
www.jurnalul.ro IANUNȚURI

Miercuri, 24 iunie 2020

Supliment Anunțuri Mica Publicitate
Publică un anunţ în doi timpi şi trei mişcări!

➤ intră pe site-ul www.jurnalul.ro

➤ scrie textul

➤ alege ziua apariţiei

➤ plătește cu cardul

GATA!
Simplu, nu?

OFERTE SERVICIU
l Anunt din data de 15 iunie 2020. 
Primăria comunei Hangu, judeţul 
Neamţ, organizează Concurs pentru 
ocuparea pe durată nedeterminată a 
două posturi contractuale. Concursul 
se va desfăşura la sediul Primăriei 
comunei Hangu în ziua de 7 iulie 2020, 
ora 10:00, în două etape: proba scri-
să,proba practică şi interviul.La 
interviu sau după caz proba practică 
vor participa numai candidaţii care au 
obţinut minim 50 puncte la proba la 
proba scrisă. Dosarele de înscriere vor 
fi depuse până în ziua de 3 iulie 2020 
ora 12:00 la sediul Primăriei la 
doamna :Țîrdea Maria - consilier - 
s e c r e t a r u l  c o m i s i e i ; t e -
lefon:0731024840. Un post de 
muncitor calificat IV - compartiment 
administrarea pădurii si paşunilor 
comunale: studii medii absolvite cu 
diploma de bacalaureat ,specializare/ 
profil: exploatarea si industrializarea 
lemnului ; silvicultură. vechime în 
specialitatea studiilor - nu se solicită. 
Un post de muncitor calificat IV 
compartiment aducțiune cu apă şi 
canalizare: studii generale absolvite cu 
diploma,specilizare/profil lăcătuş 
construcții metalice şi utilaje tehnolo-
gice;sudare țevi polietilenă. Vechime în 
specialitatea studiilor - nu se solicită.

l SC Ion Mos SRL angajeaza munci-
tori necalificati pentru punctul de 
lucru din Dragomiresti fabrica pentru 
industria alimentara, activitate de 
depozit. Oferim: salariu fix+ bonuri 
de masa+ transport cu microbuzul 
firmei. Pentru mai multe informatii 
va rog sa sunati la numarul de telefon 
021.352.22.11/ 0730170364 Sau sa ne 
trimiteti  un CV pe adresa de 
mail secretariat@ionmos.eu

CITATII
l Se citează Garry Jacques, cu domi-
ciliul în Franța, localitatea Boulogne 
Sur Mer, str. Place Gustave Charpan-
tier, nr. 1 şi domiciliul/reşedinţa în 
Germania, cod poştal 24808, locali-
tatea Jevenstedt, strada Roggen 
Koppel, nr. 22, la Tribunalul Prahova, 
în dosar nr.2384/105/2019 pentru 06 
iulie 2020, sala 2 contencios cu obiect 
acţiune în constatare în contradic-
toriu cu Iacob Vasilica.

l Numitul Duţu Marius, cu ultimul 
domiciliu în comuna Borăneşti, 
judeţul Ialomiţa, este citat în data de 
23.07.2020, ora 9:00, la Judecătoria 
Urziceni, judeţul Ialomiţa, în dosar 
civil 4861/330/2017 având ca obiect 
tăgadă paternitate, în calitate de 
pârât, în contradictoriu cu recla-
manta Duţu Lavinia.

l Numita Nerissa Alfonso Francisco, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în com. 

Glâmbocata – Leordeni, judeţul 
Argeş,  este citată în data de 
29.06.2020, ora 10:00, la Judecătoria 
Topoloveni, cu sediul în oraşul Topo-
loveni, Calea Bucureşti nr. 111, jud. 
Argeş, completul C1, camera 1, în 
calitate de pârâtă în dosarul nr. 
2612/828/2019, pentru cauza având 
ca obiect divorţ, reclamant fiind 
Vulpe George.

l  Se citează numitul Olteanu 
Gabriel,  pârât în dossarul nr. 
1131/280/2013* la Judecătoria Piteşti, 
la termenul din 25.06.2020, complet 
C4-2, în proces cu Ştefan Maria şi 
alţii, având ca obiect partaj judiciar.

l Pârâtul Vatamanu Marian este 
citat pentru termenul din 15.07.2020 
ora 09:00 în dosar nr. 921/222/2019, la 
Judecătoria Dorohoi.

l Numitul Mesaros Peter Pal, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Sat 
Ghenci, Comuna Cauas, Jud.Satu 
Mare, este citat în calitate de pârât, în 
dosarul nr.10240/296/2019 al Judecă-
toriei Satu Mare, pentru termenul de 
judecată din data de 10.09.2020, sala 
nr. 6, ora 8:30, în proces cu Mesaros 
Maria Edit, având ca obiect succe-
siune şi partaj.

SOMATII
l Se aduce la cunostinta ca pe rolul 
Judecatoriei Arad se afla dosarul nr. 
775/55/2020 cu termen de judecata 
la data de 01 aprilie 2020, avand ca 
obiect cererea petentei Konczos 
Ileana cu domiciliul in Pecica, str. 
112, nr. 55, jud. Arad, pentru: 
constatarea dobandirii de catre 
petenta a imobilului situat in extra-
vilanul orasului Pecica, teren arabil 
de 5800 mp., inscris in CF. Nr. 31613 
Pecica, nr. cadastral - topografic 
316173 proprietatea tabulara a 
numitului Cara Ioan decedat la 
22.04.1992. Persoanele interesate pot 
face opozitie la numarul de dosar 
indicat mai sus in termen de o luna 
de la data publicarii prezentei 
somatii.

l Avand in vedere ca prin actiunea 
civila se face obiectul dosarului nr. 
19923/55/2019, al Judecatoriei Arad, 
petentul Carpaci Stefan solicita 
dobandirea prin uzurpaciune a drep-
tului de proprietate asupra imobi-
lului constand in teren arabil in 
suprafata de 20400 mp., situat in 
extravilanul orasului Curtici, avand 
nr. cadastral/ nr. topografic 307895, 
inscris in CF. 307895 Oras Curtici, 
CF in care este mentionat ca propri-
etar Pantea Ioana - invocand uzur-
paciunea reglementata de art. 28 art. 
130 din Legea nr. 115/1938 – invitam 
pe cei interesati sa faca opozitie fata 
de aceasta actiune, in termen de o 

luna de la afisarea prezentei somatii/ 
in caz contrar urmand a se trece la 
judecarea cauzei. Termen de jude-
cata fixat in cauza 27.07.2020 sala 
146, ora 8:55.

DIVERSE
l Ministerul Fondurilor Europene, 
titular al Programului Operațional 
Asistență Tehnică 2021-2027, anunţă 
publicul interesat asupra deciziei 
etapei de încadrare din cadrul proce-
durii de evaluare de mediu conform 
căreia: programul nu are efecte 
semnificative asupra mediului, nu 
necesită evaluare de mediu şi poate fi 
supus procedurii de adoptare fără 
aviz de mediu. Decizia este afişată pe 
pagina web a Ministerului Mediului, 
Apelor şi Pădurilor la următorul link 
: http://www.mmediu.ro/articol/
program-operational-asistenta-teh-
nica/3348. Observațiile publicului cu 
privire la decizia etapei de încadrare 
pot f i  transmise Ministerului 
Mediului, Apelor şi Pădurilor - 
Direcția Evaluare Impact şi Controlul 
Poluării, bld. Libertății nr. 12, sector 
5, Bucureşti, în termen de 10 zile de la 
data publicării anunțului.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin asociat 
coordonator Liscan Aurel, in calitate 
de lichidator judiciar al Rebel-House 
SRL desemnat prin hotararea nr.1443 
din data de 18.06.2020, pronuntata de 
Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a 
Civila in dosar nr. 16685/3/2019, noti-
ficã deschiderea falimentului prin 
procedura generala prevazuta de 
Legea nr.85/2014 împotriva Rebel-
House SRL cu sediul in Bucureşti 
Sectorul 1, Str. Petru şi Pavel, Nr. 52, 
CUI 22098318, nr. de ordine in regis-
trul comertului J40/13411/2007. 
Persoanele fizice si juridice care inre-
gistreaza un drept de creanta nascut 
dupa data deschiderii procedurii 
insolventei impotriva Rebel-House 
SRL vor formula declaratie de 
creanta care va fi inregistrata la grefa 
Tribunalului Bucureşti - Secţia a 
VII-a Civila, cu referire la dosarul nr. 
16685/3/2019, in urmatoarele conditii: 
a) termenul limita pentru inregis-
trarea cererii de admitere a creantelor 
in tabelul suplimentar al creantelor 
03.08.2020; b) termenul limita pentru 
verificarea creantelor, intocmirea, 
afisarea si comunicarea tabelului 
suplimentar al creantelor 02.09.2020; 
c) termenul pentru depunerea contes-
tatiilor la tabelul suplimentar va fi de 
7 zile de la publicarea in BPI a tabe-
lului suplimentar; d) termen pentru 
intocmirea si afisarea tabelului defi-
nitiv consolidat 02.10.2020.

l Pascalău Marinela PFA, în calitate 
de titular, anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere 

a avizului de gospodărire a apelor la 
Administraţia Bazinală de Apă 
Crişuri, pentru obiectivul „Elaborare 
documentaţie pentru modificare 
proiect autorizat, extindere şi schim-
bare destinaţie corp C1 din casă în 
pensiune agroturistică, prin AC 
276/06.09.2017 emisă de Preşedintele 
Consiliului Judeţean Cluj, amplasat 
în loc. Călățele Pădure, nr. 586A, 
com.Călățele, jud. Cluj. Publicul inte-
resat poate obţine informaţii supli-
mentare de la solicitantul avizului 
Pascalău Marinela PFA (com.Poieni, 
s a t  B o l o g a ,  n r. 2 3 2 A ,  j u d .
Cluj, tel.0774.083.680) sau de la ABA 
Crişuri (jud.Bihor, mun.Oradea, str.
Ion Bogdan, nr.35, tel.0259.442.033) 
până la data 01.07.2020

l  Panovici Alexandru Marcel, 
Constantin Răducu Florin, Dumi-
traşcu George Şerban, Obeanu Ecate-
rina, Dicu Ecaterina, Popescu 
Dumitru, Ciuculete Angela, Popescu 
Nicolae Sorin, Popescu Tiberiu Viorel, 
Georgiana Nicolette, Popescu Maria, 
Şerban Dumitru si Sfânta Mânăstire 
Ioachim şi Ana anunta publicul inte-
resat asupra deciziei de incadrare a 
planului Amenajamentul Fondului 
Forestier proprietate privată   aparți-
nând persoanelor fizice Panovici 
Alexandru Marcel, Constantin 
Răducu Florin, Dumitraşcu George 
Şerban, Obeanu Ecaterina, Dicu 
Ecaterina, Popescu Dumitru, Ciucu-
lete Angela, Popescu Nicolae Sorin, 
Popescu Tiberiu Viorel, Georgiana 
Nicolette, Popescu Maria, Şerban 
Dumitru şi persoanei juridice Sfânta 
Mânăstire Ioachim şi Ana din județul 
Gorj - U.P. I Cruşeț, cu amplasament 
în comunele Cruşeț, Căpreni şi 
Logreşti din județul Gorj. Amenaja-
mentul sus menționat, nu necesită 
evaluare de mediu şi evaluare adec-
vată şi se va supune procedurii de 
adoptare fără aviz de mediu. Docu-
mentația care a stat la baza luării 
deciziei de încadrare prin care planul 
se supune procedurii de adoptare fără 
aviz de mediu  poate fi consultată în 
zilele de luni-joi intre orele 9-16 şi 
vineri între orele 9:00-13:00 la sediu 
Agenției pentru Protecția Mediului 
Gorj, strada Unirii, nr. 76 , Tg. Jiu. 
Observațiile publicului se primesc 
zilnic la sediu APM Gorj în termen de 
10 (zece) zile calendaristice de la data 
publicării. În lipsa observațiilor justi-
ficate din partea publicului se va 
emite decizia etapei de încadrare. 

l H4l Sebastian Park S.R.L., cu 
sediul in Bucuresti, Soseaua Oltenitei, 
nr.105, Constructia C17- Pavilion 
Administrativ, camera - 1005, et. 10, 
Sect. 4, beneficiar al “Planul Urba-
nistic Zonal - Construire Ansamblu 
Locuinte Colective, Servicii, Comert 
Şi Birouri, Cu Regim De Inaltime 
S+P+11E+12E Duplex” amplasat in 

Calea Rahovei, nr. 286A (fosta sebas-
tian 88) si str. Mihail Sebastian, nr. 
88(Lot 12), Sect. 5, Bucuresti, anunta 
publicul interesat parcurgerii etapei 
de incadrare in cadrul sedintei Comi-
tetului Special constituit in data de 
16.06.2020 urmand ca planul/
programul sa fie supus procedurii de 
adoptare fara aviz de mediu. Comen-
tarii privind decizia etapei de inca-
drare se primesc in scris la sediul 
A.P.M.Bucuresti, in termen de 10 zile 
calendaristice de la publicarea anun-
tului.

l Parohia Sf.Nicolae Selari, prin SC 
Tipo Invest SRL, anunta publicul 
interesat asupra depunerii solicitarii 
de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul: Modificari Interi-
oare Pentru Functiunea De Spatii 
Comerciale, Alimentatie Publica Si 
Spatii Cazare propus a fi executat in 
in Bucuresti S3, str. Gabroveni Nr. 29/
Lipscani 66, Informatiile pivind 
proiectul porpus pot fi consultate la 
sediul autoritatii competente pentru 
protectia Mediului APM-Bucuresti 
din Aleea Morii nr.1 S6 Bucuresti si la 
sediul SC Tipo Invest SR, din str 
Blanari nr.16 Bucuresti, S3 in zilele de 
luni-vineri intre orele 9:00-12:00. 
Obesrvatiile publicului se primesc 
zilnic la sediul autoritatii competente 
pentru Protectia Mediului APM-Bu-
curesti.

l Parohia Sf.Nicolae Vladica, prin 
SC Tipo Invest SRL, anunta publicul 
interesat asupra depunerii solicitarii 
de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul: Modificari Interi-
oare Pentru Functiunea De Spatii 
Comerciale, Alimentatie Publica Si 
Spatii Cazare propus a fi executat in 
in Bucuresti S3, str.Gabroveni  Nr.31/ 
Lipscani 68. Informatiile pivind 
proiectul porpus pot fi consultate la 
sediul autoritatii competente pentru 
protectia Mediului APM-Bucuresti 
din Aleea Morii nr.1, S6 Bucuresti si 
la sediul SC Tipo Invest SR, din str 
Blanari nr. 16 Bucuresti S3 in zilele de 
luni-vineri intre orele 9:00-12:00. 
Obesrvatiile publicului se primesc 
zilnic la sediul autoritatii competente 
pentru Protectia Mediului APM-Bu-
curesti

l Primăria Beleți Negreşti anunţă 
publicul interesat asupra luării deci-
ziei etapei de încadrare de către 
Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Argeş, în cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra 
mediului, pentru proiectul „Sistem de 
alimentare cu apă în satul Beleți, 
comuna Beleți Negreşti, Judeţ Argeş 
-optimizarea soluţiei tehnico-econo-
mice”, propus a fi amplasat în 
comuna Beleți Negreşti, sat Beleți, 
judeţul Argeş. Proiectul deciziei de 
încadrare şi motivele care o funda-
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mentează pot fi consultate la APM 
Argeş, cu sediul în Piteşti, str. Egali-
tății, nr. 50, judeţul Argeş, în zilele de 
luni-vineri, între orele 10:00-13:00, 
precum şi la următoarea adresă de 
internet http://ap.mag.anm.ro. 
Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observații la proiectul 
deciziei de încadrare la sediul APM 
Argeş, în termen de 10 zile de Ia data 
publicării anunţului pe pagina de 
internet a APM Argeş.

l Sim-Mat Construzioni SRL, titular 
al proiectului: Înființare capacitate 
turistică D+P+4E+Eth (casa scării+-
lift) cu spațiu comercial la parter şi 
împrejmuire teren, propus a fi 
amplasat în oraş Năvodari, zona 
Mamaia Nord, str.Promenada Năvo-
dari, nr.FN, lot 3/1/1/2/1/2/2, nr.
cadastral 116474, județul Constanța, 
anunță publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare de 
către APM Constanța: Nu este nece-
sară efectuarea evaluării impactului 
asupra mediului, în cadrul proce-
durii de evaluare a impactului 
asupra mediului. 1.Proiectul deciziei 
de încadrare şi motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la 
sediul Agenției pentru Protecţia 
Mediului Constanța, din municipiul 
Constanța, str.Unirii nr.23, județul 
Constanța, zilnic între orele 9:00-
13:00, precum şi la următoarea 
adresă de internet (http:\\apmct.
anpm.ro). Publicul interesat poate 
înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data publi-
cării anunţului pe pagina de internet 
a autorităţii competente pentru 
protecţia mediului.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL reprezentată prin asociat 
coordonator Liscan Aurel, în calitate 
de lichidator judiciar al Deep Inn 
Construct SRL desemnat prin hota-
rarea nr.1393 din data de 17.06.2020, 
pronunţată de Tribunalul Bucureşti 
- Secţia a VII -a Civilă, în dosar nr. 
35737/3/2019, notificã deschiderea 
falimentului prin procedură simplifi-
cată prevazută de Legea nr. 85/2014 
împotriva Deep Inn Construct SRL, 
cu sediul social în Bucureşti, Sectorul 
2, Şoseaua Colentina, Nr. 64, Bloc 
105, Scara A, Etaj 7, Ap. 45, CUI 
30063744, nr. de ordine în registrul 
comerţului J40/4227/2012. Persoa-
nele fizice şi juridice care înregis-
trează un drept de creanţă împotriva 
Deep Inn Construct SRL vor 
formula declaraţie de creanţă care va 
fi inregistrată la grefa Tribunalul 
Bucureşti - Secţia a VII-a Civilă, cu 
referire la dosarul nr. 35737/3/2019, 
în urmatoarele condiţii : a) termenul 
limită pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţelor în tabelul 
creanţelor 31.07.2020; b) termenul 

limita pentru verificarea creanţelor, 
intocmirea, afişarea şi comunicarea 
tabelului preliminar al creanţelor 
10.08.2020; c) termenul limita pentru 
definitivarea tabelului creanţelor la 
04.09.2020; d) data primei şedinţe a 
adunarii generale a creditorilor 
14.08.2020, ora 14:00; e) adunarea 
generală a asociaţilor Deep Inn 
Construct SRL la data de 03.07.2020, 
ora 14:00 la sediul lichidatorului 
judiciar.

IMOBILIARE
l Anunț De Publicitate Privind 
Cumpărarea Unui Imobil Cu Desti-
nația De Sediu Pentru Autoritatea 
Națională Pentru Administrare Şi 
Reglementare În Comunicații. Auto-
ritatea Națională Pentru Adminis-
t r a r e  Ş i  R e g l e m e n t a r e  Î n 
Comunicații, cu sediul în Bucureşti, 
str. Delea Nouă, nr. 2, sector 3; 
e-mail: ancom@ancom.ro, web: www.
ancom.ro, în calitate de autoritate 
contractantă. Obiectul Procedurii: 
Achiziția unui imobil cu destinația de 
sediu central pentru Autoritatea 
Națională pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicații; Proce-
dura de atribuire aplicată: procedură 
internă; Modul obținerii documenta-
ției de achiziție. Gratuit: prin descăr-
carea de pe site-ul Ancom, respectiv 
www.ancom.ro - secțiunea Anunțuri 
- Anunțuri achiziții imobile; de la 
sediul autorității contractante; prin 
orice formă legală de transmitere, în 
urma unei solicitări scrise, înregis-
trată la Ancom Sediul Central. 
Termenul limită de depunere a ofer-
telor: data de 17.08.2020, ora 11:00; 
a) Adresa la care se depun ofertele: 
sediul Ancom, str. Delea Nouă, nr. 2, 
sector 3, Bucureşti - Registratură; b) 
Limba în care se redactează oferte: 
limba română; Data, ora şi locul 
deschiderii  ofertelor: data de 
17.08.2020, ora 12:00, sediul Ancom, 
str. Delea Nouă, nr. 2, sector 3, Bucu-
reşti; Criterii de calificare ofertanți: 
conform Cap.2 şi Cap.3 din Caietul 
de sarcini; Criteriul de atribuire: 
obținerea celui mai bun punctaj, 
conform Cap.5 din Caietul de 
sarcini; Perioada de timp în care 
ofertantul trebuie să îşi mențină 
oferta valabilă - până la 31 martie 
2021; Depunerea ofertelor: se va 
efectua conform Cap. 4, pct.4.1 - 
Etapa de depunere a ofertelor şi 
Cap.8 - Modul de prezentare a ofer-
telor din Caietul de sarcini şi ofertele 
pot fi depuse incepând cu data de 06 
iulie 2020; Reguli pentru solicitările 
de clarificări: Toți posibilii ofertanți 
pot solicita clarificări, în scris, atât de 
la sediul central Ancom, cât şi pe 
email la adresa achizitiesc@ancom.
ro, până la data de 20.07.2020, ora 
14:00. Solicitările primite ulterior 
acestei date nu vor fi luate în consi-

derare. Autoritatea contractantă va 
răspunde solicitării în cel mult 5 zile 
lucrătoare de la primire. Regulile de 
formulare a contestațiilor: conform 
prevederilor Caietului de Sarcini. 
Contestațiile se depun, în scris, la 
sediul central Ancom. Comisia de 
soluționare a contestațiilor va trans-
mite ofertantului contestatar un 
exemplar al procesului verbal de 
soluționare a contestației. Relații 
suplimentare: De luni până joi, în 
intervalul orar 08:30 - 17:00 şi vineri, 
în intervalul orar 08:30 - 14:30, 
persoană de contact Florian Gomoi, 
te l .  mobi l / f ix :  0771.168.190/ 
0372.845.541 sau pe email la adresa 
achizitiesc@ancom.ro Orice ofertant 
poate participa la deschiderea ofer-
telor în condițiile menționate în 
Caietul de sarcini.

ADUNARI GENERALE
l Silk Estate S.A. J 13/1895/2013, 
C U I  3 2 1 5 5 8 9 5 ,  M u n i c i p i u l 
Constanţa, strada Timişanei nr. 34, 
încăperea  6 ,  e ta j  2 ,  judeţul 
Constanţa. Convocare. Subsemnatul, 
Raduca Septimiu Manuel, în calitate 
de administrator unic al societăţii 
Silk Estate S.A., convoacă Adunarea 
generală ordinară a acţionarilor 
S o c i e t ă ţ i i  S i l k  E s t a t e  - 
S.A.(„Societatea”), persoană juridică 
română, cu sediul în Municipiul 
Constanţa, strada Timişanei nr. 34, 
încăperea  6 ,  e ta j  2 ,  judeţul 
Constanţa, înregistrată la O.R.C. de 
pe lângă Tribunalul Constanţa sub 
nr. J13/1895/2013, având CUI 
32155895, în data de 27.07.2020, la 
ora 11:00, la sediul societăţii din 
Municipiul Constanţa, strada Timi-
şanei nr. 34, încăperea 6, etaj 2, 
judeţul Constanţa, cu următoarea 
ordine de zi: 1. Prezentarea şi apro-
barea Raportului Administratorului 
pe anul 2019; 2. Prezentarea Rapor-
tului Comisiei de Cenzori privind 
situaţia financiară anuală la 
31.12.2019; 3. Discutarea şi apro-
barea situaţiei financiare anuale pe 
anul 2019; 4. Descărcarea de gestiune 
a administratorului pentru anul 
2019; 5. Diverse. În cazul în care la 
data şi la ora precizate se constată că 
nu sunt îndeplinite condiţiile nece-
sare pentru desfăşurarea Adunării 
Generale Ordinare, se convoacă o 
nouă Adunare Generală Ordinară, 
cu aceeaşi ordine de zi şi în acelaşi 
loc, în data de 28.07.2020, ora 11:00. 
La Adunarea Generală Ordinară vor 
participa toţi acţionarii înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor la data de 
1.07.2020, stabilită ca dată de refe-
rinţă. Acţionarii pot participa la 
adunare direct sau prin mandatari 
împuterniciţi cu procură specială, ce 
se va depune la sediul societăţii până 
la data de 24.07.2020. Administrator 
Unic, Raduca Septimiu Manuel.

l Convocare: Preşedintele Consi-
liului de administraţie al societăţii 
Athenee Palace SA, societate pe 
acţiuni română cu sediul în Bucu-
reşti, B-dul Poligrafiei nr.1C, Clădire 
Birouri Ana Holding, etaj 1, Biroul 
nr. 10, număr de ordine în Registrul 
Comerţului Bucuresti J40/612/1991, 
C.U.I. RO 1569250, convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor la data de 28 iulie 2020, 
ora 9:00, în Bucureşti, B-dul Poligra-
fiei nr.1C, Clădire Birouri Ana 
Holding, et.1, biroul 10, sector 1, 
pentru toţi acţionarii înregistraţi în 
registrul acţionarilor, la sfârşitul zilei 
de 15 iulie 2020, cu următoarea 
ordine de zi: 1. Aprobarea retragerii 
de la tranzacţionare de pe piaţa 
A.T.S.-AeRO a acţiunilor emise de 
Athenee Palace SA, radierea lor din 
evidenţele A.S.F., în temeiul prevede-
rilor art.60 lit.c) din Legea 24/2017 şi 
ale art.218 şi 115 lit.b) pct.A din 
Regulamentul ASF nr.5/2018 şi 
declararea societăţii de tip închis. 2. 
Prezentarea şi aprobarea Raportului 
de evaluare întocmit de evaluatorul 
autorizat independent înregistrat la 
A.S.F. cu privire la preţul pe acţiune, 
care urmează să fie achitat în cazul 
retragerii acţionarilor din cadrul 
societăţii. 3. Prezentarea şi aprobarea 
Raportului administratorilor privind 
concluziile evaluatorului indepen-
dent şi preţul propus al unei acţiuni, 
care urmează a fi achitat în cazul 
retragerii acţionarilor din cadrul 
societăţii. 4. Aprobarea preţului unei 
acţiuni care urmează să fie achitat în 
cazul retragerii acţionarilor din 
cadrul societăţii. 5. Aprobarea moda-
lităţii de retragere din societate a 
acţionarilor care nu sunt de acord cu 
hotărârea A.G.E.A. de retragere de 
la tranzacţionare şi a modalităţii de 
achitare către acţionari a contrava-
lorii acţiunilor. 6. Aprobarea datei de 
30/10/2020 ca „dată de înregistrare” 
pentru identificarea acţionarilor 
asupra cărora se răsfrâng efectele 
hotărârii Adunării şi a datei de 
29/10/2020 ca „ex date”. 7. Apro-
barea împuternicirii reprezentantului 
societăţii, d-na Mateiaş Liliana 
Rodica, Preşedinte C.A.- Director 
General, să efectueze toate demersu-
rile necesare în vederea înregistrării 
hotărârilor Adunării Generale a 
Acţionarilor şi îndeplinirii tuturor 
formalităţilor necesare în faţa autori-
tăţilor competente, incluzând, dar 
fără a se limita O.R.C., B.V.B., 
A.S.F., D.C. În vederea exercitării 
atribuţiilor, dna Mateiaş Liliana 
Rodica îşi poate substitui o altă 
persoană. În cazul în care nu sunt 
îndeplinite condiţiile legale de desfă-
şurare a Adunării Generale Extraor-
dinare a acţionarilor,  a doua 
Adunare Generală Extraordinară 
este convocată pentru data de 29 
iulie 2020, în acelaşi loc, la aceeaşi 

oră, cu aceeaşi ordine de zi.  Accesul 
acţionarilor indreptatiti sa participe 
la Adunarea Generală este permis 
prin simpla probă a identităţii aces-
tora, cu actul de identitate, facută în 
cazul acţionarilor persoane fizice, iar 
în cazul persoanelor juridice sau a 
reprezentanţ i lor  acţ ionari lor 
persoane fizice, cu împuternicire 
dată persoanei fizice care le repre-
zintă, în limba română. La adunare 
au drept sa participe şi să voteze toţi 
acţionarii societăţii înregistraţi la 
sfârşitul zilei de 15/07/2020, în Regis-
trul Acţionarilor, gestionat de Depo-
zitarul Central SA, care este data de 
referinţă a adunării convocate. Acţi-
onarii pot participa la şedinţa 
adunării generale, personal sau prin 
reprezentanţi, pe bază de împuterni-
cire specială sau generală, în condi-
ţiile prevăzute de art. 243 din Legea 
nr. 297/2004 privind piaţa de capital 
şi art. 92 din Legea 24/2017. Împu-
ternicirile speciale sau generale vor fi 
utilizate în condiţiile stabilite de 
Regulamentul A.S.F. nr.5/2018, iar 
modelul acestora va putea fi obţinut 
de la sediul societăţii. Împuternicirea 
specială se va întocmi în trei exem-
plare originale (unul pentru acţionar, 
unul pentru reprezentant şi unul 
pentru emitent). După semnare, 
exemplarul pentru emitent, însoţit de 
copia actului de identitate a celui 
reprezentat, va fi trimis spre înregis-
trare societăţii cel târziu cu 48 de ore 
înainte de adunarea generală, acestea 
putând fi trimis şi prin fax (nr. fax: 
0213181300) sau prin email la 
adresa: athenee.palace@gmail.com, 
reprezentantul acţionarului fiind 
obligat ca la data adunării generale a 
acţionarilor, să aibă asupra sa 
procura în original. Împuternicitul 
nu poate fi substituit de o altă 
persoană. Nu poate fi acordată împu-
ternicire unei persoane af lată în 
conflict de interese conform art.243 
alin.64 din Legea 297/2004. Unul sau 
mai mulţi acţionari reprezentând 
individual sau împreună cel puţin 
5% din capitalul social au dreptul: de 
a introduce puncte pe ordinea de zi a 
Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor, cu condiţia ca fiecare 
punct să fie însoţit de o justificare sau 
de un proiect de hotărâre propus 
spre adoptare de către adunarea 
generală a acţionarilor; de a propune 
proiect de hotărâre pentru punctele 
incluse sau propuse spre a fi incluse 
pe ordinea de zi, în termen de cel 
mult 15 zile de la publicarea 
prezentei covocări în Monitorul 
Oficial al României Partea a IV-a. 
Fiecare acţionar are dreptul să adre-
seze consiliului de administraţie 
întrebări în scris privind punctele de 
pe ordinea de zi, împreună cu acte 
care permit identificarea acţionarului 
astfel încât acestea să fie înregistrate 
de primire la sediul Societăţii în 
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termen de cel mult 15 zile de la publi-
carea prezentei covocări în Monitorul 
Oficial al României Partea a IV-a, cu 
menţiunea scrisă clar „Pentru 
Adunarea Generală Extraordinară a 
a c ţ i o n a r i l o r  d i n  d a t a  d e 
28/29.07.2020”, urmând a i se 
răspunde în cadrul adunării generale. 
Întrebările acţionarilor vor putea fi 
transmise prin servicii de curierat sau 
prin mijloace electronice (prin email 
la adresa: athenee.palace@gmail.
com). Se va considera că un răspuns 
este dat dacă informaţia relevantă 
este disponibilă pe pagina de internet 
a societăţii, în format întrebare- 
răspuns. Orice acţionar are garantat 
exerciţiul liber al drepturilor sale 
conform prevederilor legale aplicabile 
şi ale Actului constitutiv al societăţii. 
Începând cu data de 26.06.2020, 
modelele de împuterniciri, documen-
tele şi materialele informative referi-
toare la problemele incluse pe ordinea 
de zi a adunării generale a acţiona-
rilor, proiectele de hotărâri precum şi 
orice alte informaţii suplimentare se 
pot obţine de la sediul societăţii, între 
orele 9:00-17:00, şi la tel. 0212021199. 
Acţionarii îşi pot exercita dreptul de 
vot prin corespondenţă, iar buletinele 
de vot prin corespondenţă vor fi puse 
la dispoziţia acţionarilor la cererea 
acestora la sediul Societăţii din Bucu-
reşti, B-dul Poligrafiei nr. 1C, Clădire 
Birouri Ana Holding, etaj 1, Biroul nr. 
10, precum şi pe site-ul societăţii 
www.athenee-palace.ro. În cazul 
votului prin corespondenţă, buletinul 
de vot, completat şi semnat, va fi 
transmis prin poştă sau prin e-mail, 
cu semnătură electronică extinsă, 
conform Legii nr.455/2001 până la 
data de 27 iulie 2020, inclusiv, la 
adresa societăţii, respectiv la adresa 
de e-mail: athenee.palace@gmail.com 
cu menţiunea scrisă clar „Pentru 
adunarea generală extraordinară a 
a c ţ i o n a r i l o r  d i n  d a t a  d e 
28/29.07.2020.” Athenee Palace SA 
Prin: Mateiaş Liliana Rodica– Preşe-
dinte al Consiliului de administraţie.

LICITATII
l SC Luges Ferm SRL, prin lichi-
dator, anunta vanzarea la licitatie 
publica a urmatoarelor bunuri mobile 
af late in patrimoniul societatii, 
respectiv: Betoniera la pretul de 675 
lei fara TVA; Ciocan Rotopercutor la 
pretul de 64,50 lei fara TVA; Remorca 
AN 550 la pretul de 1.425 lei fara 
TVA; Autoturism Marca Renault 
Kangoo la pretul de 3.937,50 lei fara 
TVA; Imprimanta Samsung la pretul 
de 75 lei fara TVA. Precizam ca 
preturile sunt scazute la 75% fata de 
cele din raportul de evaluare. Licita-
tiile publice au loc in baza hotararii 
Adunarii Creditorilor din 20.01.2020 
si vor avea loc pe data de: 29.06.2020, 
01.07.2020, 03.07.2020, 07.07.2020, 

09.07.2020, 14.07.2020, 16.07.2020, 
21.07.2020, 23.07.2020 si 29.07.2020, 
orele 12:00, la sediul lichidatorului 
din Ploiesti, str. Ion Maiorescu nr. 12, 
Bl. 33S1, Cab. 7B, Et. 7. Relatii supli-
mentare la tel. 0344104525.

l Primăria Municipiului Piatra-
Neamţ Anunţă Organizarea licitației 
publice pentru concesionarea tere-
nului în suprafaţă de 3.756 mp, situat 
în Piatra-Neamţ, str. Izvoare nr. 82, în 
vederea construirii unei hale cu desti-
nația de fabrică de ambalaje 100% 
biodegradabile.1. Informaţii generale 
privind concedentul, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, numărul 
de telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: 
Primaria Municipiului Piatra-Neamț, 
Strada Ștefan cel Mare nr. 6-8, Piatra-
Neamț, județul Neamț, telefon: 
0233218991, fax: 0233 215374 , 
e-mail: infopn@primariapn.ro , 
C.U.I. 2612790. 2. Informaţii generale 
privind obiectul concesiunii, în special 
descrierea şi identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: 
concesionarea prin licitatie publica a 
terenului in suprafata de 3.756 mp, 
aparținând domeniului privat al 
municipiului Piatra-Neamț, situat in 
str. Izvoare nr. 82, conform O.U.G. 
57/2019 si HCL nr. 40 din 30.01.2020. 
3. Informaţii privind documentaţia 
de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modali-
tăţile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: prin soli-
citarea scrisă, transmisă cu cel puțin 4 
zile înainte, de la sediul Primăriei 
Municipiului Piatra-Neamț. 3.2. 
Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atri-
buire: Direcția Patrimoniu, Primăria 
Municipiului Piatra-Neamț, Strada 
Ștefan cel Mare , nr. 6-8, Piatra-
Neamț, județul Neamț. 3.3. Costul şi 
condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar : persoanele intere-
sate pot achita contravaloarea docu-
mentației de atribuire de 100 lei la 
casieria Primariei Municipiului 
Piatra-Neamț, sau prin ordin de plată 
în contul Municipiului Piatra-Neamț 
RO82TREZ4915006XXX000150 3.4. 
Data limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 23.07.2020, ora 16:30. 4. 
Informaţii privind ofertele: se regă-
sesc în caietul de sarcini. 4.1. Data 
limită de depunere a ofertelor: 
28.07.2020, ora 16:30. 4.2. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Oferta va 
fi depusă la sediul Primăriei Munici-
piului Piatra-Neamț, Strada Ștefan 
cel Mare nr.6-8, Piatra-Neamț,județul 
Neamț. 4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: 
două exemplare- original şi copie. 5. 
Data şi locul la care se va desfăşura 

sedinţa publică de deschidere a ofer-
telor: 29.07.2020, ora 13:00, la sediul 
Primăriei 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 compe-
tente în soluţionarea litigiilor apărute 
şi  termenele pentru sesizarea 
instanţei: acțiunea în justiție se poate 
introduce la secția de contencios 
administrativ a Tribunalului Neamț, 
municipiul Piatra Neamț, cod 610012, 
j u d e t u l  N e a m ț ,  t e l e f o n / f a x 
0233232363,e-mail: tr-neamț@just.ro. 

l 1. Informații generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa 
de e-mail, persoană de contact: 
Comuna Polovragi, CUI 4718977, 
Strada Drumul lui Burebista, nr. 128, 
Polovragi, judeţul Gorj, telefon 
0253476135, fax 0253476015, email 
persoană de contact: primariapolo-
vragi@yahoo.com. 2. Informații 
generale privind obiectul concesiunii, 
în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie concesi-
onat: Terenuri intravilane aparținând 
domeniului privat al comunei Polo-
vragi, județul Gorj, destinate constru-
irii de pensiuni turistice, case de 
vacanță etc, conform Hotărârii 
Consiliului Local Polovragi nr. 140 
din 20.12.2019 şi conform OUG nr. 
57/2019, după cum urmează: 1. 
Număr cadastral: 35721, Carte 
Funciară UAT Polovragi: 35721, 
suprafața intabulată: 594 mp, 
valoarea minimă a redevenței: 356,40 
euro/an; 2. Număr cadastral: 35722, 
Carte Funciară UAT Polovragi: 
35722, suprafața intabulată: 510 mp, 
valoarea minimă a redevenței: 306,00 
euro/an; 3. Număr cadastral: 35116, 
Carte Funciară UAT Polovragi: 
35116, suprafața intabulată: 566 mp, 
valoarea minimă a redevenței: 339,60 
euro/an; 4. Număr cadastral: 35728, 
Carte Funciară UAT Polovragi: 
35728, suprafața intabulată: 1537 mp, 
valoarea minimă a redevenței: 922,20 
euro/an; 5. Număr cadastral: 35730, 
Carte Funciară UAT Polovragi: 
35730, suprafața intabulată: 400 mp, 
valoarea minimă a redevenței: 240,00 
euro/an; 6. Număr cadastral: 35729, 
Carte Funciară UAT Polovragi: 
35729, suprafața intabulată: 400 mp, 
valoarea minimă a redevenței: 240,00 
euro/an; 7. Număr cadastral: 35201, 
Carte Funciară UAT Polovragi: 
35201, suprafața intabulată: 400 mp, 
valoarea minimă a redevenței: 240,00 
euro/an; 8. Număr cadastral: 35726, 
Carte Funciară UAT Polovragi: 
35726, suprafața intabulată: 1537 mp, 
valoarea minimă a redevenței: 922,20 
euro/an; 9. Număr cadastral: 35202, 
Carte Funciară UAT Polovragi: 
35202, suprafața intabulată: 400 mp, 

valoarea minimă a redevenței: 240,00 
euro/an; 10. Număr cadastral: 35731, 
Carte Funciară UAT Polovragi: 
35731, suprafața intabulată: 400 mp, 
valoarea minimă a redevenței: 240,00 
euro/an; 11. Număr cadastral: 35737, 
Carte Funciară UAT Polovragi: 
35737, suprafața intabulată: 800 mp, 
valoarea minimă a redevenței: 480,00 
euro/an; 12. Număr cadastral: 35733, 
Carte Funciară UAT Polovragi: 
35733, suprafața intabulată: 400 mp, 
valoarea minimă a redevenței: 240,00 
euro/an; 13. Număr cadastral: 35736, 
Carte Fnciară UAT Polovragi: 35736, 
suprafața intabulată: 400 mp, 
valoarea minimă a redevenței: 240,00 
euro/an; 14. Număr cadastral: 35735, 
Carte Funciară UAT Polovragi: 
35735, suprafața intabulată: 400 mp, 
valoarea minimă a redevenței: 240,00 
euro/an; 15. Număr cadastral: 35734, 
Carte Funciară UAT Polovragi: 
35734, suprafața intabulată: 400 mp, 
valoarea minimă a redevenței: 240,00 
euro/an; 16. Număr cadastral: 35727, 
Carte Funciară UAT Polovragi: 
35727, suprafața intabulată: 1537 mp, 
valoarea minimă a redevenței: 922,20 
euro/an; 17. Număr cadastral: 35723, 
Carte Funciară UAT Polovragi: 
35723, suprafața intabulată: 483 mp, 
valoarea minimă a redevenței: 289,80 
euro/an; 18. Număr cadastral: 35715, 
Carte Funciară UAT Polovragi: 
35715, suprafața intabulată: 400 mp, 
valoarea minimă a redevenței: 240,00 
euro/an; 19. Număr cadastral: 35714, 
Carte Funciară UAT Polovragi: 
35714, suprafața intabulată: 400 mp, 
valoarea minimă a redevenței: 240,00 
euro/an; 20. Număr cadastral: 35157, 
Carte Funciară UAT Polovragi: 
35157, suprafața intabulată: 400 mp, 
valoarea minimă a redevenței: 240,00 
euro/an; 21. Număr cadastral: 35158, 
Carte Funciară UAT Polovragi: 
35158, suprafața intabulată: 291 mp, 
valoarea minimă a redevenței: 174,60 
euro/an; 22. Număr cadastral: 35159, 
Carte Funciară UAT Polovragi: 
35159, suprafața intabulată: 457 mp, 
valoarea minimă a redevenței: 274,20 
euro/an; 23. Număr cadastral: 35709, 
Carte Funciară UAT Polovragi: 
35709, suprafața intabulată: 400 mp, 
valoarea minimă a redevenței: 240,00 
euro/an; 24. Număr cadastral: 35706, 
Carte Funciară UAT Polovragi: 
35706, suprafața intabulată: 400 mp, 
valoarea minimă a redevenței: 240,00 
euro/an; 25. Număr cadastral: 35707, 
Carte Funciară UAT Polovragi: 
35707, suprafața intabulată: 344 mp, 
valoarea minimă a redevenței: 206,40 
euro/an; 26. Număr cadastral: 35713, 
Carte Funciară UAT Polovragi: 
35713, suprafața intabulată: 400 mp, 
valoarea minimă a redevenței: 240,00 
euro/an; 27. Număr cadastral: 35712, 
Carte Funciară UAT olovragi: 35712, 
suprafața intabulată: 400 mp, 
valoarea minimă a redevenței: 240,00 

euro/an; 28. Număr cadastral: 35711, 
Carte Funciară UAT Polovragi: 
35711, suprafața intabulată: 400 mp, 
valoarea minimă a redevenței: 240,00 
euro/an; 29. Număr cadastral: 35710, 
Carte Funciară UAT Polovragi: 
35710, suprafața intabulată: 677 mp, 
valoarea minimă a redevenței: 406,20 
euro/an; 30. Număr cadastral: 35697, 
Carte Funciară UAT Polovragi: 
35697, suprafața intabulată: 400 mp, 
valoarea minimă a redevenței: 240,00 
euro/an; 31. Număr cadastral: 35695, 
Carte Funciară UAT Polovragi: 
35695, suprafața intabulată: 406 mp, 
valoarea minimă a redevenței: 243,60 
euro/an; 32. Număr cadastral: 35696, 
Carte Funciară UAT Polovragi: 
35696, suprafața intabulată: 431 mp, 
valoarea minimă a redevenței: 258,60 
euro/an; 33. Număr cadastral: 35389, 
Carte Funciară UAT Polovragi: 
35389, suprafața intabulată: 400 mp, 
valoarea minimă a redevenței: 240,00 
euro/an; 34. Număr cadastral: 35708, 
Carte Funciară UAT Polovragi: 
35708, suprafața intabulată: 411 mp, 
valoarea minimă a redevenței: 246,60 
euro/an; 35. Număr cadastral: 35154, 
Carte Funciară UAT Polovragi: 
35154, suprafața intabulată: 400 mp, 
valoarea minimă a redevenței: 240,00 
euro/an; 36. Număr cadastral: 35702, 
Carte Funciară UAT Polovragi: 
35702, suprafața intabulată: 400 mp, 
valoarea minimă a redevenței: 240,00 
euro/an; 37. Număr cadastral: 35701, 
Carte Funciară UAT Polovragi: 
35701, suprafața intabulată: 400 mp, 
valoarea minimă a redevenței: 240,00 
euro/an; 38. Număr cadastral: 35703, 
Carte Funciară UAT Polovragi: 
35703, suprafața intabulată: 1250 mp, 
valoarea minimă a redevenței: 750,00 
euro/an; 39. Număr cadastral: 35704, 
Carte Funciară UAT Polovragi: 
35704, suprafața intabulată: 1238 mp, 
valoarea minimă a redevenței: 742,80 
euro/an; 40. Număr cadastral: 35705, 
Carte Funciară UAT Polovragi: 
35705, suprafața intabulată: 400 mp, 
valoarea minimă a redevenței: 240,00 
euro/an; 41. Număr cadastral: 35206, 
Carte Funciară UAT Polovragi: 5206, 
suprafața intabulată: 400 mp, 
valoarea minimă a redevenței: 240,00 
euro/an; 42. Număr cadastral: 35700, 
Carte Funciară UAT Polovragi: 
35700, suprafața intabulată: 400 mp, 
valoarea minimă a redevenței: 240,00 
euro/an; 43. Număr cadastral: 35732, 
Carte Funciară UAT Polovragi: 
35732, suprafața intabulată: 400 mp, 
valoarea minimă a redevenței: 240,00 
euro/an; 44. Număr cadastral: 35207, 
Carte Funciară UAT Polovragi: 
35207, suprafața intabulată: 401 mp, 
valoarea minimă a redevenței: 240,60 
euro/an. 3. Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea 
sau modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
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exemplar al documentației de atri-
buire: la cerere, de la sediul instituției, 
Compartimentul financiar-contabili-
tate, taxe și impozite. 3.2. Denumirea 
și adresa serviciului/compartimen-
tului din cadrul concedentului, de la 
care se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Se poate 
obține de la Compartimentul financi-
ar-contabilitate, taxe și impozite din 
cadrul Primăriei comunei Polovragi, 
județul Gorj, strada Drumul lui Bure-
bista, nr. 128, județul Gorj. 3.3. Costul 
și condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul: 100 
lei / exemplar, se achită cash la casi-
eria Primăriei comunei Polovragi. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 08/07/2020, orele 16:00  4. 
Informaţii privind ofertele: Oferta 
proprui-zisă însoțită de toate celelalte 
documente care dovedesc îndepli-
nirea criteriilor de atribuire vor fi 
depuse în două exemplare, din care 
un exemplar original și o copie 
conformată sub semnătură de către 
ofertant, fiecare în câte un plic 
distinct. Ambele plicuri vor fi sigilate 
și vor fi introduse în plicul exterior. Pe 
plicurile interioare, pe lângă celelalte 
date ce se vor înscrie, se va menționa 
obligatoriu în colțul dreapta sus dacă 
acestea conțin documentele originale 
sau copii. 4.1. Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 24/07/2020, orele 
14:00; 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria comunei 
Polovragi, județul Gorj, strada 
Drumul lui Burebista nr. 128. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: se depun 
într-un singur exemplar. 5. Data și 
locul la care se va desfășura sedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 
27/07/2020, 0rele 09:00 la Primăria 
comunei Polovragi, județul Gorj, 
strada Drumul lui Burebista nr. 128. 
6. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Secția de Conten-
cios Administrativ a Tribunalul Gorj, 
Tg Jiu, Strada Tudor Vladimirescu 
nr.  34 ,  t e l .  0253212536 ,  fax 
0253218147, e-mail: tr-gorj@just.ro; 7. 
Data transmiterii anunţului de lici-
taţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 22/06/2020 

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL, reprezentata prin asociat 
coordonator av. Liscan Aurel, in cali-
tate de lichidator judiciar al Svf 
Construct SRL, desemnat prin inche-
ierea de sedinta din data de 
23.04.2019, pronuntata in dosar nr. 
36681/3/2015 aflat pe rolul Tribuna-
lului Bucuresti - Sectia a VII a Civila, 
anunta scoaterea la vanzare a urma-
toarelor bunuri mobile af late in 
proprietatea Svf Construct SRL: 
Centrala telefonica in valoare de 

269,10 lei exclusiv TVA; Centrala 
Keston C36 in valoare de 426,60 lei 
exclusiv TVA; Centrala Keston C36 
Combi in valoare de 468,90 lei 
exclusiv TVA; Nivela rotativa PR12 
in valoare de 1.004,40 lei exclusiv 
TVA; Schela metalica in valoare de 
1.997 lei exclusiv TVA; Autovehicul 
marca Toyota Land Cruiser in 
valoare de 1.006 lei exclusiv TVA; 
Autoturism marca Ford Fusion in 
valoare de 9.724,50 lei exclusiv TVA; 
Autoturism marca Fiat Doblo in 
valoare de 12.594,60 lei exclusiv TVA. 
Vanzarea bunurilor mobile aparti-
nand societatii falite se va organiza in 
data de 03.07.2020 ora 14:00, prin 
licitatie publica cu strigare. In cazul 
in care bunurile mobile nu se vor 
adjudeca la termenul de licitatie 
stabilit, se vor organiza alte 4 (patru) 
licitatii la interval de 14 zile, in datele 
de  17 .07 .2020  s i  31 .07 .2020 , 
14.08.2020 si 28.08.2020 la aceeasi 
ora, in acelasi loc si in aceleasi 
conditii. Locul de desfasurare a licita-
tiilor va fi stabilit la sediul lichidato-
rului judiciar 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 organi-
zare a acestora se pot obtine din 
caietul de sarcini intocmit de lichida-
torul judiciar. Caietele de sarcini se 
pot achizitiona de la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucuresti, Bd. 
Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, 
ap.10, sector 3. Costul unui caiet de 
sarcini este de 500 lei exclusiv TVA. 
Achizitionarea caietului de sarcini 
este obligatorie pentru toti partici-
pantii la licitatie. Relatii suplimentare 
se pot obtine la tel. 021.227.28.81.

l Dosar execuțional nr. 148/2019 din: 
11.06.2020. Publicație de vânzare 
imobiliară. Noi, Dincă Stelian Emil, 
executor judecătoresc în cadrul Birou 
Executor Judecătoresc Stelian Emil 
Dinca, cu sediul în Brașov, B-dul. 15 
noiembrie, nr. 43, sc.A, ap.4, jud.
Brașov, numit în funcție prin ordinul 
685/2001 al Ministrului Justiției, în 
conformitate cu art.838 alin.1 Cod 
Procedură Civilă, aducem la cunoș-
t ința generală  că în  data de 
02.07.2020, ora 11:00, va avea loc la 
sediul Birou Executor Judecătoresc 
Stelian Emil Dincă, cu sediul în 
Brașov, B-dul.15 noiembrie, nr.43, 
sc.A, ap.4, jud.Brașov, vânzarea la 
licitație publică a imoblilului situat în 
Predeluț- 507026, Județul Brașov, 
având CF: 102535 Predeluț, nr. TOP: 
12040/1/1/a/1/1/a/1/5, compus din 
teren intravilan în suprafață de 
2.964mp. Terenul este neamenanajat 
și neîmprejmuit. Utilitățile se află în 

apropriere. Preţul de pornire la lici-
taţie este de: 63.000,00Euro. Prezenta 
publicație de vânzare a fost întocmită 
în conformitate cu dispozițiile art.838 
Cod Procedură civilă și afișată la data 
de 11.06.2020 la sediul Biroului 
executorului judecătoresc, al Primă-
riei Bran, la locul unde se af lă 
imobilul și la Judecătoria Zărnești. 
Somăm pe toți cei care pretind vreun 
drept asupra imobilului urmărit să-l 
anunțe pe executorul judecătoresc 
înaintea datei stabilite pentru 
vânzare. Invităm pe toți cei care 
doresc să cumpere imobilul urmărit 
să se prezinte la data, locul și ora 
stabilită pentru vânzare, având 
asupra lor cartea de identitate și până 
la această dată să prezinte oferte de 
cumpărare. Aducem la cunoștința 
publică prevederile art.246 Cod Penal 
„Fapta de a îndepărta, prin constrân-
gere sau corupere, un participant de 
la o licitaţie publică ori înţelegerea 
între participanţi pentru a denatura 
preţul de adjudecare se pedepsește cu 
închisoarea de la unu la 5 ani.” 
Potrivit dispozițiilor art.838 ali.1, lit.l) 
Cod Procedură civilă ofertanții 
trebuie să consemneze la dispoziția 
executorului judecătoresc, cel mai 
târziu până la termenul de vânzare, o 
garanție de participare de cel puțin 
10% din prețul de pornire a licitației 
în cuantum de 6.300Euro. Având în 
vedere starea de alertă instituită din 
cauza pandemiei de Covid 19, lici-
tația publică va avea loc online pe 
platforma Zoom, accesul pe plat-
f o r m ă  f ă c â n d u - s e  c u  I D 
78947195099, parola 5kDgJk. 
Executor Judecătoresc.

l Comuna Dărmănești, cu sediul în 
Măriței, nr.575, face cunoscut că în 
ziua de 14.07.2020, orele 12:00, în sala 
de ședințe a Primăriei Comunei 
Dărmănești va avea loc licitația 
publică cu oferta de preț în plic 
închis, pentru vânzarea unor parcele 
de teren intravilan, aparținând dome-
niului privat al comunei Dărmănești, 
județul Suceava. Relatii: Șef Serviciu 
Achiziții Publice, mobil 0755.157.515 
sau la sediul Primăriei comunei 
Dărmănești, tel./fax 0230.551.532. 

l Debitorul SC Tecnogreen SRL - 
societate în reorganizare judiciara, in 
judicial reorganisation, en redresse-
ment, 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 asociat coordonator 
Serban Valeriu, scoate la vânzare, la 
pretul stabilit prin Raportul de 
Evaluare nr. 42/07.03.2020, urmatoa-

rele bunuri imobile: - Teren Extra-
vilan avand S = 45.906 mp masurata 
(44.500 mp din acte), avand numar 
cadastral 230, nr. CF vechi 158, nr. 
CF 52506*, situat in extravilanul 
satului Ciochiuţa, Orasul Strehaia, 
Tarlaua 137, Parcela 17, Judeţul 
Mehedinţi; Valoarea totala a bunu-
rilor imobile este de 4.400 EURO 
exclusiv TVA (echivalentul in lei la 
cursul BNR din ziua platii). Licitaţia 
va avea loc la biroul administrato-
rului judiciar din Dr.Tr.Severin, str.
Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti la 
data de 26.06.2020, orele 14:00. Titlul 
executoriu în baza căruia administra-
torul judiciar 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, pronunţată de 
Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a 
Civilă de Contencios Administrativ si 
Fiscal în dosarul nr. 2726/101/2018. 
Participarea la licitaţie este condiţio-
nată de consemnarea în contul unic 
de insolventa al debitoarei SC Tecno-
green SRL,  pana la  data  de 
25.06.2020 a unei cauţiuni de 10% din 
preţul de pornire pentru bunul imobil 
pe care intentioneaza sa-l achizitio-
neze precum și achiziţionarea caie-
tului de sarcini in suma de 500,00 
lei+TVA. Cont deschis la Banca 
R o m a n e a s c a  S . A . ,  s u b  n r. 
RO11BRMA0999100083622047. 
Invităm pe toti cei care vor să parti-
cipe la ședinţa de licitaţie să trans-
mita  ofer te  de  cumpărare  ș i 
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. 
Avand in vedere măsurile de prevenire 
a răspândirii virusului Covid 19 (Coro-
navirus), precum si a ordonantelor 
militare emise, administratorul judi-
ciar recomanda ca participarea la lici-
tatie sa aiba loc prin sistem de 
videoconferinta, iar in masura in care 
se doreste participarea fizica se impune 
prezenta unui singur participant care 
sa respecte masurile impune de auto-
protectie (masca, manusi, halat, etc.). 
Somam pe toti cei care pretind vreun 
drept asupra bunurilor imobile 
descrise anterior sa anunte adminis-
tratorul judiciar inainte de data stabi-
lita pentru vânzare în termen, sub 
sanctiunea prevazută de lege. Relaţii 
suplimentare la tel: 0756482035, sau 
la sediul profesional al administrato-
rului judiciar din Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinti.

PIERDERI
l Pierdut atestat marfa generala nr 
0138063001 si atestat marfa pericu-
loasa (ADR) pe numele Brasoveanu 
Ifim. Le declar nule.

l Alsaris Medicus Center SRL cu 
sediul in Bucuresti, Str.Sold. Stefan 
Simion, nr.12, cam.1, Sect.4, numar 
inregistrare J40/9804/2005, CIF:-
17644421 pierdut certificat consta-
tator elib.in baza declaratiei nr.90011 
din 12.03.2014. Il declar nul

l Pierdut Certificat constatator nr. 
11642/30.03.2007 si Certificat de Inre-
gistrare, eliberate de ONRC Arad 
pentru C.B. Consult Srl. Le declar 
nule.

l  Cabinet Medical Individual 
Stomatologic (CMI) Dr. Luţă 
Constantin cu sediul în strada Pieţii 
nr. 4, oraș Costești, jud. Argeș, 
declar pierdut Certificatul de Înre-
gistrare în Registrul Unic al Cabine-
telor Medicale sub numărul de 
identificare 514083 din data de 
14.10.1999, cod personal 734353. Îl 
declar nul.

l Pierdut permisul de barca Card 
cls.D nr.10361, Piciorea Constantina 
Razvan eliberat de Marina Tulcea. Il 
declar nul.

l Butucaru Ionela Marinela II, 
CUI:37425094, pierdut Certificat 
înregistrare B3506931 și Certificate 
constatatoare 18644/20.04.2017 sediu 
și sediu secundar. Le declar nule.

l SC Elarina Agro SRL, cu sediul în 
com.Cetate, jud.Dolj, identificată cu 
J16/768/2010 și CUI:27143550, 
declară pierdut și nul Certificatul 
cons ta ta tor  cu  nr.35710  d in 
30.06.2010 eliberat de ORC Dolj. 

l Pierdut Carnet de Muncă, titular 
Berzan Maria (fostă Bodea). Declar 
Carnet de Muncă Nul.

l Pierdut Carnet de Muncă, titular 
Berzan Maria (fostă Bodea). Declar 
Carnet de Muncă Nul.

l Voinescu Elena-Natalia Intre-
prindere Individuală, cu sediul în 
Sat Potlogi, Comuna Potlogi, str.
Constantin Brâncoveanu, nr.98, 
jud.Dâmbovița, cu F15/739/2016, 
CUI:35941480, pierdut Certificat 
Constatator activitate la terți, 
având nr.12443/08.04.2016. Îl 
declar nul.

l Declar pierdut și nul Atestat marfă 
CPI eliberat de ARR pe numele 
Argyelan Sergiu-Claudiu.

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


