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OFERTE SERVICIU
l Executam reparatii acoperis,
dulgherie, tabla Lindab, taiem
antene si executam tinighigerie.
0748636365, 0751523158.
l SC angajeaza soferi profesionisti pentru Comunitate, salar
actractiv limba germana si
engleza incepatori prezinta
avantaj.Tel; 0749373858 sau
00436641538595.
Transparent Design SRL
angajează Operator CNC
pentru prelucrare geam,
preferabil cu experienţă cnc
sticlă. Oferim condiţii de
muncă optime, contract de
muncă full time. Aşteptăm
CV la: office@transparentdeisgn.ro. Tel. 0721.241.412.

CITAȚII
l Kanz Christian, cu ultimul
domiciliu în orașul Munster, str.
Overberg-Strasse, bl.14,
Germania, este chemat în data de
14.12.2017 la Judecătoria Balș, în
dosarul nr.2733/184/2017 , în
proces cu Tiță Ana-Maria, pentru
stabilire domiciliu minor și exercitare autoritate părintească.

DIVERSE
l SC Revolution Plus SRL, cu
sediul în Municipiul Baia Mare,
Str. Dealul Florilor nr. 14B,
județul Maramureș, anunță
publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul
“Demolare clădiri, construire
imobil de locuințe S+P+3 cu
spații comerciale”, propus a fi
amplsat în Municipiul Baia Mare,
Str. Victoriei nr. 11-13, județul
Maramureș. Informațiile privind
proiectul propus pot fi consultate
la sediul APM Maramureș, din
localitatea Baia Mare, Str. Iza nr.
1A, în zilele de luni-joi între orele
8-16:30 și vineri între orele 8-14 și
la sediul beneficiarului. Observațiile publicului se primesc zilnic la
sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Maramureș.
l Piramid Tehno Construct SRL,
cu sediul în municipiul Baia
Mare, Bulevardul Independenței
nr. 70, județul Maramureș, titular
al proiectului “Complex imobile
locuințe colective D+P+4E+E
retras cu spații comerciale la
parter, împrejmuire și branșamente utilități”, propus a fi
amplsat în Municipiul Baia Mare,
Str. Victor Babeș, Fn, județul
Maramureș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei
de încadrare de către Agenția
pentru Protecția Mediului: “nu se
supune evaluării impactului
asupra mediului și nu se supune

evaluării adecvate”, în cadrul
procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru
proiectul mai sus menționat.
Proiectul deciziei de încadrare și
motivele care o fundamenteaza
pot fi consultate la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Maramureș, cu sediul in localitatea
Baia Mare, str. Iza nr. 1A, jud.
Maramureș, în zilele de luni-joi
între orele 8-16:30 și vineri între
orele 8-14, precum și la următoarea adresa de internet; http://
apmmm.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/
observații la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 5 zile de la
data publicării prezentului anunț
de presă.
l Această informare este efectuată de SC Bauhaus Arhi SRL,
str. Cărămizilor nr. 500, Sânpetru
tel. 0729966000, ce intenționează
să solicite de la S.G.A. Brașov,
Mun. Brașov, str. Maior Cranța
nr. 32, tel. 0268413306, aviz de
gospodărire a apelor pentru
lucrarea “Construire hală“, localizată în Jud. Brașov, Loc. Tărlungeni, Sat Cărpiniș, str. Principală
nr. 872 G. Această investiție este
nouă. Ca rezultat al procesului
producție (locuire), vor rezulta
permanent ape uzate menajere ce
se vor evecua în bazin vidanjabil.
Această solictare de aviz este
conformă cu prevederile Legii
apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
Persoanele care doresc sa obțină
informații suplimantare cu
privire la solicitarea avizului de
gospodărire a apelor pot contacta
de aviz la adresa menționată.
Persoanele care doresc sa
transmit observații, sugestii și
recomandări se pot adresa solicitantului sau timp de 7 zile de la
data ultimului anunț.
l S.C. Unicorn Water S.R.L., cu
sediul în municipiul București,
sector 6, Aleea Istru, nr.2, bl.A13,
sc.D, et.4, ap.59, cam.1, anunţă
publicul interesat asupra luării
deciziei etapei de încadrare de
către Agenția pentru Protecția
Mediului Cluj în cadrul procedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului şi de evaluare
adecvată (de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra
mediului) pentru proiectul
„explorare sare gemă din perimetrul Ploscoș, Județul Cluj”, în
comuna Ploscoș, localitatea
Ploscoș județul Cluj. Proiectul
deciziei de încadrare şi motivele
care o fundamentează pot fi
consultate la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Cluj,
Calea Dorobanţilor, nr.99, în zilele
de: luni-joi între orele 09.00-14.00
şi vineri între orele 09.00-12.00 şi
a următoarea adresă de internet:
www.apmcj.anpm.ro. Observaţiile
publicului se primesc zilnic la

sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Cluj în zilele de luni-joi
între orele 08.00-16.30 şi vineri
între orele 08.00-14.00, în termen
de 5 zile de la publicarea anunțului în ziar

ADUNĂRI GENERALE
l În conformitate cu prevederile
statului, ascoaitia Partida Ronilor
Pro-Europa, convoacă Adunarea
Generală a Asociației. Aceasta va
avea loc la data de 16 decembrie
20117, începând cu ora 16:00 la
Rin Grand Hotel, situate în
Șoseaua Vitan-Bârzești nr. 7D din
București. Principalele puncte
aflate pe rodinea de zi propusă
pentru adunarea generală, ordine
de zi aprobată de Consiliul
director al asociației în ședinta
din data de 25 noiembrie 2017, va
cuprinde: aprobarea unor modificări aduse statutului asociației și
actului constitutive, alegerea
președintelui și a Membrilor
Consiliului Director, alegerea
membrilor comisiei de cenzori,
schimbarea sediului central al
asociației, aprobarea strategiei și
a obiectivelor generale ale asociației pentru anul 2018.
l
C O N V O C AT O R
COMPLETAT. Având în vedere
solicitarea formulată prin adresa
nr. 6113/28.11.2017 de către
Ministerul Economiei, în calitate
de acţionar majoritar al
ROMAERO S.A., de a se
completa ordinea de zi a şedinţei
A.G.O.A., în conformitate cu
prevederile art. 1171 din Legea nr.
31/1990 republicată, preşedintele
Consiliului de Administraţie al
ROMAERO S.A. - cod unic de
înregistrare RO 1576401, număr
de ordine în Registrul Comerțului
J40/3940/1991 – completează
ordinea de zi a Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor convocată la data de 14/15.12.2017 ora
14:00, publicată în Monitorul
O f i c i a l P a r t e a a - I V- a n r.
4321/13.11.2017, la sediul societăţii din Bucureşti, Bulevardul
Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru
toţi acţionarii înregistraţi în
Registrul Acţionarilor la data de
referinţă de 1.12.2017. Ordinea de
zi completată este: 1. Revocarea
unor membri ai Consiliului de
Administraţie al societăţii
ROMAERO S.A. 2. Alegerea
unor membri ai Consiliului de
Administraţie al societăţii
ROMAERO S.A. Lista cuprinzând informaţii cu privire la
numele, localitatea de domiciliu şi
calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţia de
administrator se află la dispoziţia
acţionarilor, putând fi consultată
şi completată de aceştia, la sediul
ROMAERO S.A., la Secretariatul
A.G.A., începând cu data de
14.11.2017. Candidaturile pentru
funcţia de membru în Consiliul
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de Administraţie se pot depune la
secretariatul societăţii, până la
data de 28.11.2017. 3. Numirea
auditorului financiar şi fixarea
duratei minime a contractului de
audit financiar. 4. Aprobarea
ex-date de 3.01.2018 şi a datei de
4.01.2018 ca dată de înregistrare,
respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng
efectele hotărârilor Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor
din data de 14/15.12.2017. 5.
Împuternicirea Directorului
General al societăţii, să efectueze
toate demersurile necesare în
vederea înregistrării hotărârilor
Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor şi îndeplinirii tuturor
formalităţilor necesare in faţa
autorităţilor competente, incluzând, dar fără a se limita, la
Oficiul Registrului Comerţului,
Autoritatea de Supraveghere
Financiară, Bursa de Valori
Bucureşti. Mandatarul sus menţionat va putea delega puterile
acordate conform celor de mai
sus oricărei persoane după cum
consideră necesar. Unul sau mai
mulţi acţionari reprezentând,
individual sau împreună, cel
puţin 5% din capitalul social au
dreptul: de a introduce până la
data de 28.11.2017 puncte pe
ordinea de zi a adunării generale
ordinare a acţionarilor, cu
condiţia ca fiecare punct să fie
însoţit de o justificare sau de un
proiect de hotărâre propus spre
adoptare de adunarea generală
ordinară a acţionarilor; de a
prezenta până la data de
28.11.2017 proiecte de hotărâre
pentru punctele incluse sau
propuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi a adunării generale
ordinare. Fiecare acţionar are
dreptul să adreseze întrebări
privind punctele de pe ordinea de
zi a adunării generale. Societatea
are obligaţia de a răspunde la
întrebările adresate de acţionari,
sub condiţia respectării art. 13 (2)
din Regulamentul CNVM nr.
6/2009. Drepturile prevăzute
anterior pot fi exercitate numai în
scris (transmise prin servicii de
curierat sau prin e-mail: aga@
romaero.com). Documentele şi
informaţiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi
precum şi proiectul de hotărâre
supus dezbaterii şi aprobării
A.G.O.A. sunt disponibile la
sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul A.G.A., începând cu data
de 13.11.2017, precum şi pe
website-ul societăţii ROMAERO
S.A.: www.romaero.com. Participarea la şedinţa adunării generale
a acţionarilor se face conform
legislaţiei specifice în vigoare şi
Actului Constitutiv al
ROMAERO S.A., prin reprezentare directă sau pe bază de împuternicire generală/specială.
Formularele de împuternicire
generală/specială pentru repre-
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zentare în A.G.O.A. şi buletinele
de vot prin corespondenţă se pot
obţine: la Secretariatul A.G.A.
precum şi pe website-ul societăţii
ROMAERO S.A.: www.romaero.
com, secţiunea Legături –
Romaero Info – Informaţii acţionari, începând cu data de
13.11.2017 şi vor fi depuse până
la data de 13.12.2017, sau pot fi
transmise şi prin e-mail: aga@
romaero.com, până la data de
7.12.2017 cu menţiunea clară
pentru Adunarea Generală Ordinară din 14/15.12.2017. În situaţia în care la prima convocare nu
se întrunesc condiţiile legale de
reprezentare, A.G.O.A. se reprogramează pentru data de
15.12.2017, în acelaşi loc, la
aceeaşi ora, cu aceeaşi ordine de
zi. Informaţii suplimentare se pot
obţine la telefon 021/599.41.04;
fax 021/599.41.05. Preşedinte
C.A. Mircea Modran.
l În conformitate cu prevederile
Legii 31/1990, completată cu
Actul Constitutiv al societăţii,
Preşedintele Consiliului de Administraţie al SC ALBRAU PROD
SA Bucureşti, conform art.9.9 din
actul constitutiv şi a art.117¹ din
legea 31/1990 completează, la
solicitarea acţionarului Ciobanu
Vasile, ordinea de zi a Adunării
Generală Extraordinară a Acţionarilor din data de 22.12.2017,
ora 13:00, adunare care va avea
loc la punctul de lucru al societăţii din Oneşti, str.Avîntului,
nr.20, judeţul Bacău, cu următoarele puncte: Art.1.Aprobarea
vânzării de către SC ALBRAU
PROD SA către SC LVI SERV
SRL a întregului drept de proprietate asupra Hotelului Mirage
Snagov compus din: terenuri:
teren intravilan în suprafaţă de
6.951mp conform actului de
proprietate, respectiv 7.087mp
conform măsurătorilor cadastrale, teren intravilan în suprafaţă de 6.835mp conform actului
de proprietate, respectiv 6.656mp
conform măsurătorilor cadastrale, teren intravilan în suprafaţă de 68mp conform actului de
proprietate, -construcţii: C1- cu
regim de înălţime D+P+6E, cu o
suprafaţă construită la sol de
2.421mp şi o suprafaţă construită
desfăşurată de 10.254mp, C2- cu
o suprafaţă construită la sol şi o
suprafaţă construită desfăşurată
de 17mp, C3- suprafața
construită la sol de 70mp, C4suprafața construită la sol de
193mp, C5- suprafaţa construită
la sol de 121mp, -echipamente
tehnologice, aparatură, mobilier,
obiecte de inventar. Art.2.Analiza
schemei de personal și a salariilor.
Materialele aferente punctelor de
pe ordinea de zi vor fi puse la
dispoziţia acţionarilor la punctul
de lucru al societății până la data
de 21.12.2017. În cazul în care din
lipsa de cvorum, adunarea gene-
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rală extraordinară nu va fi legal
constituită la această dată, va
avea loc o a doua adunare generală extraordinară a acţionarilor
la data de 27.12.2017, în acelaşi
loc, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi
ordine de zi. Acţionarii pot participa la Adunările Generale a
Acţionarilor personal sau prin
reprezentanţi în baza unei împuterniciri (procuri speciale) acordate pentru această adunare.
Procurile vor fi depuse în original
la sediul societăţii cu cel puţin 48
de ore înainte de adunare, sub
sancţiunea pierderii exerciţiului
dreptului de vot la Adunarea
respectivă.

LICITAȚII
l Orasul Ticleni cu sediul in
Ticleni, str.Petrolistilor nr.769,
judetul Gorj, organizeaza, in
conformitate cu prevederile
art.123 din Legea administratiei
publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile ulterioare,
licitatie publica cu strigare a unui
imobil apartinand domeniului
public al orasului Ticleni, in
vederea desfasurarii activitatii de
asamblare cablaje pentru autovehicule. Data licitatiei este
27.12.2017, ora 11.00, locul desfasurarii acesteia fiind la sediul
Primariei Orasului Ticleni mai
sus mentionat. Nivelul chiriei de
pornire a licitatiei este 680,58 lei/
luna. Oferta trebuie sa fie
conforma cu caietul de sarcini al
inchirierii, care poate fi procurat
de la sediul Primariei orasului
Ticleni sau de pe site-ul www.
primarieticleni.ro.
l Floreal Construct SRL SRL
prin lichidator judiciar Via Insolv
SPRL scoate la vânzare in data
de 05.12.2017, ora 13.00 prin licitaţie publică proprietate imobiliara (teren-3779 mp si C1 si C2)
situata in com Gura Vitioarei, sat
Bughea de Jos, tarla 3, parcela
F144, jud. Prahova pornind de la
pretul reprezentand 50% din
valoarea de evaluare la care se
aplica o reducere de 10%,
respectiv 49.680 lei fara TVA.
Persoanele interesate vor
cumpăra caietul de prezentare de
la lichidatorul judiciar şi vor
depune documentele de participare la licitaţie cu o zi înainte de
data licitaţiei. In cazul neadjudecării vânzarile vor fi reluate în
zilele de 12.12.2017, 19.12.2017,
08.01.2018 respectiv 15.01.2018 la
aceleasi ore la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap.
3, jud. Prahova, tel/fax 0244
519800.
l Consiliul Local al comunei
Moroeni, județul Dâmbovița,cu
sediul în comuna Moroeni, strada
Principală, nr. 152, cod fiscal
4280116, telefon 0245772213,

e-mail: primaria_moroeni@
yahoo.com, scoate la vânzare
publică în vederea înstrăinării
următoarele bunuri imobile –
teren și construcții, af late în
proprietatea privată a comunei
Moroeni: Teren în suprafață de
335 mp , situat în comuna
Moroeni. - Clădire – grajd
comunal în suprafață de 77 mp ,
situate în comuna Moroeni.
Documentația de atribuire,
caietul de sarcini și alte informații se pot obține de către
persoanele interesate , la sediul
Primăriei comunei Moroeni sau
la numărul de telefon 0245
772213, începând cu data de
05.12.2017. Ofertele se pot
depune în perioada 11.12.201720.12.2017 până la orele 12.00, la
sediul Primăriei comunei
Moroeni, iar licitația va avea loc
în data de 21.12.2017, ora 12.00
,la adresa menționată mai sus.
Documentele necesare pentru
participarea la licitatie sunt: a)
pentru persoane juridice: - copie
de pe certificatul de inmatriculare
eliberat de Oficiul Registrului
Comertului, de pe actul constitutiv, inclusiv dupa toate actele
aditionale relevante si de pe certificatul de inregistrare fiscala; scrisoare de bonitate financiara,
eliberata de o banca comerciala
romana; - imputernicire, pentru
societatile participante la licitatie
reprezentate prin reprezentanti. copie dupa chitanta reprezentand
contravaloarea caietului de
sarcini. - copie dupa chitanta sau
ordinul de plata vizat de banca ,
reprezentand achitarea garantiei
de participare. - cont bancar in
care se va restitui garantia de
participare la licitatie dacă este
cazul. - dovada privind achitarea
obligatiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare
fiscala, eliberat de autoritatile
competente; - declaratia pe
propria raspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice, din care sa rezulte ca
aceasta nu se afla in reorganizare
judiciara, sau faliment; b) pentru
persoane fizice: - copie dupa
chitanta reprezentand contravaloarea caietului de sarcini. - copie
dupa chitanta sau ordinul de
plata vizat de banca , reprezentand achitarea garantiei de participare; - copie de pe actul de
identitate si de pe autorizatia de
functionare eliberata de autoritatea competenta sau dupa actul
legal de constituire (daca este
cazul); - copie de pe certificatul de
atestare fiscala eliberat de
organul fiscal competent.- împuternicire pentru participarea la
licitație – dacă este cazul. -cont
bancar în care se va restitui
garantia de participare la licitatie
dacă este cazul. Participantii la
licitatie vor depune garantia de
participare la licitatie care este
5% din valoarea de pornire a lici-

tației, respectiv de 2.100 lei.
Contravaloarea caietului de
sarcini este de 500 lei.
l În atenţia celor interesaţi!
Fundaţia Caritatea, persoană
juridică de drept privat, cu sediul
î n B u c u r e ş t i , S t r. D u n ă r e a
Albastră, nr.6, sector 3, telefon:
031.425.35.30, 031.425.35.31, fax:
031.425.35.34, formulează
prezenta invitaţie la negociere
pentru stabilirea condiţiilor de
vânzare a imobilului situat în
Iaşi, str. Sărăriei, nr. 6, bloc
UJCM, sc. A, et.Mezanin
(parţial), jud.Iaşi, înscris în
Cartea Funciară a Municipiului
Iaşi nr. 124224-C1-U10 având nr.
cadastral 19795/1/M/1, în suprafaţă utilă de 363mp, împreună cu
cotă indiviză înscrisă în Cartea
Funciară a Municipiului Iaşi
nr.124224-C1-U9 având nr.
cadastral 19795/1/P/6 şi în Cartea
Funciară nr.124224-C1-U11
având număr cadastral
19795/1/M/3, proprietatea Fundaţiei Caritatea, împreună cu
dreptul de folosinţă asupra terenului reprezentând cotă parte
indiviză, în condiţiile şi termenii
de mai jos: 1.Prezenta invitaţie la
negociere este adresată oricăror
persoane fizice sau juridice interesate de cumpărarea bunului
imobil. 2.Ofertele vor fi ferme şi
irevocabile, vor cuprinde numele
sau denumirea completă a participantului, termenul de valabilitate a ofertei, datele complete de
identificare a ofertantului,
persoana de contact, preţul oferit,
modalitatea de plată, garanţiile
care pot fi acordate în cazul plăţii
eşalonate a preţului şi orice alte
detalii pertinente referitoare la
cumpărarea imobilului. 3.Ofertele cu informaţiile solicitate pot
fi înregistrate la registratura
Fundaţiei Caritatea sau transmise exclusiv prin scrisoare recomandată, la adresa indicată mai
sus, până la data de 21.12.2017,
ora 17.00. Ofertele transmise
după data-limită sau prin alte
mijloace de comunicare (fax sau
e-mail) nu vor fi luate în considerare. 4.Fundaţia Caritatea este
persoană juridică de drept privat,
prin urmare acest anunţ nu este
supus legislaţiei privind achiziţiile publice. Prin formularea
ofertei şi transmiterea acesteia în
oricare din modalităţile precizate
mai sus, ofertantul înţelege şi
acceptă că prezenta invitaţie la
negociere nu obligă Fundaţia
Caritatea la semnarea contractului de vânzare-cumpărare şi, pe
cale de consecinţă: i.Fundaţia
Caritatea îşi rezervă dreptul de a
revoca prezenta invitaţie la negociere în orice moment, fără nici o
răspundere din partea sa, fără a fi
obligată să prezinte o justificare
sau să îndeplinească orice formalităţi; ii.Fundaţia Caritatea îşi
rezervă dreptul de a evalua ofer-
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tele primite în conformitate cu
criteriile proprii de evaluare, în
cadrul unui proces intern de
analiză şi selecţie a ofertelor care
va avea caracter confidenţial şi al
cărui rezultat nu va fi făcut
public; 5.Fundaţia Caritatea se
obligă să păstreze confidenţialitatea tuturor informaţiilor conţinute în ofertele primite. 6.
Fundaţia Caritatea oferă imobilul
spre vânzare în situaţia lui
actuală, fără nici un fel de
garanţii referitoare la posibilităţile urbanistice ale terenului sau
situaţia fizică a clădirii. 7.
Fundaţia Caritatea îşi rezervă
dreptul de a negocia cu participanţii şi de a solicita garanţii
pentru a asigura respectarea
termenilor ofertei. Fundaţia Caritatea practică o garanţie de bună
execuţie a ofertei în cuantum de
5% din preţul vânzării din ofertă.
Ofertele fără garanţie vor fi
descalificate. În cursul negocierilor, Fundaţia Caritatea poate să
solicite garanţii specifice pentru
executarea anumitor obligaţii din
ofertă, sub forma: (a)depozit
bancar la dispoziţia Fundaţiei
Caritatea sau (b)scrisoare de
garanţie bancară autonomă,
necondiţionată şi irevocabilă. 8.
Această invitaţie la negociere nu
constituie o obligaţie pentru
Fundaţia Caritatea de a înstrăina
imobilul menţionat la cel mai
mare preţ sau orice alt preţ.
Fundaţia Caritatea îşi rezervă
dreptul să negocieze cu oricare
dintre ofertanţi şi/sau să organizeze o competiţie între ofertanţi.
9.Pentru formularul „Invitaţie la
negociere”, precum şi pentru alte
detalii vă rugăm să accesaţi:
www.caritatea.ro, Secţiunea
Imobiliare. Relaţii suplimentare
la tel.031.425.35.30/
425.35.31/425.35.32.
l SC Auto Ro SRL, societate
aflata in faliment, prin lichidator
judiciar anunta vanzarea la licitatie stocului de piese auto si
bunuri mobile aflat in patrimoniul debitoarei si anume: amortizoare, set centura, axiale, discuri
de frana, suport cutie de viteza,
biele, cap bara, legatura axal,
bara directie, bielelte de directie,
bielete reglabile, brate, bucse, pipe
bielete, covorase, brate suspensie,
placa ambreaj, pivoturi, placute
de frana, saboti de frana, filtre,
filtre aer, filtre pompe de ulei,
filtre benzina, filtre pentru motor,
fise bujii, furtune de frana, ornament de frana de levier, de
antena, ornament banda, ornamente levier, set ochi pisica, set
pedale, set tuning, huse, covorase,
carpete, pentru diverse tipuri de
autoturisme, la pretul de
217.694,25 lei (fara TVA). Pretul
de pornire al licitatiei este redus
cu 25% din cel stabilit in raportul
de evaluare aprobat de Adunarea
Creditorilor in 13.08.2015 si in
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conformitate cu Adunarea Creditorilor din 28.11.2017. Sedintele
de licitatii vor avea loc pe data
de: 06.12.2017, 13.12.2017,
20.12.2017, 04.01.2017,
11.01.2017, orele 13.00, la sediul
lichidatorului judiciar din
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12,
bl. 33S1, et.7, cab 7B. Relatii
suplimentare la sediul lichidatorului judiciar, cat si la telefon
0344104525.
l SC Auto Ro SRL, societate
aflata in faliment, prin lichidator
judiciar anunta vanzarea la licitatie a urmatorului bun imobil
aflat in patrimoniul debitoarei:
Teren intravilan in suprafata
de 965 mp, situat in orasul
Comarnic, str. Podul Lung, nr. 71,
compus din suprafata de 347 mp,
inscrisa in CF nr.5127 a localitatii
Comarnic, suprafata de 193 mp
inscrisa in CF nr.5125 a localitatii
Comarnic, suprafata de 425 mp
inscrisa in CF nr.1007 a localitatii
Comarnic. Terenul intravilan in
suprafata de 965 mp, situat in
orasul Comarnic, str. Podul Lung,
nr. 71 cu componenta mentionata
mai sus se vinde la pretul de
23.850 lei (fara TVA). Pretul de
pornire al licitatiei este redus cu
25% din cel stabilit in raportul de
evaluare aprobat de Adunarea
Creditorilor in 13.08.2015 si in
conformitate cu Adunarea Creditorilor din 28.11.2017. Sedintele
de licitatii vor avea loc pe data
de: 06.12.2017, 13.12.2017,
20.12.2017, 04.01.2017,
11.01.2017, orele 13.00, la sediul
lichidatorului judiciar din
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12,
bl. 33S1, et. 7, cab 7B. Relatii
suplimentare la sediul lichidatorului judiciar, cat si la telefon
0344104525.
l SC Auto Ro SRL, societate
aflata in faliment, prin lichidator
judiciar anunta vanzarea la licitatie a urmatoarelor bunuri
mobile aflate in patrimoniul debitoarei si anume: Fiat Doblo, nr.
inmatriculare PH-12-VDB, an
fabricatie 2006, la pretul de 6675
lei (fara TVA), Iveco Daily, nr.
inmatriculare PH-09-YMZ, an
fabricatie 2004, la pretul de 9.975
lei (fara TVA), Iveco Daily, nr.
inmatriculare PH-08-ZCI, an
fabricatie 2002, la pretul de 9.975
lei (fara TVA), Seat Altea nr.
inmatriculare PH-13-JYJ, an
fabricatie 2005, la pretul de
11.700 lei (fara TVA), Seat Altea
nr. inmatriculare PH-13-JNX, an
fabricatie 2005, la pretul de
1 2 . 3 7 5 l e i ( f a r a T VA ) ,
Volkswagen nr. inmatriculare
PH-60-DAC, an fabricatie 2001,
la pretul de 6.675 lei (fara
TVA). Pretul de pornire al licitatiei este redus cu 25% din cel
stabilit in raportul de evaluare
aprobat de Adunarea Creditorilor
in 13.08.2015 si in conformitate
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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
cu Adunarea Creditorilor din
28.11.2017. Sedintele de licitatii
vor avea loc pe data de:
06.12.2017, 13.12.2017,
20.12.2017, 04.01.2017,
11.01.2017, orele 13.00, la sediul
lichidatorului judiciar din
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12,
bl. 33S1, et. 7, cab 7B. Relatii
suplimentare la sediul lichidatorului judiciar, cat si la telefon
0344104525.
l SC Fabissimo Group SRL, prin
lichidator judiciar, anunţă
vânzarea prin licitaţie publică a
bunurilor mobile aflate in patrimoniul acesteia. Pretul de pornire al
licitatiei este redus cu 50% din cel
stabilit in raportul de evaluare
incuviintat de Adunarea Creditorilor din 18.11.2015. Licitaţiile vor
avea loc pe data de: 06.12.2017,
08.12.2017, 12.12.2017, 14.12.2017,
18.12.2017, 20.12.2017, 22.12.2017,
08.01.2018, 10.01.2018, 12.01.2018,
16.01.2018, 18.01.2018, 22.01.2017,
23.01.2017, 25.01.2017, 29.01.2018,
31.01.2018, 05.02.2018, 07.02.2018,
12.02.2018 orele 13.00 în Ploieşti,

str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7,
cab. 7B, jud. Prahova. Relaţii
suplimentare la telefon
0732405295, 0344104525.
l SC Auto Ro SRL, societate
aflata in faliment, prin lichidator
judiciar anunta vanzarea prin
negociere directa a urmatorului
bun imobil aflat in patrimoniul
debitoarei: constructie C1 situata
in Sinaia, str. Walter Maracineanu, nr. 1-3, jud. Prahova,
compusa din cladire depozit si
administrativ la pretul de 300.000
euro + TVA, ce se va achita in lei
la cursul euro de la data efectuarii platii. Constructia C1 este
edificata pe un teren concesionat
de Consiliul Local Sinaia. C1 este
formata din 4 corpuri ce pot fi
utilizate independent: Corp A
(construcție P+1E+M - locuinta),
Corp B (constructie P-spatiu de
birouri), Corp C (constructie P service auto), Corp D (P+1E+M
– locuinta). Pretul negocierii
directe este cel stabilit de
Adunarea Creditorilor din
28.11.2017. Ofertele de negociere

directa cu pret de pornire a negocierii directe de 300.000 + TVA
pentru constructia C1 situata in
Sinaia, str. Walter Maracineanu,
nr. 1-3, jud. Prahova se pot
depune la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, str. Ion
Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7,
cab 7B. Detalii suplimentare in
caietul de sarcini si la telefon
0344104525.
l SC Pisa Eco Ambiente SRL,
prin lichidator judiciar, anunta
vanzarea la licitatie publica bunurilor mobile aflate in patrimoniul
societatii si anume: Magazie
depozit deseuri – 2 buc la pretul
de 420 lei/buc, Magazie depozit
deseuri – 2 buc la pretul de 210
lei/buc, Autospeciala Iveco, caroserie: gunoiera, an fabricatie
2002, stare functionala, caroserie:
gunoiera, necesita reparatii
ambreiaj, la pretul de 14600 lei,
Autospeciala Iveco, an fabricatie
2003, caroserie: gunoiera, stare
functionala, necesita mici reparatii, la pretul de 14.650 lei,
Autospeciala Iveco, an fabricatie
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2003, caroserie: gunoiera, stare
functionala, necesita mici reparatii, la pretul de 15.150 lei,
Autospeciala Fiat, an fabricatie
1988, caroserie: transp. containere gunoi, la pretul de 8000 lei,
Autospeciala Mercedes Benz, an
fabricatie 2001, caroserie: SG
gunoiera, stare functionala, la
pretul de 21.225 lei. Licitatia
publica are loc in baza hotararii
Adunarii Creditorilor din data de
22.06.2017 si a regulamentului de
participare la licitatie. Pretul de
pornire al licitatiei este cel stabilit
in raportul de evaluare. Licitatiile
vor avea loc pe data de
06.12.2017, 07.12.2017,
08.12.2017, 11.12.2017,
12.12.2017, 13.12.2017,
14.12.2017, 15.12.2017,
18.12.2017, 20.12.2017,
22.12.2017, 04.01.2018,
05.01.2018, 08.01.2018,
09.01.2018, 10.01.2018,
12.01.2018, 15.01.2018,
16.01.2017, 17.01.2018, orele
13.00 la sediul lichidatorului din
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl.
33S1 Cab. 7B Et. 7. Conditiile de
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participare si relatii suplimentare
la tel. 0344104525.

PIERDERI
l Pierdut carnet de student pe
numele Poenariu Beatrice AnneMarie, emis de Facultatea de
Farmacie Craiova. Se declară
nul.
l PFA Raducan Constantin
CUI 24551314 declar pierdută
cartea de intervenţie şi nr. de
ordine a casei de marcat model
SELIROM, taxi, cu seria 9632 şi
serie fiscală MB0254100401.
l Societatea Damian Grup SRL,
cu sediul în Cluj-Napoca, str.
Şerpuitoare, nr.7, judeţul Cluj,
identificată cu J12/126/2016 şi
CUI:18295346, declar pierderea
Certificatului Constatator pentru
a c t i v i t ă ţ i l a t e r ţ i n r.
52853/30.04.2009. Îl declar nul.
l Tutuiani Corneliu, serie CI AZ
204034, declar pierdut atestatul
de CPC marfă şi persoane.

