Debitorul 
SC Tecnogreen SRL - societate în reorga-
nizare judiciara, in judicial reorganisa-
tion, en redressement, cu sediul in Dr.Tr. 
Severin, str. George Cosbuc nr. 3A, 
Camera 2, Sc.1, Et. Subsol, Ap. 3, jud. 
Mehedinti, CIF:15195512, J25/302/2016, 
prin administrator judiciar, Consultant 
Insolventa SPRL Filiala Timis, cu sediul 
ales in Dr.Tr. Severin, str. Zabrautului 
nr.7A, jud.Mehedinti, CUI 38704372, 
inregistrata in RFO II sub nr. 0918, prin 
reprezentant asociat coordonator Serban 
Valeriu, scoate la vânzare, la pretul dimi-
nuat cu 20% fata de pretul stabilit prin 
Raportul de Evaluare nr. 56/13.03.2020 
conform hotararii adunarii creditorilor 
din data de 17.07.2020, urmatoarele 
bunuri imobile: - Teren Extravilan avand 
S = 38.900 mp cu numar cadastral provi-
zoriu 103, Tarlaua 14 Parcela 48/5, nr. CF 
4052/P, la pretul de 24.772 Euro - Teren 
Extravilan avand S = 22.000 mp cu 
numar cadastral provizoriu 101, Tarlaua 
15 Parcela 41/1, la pretul de 14.008 Euro 
- Teren Extravilan avand S = 18.900 mp 
cu numar cadastral provizoriu 102, 
Tarlaua 15 Parcela 44/2, la pretul de 
12.036 Euro situate in extravilanul satului 
Șimand, comuna Șimand, Judeţul Arad. 
Total suprafata valorificata in bloc 79.800 
mp. Valoarea totala a bunurilor imobile 
este de 50.816 EURO exclusiv TVA (echi-
valentul in lei la cursul BNR din ziua 
platii). Licitaţia va avea loc la biroul 
administratorului judiciar Timișoara, str. 
Daliei nr. 8, mansardă, jud. Timiș la data 
de 07.08.2020, orele 14:00. Titlul execu-
toriu în baza căruia administratorul judi-
ciar procedează la vânzarea bunurilor 
imobile descrise anteror, il reprezinta 
Sentinta nr. 8 din data de 11.05.2020, de 
confirmare a planului de reorganizare a 
debitoarei SC Tecnogreen SRL, pronun-

ţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II - 
a Civilă de Contencios Administrativ si 
Fiscal în dosarul nr. 2726/101/2018. 
Participarea la licitaţie este condiţionată 
de consemnarea în contul unic de insol-
venta al debitoarei SC Tecnogreen SRL, 
pana la data de 06.08.2020 orele 17,00 a 
unei cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire pentru bunul imobil pe care 
intentioneaza sa-l achizitioneze precum și 
achiziţionarea caietului de sarcini in 
suma de 1000,00 lei+TVA. Cont deschis 
la Banca Romaneasca S.A., sub nr. 
RO11BRMA0999100083622047. Invităm 
pe toti cei care vor să participe la ședinţa 
de licitaţie să transmita oferte de cumpă-
rare și documentele în copie xerox din 
care rezultă faptul că a fost achitată 
garanția de licitație și contravaloarea 
caietului de sarcină la adresa de email: 
office@consultant-insolventa.ro. Admi-
nistratorul judiciar mentioneaza faptul 
ca, bunurile mai sus mentionat nu sunt 
inscrise/actualizate in Cartea Funciara, 
tranferul dreptului de proprietate in 
forma autentica urmand sa se realizeze 
ulterior. 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 partici-
parea fizica se impune prezenta unui 
singur participant care sa respecte masu-
rile impune de autoprotectie (masca, 
manusi, etc.). Somam pe toti cei care 
pretind vreun drept asupra bunurilor 
imobile descrise anterior sa anunte admi-
nistratorul judiciar inainte de data stabi-
lita pentru vânzare în termen, sub 
sanctiunea prevazută de lege. Relaţii 
suplimentare la telefoanele: 0756482035, 
0742592183, 0745267676, 0252/354399, 
email:office@consultant-insolventa.ro 
Administror judiciar, Consultant Insol-
venţă Sprl Filiala Timis, prin ec. Serban 
Valeriu

PIERDERI
l  Pierdut Certificat Constatator 
nr.6346/27.02.2018 pe numele Sc Ronedo 
SRL, Piatra Neamț. Îl declar nul.

l Declar pierdut și nul Atestat manager 
transport AMI 171665, pe numele Dumi-
trașcu Cornel. 

l  Pierdut Certificat înregistrare 
nr.4130228 din 01.07.2020 al SC Costy 
Neamt Impact SRL, Tg. Neamț, 
J27//507/2020. Îl declar nul.

l Pierdut atestat de pregătire profesio-
nală pe nume de Nueleanu Gheorghe 
Iulian, eliberat de ARR Gorj. Îl declar 
nul.

l Max Escargo International SRL, 
CUI:31582766, am pierdut cc’urile de la 
punctele de lucru: nr.60936/16.08.2016, 
80440/19.05.2015, 4569/20.01.2016. Le 
declarăm nule.

l Societatea Prest Inf Agro SRL cu sediul 
în Sintea Mare, nr. 179, jud.Arad, înregis-
trată la ORC de pe lângă Tribunalul Arad 
J02/1466/2005, CUI 17855798, declar 
pierdut certificatul constatator nr. 
47238/08.08.2005 privind înregistrarea în 
Registrul Comerţului a declarației pe 
proprie răspundere privind nedesfășu-
rarea activității de către societate.


