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OFERTE SERVICIU
l SC Teredan Production SRL 
(T2), producatoare de huse 
pentru canapele, cu sediul in 
Oradea, angajeaza muncitori la 
masina de cusut. Informatii 
suplimentare la 0259.708.494, 
0770.115.222.

l S.C. Titus S.R.L., cu sediul în 
Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 8, 
ap. 1, CUI RO 1097352, anga-
jează ajutor de bucătar cod 
941101. Rugăm CV la: adrian.
chiper@yahoo.com.

l Gojiland Fruct S.R.L. situata 
in Mun. Carei, Str. Dacia, Nr. 2 
Jud. Satu Mare, angajeaza 
muncitor necalificat în silvicul-
tură. Cerințe: cunostinte de 
limba engleza. Pentru informatii 
suplimentare tel. 0744893033. 
Cei interesati sunt rugati sa 
transmita C.V-urile la adresa de 
e-mail emeric@gojilandromania.
eu. Numai candidatii selectati 
vor  f i  contactat i .  phone : 
0744893033.

l SC Sowiens SRL, având CUI: 
RO4322041, cu sediul în Galați, 
Bulevardul George Coșbuc, 
nr.408, angajează: fierar beto-
nist, cod COR 711402- 1 post, 
sudor, cod COR 721208- 1 post, 
maistru șantier,  cod COR 
311201- 1 post, electrician în 
construcții, cod COR 741101- 2 
posturi, faianțar, cod COR 
712201- 1 post, dulgher, cod 
COR 711501- 2 posturi, zugrav, 
cod COR 713102- 3 posturi. 
Cerințe: studii medii, cunoștințe 
de limba engleză, cunoștințe în 
domeniul construcțiilor. Selecția 
are loc în data de 05.02.2020, 
ora 09.00, la sediul societății.

l SC Giulia Cafe Distribution 
SRL, având CUI: 26070735, cu 
sediul în jud.Prahova, Ploiești, 
str.Enăchiță Văcărescu, nr.12, 
angajează: bucătar, cod COR 
512001- 4 posturi. Cerințe: 
studii medii, cunoștințe de limba 
engleză, cunoștințe în domeniul 
gastronomic. Selecția are loc în 
data de 05.02.2020, ora 09.00, la 
sediul societății.

l SC Pisco Sour SRL, având 
CUI: RO40743446, cu sediul în 
Constanța, str.Mihail Jora, 
nr.21, et.3, ap.9, jud.Constanța, 
angajează: ajutor bucătar, cod 
COR 941101. Cerințe: studii 
medii, cunoștințe de limba 
engleză, cunoștințe în domeniul 
gastronomiei. Selecția are loc în 
data de 05.02.2020, ora 10.00, la 
sediul societății.

l Napochim SA, Cluj-Napoca, 
angajează Finisor-asamblator 
obiecte din mase plastice cod 
COR 814205, din România sau 
din străinătate. Cerințe: minim 
studii medii, vorbitor de limba 
engleză. Contract pe perioadă 
determinată. Salariu 1.450 Lei 
NET + bonuri de masă +cazare. 
Interviul constă în evaluarea și 
selecția de CV-uri care se vor 
depune la adresa de mail: 
o f f i c e @ n a p o c h i m . r o  s a u 
personal la sediul firmei, până la 
data de 06.02.2020. Interviul cu 
persoanele selectate se va face 
personal la sediul firmei sau 
prin videoconferință în data de 
07.02.2020, între orele 08.00-
14.00. Telefon +40-264.532.015.

l Centrul Municipiului Bucu-
rești de Resurse și Asistență 
Educațională (CMBRAE) orga-
n i z e a z ă  c o n c u r s  p e n t r u 
ocuparea unui post contractual 
temporar vacant de Analist 
(programator) ajutor, studii 
medii/superioare, vechime 3 ani, 
perioadă determinată, conform 
H.G.nr.286 /2011 .  Etape le 
concursului: -Depunerea dosa-
relor în perioada 05.02.2020-
11.02.2020, în intervalul orar 
10.00-16.00; -Selecția dosarelor 
-13.02.2020; -Afișarea rezulta-
telor la selecția dosarelor 
-13.02.2020, ora 12.00; -Proba 
scrisă: 19.02.2020, ora 09.00; 
-Proba practică: 19.02.2020, ora 
11.00; -Interviu -19.02.2020, ora 
15.30. Candidaţii vor depune 
dosarele pentru concurs în 
termen de 5 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul CMBRAE. Informaţii 
suplimentare la secretariatul 
CMBRAE (str.Heliade între vii 
nr.36, sector 2, București) sau la 
t e l . 0 2 1 . 2 3 . 2 3 . 0 7 1  s a u 
031.805.31.90.

l Primăria Comunei Ciulnița 
din județul Ialomița scoate la 
concurs 1 post vacant corespun-
zator funcției contractuale de 
execuție pe perioadă determi-
nată și normă parțială, 3 ore/zi, 
Manager proiect, din cadrul 
p r o i e c t u l u i „  Ș C O A L A 
PENTRU VIAȚĂ- Program 
integrat de acces egal la educație 
pentru copiii din comuna Ciul-
nița, județul Ialomița” - cod 
MySMIS 2014 -106260. Probele 
stabilite pentru concurs: proba 
scrisă în data de 26.02.2020, ora 
12.00; interviul în data de 
02.03.2020, ora 12.00. Termenul 
de depunere a dosarelor este 
până la data de 18.02.2020, orele 
10.00, la registratura primariei 

comunei Ciulnița. Informații 
privind concursul se pot obtine, 
la tel/fax 0243.218.082, în inter-
valul orar 08.00-16.00 în fiecare 
zi lucrătoare, sau pe site-ul 
www.primariaciulnita.ro.

l Serviciul Public Apă-Canal 
Slatina-Timiș, județul Caraș-Se-
verin, organizează concurs de 
recrutare, în perioada 26-28 
februarie 2020, pentru ocuparea, 
pe perioadă nedeterminată, a 
unei  funcț i i  contractuale 
vacante, după cum urmează: -1 
post contractual de muncitor 
necalificat la Serviciul Public 
Apă-Canal  Slat ina-Timiș . 
Concursul se va desfășura la 
sed iu l  Serv ic iu lu i  Pub l i c 
Apă-Canal Slatina-Timiș -sediul 
Primăriei Slatina-Timiș, din 
localitatea Slatina-Timiș, str.
Principală, nr.32, comuna Slati-
na-Timiș, județul Caraș-severin, 
astfel: -Proba scrisă în data de 
26.02.2020, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 28.02.2020, 
ora 10.00. Pentru participarea la 
concursul organizat pentru 
ocuparea funcției contractuale 
de muncitor necalificat, candi-
dații trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții: -studii: 
generale/medii; -vechime în 
muncă: minim 6 luni. -îndepli-
nește condițiile prevazute la 
art.3 din Regulamentul-cadru 
privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant 
c o r e s p u n z ă t o r  f u n c ț i i l o r 
contractuale și a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare 
a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, aprobat prin 
HG nr.286/2011. Candidații vor 
depune dosarele de participare 
la concurs până la data de 
18.02.2020, ora 16.00, la sediul 
Serviciului Public Apă-Canal 
Slatina-Timiș. Actele se vor 
depune la secretarul comisiei de 
concurs ,  doamna  Abag iu 
Ramona, asistent medical comu-
nitar în cadrul Compartimen-
tului asistență socială și medical 
comunitară, al aparatului de 
special i tate al  Primarului 
comunei Slatina-Timiș. Relații 
suplimentare privind condiţiile 
specifice și bibliografia de 
concurs se obțin la sediul Servi-
ciul Public Apă-Canal Slati-
na-Timiș ,  d in  loca l i ta tea 
Slatina-Timiș, str.Principală, 
nr.32,  județul Caraș-Severin și 
la telefon 0255.260.844, e-mail: 
primaria@slatinatimis.ro, 
persoană de contact: Abagiu 
Ramona.

l Spitalul Municipal Câmpu-
lung Moldovenesc, jud.Suceava, 
organizează concurs pentru 
ocuparea unui post contractual 
v a c a n t ,  c o n f o r m  H G 
nr.286/2011, de spălătoreasă, în 
cadrul Spălătoriei Spitalului 
Municipal Câmpulung Moldo-
venesc. Condiții specifice nece-
sare în vederea participării la 
concurs și a ocupării funcției 
contractuale: -Studii -diplomă 
de absolvire studii generale; -Nu 
se solicită vechime în muncă. 
Calendar concurs: -27.02.2020, 
o r a  1 2 . 0 0  - p r o b a  s c r i s ă ; 
-02.03.2020, ora 12.00 -proba 
pract ică.  Dosarele  pentru 
înscrierea la concurs se vor 
depune la Biroul RUNOS și 
Contencios al Spitalului Muni-
cipal Câmpulung Moldovenesc, 
în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării anunțului și 
vor cuprinde următoarele acte: 
-cerere de înscriere la concurs; 
-copie după certificatul de 
naștere, căsătorie, naștere a 
copiilor, buletin, diplomă de 
studii; -copia carnetului de 
muncă, sau, după caz, o adeve-
rinţă care să ateste vechimea în 
muncă; -fișă medicală -fișă de 
aptitudini medicina muncii; 
-curiculum vitae; -recomandare 
de la ultimul loc de muncă, 
acolo unde este cazul; -cazier 
judiciar; -certificat de integritate 
comportamentală, conform legii 
nr.118/2019. Taxa concurs -100 
lei. Relaţii  suplimentare referi-
toare la tematică și bibliografie 
se pot obține de la sediul unităţii 
sau la telefon: 0230.312.023, 
între orele 07.30-16.00. Persoană 
de contact: Mera Nicoleta.

l Școala Gimnazială Santău, cu 
sediul în comuna Santău, str.
Piața Unirii, nr.225, judeţul Satu 
Mare, organizează concurs 
pentru  ocuparea  funcţ ie i 
cont rac tua le  vacante  de : 
muncitor IM, cu atribuțiuni de 
șofer, pe perioadă nedetermi-
nată: număr posturi 1, conform 
HG nr.1027/2014. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data 26.02.2020, ora 
14.00; -Proba interviu în data 
26.02.2020, ora 16.00. Pentru 
participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii 
liceale +diplomă de bacalaureat; 
-nu este necesară vechime; 
-permis conducere categoria D 
+atestat transport persoane. 
Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de 
la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial al României, Partea 

a  I II -a ,  până în  data  de 
18.02.2020, la sediul Școlii 
Gimnaziale Santău. Relaţii 
suplimentare la sediul: școlii, 
persoană de contact: Mureșan 
Maria, telefon 0261.823.080, fax 
0261.823.080, e-mail: scoala-
santau@yahoo.com.

l Grădini ța  cu  Program 
Prelungit Nr.2, cu sediul în 
Timișoara, str.Herculane, nr.9, 
judeţul Timiș, organizează 
concurs pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante de: 
-secretar  I S, 0,50 post/normă, 
conform HG nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 
26.02.2020, ora 09.00; -Proba 
interviu în data de 26.02.2020, 
ora 12.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: superioare; 
-vechime: minimum trei ani în 
învâțământ; -experiență în 
domeniu (salarizare, resurse 
umane). Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la 
sediul  Grădinița P.P.Nr.1, Timi-
șoara, str.Aluniș, nr.41/A. Relaţii 
s u p l i m e n t a r e  l a  s e d i u l : 
Grădinița P.P.Nr.2 Timișoara, 
persoană de contact: Crețu 
Daciana, telefon 0746.676.120, 
fax 0256.463.344, e-mail: gradi-
nitapp2tm@yahoo.com

CITAŢII

l Prin cererea înregistrată sub 
dosar  nr.  2294 /246 /2019 , 
petentul Jurj Daniel, cu domici-
liul în Seliștea nr. 79, comuna 
Cărand, jud. Arad, a solicitat 
înscrierea dreptului de proprie-
tate al petentului pe titlu de 
uzucapiune, asupra imobilului 
situat în Seliștea nr. 79, jud. 
Arad, compus din casă și teren 
în suprafaţă de 1439 mp, înscris 
în CF 301601 Cărand, nr. top. 
833/23 (CF vechi nr. 488 Sac). În 
urma acesteia sunt somaţi în 
baza art. 130 din Decretul - Lege 
115/1938, toţi cei interesaţi de 
îndată să înainteze opoziţie la 
Judecătoria Ineu, deoarece în 
caz contrar, în termen de o lună 
de la aceasta ultimă publicare se 
va proceda la soluţionarea 
cererii. Prezenta somaţie se va 
afișa timp de o lună la Tabla de 

Numita S.C TRIFAN@CO SRL cu sediul în Galați, 
str. Petru Rareș nr. 18, bl. C7, ap. 27, este chemată la 
Tribunalul Galați în data de 18 februarie 2020, S3, 
c6a, ora 8.30, în calitate de intimat pentru apel - 
pretenții - în dosarul civil nr. 22276/233/2017 în 
contradictoriu cu apelantul Municipiul Galați.
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afişare a Judecătoriei Ineu şi la 
Primăria Comunei Beliu.

l Numitul Stroiescu Adrian 
Anton, cu domiciliul în mun.
Bucureşti, Șos.Mihai Bravu, 
nr.311, bl.SB 1, sc.2, ap.53, 
sect.3, este citat la Judecătoria 
Ploieşti pe data de 17.02.2020, 
ora 8.30, compl. Civ.21, în cali-
t a t e  d e  p â r â t ,  î n  d o s a r 
2681/281/2018.

l Se citează pârâta SC Boosted.
RO SRL,  pentru  data  de 
05.03.2020, ora 13.00, complet  
camera de  consiliu 31 civil, 
cam.39, la Judecătoria Sector 3, 
în dosarul nr.19890/301/2019, în 
proces cu reclamanta SC Albert 
Berner SRL.

l Domnul Beches Romeo 
Eugen, cu ultimul domiciliu 
în Localitatea Bistrița, 
strada Toamnei, nr.25, este 
chemat la  Judecătoria 
Bistrița, str.Alba Iulia, Nr.1, 
Cod Poştal 420178, Secția 
Civila, Sala 2, în ziua de 
20.02.2020, ora 09.00, în 
calitate de pârât, în proces 
cu Pop Lenuța, în calitate 
de reclamantă,  pentru 
Fond- succesiune disjun-
gere.

l  Tr i b u n a l u l  N e a m ț . 
Termen: 30.04.2020, ora 
9.00. Pârât/intimat: Passeri 
Andrea. Reclamant /apelant: 
Oancea Crina Maria. Obiect: 
divorț în apel.

l Numiții Dunca Eugen Ioan, 
domiciliat în Târgu Mureş, 
B-dul.1 Decembrie, nr.69/2, 
județul Mureş şi Dunca Janos 
Istvan, domiciliat în Ungaria, 
localitatea Nagypeterd, strada 
Kossuth, nr.55, sunt citați în 
data de 04 martie 2020 la Jude-
cătoria Sighetu Marmației, în 
calitate de pârâți, în dosarul 
civil nr. 1284/307/2019, având ca 
obiect prestație tabulară, în 
proces cu reclamanții Pop Vasile 
şi SC Timpuri Noi & Co SRL.

l Se citează doamna Brânco-
veanu Daniela, în calitate de 
pârâtă, cu domiciliul cunoscut 
în Rovinari, str. Termocentralei 
nr.1, bl. T5, sc.5, et.4, ap. 16, 
Jud. Gorj, în data de 20.02.2020, 
orele  9.00,  la  Judecătoria 
T g - J i u ,  î n  d o s a r  n r . 
13251/318/2019.

l Numita Papp Magdalena 
Maria este citată, în calitate de 
pârâtă,  în dosar nr.11678/ 
296/2019, aflat pe rolul Judecă-

tor ie i  Satu  Mare ,  pentru 
termenul de judecată din data 
de 19.03.2020, sala 7, ora 08.30, 
având ca obiect fond funciar 
-emitere titlu de proprietate.

l  P â r â t u l  M a n d r a b u r c a 
Vladimir este citat la Judecă-
toria Dorohoi în dosar nr 
1495/222/2019 pentru termenul 
din 24.02.2020 având ca obiect 
“divorţ”.

DIVERSE
l Consil iul  Local Sulina, 
județul Tulcea, cu sediul în 
oraşul Sulina, str. I, nr. 180, 
organizează procedura de 
selecție a unui membru al Consi-
liului de Administrație al S.C. 
ASPL Sulina S.R.L - Sulina. 
Procedura de selecție se organi-
zează în 2 etape: 1) analiza şi 
s e l e c ț i a  d o s a r e l o r :  1 8 - 
20.02.2020. 2) interviul: 02- 
03.03.2020. Dosarele de înscriere 
se  depun în perioada 03- 
17.02.2020, orele 14:00, la regis-
tratura SC ASPL Sulina S.R.L 
cu sediul în oraşul Sulina, str. I, 
nr.142. Condițiile de înscriere, 
actele necesare şi bibliografia se 
găsesc afişate la sediul societății 
şi la sediul Consiliului Local 
Sulina, precum şi pe site www.
aspl-sulina.ro şi www.prima-
ria-sulina.ro.  Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul SC 
ASPL Sulina S.R.L, sau la nr. de 
telefon: 0240-543.104.

l Amatti Industri S.R.L., socie-
tate in faliment, prin lichidator 
judiciar Andrei Ioan IPURL, 
organizeaza selectie de oferte 
privind preluarea intregii arhive 
a societatii, in cantitate de 2 
metri liniari, compusa din docu-
mente contabile, documente 
personal si documente societate, 
in vederea prelucrarii, legarii, 
pastrarii, conservarii si utilizarii 
documentelor detinute pentru 
eliberarea de adeverinte fostilor 
salariati, in conformitate cu 
legislatia in vigoare. Societatile 
interesate vor transmite oferta, 
insotita de toate autorizatiile 
aferente serviciilor, la sediul 
l ichidatorului judiciar din 
Ploiesti, Str. Gheorghe Doja, nr. 
30 ,  e t .10 ,  ap .31 ,  Judetu l 
Prahova,  pana la data de 
10.02.2020 ora 13:00. Plata 
contravalorii serviciilor ofertan-
tului ce va fi declarant casti-
gator, urmeaza a fi efectuata 
dupa valorificarea bunurilor 
societatii, in conformitate cu 
dispozitiile Legii nr. 85/2014, in 
baza contractului ce va fi 
incheiat potrivit modelului 

propus numai de lichidatorul 
judiciar.

l Dandu Claudiu Constantin 
aduc la cunoştinţa publică 
faptul că pe rolul Judecătoriei 
Gheorgheni se af lă dosarul 
nr.53/234/2020, având ca obiect 
deschiderea procedurii de decla-
rare judecătorească a morţii 
numiţ i lor :  Vaidoş  Gabor ; 
Cziriak Ilona, căsătorită cu 
Czirjak Peter; Vajdos Anna a lui 
Gabor; Vajdos Angyalka a lui 
Gabor; Vajkos Janka a lui 
Gabor; Vajdos Maria a lui 
Gabor; Vajdos Petru; Vaidos 
Petru; Vaidos Lina căs. cu Bucur 
Teodor; Vaidos Amelia căs. cu 
Ciobotar Grigore; Vaidos Ileana: 
Vaidos Emilia; Vaidos Dumitru; 
Suciu Maria a lui Ioan; Suciu 
Lina a lui Ioan; toţi cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Voşlăbeni, 
nr.541, jud.Harghita şi invităm 
orice persoană care cunoaşte 
date despre cei dispăruţi să le 
comunice instanţei de judecată.

l Dealul cu Afine SRL anunță 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru 
proiectul „Înființare şi moderni-
zare plantație ecologică afini”, 
în Toderița, com.Mândra, jud.
Braşov. Informațiile privind 
proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul autorității compe-
tente pentru protecția mediului 
Braşov, str.Politehnicii, nr.3, în 
zilele de luni-joi, între orele 
08.00-16.30 şi vineri, între orele 
08.00-14.00. Observațiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul 
autorității competente pentru 
protecția mediului Braşov.

l UAT Ciocăneşti, cu sediul în 
comuna Ciocăneşti, sat Ciocă-
neşti, strada Cantacuzino, nr.79, 
județul Dâmbovița, anunță 
publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de 
către Agenția pentru Protecția 
Mediului Dâmbovița: nu se 
supune evaluării impactului 
asupra mediului, în cadrul 
procedurii de evaluare a impac-
tului asupra mediului, pentru 
proiectul „Înființare Grădiniță 
cu program prelungit, în locali-
tatea Crețu, comuna Ciocăneşti, 
județul Dâmbovița”, propus a fi 
amplasat în com.Ciocăneşti, sat 
Crețu, județul Dâmbovița. 
Proiectul decizie de încadrare şi 
motivele care o fundamentează 
pot  f i  consultate  la  APM 
Dâmbovița, din municipiul 
Târgovişte, str.Calea Ialomiței, 
nr.1, județul Dâmbovița, în zilele 
de luni-vineri, între orele 09.00-

16.00, precum şi la următoarea 
adresă de internet:  http:/ /
apmdb.anpm.ro. Publicul inte-
resat poate înainta comentarii/
observații, la proiectul deciziei 
de încadrare în termen de 10 zile 
de la publicarea pe pagina de 
internet a autorității competente 
pentru protecția mediului.

l Herodot Grup SRL anunță 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu, pentru 
proiectul “Creşterea capacității 
platformei pentru stocarea 
temporară a deşeurilor menaje-
re-Sighetu Marmației”, propus a 
se realiza în municipiul Sighetu 
Marmației, str. Teplitei, f.n, 
județul Maramureş. Informațiile 
privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul APM Mara-
mureş, din localitatea Baia 
Mare, Str. Iza nr. 1A, în zilele de 
luni-joi între orele 8:00-16:30 şi 
vineri între orele 08:00-14:00, şi 
la sediul beneficiarului. Observa-
țiile publicului se primesc zilnic 
la  sediul  Agenț ie i  pentru 
protecția Mediului Maramureş.

ADUNĂRI GENERALE
l  O U A I  D O G E A N C A 
convoacă  pentru  data  de 
05.02.2020 Adunarea generală a 
membrilor OUAI, având ca 
ordine de zi: aprobarea Statu-
tului şi a Actului constitutiv al 
o r g a n i z a ț i e i  O U A I 
DOGEANCA.

l Convocator. În conformitate 
cu prevederile Legii nr. 31/1990, 
legea societăţilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulte-
rioare, Legii nr. 24/2017 privind 
emitenţii de instrumente finan-
ciare şi operaţiuni de piaţă, ale 
Regulamentului  A.S.F.  nr. 
5/2018 privind emitenții de 
instrumente financiare şi opera-
țiuni de piață şi ale Actului 
Constitutiv al ROMAERO S.A., 
Consiliul de Administraţie al 
ROMAERO S.A. - cod unic de 
inregistrare RO 1576401, număr 
de ordine in Registrul Comer-
ţului J40/3940/1991 - convoacă: 
Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acţionarilor (A.G.E.A.) 
la data de 06.03.2020 ora 14.00, 
la sediul societăţii din Bucureşti, 
Bulevardul Ficusului nr. 44, 
Sector 1, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în Registrul Acţiona-
rilor la data de referinţă de 
02.03.2020, având următoarea 
ordine de zi: 1. Aprobarea modi-
ficării Actului constitutiv al 
ROMAERO S.A. şi mandatarea 
Directorul General al Romaero 

S.A. să semneze Actul Consti-
tutiv actualizat după cum 
urmează: 1.1. Modificarea conți-
nutului art. 7 “Capitalul social”, 
alin. (2), litera c) din Actul 
constitutiv al ROMAERO S.A., 
în  temeiul  Ordonanței  de 
Urgență a Guvernului  nr. 
68/2019 privind stabilirea unor 
măsuri la nivelul administrației 
publice centrale şi pentru modi-
ficarea şi completarea unor acte 
normative din: “c) Ministerul 
Economiei - acționar în numele 
Statului Român - persoană juri-
dică română cu sediul în Bucu-
reşti, calea Victoriei nr. 152, 
sector 1, care deține 3.940.337 
a c ț i u n i ,  r e p r e z e n t â n d 
9.850.842,50 lei ,  respectiv 
56,7153% din capitalul social 
total;” în: “c) Ministerul Econo-
miei, Energiei şi Mediului de 
Afaceri - acționar în numele 
Statului Român - persoană juri-
dică română cu sediul în Bucu-
reşti, Calea Victoriei nr. 152, 
sector 1, care deține 3.940.337 
a c ț i u n i ,  r e p r e z e n t â n d 
9.850.842,50 lei ,  respectiv 
56,7153% din capitalul social 
total;” 2. Aprobarea ex-date de 
24 .03 .2020  ş i  a  da te i  de 
25.03.2020 ca dată de înregis-
trare. 3. Aprobarea împuterni-
cirii directorului general al 
societăţii pentru a îndeplini 
toate formalităţile necesare în 
vederea înregistrăr’ii hotărârilor 
Adunării Generale Extraordi-
nare a Acţionarilor în faţa auto-
rităţilor competente, incluzând, 
dar fără a se limita, la Oficiul 
Registrului Comerţului, Autori-
tatea de Supraveghere Finan-
ciară, Bursa de Valori Bucureşti. 
Mandatarul sus menţionat va 
putea delega puterile acordate 
conform celor de mai sus 
oricărei persoane după cum 
consideră necesar. La sedinţă 
pot participa şi vota numai acţi-
onarii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor societăţii la data de 
02.03.2020, stabilită ca dată de 
referinţă. Documentele şi infor-
maţiile referitoare la problemele 
incluse pe ordinea de zi precum 
şi proiectul de hotărâre supus 
dezbaterii şi aprobării A.G.E.A. 
sunt disponibi le  la  sediul 
ROMAERO S.A., la Secretari-
atul A.G.A., începând cu data 
de 04.02.2020, precum şi pe 
website-ul societăţii ROMAERO 
S.A.: www.romaero.com. Unul 
sau mai mulţi acţionari repre-
z e n t â n d ,  i n d i v i d u a l  s a u 
împreună, cel puţin 5% din 
capitalul social au dreptul: de a 
introduce până la data de 
19.02.2020 puncte pe ordinea de 
zi a adunării generale extraordi-
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nare 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 extraordi-
nară a  acţ ionari lor ;  de  a 
prezenta până la data de 
19.02.2020 proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a adunării gene-
rale extraordinare. Fiecare acţi-
onar are dreptul să adreseze 
întrebări privind punctele de pe 
ordinea de zi a adunării gene-
rale. Societatea are obligaţia de 
a răspunde la întrebările adre-
sate de acţionari, sub condiţia 
respectării art. 198 din Regula-
mentul A.S.F. nr. 5/2018. Drep-
turile prevăzute anterior pot fi 
exercitate numai în scris (trans-
mise prin servicii de curierat sau 
prin mijloace electronice).  Acţi-
onarii înscriși în registrul acţio-
narilor la data de referință pot 
exercita dreptul de vot direct, 
prin reprezentant sau prin 
corespondență. Formularul de 
vot prin corespondență atât în 
limba română, cat și în limba 
engleză, se pun la dispoziţia 
acţionarilor la sediul societăţii 
precum și pe pagina de Internet 
a societăţii www.romaero.com, 
începând cu data de 04.02.2020. 
Formularul de vot prin cores-
pondență, completat de către 
acţionar și însoțit de o copie a 
actului de identitate a acţiona-
rului persoană fizică, respectiv 
Cert if icat  de  înregistrare 
eliberat de ORC împreună cu 
copia actului care dovedește 
calitatea de reprezentant legal 
al acestora, în cazul persoanelor 
juridice, sunt expediate sau se 
depun la sediul Societăţii cu cel 
puţin o oră înainte de adunare 
(06/09..03.2020 ora 13.00) cu 
menţiunea scrisă pe plic în clar 
și cu majuscule “VOT PRIN 
CORESPONDENŢĂ PENTRU 
ADUNAREA GENERALĂ 
EXTRAORDINARĂ A ACŢI-
O N A R I L O R  D I N 
06/09.03.2020”. Buletinele de 
vot prin corespondenţă care nu 
sunt primite în forma și în 
termenul stipulat în prezentul 
convocator nu vor fi luate în 
calcul pentru determinarea 
cvorumului de prezenţă și vot 
precum și la numărătoarea 
voturilor în Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor. În 
temeiul prevederilor legale (art. 
92  a l in .  (10)  –  Legea nr. 
24/2017), acţionarii pot fi repre-
zentaţi de alţi acţionari, în baza 
unei Împuterniciri speciale 
(Procuri speciale), înscris sub 
semnatură privată, pusă la 

dispoziţie de către Consiliul de 
Administraţie sau în baza unei 
Împuterniciri generale (Procuri 
generale). Forma Împuternicirii 
speciale (Procurii speciale) atât 
în limba română, cât și în limba 
engleză, se pun la dispoziţia 
acţionarilor atât la sediul socie-
tăţii cât și pe pagina de Internet 
a societăţii www.romaero.com și 
pot fi consultate începând cu 
data de 04.02.2020. Împuterni-
cirea specială (Procura specială) 
se depune sau se poate expedia, 
în original, la societate cu cel 
puţin o oră înainte de adunare ( 
06/09.03.2020 ora 13.00). În 
cazul în care Împuternicirea 
specială (Procura specială) se 
expediază prin poștă trebuie 
facută pe plic menţiunea scrisă 
î n  c l a r  ș i  c u  m a j u s c u l e 
“ P E N T R U  A D U N A R E A 
GENERALĂ EXTRAORDI-
NARĂ A ACŢIONARILOR 
DIN 06/09.03.2020”. Procurile 
speciale care nu sunt primite în 
termenul stipulat în prezentul 
convocator nu vor fi acceptate 
de către Societate. Formularele 
de vot prin corespondenţă sau 
împuternicirile speciale pot fi 
transmise și prin email cu 
semnatură electronică extinsă 
încorporată conform Legii nr. 
455/2001 privind semnatura 
electronică până cel târziu cu o 
o r ă  î n a i n t e  d e  a d u n a r e 
(06/09.03.2020 ora 13.00), la 
adresa office@romaero.com, 
m e n ţ i o n â n d  l a  s u b i e c t : 
“ P E N T R U  A D U N A R E A 
GENERALĂ EXTRAORDI-
NARĂ A ACŢIONARILOR 
DIN DATA DE 06/09.03.2020”. 
Reprezentarea acţionarilor în 
cadrul adunării generale de 
către alte persoane decât acţio-
narii se poate face și în baza 
unei Împuterniciri generale 
(Procuri generale) valabilă 
pentru o perioadă care nu va 
depăși 3 ani, permițând repre-
zentantului desemnat să voteze 
în toate aspectele af late în 
dezbaterea adunării generale a 
acţ ionar i lor  soc ie tăţ i i  cu 
condiţia ca împuternicirea gene-
rală să fie acordată de către 
acţionar, în calitate de client, 
unui  Intermediar  def in i t 
conform art. 2 alin. (1) pct. 20 
din Legea nr. 24/2017 sau unui 
avocat. Împuternicirile generale 
(Procurile generale) trebuie să 
conţină informaţiile prevăzute 
la art. 202 din Regulamentul 
ASF nr. 5/2018 și se depun/expe-
diază la societate cu cel puţin o 
o r ă  î n a i n t e  d e  a d u n a r e 
(06/09.03.2020 ora 13.00), în 
copie, cuprinzând menţiunea 
conformităţii cu originalul, sub 

semnătura reprezentantului. 
Copiile certificate ale Împuter-
nicirilor generale (Procurilor 
generale) sunt reţinute de socie-
tate,  făcându-se menţiune 
despre acestea în procesul 
verbal al adunării generale. 
Acţionarii nu pot fi reprezentaţi 
în adunarea generală a acţiona-
rilor, pe baza unei Împuterniciri 
generale (Procuri generale), de 
către o persoană care se af lă 
într-o situaţie de conflict de inte-
rese, în conformitate cu dispozi-
ţiile art. 92 alin. (15) din Legea 
nr. 24/2017, cu modificările și 
completările ulterioare. În cazul 
neîntrunirii  condiţi i lor de 
cvorum/validitate prevăzute de 
Actul Constitutiv al societăţii 
pentru  pr ima convocare , 
A.G.E.A. se reprogramează 
pentru data de 09.03.2020, în 
același loc, la aceeași oră, cu 
aceeași ordine de zi și dată de 
referinţă. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine la telefon 
0 2 1 / 5 9 9 . 4 1 . 0 4 ;   f a x 
021/319.20.82. Președintele C.A. 
Ştefan Paraschiv.

LICITAŢII
l Subscrisa DRB Insolvency 
SPRL, asociat coordonator 
Dărăban Ionel, lichidator judi-
ciar în dosar nr. 4550/83/2013, 
SC Metalurgica INC SRL, 
CUI:16839174, anunță organi-
zarea de licitații publice cu stri-
gare la sediul lichidatorului: 
Cluj Napoca, str.Bună Ziua, 
Nr.43D, Bl.M4B, Sc.1, Et.6, 
Ap.23, Jud.Cluj, la data de 
12.03, 26.03, 09.04 Şi 30.04, ora: 
13.00, pentru vânzarea de 
bunuri  imobile,  respectiv: 
birouri, magazie, atelier, etc, 
situate în localitatea Reghin, str.
Ierbuș, nr.40, județul Mureș. 
Regulamentul de vânzare se află 
la sediul lichidatorului judiciar. 
R e l a ț i i  s u p l i m e n t a r e : 
tel.0754.098.420.

l SC AUTO RO SRL, societate 
af lata in faliment, prin lichi-
dator judiciar anunta vanzarea 
la licitatie a urmatorului bun 
imobil aflat in patrimoniul debi-
toarei:  Teren intravilan in 
suprafata de 965 mp, situat in 
orasul Comarnic, str. Podul 
Lung, nr. 71 compus din mai 
multe parcele cu suprafete 
variind intre aprox. 190 mp si 
400 mp inscrise in mai multe 
Carti funciare se vinde la pretul 
de 15.900 lei (fara TVA). Pretul 
de pornire al licitatiei este redus 
cu 50 % din cel stabilit in 
raportul de evaluare aprobat de 
Adunarea Creditor i lor  in 

13.08.2015 si in conformitate cu 
Adunarea Creditorilor din 
08.05.2018. Sedintele de licitatii 
vor  avea loc  pe  data  de : 
0 7 . 0 2 . 2 0 2 0 ,  1 3 . 0 2 . 2 0 2 0 , 
2 0 . 0 2 . 2 0 2 0 ,  2 7 . 0 2 . 2 0 2 0 , 
0 5 . 0 3 . 2 0 2 0 ,  1 2 . 0 3 . 2 0 2 0 , 
1 9 . 0 3 . 2 0 2 0 ,  2 6 . 0 3 . 2 0 2 0 , 
31.03.2020, 06.04.2020, orele 
13.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, 
cab 7B. Caietul de sarcini in 
valoare de 3.000 lei fara TVA se 
achizitioneaza de la sediul lichi-
datorului judiciar,  telefon 
0344104525.

l Cabinet Individual de Insol-
vență Grigorian Andreea - 
Gina,  în calitate de lichidator 
judiciar al „STAFF COM” 
S.R.L. (în insolvență/în insol-
vency/en procédure collective)  
cu sediul în mun. Pașcani, str. 
Ştefan cel Mare nr. 6, bl. A6, sc. 
A, ap. 2, judeţul Iași înregistrată 
la Oficiul Registrului Comer-
tului de pe lângă Tribunalul Iași 
c u  J 2 2 / 8 3 4 / 2 0 0 0  ș i 
CUI:13509490 notifică deschi-
derea procedurii simplificate a 
insolvenţei și de faliment socie-
tății  „STAFF COM” S.R.L.So-
cietatea „STAFF COM” S.R.L. 
are obligaţia ca în termen de 10 
zile de la deschiderea procedurii 
insolventei să depună la dosarul 
cauzei documentele prevăzute la 
art. 67 din Legea nr.85/2014 
privind procedurile de prevenire 
a insolvenței si de insolvență. 
Termenul limită pentru inventa-
rierea bunurilor și încheierea 
procesului verbal de inventar 
este 09.03.2020. Termenul limită 
pentru depunerea cererilor de 
c r e a n ţ e  e s t e  1 3 . 0 3 . 2 0 2 0 . 
Termenul limită pentru verifi-
carea creanţelor, întocmirea, 
afișarea și comunicarea tabe-
lului preliminar al creanţelor 
este 23.03.2020. Termenul 
pentru depunerea contestațiilor 
la tabelul preliminar este de 7 
zile de la publicarea acestuia in 
BPI. Termenul pentru afișarea 
tabelului definitiv al creanțelor 
este 16.04.2020. Termenul 
pentru continuarea procedurii 
este 21.04.2020. Se notifică 
faptul că prima Adunare a 
Creditorilor va avea loc la sediul 
lichidatorului judiciar mun. 
Iași, șos.Ştefan cel Mare și 
Sfânt, nr.4, complex Exclusive 
Residence, bloc A2, demisol, 
s p a ț i u l  n r. 6 ,  î n  d a t a  d e  
30.03.2020 ora 10:00, având ca 
ordine de zi: 1.Alegerea comite-
tului creditorilor și desemnarea 
președintelui acestuia; 2.Confir-
marea lichidatorului judiciar. 

Nu se pune în discuția credito-
rilor remunerația lichidatorului 
judiciar având în vedere că în 
patrimoniul debitoarei nu au 
fost identificate bunuri - renu-
meratia lichidatorului judiciar 
urmând a fi suportată din 
fondul de lichidare în conformi-
tate cu dispozițiile art.38 alin.5 
din OUG nr.86/2006. Se notifică 
asociatii societăţii debitoare 
faptul că va avea loc Adunarea 
Asociaţilor la sediul lichidato-
rului judiciar în mun. Iași, șos.
Ştefan cel Mare și Sfânt, nr.4, 
complex Exclusive Residence, 
bloc A2, demisol, spațiul nr.6, în 
data 09.03.2020 ora 12:00, în 
vederea desemnării administra-
torului special.

l 1.Informaţii generale privind 
autoritatea contractantă: UAT - 
Oraș Comarnic, cu sediul admi-
nistrativ în Comarnic, strada 
Republicii, nr.104,  cod poștal 
105700, cod fiscal 2845761, 
telefon 0244/390.931, fax: 
0244/390.931, e-mail: secretar.
primariacomarnic@yahoo.com, 
persoană de contact: Gabriela 
Ciusă, e-mail: gabriela_ciusa@
yahoo.com. 2. Informaţii gene-
rale privind obiectul vânzării: 
2.1. Obiectul vânzării: scoaterea 
la licitație publică cu ofertă în 
plic închis, a unui teren în 
suprafaţă de 453,00 mp. 2.2. 
Descrierea bunului care face 
obiectul vânzării : terenul face 
parte din domeniul privat al 
orașului Comarnic și este situat 
pe strada Poiana, zona ,,Bălă-
ceni”, tarlaua 40, parcela 562. 3. 
Informații privind documen-
tația de atribuire: 3.1. Modali-
tatea sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: în 
baza unei cereri scrise, depuse la 
registratura primăriei. 3.2. 
Denumirea și adresa biroului 
din cadrul vânzatorului, de la 
care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atri-
buire: Biroul Dezvoltare Locală, 
Investiţii și Achiziţii Publice. 
3.3. Dată limită privind solici-
tarea clarificărilor: 18.02.2020. 
4. Informații privind ofertele:  
4.1. Data limită de depunere a 
ofertelor: 25.02.2020, orele 
09:00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele:  Primăria 
Orașului Comarnic, strada 
Republicii, nr. 104, registratura. 
4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare 
ofertă: într-un singur exemplar 
original, într-un plic sigilat. 5. 
Data și locul de desfășurare a 
sedinței publice de deschidere a 
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ofertelor: 25.02.2020, orele 10:00, 
sediu l  Pr imăr ie i  Oraşului 
Comarni din strada Republicii, 
nr.104. 6. Instanța competentă în 
soluționarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea 
instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului 
Prahova, Ploieşti, str. Valeni nr. 
44, telefon: 0244/ 544781, fax: 
0244/ 529107, e-mail: tr-ph-con-
tencios@just.ro. 7. Data transmi-
terii anunțului de licitație către 
instanțele abilitate, în vederea 
publicării: 03.02.2020.

l 1.Informaţii generale privind 
autoritatea contractantă: UAT - 
Oraş Comarnic, cu sediul admi-
nistrativ în Comarnic, strada 
Republicii, nr.104, cod poştal 
105700, cod fiscal 2845761, 
telefon 0244/390.931,  fax: 
0244/390.931, e-mail: secretar.
primariacomarnic@yahoo.com, 
persoană de contact: Gabriela 
Ciusă, e-mail: gabriela_ciusa@
yahoo.com. 2. Informaţii gene-
rale privind obiectul vânzării: 
2.1. Obiectul vânzării: scoaterea 
la licitație publică cu ofertă în 
plic închis, a unui teren în 
suprafaţă de 194,00 mp. 2.2. 
Descrierea bunului care face 
obiectul vânzării: terenul face 
parte din domeniul privat al 
oraşului Comarnic şi este situat 
in zona ,,Piaţă”, tarlaua 40, 
parcela 679. 3.  Informații 
privind documentația de atri-
buire: 3.1. Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoa-
nele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al docu-
mentaţiei de atribuire: în baza 
unei cereri scrise, depuse la 
registratura primăriei. 3.2. 
Denumirea şi adresa biroului 
din cadrul vânzatorului, de la 
care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atri-
buire: Biroul Dezvoltare Locală, 
Investiţii şi Achiziţii Publice. 
3.3. Dată limită privind solici-
tarea clarificărilor: 20.02.2020. 
4. Informații privind ofertele: 
4.1. Data limită de depunere a 
ofertelor: 27.02.2020, orele 
09:00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele:  Primăria 
Oraşului Comarnic, strada 
Republicii, nr. 104, registratura. 
4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare 
ofertă: într-un singur exemplar 
original, într-un plic sigilat. 5. 
Data şi locul de desfăşurare a 
sedinței publice de deschidere a 
ofertelor: 27.02.2020, orele 
10:00, sediul Primăriei Oraşului 
Comarni din strada Republicii, 
nr.104. 6. Instanța competentă 
în soluționarea litigiilor apărute 

şi termenele pentru sesizarea 
instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului 
Prahova, Ploieşti, str. Valeni nr. 
44, telefon: 0244/ 544781, fax: 
0244/ 529107, e-mail: tr-ph-con-
tencios@just.ro. 7. Data trans-
miterii anunțului de licitație 
către instanțele abilitate, în 
vederea publicării: 03.02.2020.

l 1 . Informaţ i i  genera le 
privind autoritatea contrac-
tantă: UAT - Oraş Comarnic, 
cu sediul administrativ în 
Comarnic, strada Republicii, 
nr.104, cod poştal 105700, cod 
f i s c a l  2 8 4 5 7 6 1 ,  t e l e f o n 
0 2 4 4 / 3 9 0 . 9 3 1 ,  f a x : 
0244/390.931, e-mail: secretar.
primariacomarnic@yahoo.com, 
persoană de contact: Gabriela 
Ciusă, e-mail: gabriela_ciusa@
yahoo.com. 2. Informaţii gene-
rale privind obiectul vânzării: 
2.1. Obiectul vânzării: scoa-
terea la licitație publică cu 
ofertă în plic închis, a unui 
teren în suprafaţă de 198,00 
mp. 2.2. Descrierea bunului 
care face obiectul vânzării: 
terenul face parte din domeniul 
privat al oraşului Comarnic şi 
este situat pe strada Ghioşeşti, 
tarlaua 31, parcela F3015, lot 1. 
3. Informații privind documen-
tația de atribuire: 3.1. Modali-
tatea sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: în 
baza unei cereri scrise, depuse 
la registratura primăriei. 3.2. 
Denumirea şi adresa biroului 
din cadrul vânzatorului, de la 
care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atri-
buire :  Biroul  Dezvol tare 
Locală, Investiţii şi Achiziţii 
Publice.  3 .3.  Dată l imită 
privind solicitarea clarifică-
rilor: 19.02.2020. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1. Data 
limită de depunere a ofertelor: 
26.02.2020, orele 09:00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse 
ofertele:  Primăria Oraşului 
Comarnic, strada Republicii, 
nr.  104, registratura. 4.3. 
Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 
în t r-un  s ingur  exemplar 
original, într-un plic sigilat. 5. 
Data şi locul de desfăşurare a 
sedinței publice de deschidere a 
ofertelor: 26.02.2020, orele 
10:00, sediul Primăriei Oraşului 
Comarni din strada Republicii, 
nr.104. 6. Instanța competentă 
în  so luț ionarea  l i t ig i i lor 
apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a 

Tribunalului Prahova, Ploieşti, 
str. Valeni nr. 44, telefon: 0244/ 
544781, fax: 0244/ 529107, 
e-mail: tr-ph-contencios@just.
ro. 7. Data transmiterii anun-
țului de licitație către instanțele 
abilitate, în vederea publicării: 
03.02.2020.

l Etiss Confexim SRL prin 
lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică următoarele 
bunuri mobile: masina automata 
de taiat la prețul de 90.101 lei, 
masina automata de taiat la 
prețul de 91.740 lei, generator 
abur calcat + componente 
Wermac la prețul de 16.339 lei, 
vânzare în bloc 44 masini de 
cusut Brother, Juki tăietor, Jack, 
croit, impachetat, butoniere, 
calcat, surfilat, etc la pretul de 
31.918 lei, vânzare în bloc 16 
masini de cusut Overlock, Juki 
feston, Uber, masină de control 
lycra la prețul de 32.016 lei, 
vânzare în bloc 30 masini de 
cusut Yuki special simpla la 
prețul de 25.755 lei, vânzare în 
bloc 30 masini liniare motor 
incorporat Siruba la prețul de 
28.890 lei, vânzare în bloc 30 
masini liniare motor incorporat 
Siruba la prețul de 28.710 lei, 
vânzare în bloc 15 masini liniare 
motor incorporat DDL M1 SI 
M2 la prețul de 19.215 lei. La 
preturile de pornire se adaugă 
TVA. Licitaţia va avea loc în 
data de 07.02.2020, ora 14:00 la 
sediul lichidatorului, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploieşti, tel/fax 0244 519800.

l SCM Tromet prin adminis-
trator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică proprietate 
i m o b i l i a r ă  c o m p u s ă  d i n 
constructia C3 Hala turnatorie 
in regim de P+1E cu Sc = 806,26 
mp, Sd = 1.038,73 mp, Su = 
938,54 mp, situată in Ploiesti,str. 
Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 348, 
jud.  Prahova la prețul  de 
100.000 euro (scutit de TVA, ce 
se va achitat în lei la cursul din 
data plății). Terenul intravilan 
pe care se af lă amplasată 
construcția este proprietate de 
stat şi nu face obiectul vânzării. 
L i c i t a ţ i a  v a  a v e a  l o c  î n 
07.02.2020, ora 15/30 la sediul 
administratorului judiciar din 
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. 
B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 
519800. Persoanele interesate 
vor achizit iona caietul de 
prezentare în suma de 1.000 lei 
+ TVA de la sediul administra-
torului judiciar şi vor depune 
taxa de garanţie de 10% din 

prețul de pornire cu cel putin o 
zi înainte de data licitatiei.

l Debitorul SC Ortoptimed 
SRL cu sediul în Dr.Tr.Severin, 
str.B - dul Carol I, nr.73, jud.
Mehedinţi, J25/173/1996, CIF: 
8347596, aflata  în procedură de 
faliment in bankruptcy, en 
f a i l l i t e  î n  d o s a r  n r . 
5772/101/2013 af lat pe rolul 
Tribunalului Mehedinți, prin 
lichidator judiciar Consultant 
Insolvență SPRL reprezentata 
de Popescu Emil, cu sediul în 
Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, 
nr. 7A, jud. Mehedinţi, scoate la 
vânzare la preturi diminuate cu 
75% fata de preturile stabilite 
prin raportul  de evaluare 
conform hotarare adunare 
creditori din data de 14.01.2020: 
- stoc rame de ochelari in suma 
de 33990,00 lei; - stoc lentile de 
ochelari in suma de 68385,00 lei; 
- stoc accesorii ochelari  in suma 
de 470,00 lei;  -  obiecte de 
inventar in suma de 1911,25 lei. 
Preţurile nu includ T.V.A. Titlul 
executoriu în baza căruia lichi-
datorul judiciar procedează la 
vânzarea bunurilor mobile  
descrise anterior, o reprezinta 
sentinta nr. 707/2014 din data de 
10.06.2014 de deschidere a 
procedurii de faliment pronun-
țată de către judecătorul sindic 
in  dosaru l  de  inso lvență 
nr.5772/101/2013 aflat pe rolul 
Tribunalului Mehedinti.  Lici-
taţia va avea loc la biroul lichi-
datorului judiciar din Dr.Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului nr.7A, 
jud.Mehedinţ i  la  data  de 
20 .02 .2020  ore le  15 :00 .  - 
Informăm toți ofertanţii faptul 
că sunt obligaţi să depuna o 
garanţie reprezentând 10% din 
preţul de pornire al licitaţiei şi 
să achiziționeze caietul de 
sarcină în suma de 250,00 lei cu 
cel puțin 2(două) ore înainte de 
ora licitației. Contul unic de 
insolvență al debitoarei SC 
O r t o p t i m e d  S R L  e s t e : 
RO30WBAN 2511000026501024 
deschis la Intesa Sanpaolo SA. 
Invităm pe toti cei care vor să 
participe la şedinţa de licitaţie 
din data de 20.02.2020 să 
depună oferte de cumpărare şi 
documentele în copie xerox din 
care rezultă faptul că a fost 
achitată garanția de licitație şi 
contravaloarea caietului de 
sarc ină  până la  data  de 
19.02.2020 orele 17:00 la adresa 
menționată anterior respectiv 
Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuțului 
nr 7A, jud. Mehedinţi. Somam 
pe toti cei care pretind vreun 
drept asupra bunurilor mobile 
descrise anterior sa anunte 

lichidatorul judiciar inainte de 
data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea preva-
zută de lege. Precizăm faptul 
că bunurile mobile descris mai 
sus se vând libere de sarcini, 
precum ipoteci, garanții reale 
mobiliare sau drepturi de 
retenție, de orice fel, ori măsuri 
asiguratorii cu exceptia masu-
rilor asiguratorii sau masurilor 
preventive specifice, instituite 
in cursul procesului penal 
conform dispozițiilor art. 53 
din Legea 85/2006. Relaţii la 
sediul lichidatorului judiciar, 
telefon 0742592183, tel./fax: 
0252354399 sau la adresa de 
email: office@consultant-insol-
venta.ro.; Lichidator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL 
prin Emil Popescu.

PIERDERI
l Pierdut Certificat de înregis-
t r a r e ,  C U I :  3 0 7 1 2 9 8 1 , 
J40/11009/2019, nume: EDU 
SYSTEM SRL.

l Dr.Andronescu Ioana declar 
nul Certificat medical seria 
CCHAR, Nr.1302958, ultima filă 
verde.

l Pierdut Carnet de Muncă 
seria Be. nr.0502875, titular 
Marin Alexandrina (actuală 
Lungoci), emitent: Întreprin-
derea de Sere Berceni Bucureşti 
la data de 19.12.1983.  Declar 
carnet de muncă nul.

l Pierdut document firmă- 
Certificat unic de înregistrare 
B1935429, emis la 16.03.2009, 
SC Brand’s Collection O&C 
SRL, Timişoara, 25283000, 
J35/603/2009. Declar nul.

l Pierdut Certificat de atestare a 
dreptului de proprietate privată 
cu numărul 379/2/14.07.1997 pe 
numele Acsinescu Carmen, Str.
Vatra Luminoasă, Nr.64. Îl 
declar nul.

l Declar pierdute Certificatele 
de înmatriculare şi constatatoare 
de autorizare la PFA Iana T 
Dorina, cod fiscal 29375505/ 
23.11.2011. Se declară nule.  

l SC Gritex Serv SRL declara 
pierdute si nule urmatoarele 
Caiete Curse ocazionale, seriile 
52139, 52140, 52141, 52142.

l Pierdut Atestat transport 
marfă, pe numele Vitan Dumitru 
Cătălin, din comuna Corbi - 
Argeş, eliberat de A.R.R. Argeş. 
Se declară nul.


