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OFERTE SERVICIU
l Neacșu Maria Adriana angajează
menajeră în Slatina, Olt. CV-uri la:
ipopalina@gmail.com, până la
01.08.2020.
l Tatu Mandrean Iulia angajează guvernantă în com.Mărăcineni, Buzău. CV-uri
la: sedlexconsult@gmail.com, până la
01.08.2020.
l SC Analko Aluminium Industry SRL,
având CUI:RO12782806, cu sediul în
Comuna Jilava, Prel. Șoselei Giurgiului,
Nr.33A, Județul Ilfov, angajează: sudor,
cod COR 721208- 3 posturi. Cerințe:
studii medii, cunoștințe de limba engleză,
cunoștințe în domeniul construcțiilor.
Selecția are loc în data de 31.07.2020, ora
12:00, la sediul societății.
l S.C. Patiseria Nadine&Celine SRL cu
sediul in Chisineu Cris str. Infratirii, nr.
50 , jud.Arad, angajeaza 1 Lucrator
bucatarie (spalator vase mari) COD
COR 941201. Cerinte: studii 8 clase
,cunoasterea bucatariei sarbesti ( prajitura burek). CV-urile se depun la adresa
de email ; zmutavschi@gmail.com, pana
la data de 31.07.2020. Selectia candidatilor va avea loc in data de 1.08.2020.
Info tel; 0745330061.
l SC Egzoni Pan SRL din Pancota
angajeaza 1 lucrator bucatarie ( spalator
vase mari ), ( cod COR. 941201 ),
Conditii minime; studii primare (opt
clase ), cunoasterea bucatariei sarbesti
(prajitura burek). 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
31.07.2020. Selectia candidatilor va avea
loc in data de 01.08.2020 si consta in
concurs de CV-uri. Informatii la telefon;
0745330061.
l Compania SC Rania Salwa SRL cu
sediul în loc.Fetești, str.Călărași, bloc
Ans44a, parter, sc.B, județul Ialomița,
angajează manipulant mărfuri -1 post
(COR 933303), cerințe: studii generale și
manager -1 post (COR 112029), cerințe:
studii superioare, pentru sediul companiei din Fetești. Candidații eligibili sunt
rugați să transmită CV-ul însoțit de o
scrisoare de intenție la adresa de email:
miki_kiki_piki@yahoo.com. Candidații
eligibili vor fi contactați telefonic.

CITAȚII
l Numiții Capota Bucur, Barbu Paraschiva, Barbu Dumitru, Barbu Maria,
Barbu Constantin, Opris Paraschiva,
Motronea Maria sunt chemați în data de
28.09.2020, C1, ora 09:00, la Judecătoria
Sibiu, sala A, în dosarul nr.11615/306/2019,
având ca obiect uzucapiune.

l Numitul Ciungu Marius Marian, cu
ultimul domiciliu cunoscut în Giurgiu,
Șos. Sloboziei, bl. Cămin, sc. A, ap. 2,
județul Giurgiu, este citat (chemat) ca în
termen de 10 zile de la publicarea anunțului să se prezinte la Judecătoria
Giurgiu, cu sediul în municipiul Giurgiu,
Str. Episcopiei, nr. 13, județul Giurgiu, în
calitate de intimat în dosarul
nr.6497/236/2020, petent fiind DITL
Giurgiu, în vederea înmânării cererii de
chemare în judecată și a înscrisurilor
depuse de petent.
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l Inchiriez 2 camere mari, separate,
într-un apartament format din 4, zona
ultracentrala (Calea Victoriei). Detalii la
telefon 0721542169.
l SC Gala Ballroom SRL, cu sediul în
Str.Bulevardul Unirii, Nr. 57, sector 3,
București, CUI nr.RO37962217, informează pe cei interesați că s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizaţiei de
mediu pentru activitatea de „Restaurante”, desfășurată în str.Vadul
Moldovei, nr.17, sector 1, București.
Informaţiile la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului București din sector
6, Aleea Lacul Morii, nr.1 (Barajul Lacul
Morii- în spatele benzinăriei Lukoil),
între orele 09:00-12:00, de luni până
vineri. Propuneri sau contestații se pot
depune la sediul APM București în
termen de 10 zile de la data publicării
prezentului anunț.
l Conpet S.A. Ploieşti. Anunț public
privind depunerea solicitării de emitere a
acordului de mediu. Societatea Conpet
S.A Ploiești anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul
,,Demolare rezervoare C18 (R15), C19
(R4), C22 (R3), propus a fi amplasat în
comuna Raciu, sat Siliște, județul
Dâmbovița”. Informațiile privind
proiectul propus pot fi consultate la
sediul A.P.M. Dâmbovița din municipiul
Târgoviște, Str. Calea Ialomiței, Nr. 1,
Județul Dâmbovița și la sediul primăriei
Raciu, în zilele de luni - vineri, între orele
9:00 -12:00. Observațiile publicului se
primesc zilnic la sediul A.P.M. Dâmbovița.
l Marka’s IPURL, lichidator al SC
L’arte Del Mobile Veneto SRL,
J35/1839/2007, CUI 21735773 notifică
dizolvarea si inceperea procedurii de
lichidare a societatii mai sus mentionate.
Creditorii vor depune declaraţii de
creanţă, împreună cu toate actele doveditoare, până la data de 05.08.2020, la
sediul lichidatorului din Iaşi, str. Clopotari, nr. 48, bl. 674, sc. C, et. 3, ap. 16, jud.
Iaşi. Declar nule certificatele de înregistrare, anexele și certificatele constata-

toare de autorizare emise pe numele SC
L’arte Del Mobile Veneto SRL.
l Marka’s IPURL, în calitate de administrator judiciar al SC Ukrom Business SRL, cu sediul în sat
Berești-Tazlău nr. 366, com. Berești-Tazlău, jud. Bacău, CUI 27907517,
J04/45/2011, conform Sentinţei nr.
307/21.07.2020 pronunţată de Tribunalul Bacău în dosarul 2963/110/2018,
vă notifică privind: Deschiderea procedurii generale de insolvenţă a SC
Ukrom Business SRL. Creditorii
trebuie să procedeze la înscrierea la
masa credală ţinând cont de termenele
limită: depunerea cererilor de admitere
a creanţelor 04.09.2020; verificarea
creanţelor, întocmirea şi publicarea
tabelului preliminar 24.09.2020; definitivarea tabelului creanţelor 19.10.2020;
Adunarea creditorilor 29.09.2020, ora
12:00, la sediul administratorului judiciar din Iasi, str. Clopotari, nr. 48, bl.
674, sc. C, et. 3, ap. 16, jud. Iaşi, având
ordinea de zi: Prezentarea rapoartelor
întocmite în condițiile art. 92 si 97 din
lege cu propunerea de continuare a
perioadei de observație sau de trecere
la faliment, Alegerea comitetului
creditorilor și desemnarea preşedintelui acestuia, Confirmarea administratorului judiciar și stabilirea
onorariului acestuia. Termenul pentru
continuarea procedurii a fost fixat la
06.11.2020.

Citaþie: Patru Ion, cu ultimul domiciliu cunoscut în
Craiova, str. Drumul Apelor, Modul 10, camera 2, jud.
Dolj, este chemat la Judecãtoria Craiova, din str. A. I.
Cuza, nr. 30, complet Civil 23, în ziua de 16.09.2020,
ora 12:00, în calitate de pârât, în proces cu Municipiul
Craiova prin Primar în calitate de pârât pentru fond pretenþii, ce face obiectul dosarului nr. 9870/215/
2020.
Subscrisa S.C. HRISTOGAMMA SERV S.R.L. în faliment,
prin lichidator judiciar Licev Grup SPRL, vă face cunoscut faptul
că în data de 12.08.2020, ora 11.00, va avea loc la sediul lichidatorului
judiciar din Reșița, str. Horea bl.A2, parter, licitația publică cu
strigare privind vânzarea imobilului aparținând debitoarei, respectiv
Hală cu teren, situat în localitatea Caransebeș, Ţigăneşti, la prețul
de 38.582 euro + TVA (daca e cazul).
În cazul în care imobilul scos la licitație nu se vinde, licitaţia se
va relua in aceleaşi condiţii: 19.08.2020, 26.08.2020, 02.09.2020 şi
09.09.2020, la aceeaşi ora.
Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul lichidatorului
judiciar la valoarea de 300 lei. Data limită de cumpărare a caietului
de sacini și încrierea la licitație este cu o zi înainte de data licitației.
Garanția de participare la licitație este de 10% din prețul de pornire
al licitației.
Informații suplimentare: telefon 0255.212.940 sau la sediul
lichidatorului judiciar.
l SC Ecran Club Events & Restaurant
SRL cu sediul în str. Traian nr. 103,
camera 2, etaj 2, sector 2, București,
înregistrată la ONRC-ORCTB cu CUI
nr. 30334002 informează pe cei intere-

sanți că s-a depus solicitarea pentru
emiterea autorizației de mediu pentru
activitatea Restaurant. Desfășurată în
str. Batiștei nr. 14, sector 2. Informații se
pot solicita la sediul Agenției Pentru
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Protecția Mediului BUCUREȘTI din
sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr. 1
(Barajul Lacul Morii -în spatele benzinăriei Lukoil), între orele 9:00-12:00, de
luni până vineri. Propuneri sau contestații se pot depune la sediul A.P.M
București în termen de 10 zile de la data
publicării prezentului anunț.

fundamenteaza pot fi consultate la
sediul APM Gorj din Tg-Jiu, str. Unirii,
nr. 76, in zilele de luni - vineri, intre orele
8:00 - 16:00. Publicul interesat poate
inainta comentarii/ observatii la
proiectul deciziei de incadrare in termen
de 5 zile de la data publicarii prezentului
anunt.

l SC Attecco SRL, titular al activității
de la Restaurant Oxigen, cu sediul în
București, CUI:23920475,
J40/8813/2008, CAEN 5610, Șos. Olteniței, nr. 83C, și Calea Văcărești, nr. 391,
incinta Sun Plaza Mall, sector 4, anunță
publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a autorizației de
mediu pentru activitate. Info privind
potențialul impact asupra mediului al
activității pot fi consultate la sediul
APM București, Aleea Lacul Morii, nr.1,
sector 6, tel/fax: 021.420.15.23 sau
021.430.14.02, în zilele de luni până
vineri, între orele 09:00-12:00. Propuneri
sau contestații se pot depune la sediul
APM București în termen de 10 zile de
la data publicării.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency
IPURL reprezentată prin asociat coordonator Liscan Aurel, în calitate de
lichidator judiciar al Cip 2000 Impex
SRL desemnat prin hotararea nr.2709
din data de 27.07.2020, pronunţată de
Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII -a
Civilă, în dosar nr. 13604/3/2019*, notificã deschiderea falimentului prin procedură simplificată prevazută de Legea nr.
85/2014 împotriva Cip 2000 Impex SRL,
cu sediul social în Bucureşti Sectorul 4,
Aleea SLT. P.M. Dragoş Mladinovici, Nr.
2, Bloc R11, Scara 3, Etaj 6, Ap. 108,
CUI 13510150, nr. de ordine în registrul
comerţului J40/10213/2000. Persoanele
fizice şi juridice care înregistrează un
drept de creanţă împotriva Cip 2000
Impex SRL vor formula declaraţie de
creanţă care va fi inregistrată la grefa
Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII-a
Civilă, cu referire la dosarul nr.
13604/3/2019*, în urmatoarele condiţii :
a) termenul limită pentru înregistrarea
cererii de admitere a creanţelor în
tabelul creanţelor 10.09.2020; b)
termenul limita pentru verificarea
creanţelor, intocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor 21.09.2020; c) termenul limita
pentru definitivarea tabelului creanţelor
la 16.10.2020; d) data primei şedinţe a
adunarii generale a creditorilor
28.09.2020, ora 14:00; e) adunarea generală a asociaţilor CIP 2000 IMPEX SRL
la data de 10.08.2020, ora 14:00 la sediul
lichidatorului judiciar.

l Unitatea administrativ-teritorială
Bratovoești, din județul Dolj, anunță
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectoarele cadastrale
nr.15 și 22, începând cu data de
04.08.2020, pe o perioadă de 60 de zile,
la sediul Primăriei Bratovoești, conform
art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.
7/1996, republicată, cu modificările și
completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul Primăriei și pe
site-ul Agenției Naționale de Cadastru și
Publicitate Imobiliară. Cererile de rectificare depuse prin orice alte mijloace
decât cele menționate mai sus nu vor fi
luate în considerare.
l Unitatea administrativ-teritorială
Piscu Vechi, din județul Dolj, anunță
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectoarele cadastrale
nr. 6, 25, începând cu data de
06.08.2020, pe o perioadă de 60 de zile,
la sediul Primăriei Piscu Vechi, conform
art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.
7/1996, republicată, cu modificările și
completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul Primăriei și pe
site-ul Agenției Naționale de Cadastru și
Publicitate Imobiliară. Cererile de rectificare depuse prin orice alte mijloace
decât cele menționate mai sus nu vor fi
luate în considerare.
l Omv Petrom SA / Expert Petroleum
Solutions SRL titular al proiectului,
“Inlocuire Cupon Conducta Titei Parc
46 Ticleni - Parc 15 Ticleni”, anunta
publicul interesat asupra luarii deciziei
etapei de incadrare de catre APM Gorj,
in cadrul procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului” si de
evaluare adecvata, pentru proiectul
“Inlocuire Cupon Conducta Titei Parc
46 Ticleni - Parc 15 Ticleni”, propus a fi
amplasat in intravilanul si extravilanul
orasului Ticleni, judetul Gorj. Proiectul
deciziei de incadrare si motivele care o

l Anunt Public Privind Decizia Etapei
De Incadrare S.C DY International
S.R.L, titular al proiectului ,,Construire
sediu birouri, depozit, spalatorie auto,
alei pietonale si carosabile, imprejmuire
si utilitati”, anunta publicul interesat
asupra luarii deciziei etapei de incadrare
de a nu se supune evaluarii impactului
asupra mediului, nu se supune evaluarii
adecvate si nu se supune evaluarii
impactului asupra corpurilor de apa de
catre Agentia pentru Protectia Mediului
Prahova, in cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra
mediului*), pentru proiectul
,,Construire sediu birouri, depozit,
spalatorie auto, alei pietonale si carosabile, imprejmuire si utilitati”, propus a fi
amplasat in Mun.Ploiesti, str.Crasmaritelor, Nr. 4C, Nr. Cad. 142133. 1.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente
pentru protectia mediului Agentia
pentru Protectia Mediului Prahova din
Ploiesti, Strada Ghe.Gr. Cantacuzino Nr.
306, Jud.Prahova, in zilele de Luni,
Miercuri- Vineri intre orele 09:00-13:00,
precum si la urmatoarea adresa de
internet http://apmph.anpm.ro/ .
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de
incadrare in termen de 10 zile de la data
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publicarii anuntului pe pagina de
internet a autoritatii competente pentru
protectia mediului. 2. Publicul interesat
poate depune propuneri in ceea ce
priveste continutul raportului privind
impactul asupra mediului la sediul autoritatii competente pentru protectia
mediului Agentia pentru Protectia
Mediului Prahova din Ploiesti, in termen
de 10 zile de la data publicarii anuntului
pe pagina de internet a autoritatii
competente pentru protectia mediului.
l Anunț prealabil privind afișarea
publică a documentelor tehnice ale
cadastrului. Denumire județ: Brașov.
Denumire: UAT Hârseni. Unitatea
Administrativ Teritorială Comuna
Hârseni, județul Brașov, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru Sectoarele cadastrale: 50,
65, 66, 71 și 72, pe o perioadă de 60 de
zile calendaristice, conform art.14 alin.
(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată,
cu modificările și completările ulterioare. Data de început a afișării:
06.08.2020. Data de sfârșit a afișării:
06.10.2020. Adresa locului afișării
publice: Cămin Cultural, sat Sebeș,
situat în comuna Hârseni, sat Sebeș, nr.
198, județul Brașov, precum și pe pagina
de internet: http://www.primariaharseni.
ro. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la
sediul Primăriei Comunei Hârseni.
Informații privind Programul Național
de Cadastru și Carte Funciară 20152023 se pot obține pe site-ul ANCPI la
adresa: www.ancpi.ro/pnccf/.
l Anunț prealabil privind afișarea
publică a documentelor tehnice ale
cadastrului. Denumire județ: Dâmbovița. Denumire UAT: Nucet. UAT Nucet
și OCPI Dâmbovița anunță reluarea
publicării documentelor tehnice ale
cadastrului pentru UAT Nucet, sectoarele cadastrale nr. 5, nr. 6, nr. 13, nr. 14,
nr. 15, nr. 16, nr. 18, nr. 19, nr. 26, nr. 29,
nr. 30, nr. 31, nr. 33, pe o perioadă de 60
de zile calendaristice, conform art.14
alin.(1) și (2) din Legea Cadastrului și a
Publicității Imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările
ulterioare. Data de început a afișării:
30.07.2020. Data de sfârșit a afișării:
28.09.2020. Adresa locului afișării
publice: Localitatea Nucet, județul
Dâmbovița. Repere pentru identificarea
locației: Sediul Primăriei Nucet, județul
Dâmbovița. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul Primăriei Nucet,
județul Dâmbovița. Alte indicații pentru
cei interesați: Informații privind
Programul Național de Cadastru și
Carte Funciară 2015-2023 se pot obține
pe site-ul ANCPI la adresa http://www.
ancpi.ro/pnccf/
l Anunţ Public. S.C. Lidl Discount
S.R.L. cu sediul în sat Nedelea, com.
Ariceștii Rahtivani, DN 72, Crângul lui
Bot, km 73+810, județul Prahova, titular
al activității corespunzătoare codului
CAEN Rev. 2 4711 -Comerț cu
amănuntul în magazine nespecializate,
cu vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi și tutun, în cadrul

obiectivului „Supermarket Lidl”
amplasat în municipiul Bârlad, str.
Cetatea de Pământ, nr.1, jud. Vasluianunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a autorizației
de mediu nr. 68/07.05.2012, pentru activitatea declarată. Informații privind
documentația depusă pot fi obținute la
sediul APM Vaslui, str. Călugăreni,
n r. 6 3 , t e l . 0 3 3 5 . 4 0 1 . 7 2 3 , f a x
0235.361.842, in zilele de luni-vineri,
intre orele 8:00-14:00. Observațiile publicului, contestaţiile, sugestiile legate de
activitate se depun în scris, sub semnătură şi cu datele de identificare, la sediul
APM Vaslui, pe toată durata derulării
procedurii de autorizare.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator. Administratorul unic al
Instalații SA, cu sediul în Constanța, Str.
Jiului, Nr. 3, înregistrată la Registrul
Comerțului sub nr. J13/635/1991,
CUI:1890330, în temeiul Legii 31 din
1990 actualizată și al actului constitutiv
al societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății
pentru data de 31.08.2020, ora 15:00, la
sediul din Constanța, Str. Jiului, Nr. 3,
jud. Constanța, dată de referință
28.08.2020, cu următoarea Ordine De
Zi: 1) Prezentarea și aprobarea raportului administratorului unic pe bază de
bilanț pentru exercițiul financiar 2019;
2) Prezentarea și aprobarea raportului
comisiei de cenzori pentru exercițiul
financiar 2019; 3) Prezentarea și aprobarea bilanțului, a contului de profit și
pierdere realizat în anul 2019; 4) Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli
pentru anul 2020; 5) Alegerea administratotului unic și a cenzorilor pentru un
nou mandat; 6)Diverse. Se menționează
că lista cuprinzând informații cu privire
la numele, localitatea de domiciliu și
calificarea profesională a persoanelor
propuse pentru funcția de administrator
unic se află la dispoziția acționarilor,
putând fi consultată și completată de
aceștia. În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare de cvorum, următoarea
adunare generală este convocată în data
de 01.09.2020, ora 09:00, la sediul din
Constanța, str. Jiului, nr. 3.
l Convocator. Prin Decizia din data de
28 iulie 2020 Consiliul de Administratie
al Societatii Prodvinalco S.A. cu sediul
in Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4,
Judetul Cluj, inmatriculata la Registrul
Comertului Cluj sub nr. J12/68/1991,
Cod unic de inregistrare RO 199222,
Capital social: 3.149.503,4 lei (in continuare ”Societatea”), convoaca
Adunarea Generala Extraordinara a
Actionarilor (A.G.E.A) pentru data de
31 august 2020, ora 14:00, pentru toti
actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 21 august
2020, considerata data de referinta.
A.G.E.A. se va desfasura la sediul social
al Prodvinalco SA. In caz de neindeplinire a conditiilor de cvorum, A.G.E.A. se
va desfasura in data de 1 septembrie
2020 in acelasi loc, la aceeasi ora, cu
aceeasi ordine de zi. Ordine de zi: 1.
Ratificarea Deciziei Consiliului de
Administratie nr. 1552/15.06.2020,
privind: a.Prelungirea plafonului global
de exploatare contractat de la Banca

Transilvania pentru o perioada de 12
luni, cu mentinerea structurii curente de
ipoteci mobiliare, precum si ipoteci
imobiliare asupra urmatoarelor imobile
aflate in proprietatea Societatii, astfel:
i.Ipoteca imobiliara asupra imobil situat
in Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 2-4,
inscris in CF nr. 282400 Cluj-Napoca;
ii.Ipoteca imobiliara asupra imobil situat
in Cluj-Napoca, str. Calea Baciului, nr.
2-4, inscris in CF nr. 331844 Cluj-Napoca; iii.Ipoteca imobiliara asupra
imobil situat in Cluj-Napoca, str. Primaverii, nr. 11A, bl. B1b, inscris in CF
259021-C1-U8. b.Mandatarea domnului
Dascal Alexandru Romeo - director
general si a doamnei Ceascai Raluca director financiar in vederea semnarii
intregii documentatii de credit, actelor
aditionale, contractelor de ipoteca,
precum si orice alte documente necesare
pentru gestionarea plafonului global de
exploatare contractat de la Banca Transilvania. 2. Ratificarea actelor juridice
incheiate de conducerea societatii in
vederea prelungirii plafonului global de
exploatare, si a actelor de constituire a
garantiilor mai sus mentionate. 3.
Mandatarea Presedintelui /Presedintelui
Executiv al Consiliului de Administratie
pentru a semna hotararile adoptate si
pentru efectuarea tuturor demersurilor
necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial,
A.S.F. si B.V.B. La A.G.E.A au dreptul
sa participe si sa voteze actionarii
inscrisi in Registrul Actionarilor la data
de referinta stabilita pentru sfarsitul
zilei de 21 august 2020. Doar persoanele
care sunt actionari la aceasta data au
dreptul de a participa si de a vota in
cadrul A.G.E.A. Pentru participarea la
A.G.E.A, actionarii trebuie sa prezinte
actul de identitate. In cazul actionarilor
persoane juridice sau a entitatilor fara
personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei
actionarilor de la data de referinta,
primita de la Depozitarul Central.
Documentele care atesta calitatea de
reprezentant legal intocmite intr-o limba
straina, alta decat limba engleza, vor fi
insotite de o traducere realizata de un
traducator autorizat in limba romana
sau in limba engleza. Legalizarea sau
apostilarea documentelor care atesta
calitatea de reprezentant legal al actionarului nu este obligatorie. Aceste prevederi se aplica si pentru dovedirea
calitatii de actionar /reprezentant legal
al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a
A.G.E.A. sau care adreseaza intrebari
emitentului privind puncte de pe
ordinea de zi a A.G.E.A. Reprezentarea
actionarilor in cadrul A.G.E.A se poate
face si prin alte persoane decat actionarii. Participarea prin reprezentant se
face in baza unei imputerniciri speciale,
conform formularului pus la dispozitie
pe site-ul www.prodvinalco.ro, sau a
unei imputerniciri generale, cu respectarea prevederilor art.92 alin. 10-13 din
Legea nr.24/2017 privind emitentii de
instrumente financiare si operatiuni de
piata si art.200 din Reg. ASF 5/2018
privind privind emitentii de instrumente
financiare si operatiuni de piata. Imputernicirea generala este imputernicirea
acordata pentru reprezentarea in una
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sau mai multe adunari generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati
identificate in imputernicire, care nu
contine instructiuni specifice de vot din
partea actionarului. Imputernicirea
generala trebuie sa contina informatiile
de la art.202 din Regulamentul ASF
nr.5/2018. Actionarii nu pot fi reprezentati in A.G.E.A pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se
afla intr-o situatie de conflict de interese,
astfel cum au fost mentionate la art.92,
alin.15 lit. a-d din Legea 24/2017. Imputernicirea generala data de un actionar in
calitate de client unui intermediar, sau
unui avocat, va fi acceptata de Prodvinalco SA fara a solicita alte documente
suplimentare referitoare la respectivul
actionar, cu conditia respectarii prevederilor art.205 din Reg. ASF nr.5/2018.
Inainte de prima lor utilizare, imputernicirile generale se depun la sediul Prodvinalco SA cu 48 de ore inainte de
adunarea generala in copie, cuprinzand
mentiunea conformitatii cu originalul
sub semnatura reprezentantului. Imputernicirea speciala poate fi acordata
oricarei persoane pentru reprezentare in
A.G.E.A. si contine instructiuni specifice
de vot din partea actionarului emitent.
Imputernicirea speciala va fi intocmita in
3 exemplare. Un exemplar se remite
imputernicitului pentru dovada calitatii
in A.G.E.A, un exemplar ramane la actionar, iar un exemplar va fi transmis in
original catre Prodvinalco SA. Un actionar poate desemna prin imputernicire
unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in
A.G.E.A. in cazul in care reprezentantul
desemnat este in imposibilitate de a-si
indeplini mandatul. In cazul in care prin
imputernicire sunt desemnati mai multi
reprezentanti supleanti, se va stabili si
ordinea in care acestia isi vor exercita
mandatul. Conform art.208 din Reg.
ASF nr.5/2018, actionarii indreptatiti sa
participe la sedinta adunarii au posibilitatea sa isi exercite votul prin corespondenta, fara a mai fi necesara prezenta
fizica a acestora. Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un
reprezentant numai in situatia in care
acesta a primit din partea actionarului pe
care il reprezinta o imputernicire.
Formularele de vot prin corespondenta si
imputernicirile speciale trebuie sa fie
insotite de documentele care atesta calitatea de actionar mai sus mentionate.
Imputernicirile speciale si formularele de
vot prin corespondenta se transmit la
sediul Prodvinalco SA, sau e-mail actionari@prodvinalco.ro, cu semnatura electronica incorporata conform Legii
455/2001 privind semnatura electronica,
cel tarziu pana la data 28 august 2020.
Oricare ar fi modalitatea de comunicare,
plicul destinat societatii sau e-mailul
trebuie sa contina in clar mentiunea
“imputernicere pentru A.G.E.A” sau
„formular de vot prin corespondenta
pentru A.G.E.A”, dupa caz. Actionarii isi
pot modifica optiunea initiala de vot sau
mijlocul de exprimare a votului, fiind
considerat valabil ultimul vot exprimat si
inregistrat pana in data de 28 august
2020. Unul sau mai multi actionari,
reprezentand individual sau impreuna,
cel putin 5% din capitalul social areau
dreptul de a introduce puncte pe ordinea

de zi a adunarii generale, cu conditia ca
fiecare punct sa fie insotit de o justificare
sau de un proiect de hotarare propus
spre adoptare A.G.E.A, precum si
dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse
spre a fi incluse pe ordinea de zi a
A.G.E.A. Aceste drepturi pot fi exercitate
in termen de 15 zile de la data publicarii
convocarii. Fiecare actionar are dreptul
sa adreseze intrebari privind punctele de
pe ordinea de zi cel tarziu pana la data
de 20 august 2020. Societatea va
raspunde intrebarilor cel tarziu in cadrul
sedintei adunarii generale a actionarilor.
De asemenea, se considera ca un raspuns
este dat daca informatia pertinenta este
disponibila pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns. Propunerile /solicitarile pot fi transmise in
original la sediul Prodvinalco SA,
impreuna cu documentele care atesta
calitatea de actionar, cu mentiunea pe
plic “pentru A.G.E.A.” sau trimise prin
e-mail cu semnatura electronica incorporata conform Legii 455/2001, la adresa
actionari@prodvinalco.ro. Avand in
vedere ultimele recomandari ale autoritatilor publice romane in legatura cu
prevenirea/limitarea raspandirii Covid19, Prodvinalco SA recomanda actionarilor sai ca in masura posibilului: sa
acceseze materialele informative pentru
AGEA, in format electronic, disponibile
pe website-ul societatii, mai degraba
decat in format fizic la Registratura; sa
voteze prin corespondenta, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta; sa utilizeze, ca mijloace de
comunicare, e-mailul cu semnatura electronica extinsa incorporata, mai degraba
decat transmiterea prin posta sau prin
curier la Registratura atunci cand trimit
(i) propuneri cu privire la adaugarea de
noi puncte pe ordinea de zi a A.G.E.A.,
(ii) proiecte de hotarare, (iii) intrebari
scrise inainte de A.G.E.A, (iv) procurile
pentru reprezentarea in A.G.E.A sau (v)
buletinele de vot pentru votul prin corespondenta. Materialele informative
aferente punctelor inscrise pe ordinea de
zi, imputernicirea speciala/formularul de
vot prin corespondenta se pot obtine de
la sediul Prodvinalco SA, incepand cu
data de 30 iulie 20202 in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:30 - 15:00 sau de pe
site-ul www.prodvinalco.ro. Informatii
suplimentare la telefon: 0728.853.315.
Presedinte Executiv AL C.A. -Todea
Mircea Dorin
l Hotărârea nr. 1 din 28.07.2020 a
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor societăţii Athenee Palace S.A.:
Acţionarii societăţii Athenee Palace S.A.,
cu sediul în Bucureşti, B-dul Poligrafiei
nr.1C, Clădire birouri Ana Holding, et.1,
Biroul nr. 10, sector 1, înmatriculată în
Registrul Comerţului cu numărul
J40/612/1991, CUI 1569250, CIF
RO1569250 (“Societatea”), s-au întrunit
în Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor în data de 28.07.2020, la
sediul societăţii, la prima convocare.
Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor este legală şi statutară, fiind
prezenţi acţionari reprezentând
64,6970% din capitalul social al societăţii
Athenee Palace SA, adică 4.092.621
acţiuni din totalul de 6.325.826 acţiuni.

Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor Societăţii Athenee Palace
SA, cu unanimitatea de voturi a acţionarilor prezenţi şi reprezentanţi, hotărăşte
următoarele: 1. Se aprobă retragerea 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. Se
aprobă Raportul de evaluare întocmit de
evaluatorul autorizat independent înregistrat la ASF, societatea Veridio SRL, cu
privire la preţul pe acţiune în valoare de
1,15 lei, care urmează să fie achitat în
cazul retragerii acţionarilor din cadrul
Societăţii. 3. Se aprobă Raportul administratorilor privind concluziile evaluatorului independent şi preţul propus al
unei acţiuni în valoare de 1,15 lei, care
urmează a fi achitat în cazul retragerii
acţionarilor din cadrul Societăţii. 4. Se
aprobă preţul de 1,15 lei pe acţiune, care
urmează să fie achitat în cazul retragerii
acţionarilor din cadrul Societăţii. 5. Se
aprobă modalitatea 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, cu respectarea prevederilor
Regulamentului ASF nr.5/2018, astfel: a)
Toţi acţionarii înregistraţi la data de
referinta 15.07.2020, care nu au participat la AGEA din data de 28.07.2020
urmează să fie informaţi prin scrisoare
recomandată cu confirmare de primire
cu privire la hotărârea AGEA de retragere de la tranzacţionare şi cu privire la
preţul pe acţiune care urmează a fi
achitat în cazul retragerii. Scrisorile se
transmit la adresa acţionarului existentă
în evidenţa registrului acţionarilor primit
de la Depozitarul Central SA. b) Acţionarii care nu vor fi de acord cu hotărârea
de retragere de la tranzactionare a acţiunilor emise de Societate au la dispoziţie o
perioadă de 45 de zile care începe de la
data de înregistrare a hotărârii AGEA,
30.10.2020, pentru transmiterea în scris
către Societate a cererilor de retragere
din Societate. c) Cererea de retragere se
poate transmite în scris către Societate
prin una din modalităţile: (i) personal la
sediul societăţii din B-dul Poligrafiei
nr.1C, etaj 1, biroul nr. 10, sector 1, Bucureşti, numai în zilele lucrătoare, între
orele 10:00 - 14:00, acţionarul având
asupra sa actul de identitate (BI/ CI/
Paşaport). Cererea de retragere se va
semna în faţa unuia din administratori
sau în faţa persoanei mandatate de către
Societate în acest scop; (ii) prin scrisoare
recomandată cu confirmare de primire la
sediul Societăţii din B-dul Poligrafiei
nr.1C, etaj 1, biroul nr. 10, sector 1, Bucureşti. În acest caz cererea de retragere se
va autentifica / certifica de un notar
public şi va fi însoţită de o copie a unui
act de identitate; d) Cererea de retragere
semnată de către acţionar este irevocabilă şi va cuprinde inclusiv modalitatea
prin care se doreşte efectuarea plăţii,
respectiv prin mandat poştal cu confirmare de primire, la domiciliul acţionarului existent în actul de identitate sau
prin virament bancar, în contul personal
al acţionarului, cu respectarea prevede-

rilor Regulamentului ASF nr.5/2018; e)
Vor putea depune cerere de retragere
acţionarii existenţi la data de înregistrare, cu condiţia ca aceştia să fi deţinut
respectivul pachet de acţiuni şi la data de
referinţă a adunării. Acţionarilor care
vor solicita retragerea din Societate li se
va achita contravaloarea acţiunilor în
termen de cel mult 15 zile lucrătoare de
la primirea cererilor de retragere; f)
Modelul de cerere de retragere se află la
dispoziţia acţionarilor în interiorul scrisorii recomandate transmise de Societate
sau direct la sediul Societăţii din B-dul
Poligrafiei nr.1C, etaj 1, biroul nr. 10,
sector 1, Bucureşti; g) Hotărârea AGEA
de retragere de la tranzacţionare se va da
spre publicare în doua cotidiene de circulaţie naţională, precum şi pe pagina de
internet a ASF şi BVB. 6. Se aprobă data
de 30/10/2020 ca „dată de înregistrare”
pentru identificarea acţionarilor asupra
cărora se răsfrâng efectele prezentei
hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor şi a datei de
29/10/2020 ca „ex date”. 7. Se aprobă
modificarea Actului Constitutiv al Societăţii Athenee Palace SA, astfel: 7.1. Art.2
aliniatul al treilea se abrogă şi se elimină
din Actul Constitutiv. 7.2. Art.7 „Acţiunile” din Actul Constitutiv se modifică şi
va avea următorul cuprins: „Acţiunile
sunt nominative, în formă dematerializată şi se emit cu respectarea dispoziţiilor
Legii nr.31/1990 privind societăţile.” 8. Se
aprobă împuternicirea reprezentantului
legal al Societăţii, d-na Mateiaş Liliana
Rodica, Preşedinte al Consiliului de
Administraţie- 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 ORC, BVB, ASF, DC. În
vederea exercitării atribuţiilor, d-na
Mateiaş Liliana Rodica îşi poate substitui
o altă persoană. Preşedinte de Şedinţă,
Mateiaş Liliana Rodica.

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 „Modernizare și Reabilitare
Parc Pantelimon”. „Documentația de
atribuire” se poate solicita la adresa de
email: achizitii@as3-strazi.ro sau la
adresa din Șoseaua Gării Cățelu, nr.1M
(Parc Pantelimon), Sector 3, București.
Data limită de depunere a ofertelor este
07.08.2020, ora 17:00.
l Primăria oraşului Mioveni, B-dul
D a c i a n r. 1 , j u d e ţ u l A r g e ş ,
tel.0348/450000, fax 0248/260500, reorganizează licitaţie publică deschisă
pentru închirierea terenului în suprafață
de 10 mp în fața blocului S2, oraș
Mioveni pentru amenajarea unei terase.
Data limită pentru primirea ofertelor: 20.08.2020, ora 12:00. Data desfăşurării licitaţiei publice deschise:
20.08.2020, ora 14:00. Licitaţia va avea
loc la sediul Primăriei oraşului Mioveni,

III

Bd. Dacia, nr. 1, în sala de şedinţe a
Consiliului Local. Preţul de pornire a
licitaţiei este de 3,5 euro/mp/lună. Închirierea se face pentru o perioadă de 5 ani,
cu posibilitate de prelungire prin acordul
părților. Documentaţia de atribuire şi
caietul de sarcini pot fi procurate de la
Biroul Patrimoniu începând cu data de
: 03.08.2020. Relaţii suplimentare se pot
obţine la tel.0348/455113 - Biroul Patrimoniu, între orele 9:00 - 15:00.
l Anunt De Participare La Licitatie
Publica Pentru Concesiune De Bunuri
Comuna Nufaru, judetul Tulcea, cod
fiscal 4508720, cu sediul in sat Nufaru,
comuna Nufaru, jud.Tulcea, telefon
0240/549054, fax 0240/549062, e-mail
office@primarianufaru.ro, organizeaza
licitatie publica pentru concesionarea
unui imobil- canal Hc 486 in suprafata
de 1810 mp, situat in extravilanul
comunei Nufaru, care apartine domeniului public al Comunei Nufaru, nr.
cadastral 34229 cu destinatia “realizarea
unei exploatatii piscicole pentru dezvoltarea economica a zonei si drenarea
eficienta a apelor pluviale de pe exploatatiile agricole din zona”. Documentatia de
atribuire, informatii despre oferte, clarificari, se pot obtine de la sediul Primariei
comunei Nufaru, serviciul secretariat,
telefon 0240/549054, fax 0240/549062.
Costul documentatiei de atribuire este de
250,00 lei, se achita la caseria institutiei.
Data limita pentru solicitarea clarificarilor este 14.08.2020, ora 16:00. Ofertele
se depun la sediul Primariei comunei
Nufaru, pana cel tarziu la data de
20.08.2020, ora-10:00, intru-un exemplar.
Licitatia va avea loc in data de
20.08.2020, ora 11:00, la sediul Primariei
comunei Nufaru, jud. Tulcea. Instanta
competenta in solutionarea litigiilor
aparute: Tribunalul Tulcea, str. Toamnei,
nr. 15, jud. Tulcea, tel. 0240-512359, fax
0240-518544, e-mail: tribunalul-tulcea@
just.ro.
l SC Elbama Star SRL, prin lichidator
judiciar, anunta vanzarea la licitatie
publica, in bloc a terenurilor intravilane
situate in Predeal, respectiv teren in
suprafata de 1000 mp inscris in CF nr.
100891 la pretul de 109.000 lei, teren in
suprafata de 600 mp inscris in CF
nr.101893 la pretul de 68.400 lei si teren
in suprafata de 400 mp inscris in CF
100892 la pretul de 45.600 lei, conform
hotararii Adunarilor Creditorilor din
28.07.2020. Pretul de pornire al licitatiei
este cel din raportul de evaluare intocmit
de PFA Constantin Valerica si aprobat de
Adunarea Creditorilor din 28.07.2020.
Licitatiile publice vor avea loc pe data de:
05.08.2020, 12.08.2020, 19.08.2020,
26.08.2020, orele 12.00 la sediul administratorului judiciar din Ploiesti, str. Ion
Maiorescu, Bl. 33S1 Cab. 7B, Et.7.
Conditiile de participare si relatii suplimentare in caietul de sarcini intocmit de
lichidatorul judiciar la pretul de 5.000 lei
fara TVA si la tel. 0344104525.
l Editura Prahova SA prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL scoate la
vânzare prin licitaţie publică chioscuri
mobile pentru distribuirea presei la
valoarea de piata redusa cu 25% dupa
cum urmeaza: 21 chioscuri pornind de la
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valoarea de piata de 4.288,5 lei/buc., 2
chioscuri pornind de la valoarea de piata
de 4.359,75 lei/buc, 16 chioscuri pornind
de la valoarea de piata de 4.431,75 lei/
buc., 5 chioscuri pornind de la valoarea
de piata de 4.503 lei/buc. si 2 chioscuri
pornind de la valoarea de piata de 6.075
lei/buc.Valorile de piata nu contin TVA.
Persoanele interesate vor cumpăra
caietul de prezentare de la lichidatorul
judiciar in suma de 300 lei fara TVA şi
vor depune documentele de participare
la licitaţie cu cel putin o zi înainte de
data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în
19.08.2020, ora 11:30 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 datele de 26.08.2020 si
02.09.2020 la aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l Concesionar: Primăria Comunei Grințieș cu sediul în Comuna Grințieș, sat
Poiana, județul Neamț, tel./fax
0233.265.410, e-mail: achizitiipublice@
comunagrinties.ro. Obiectul concesiunii:
Lot A -250mp, teren intravilan; Lot B
-601mp, teren intravilan; Lot C
-1.694mp, teren intravilan și extravilan.
Documentaţiile de atribuire pot fi procurate de la Compartimentul Achiziții
publice al Primăriei Grințieș, direct sau
electronic, prin solicitare scrisă, contra
sumei de 15Lei/exemplar. Data limită
pentru solicitarea clarificărilor este
14.08.2020, ora 12:00. Ofertele trebuie
depuse până la data de 19.08.2020, ora
12:00, la sediul Primăriei Grințieș,
Compartiment Achiziții publice, într-un
exemplar. Ședinţa publică de deschidere
a ofertelor 24.08.2020, ora 11:00.
Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor: Tribunalul Neamţ, b-dul Republicii, nr. 16, Piatra Neamţ, judeţul
Neamţ, tel.0233.212.294, e-mail:
tr-neamt-scomerciala@just.ro. Data
transmiterii anunţului, în vederea publicării 29.07.2020.
l Primăria Comunei Comișani, cu
sediul în Comișani, cod poștal 137120,
Str. Suseni, nr. 221, județul Dâmbovița,
cod fiscal 4280140, telefon 0245.263.017,
tasta 8, email: primarie@comisani.ro,
organizează licitație publică pentru
vânzare teren în suprafață de 108mp
situat în intravilanul Comunei Comișani,
județ Dâmbovița, categoria curți-construcții, tarla 1, parcelă 11, având ca
vecinătăți: la Nord -număr cadastral
2016, la Sud -Str.Comișanilor, la Est
-număr cadastral 1874, la Vest -drum
servitute, identificat cu nr.cadastral
72783 și înscris în Cartea funciară a
localității Comișani, nr.72783, ce face
parte din domeniul privat al Comunei
Comișani, județ Dâmbovița. Documentația de atribuire se obține la cerere, de la
sediul instituției, Compartimentul Impozite și Taxe, 300Lei/exemplar, ce se achită
la caserie. Data limită privind solicitarea
clarificărilor documentației de atribuire:
07.08.2020, ora 10:00. Data limită de
depunere a ofertelor: 25.08.2020, ora
09:00, la Primăria Comișani, str.Suseni,
nr.221, Registratură, într-un singur
exemplar, într-un plic sigilat. Data și
locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor:
25.08.2020, ora 12:00, Primăria Comunei
Comișani, localitatea Comisani, Str.

Suseni, nr. 221, județul Dâmbovița,
Oficiu, etaj 1. Instanța competentă în
soluționarea litigiilor apărute: Secția de
Contencios Administrativ și Fiscal a
Tribunalului Dâmbovița, Târgovişte.
l Primăria Comunei Comișani, cu
sediul în Comișani, cod poștal 137120,
Str. Suseni, nr. 221, județul Dâmbovița,
cod fiscal 4280140, telefon 0245.263.017,
tasta 8, email: primarie@comisani.ro,
organizează licitație publică pentru
vânzare teren în suprafață de 125mp
situat în intravilanul comunei Comișani,
categoria curți-construcții, tarla 1, având
ca vecinătăți: la Nord -Pârâul Izvor, la
Sud -număr cadastral 2016, la Est
-număr cadastral 1874, la Vest -drum
servitute și Pârâul Izvor, identificat cu
nr.cadastral 72782 și înscris în Cartea
Funciară a localității Comișani, nr.
72782, ce face parte din domeniul privat
al Comunei Comișani, județ Dâmbovița.
Documentația de atribuire se obține la
cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Impozite și Taxe, 300Lei/exemplar, ce se achită la caserie. Data limită
privind solicitarea clarificărilor documentației de atribuire: 06.08.2020, ora
10:00. Data limită de depunere a ofertelor: 24.08.2020, ora 09:00, la Primăria
Comișani, str.Suseni, nr.221, Registratură, într-un singur exemplar, într-un plic
sigilat. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 24.08.2020, ora 12:00, Primăria
Comunei Comișani, localitatea Comisani, Str. Suseni, nr. 221, județul Dâmbovița, Oficiu, etaj 1. Instanța competentă
în soluționarea litigiilor apărute Secția de
Contencios Administrativ și fiscal a
Tribunalului Dâmbovița, Târgovişte.
l Primăria Comunei Comișani, cu
sediul în Comișani, cod poștal 137120,
Str. Suseni, nr. 221, județul Dâmbovița,
cod fiscal 4280140, telefon 0245.263.017,
tasta 8, email: primarie@comisani.ro,
organizează licitație publică pentru
vânzare teren în suprafață de 800mp,
proprietate privată a comunei Comișani,
situat în intravilanul Comunei Comișani,
str. Comișanilor, identificat cu nr.cadastral 72025 și înscris în Cartea Funciară a
localității Comișani nr.72025. Este
ocupat de construcția cu destinația de
depozit și spațiu comercial, regim de
înălțime P+1E, intabulat în cartea
funciară cu nr.72025-C1 a localității
Comișani (nr.Cf vechi 1550), cu nr.cadastral 546-C1, în suprafață construită la sol
de 335mp ce a intrat în proprietatea unei
persoane fizice. Construcția ocupă 42%
din suprafața terenului. Documentația
de atribuire se obține la cerere, de la
sediul instituției, Compartimentul Impozite și Taxe, 300Lei/exemplar, ce se achită
la caserie. Data limită privind solicitarea
clarificărilor documentației de atribuire:
05.08.2020, ora 10:00. Data limită de
depunere a ofertelor: 21.08.2020, ora
09:00, la Primăria Comișani, str. Suseni,
nr. 221, Registratură, într-un singur
exemplar, într-un plic sigilat. Data și
locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor:
21.08.2020, ora 12:00, Primăria Comunei
Comișani, localitatea Comișani, Str.
Suseni, nr. 221, județul Dâmbovița,
Oficiu, etaj 1. Instanța competentă în
soluționarea litigiilor apărute Secția de
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Contencios Administrativ și Fiscal a
Tribunalului Dâmbovița, Târgovişte.
l Primăria Municipiului Piatra-Neamţ
Anunţă Organizarea licitației publice
pentru vânzarea bunurilor imobile terenuri proprietatea privată a Municipiului Piatra-Neamț. 1. Informaţii
generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul
fiscal, adresa, numărul de telefon,
telefax şi/sau adresa de e-mail ale
persoanei de contact: Primăria Municipiului Piatra-Neamț, strada Ștefan cel
Mare nr.6-8, Piatra-Neamț, județul
Neamț, telefon: 0233218991, fax: 0233
215374, e-mail: infopn@primariapn.ro,
primariapn@yahoo.com, C.U.I.:
2612790. 2. Informaţii generale privind
obiectul procedurii de licitație publică,
în special descrierea şi identificarea
bunurilor care urmează să fie vândute:
licitație publică în conformitate cu
prevederile O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul Administrativ cu modificările și
completările ulterioare și ale Hotărârilor Consiliului Local al municipiului
Piatra-Neamț nr. 32 din 30.01.2020,
HCL nr. 401 din 18.12.2019 și HCL
nr.171 din 25.06.2020 în vederea
vânzării a două terenuri, proprietate
privată a Municipiului Piatra-Neamț: teren în suprafață de 18 mp. identificat
cu NC 65602, situat în Piatra-Neamț,
str. Alexandru cel Bun nr.9; - teren în
suprafață de 192 mp. identificat cu NC
58686, situat în Piatra-Neamț, str.Petru
Movilă nr.fn. 3. Informaţii privind
documentaţia de atribuire: se regăsesc
în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea
sau modalităţile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire:
în urma unei cereri scrise a persoanei
interesate, adresată Direcției Patrimoniu a Municipiului Piatra-Neamț,
Piatra-Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr.
6-8, județul Neamț. transmisă cu cel
puțin 4 zile înaintea licitației. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul autorității
contractante, de la care se poate obţine
un exemplar din documentaţia de atribuire: Direcția Patrimoniu a Municipiului Piatra-Neamț, cu sediul în
Piatra-Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr.
6-8, județul Neamț, telefon 0233218991
- interior 207, fax 0233215375, adresa
de e-mail puiu.fecic@primariapn.ro.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru
obţinerea acestui exemplar : costul
documentației este de 100 lei pentru
fiecare teren și se poate achita direct la
casieria Municipiului Piatra-Neamț,
sau prin ordin de plată în contul Municipiului Piatra-Neamț
RO82TREZ4915006 XXX000150,
deschis la Trezoreria municipiului
Piatra-Neamț. 3.4. Data limită pentru
solicitarea clarificărilor: 20 august 2020,
ora 16:30. 4. Informaţii privind ofertele:
se regăsesc în caietul de sarcini. 4.1.
Data limită de depunere a ofertelor: 25
august 2020, ora 16:30. 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Municipiul
Piatra-Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr.
6-8, județul Neamț, Direcția Patrimoniu. 4.3. Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: două
exemplare- original și copie. 5. Data şi
locul la care se va desfăşura sedinţa

publică de deschidere a ofertelor: 26
august 2020, ora 13:00, la sediul Municipiului Piatra-Neamț, strada Ștefan cel
Mare nr.6-8, județul Neamț. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon,
telefax şi/sau adresa de e-mail ale
instanţei competente în soluţionarea
litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: Secția de contencios
administrativ a Tribunalului Neamț,
municipiul Piatra-Neamț, cod 610012,
județul Neamț, telefon/fax
0233232363,e-mail: tr-neamț@just.ro.
l Municipiul Piatra-Neamţ Anunţă
Organizarea licitaţiei publice pentru
închirierea unor spații, situate în
Ștrandul Municipal Piatra-Neamţ, str.
Aleea Tineretului, nr. 31. Denumirea și
sediul autorității administrației publice:
Municipiul Piatra-Neamț, C.U.I.
2612790, str. Ștefan cel Mare nr.6-8
Piatra-Neamț, telefon 0233/218991; fax
0233/215374, e-mail infopn@primariapn.
ro, primariapn@yahoo.com. Licitație
publică pentru închirierea a 20 (douăzeci) spații situate în Ștrandul Municipal
Piatra- Neamţ, str. Aleea Tineretului, nr.
31: Spațiul nr. 1, „Căsuță vis a vis Rubik”
în suprafață de 9,00 mp, cu destinația
„comerț/prestări servicii”; Spațiul nr. 2,
„Căsuță rond vis a vis recepție” în suprafață de 9,00 mp, cu destinația „comerț/
prestări servicii”; Spațiul nr. 5, „Terasă
Open Tenis - situată la intrarea terenurilor de tenis” în suprafață de 105,00 mp,
cu destinația „comerț/prestări servicii”;
Spațiul nr. 7, „Căsuță spate Betty Ice” în
suprafață de 9,00 mp, cu destinația
”comerț/prestări servicii”; Spațiul nr. 9,
„Căsuță aleea principală vis a vis terenuri tenis” în suprafață de 9,00 mp, cu
destinația „comerț/prestări servicii”;
Spațiul nr. 12, „Terasa cu flori (fosta
Turnul Berarilor)” în suprafață de 135,00
mp, cu destinația „comerț/prestări
servicii”; Spațiul nr. 13, „Căsuță intrare
grătare” în suprafață de 9,00 mp, cu
destinația „comerț/prestări servicii”;
Spațiul nr. 16, „Căsuță paintball, spate
recepție” în suprafață de 20,00 mp, cu
destinația „comerț/prestări servicii”;
Spațiul nr. 18, „Chioșc lectură vis a vis
Tequila” în suprafață de 16,00 mp, cu
destinația „comerț/prestări servicii”;
Spațiul nr. 19, ”Terasă Grill - intrare
bazine” în suprafață de 175,00 mp, cu
destinația „comerț/prestări servicii”;
Spațiul nr. 20, „Terasă Carrefour dreapta bazin mare” în suprafață de
95,00 mp, cu destinația „comerț/prestări
servicii”; Spațiul nr. 21, „Terasă Studio capăt bazin mare” în suprafață de 267,00
mp, cu destinația „comerț/prestări
servicii”; Spațiul nr. 22, „Chioșc Bazin
Copii” în suprafață de 9,00 mp, cu destinația „comerț/prestări servicii”; Spațiul
nr. 23, „Chioșc Articole Plajă My Music ”
în suprafață de 9,00 mp, cu destinația
„comerț/prestări servicii”; Spațiul nr. 24,
„ Căsuță aleea principală vis a vis
Rubik” în suprafață de 9,00 mp, cu destinația „comerț/prestări servicii”; Spațiul
nr. 27, „Teren Patinoar” în suprafață de
670,00 mp, cu destinația „comerț/
prestări servicii”; Spațiul nr. 28, „Teren
Skateboard” în suprafață de 120,00 mp,
cu destinația „comerț/prestări servicii”;
Spațiul nr. 29, „Teren Zonă Tenis” în
suprafață de 128,00 mp, cu destinația
„comerț/prestări servicii”; Spațiul nr. 31,

„Magazie Wild Bear – intrare auto, ușă
termopan” în suprafață de 22,31 mp, cu
destinația „comerț/prestări servicii”;
Spațiul nr. 32, „Magazie lângă teren tenis
- intrare auto, ușă rulou” în suprafață de
73,16 mp, cu destinația „comerț/prestări
servicii”. Documentația de atribuire
pentru elaborarea ofertei se obține de la
sediul Municipiului Piatra-Neamț, str.
Ștefan cel Mare nr.6-8, registratură Direcția Patrimoniu; - costul unui exemplar din documentație este de 10 lei și se
poate achita direct la Casieria Municipiului Piatra-Neamț din str. Ștefan cel
Mare nr. 6-8, sau în contul Municipiului
Piatra-Neamț: RO82TREZ4915006
XXX000150 deschis la Trezoreria Municipiului Piatra-Neamț ; - data limită
pentru obținerea Documentației de atribuire este 20.08.2020 ora 14:00. - data
limită pentru solicitarea clarificărilor:
12.08.2020 ora 14:00.
Termenul de depunere a ofertelor:
20.08.2020 ora 16:30; - adresa la care se
transmit ofertele: Municipiul PiatraNeamț, str. Ștefan cel Mare nr.6-8, registratură – Direcția Patrimoniu în două
exemplare (unul original și unul în
copie); - perioada de valabilitate a ofertelor: 120 de zile.
Data, ora și locul deschiderii ofertelor:
21.08.2020, ora 10.00 la sediul Municipiului Piatra-Neamț, str. Ștefan cel Mare
nr.6-8; Instanța competentă în soluționarea litigiilor: Judecătoria Municipiului
Piatra-Neamț, str. Alexandru cel Bun, nr.
16-18, Piatra-Neamț, județul Neamț,
telefon 0233214019, fax 0233216585,
adresa de e-mail: jud-piatraneamt@just.
ro.

PIERDERI
l Declar pierdut și nul Atestat marfă,
eliberat de ARR Dolj, pe numele Nină
George.
l Pierdut Certificat Pregătire Profesională - Atestat Taxi seria CPTx nr.
0046431 pe numele Deleanu Gheorghe.
Se declara nul.
l SC Farmatop Trading SRL, cu sediul
în București, Sector 3, Str. Dristorului,
N r. 2 , p a r t e r, C U I 9 9 9 7 5 1 1 ,
J40/9493/1997, declar pierdut Certificat
RBPF Nr.B 728/21.03.2011, pe numele
Cacovean Ioana. Îl declar nul.
l Subsemnatul Ignat Mihai-Marius
declar pierdut Certificat de Competență
Profesională pentru transportul rutier
național și internațional de marfă
nr.0044632 eliberat de ARR Agenția
Bihor la data de 17.09.2011. Îl declar nul.
l Pierdut certificat de pregătire profesională a conducătorului auto CPC, nr.
0383097000, valabil până la 13.06.2021
și certificat A.D.R. valabil până la
29.05.2021 eliberate de A.R.R. Ilfov pe
numele: Pogreban Cristian. Se declară
nule.
l Pierdut Certificat constatator Văcar
V.Claudia, Persoană Fizică Autorizată,
sediul sat Viperești, Com.Viperești, Cod
Unic Înregistrare 27153324 din
09.07.2010, nr.ordine Registrul Comerțului F10/566/2010, eliberat de ORC
Buzău. Îl declarăm nul.

