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OFERTE SERVICIU
l  S C  C o r e b o s  S R L ,  a v a n d 
CUI:RO27814663, cu sediul in Str.Hebe 
nr. 57, Timisoara, angajeaza: Ajutor de 
bucatar, cod COR-941101 -20 posturi. 
Cerinte: experienta in domeniu. Selectia 
are loc la data de 03.06.2020, ora-12:00, la 
sediul societatii.

l SC Haidar Parfumes SRL, cu sediul în 
Craiova, strada Bibescu nr.1, judeţul Dolj, 
angajează lucrător comercial cu studii medii. 
Relaţii la telefon 0722227793.

l Compania Sykes Enterprises Eastern 
Europe angajează Funcționari Informații 
Clienți la sediul din Cluj-Napoca. Candidatul 
ideal cunoaște la nivel avansat limba sârbă, 
are abilități bune de operare a calculatorului și 
experiență anterioară în activități de gestio-
nare a clienților și preluarea de apeluri telefo-
nice. Așteptăm CV-urile dvs. la adresa: grow@
sykes.com până în data de 06.07.2020

CITATII
l Se citează Chermăneanu Constantin, cu 
domiciliu necunoscut, în vederea dezbaterii 
moștenirii defunctului Chermăneanu Mircea, 
cu ultimul domiciliu în municipiul Tulcea, str.
Mahmudiei, nr.161, jud.Tulcea, la sediul BIN 
Porfir Alexandru din Tulcea, Str. Păcii, nr. 13, 
bl.S4, scB, ap.4, în ziua de 05 august 2020, ora 
11:00.

l Se citează Banu Ştefania, cu domiciliu 
necunoscut, în vederea dezbaterii moștenirii 
defunctei, Banu Tudora, cu ultimul domiciliu 
în Tulcea, str.I.L.Caragiale, nr.23, I2-A-11, jud.
Tulcea, la sediul BIN Porfir Alexandru din 
Tulcea, Str. Păcii, nr. 13, bl.S4, sc.B, ap.4, în 
ziua de 05 august 2020, ora 12:00.

l Numitul Weissgerber Gheorghe Cu ultimul 
domiciliu cunoscut in comuna Sagu, sat 
Cruceni nr. 295, jud. Arad, este citat pentru 
data de 23.07.2020, ora 12:30 in calitate de 
intimat in dosarul nr. 9571/55/2019 aflat pe 
rolul Tribunalului Arad, avand ca obiect 
radiere uzufruct.

l Administratorul judiciar Cabinet Indivi-
dual de Insolvenţă Lăzărescu Cătălin Adrian, 
cu sediul social în Municipiul Brăila, str. 
Plevna nr. 195, cam. 1, jud. Brăila, tel: 
0724207909, e-mail: office@lichidarifirme.ro, 
Notifică creditorii deschiderea procedurii 
generale de insolvenţă a debitoarei SC Lidas 
Prod SRL, cu sediul în loc. Zimnicea, Str. 
Cuza Voda - bl. 17B ap. 18 cod 145400, judeţ 
Teleorman, cod unic de identificare fiscală 
380449, număr de ordine în Registrul Comer-
țului J34/367/2002, făcând obiectul Dosarului 
nr. 1871/87/2019, pe rolul Tribunalului 
Teleorman, Secţia a I-a Civilă. Creditorii 
debitorului SC Lidas Prod SRL trebuie să 
procedeze la înscrierea la masa credală a 
acestuia prin depunerea cererii de admitere a 
creanței în condițiile următoare: Termenul 
pentru depunerea cererii de admitere a 
creanței: Termenul limită pentru înregistrarea 
cererii de admitere a creanțelor asupra averii 
debitorului este 31.07.2020; creanța înregis-
trată pentru a fi considerată valabilă trebuie să 
îndeplinească cerințele îndeplinită de lege. În 
temeiul art. 100, alin. (1) din Legea nr. 

85/2014, nedepunerea cererii de admitere a 
creanței până la termenul menționat atrage 
decăderea din drepturi privind creanța/ crean-
țele pe care le dețineți împotriva debitorului. 
Termenul limită pentru verificarea creanțelor, 
întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului 
preliminar al creanțelor este 20.08.2020. 
Termenul limită pentru introducerea eventua-
lelor contestații la tabelul preliminar: 7 zile de 
la publicarea în BPI; contestațiile vor fi înso-
țite, conform art. 111 din Legea nr. 85/2014, de 
dovada achitării, în original, a taxei de timbru 
în cuantum de 200 lei, precum și de toate 
înscrisurile de care se folosește, cu arătarea 
probelor pe care le solicită, sub sancțiunea 
anulării; contestația se trimite cu confirmare 
de primire administratorului judiciar, credito-
rului a cărei creanță este contestată, precum și 
administratorului special. Termenul pentru 
soluționarea eventualelor contestații formu-
late împotriva tabelului preliminar al crean-
țelor și afișarea tabelului definitiv al creanțelor 
este 04.09.2020. Începând cu această comuni-
care, toate actele și documentele procedurale 
emise de administratorul judiciar, se notifică 
în Buletinul procedurilor de insolvență, prin 
accesarea www.bpi.ro.

SOMATII
l Judecătoria Chișineu Criș. Sediu: Chișineu 
Criș, str.Gării, nr.24, județul Arad. Tel.: 
0257.350.692. Fax: 0257.350.231. Operator 
3210/2501. Dosar nr. 730/210/2020. Emisă la 
15.05.2020. Somație. În dosarul civil cu nr. 
730/210/2020 al Judecătoriei Chișineu Criș, 
având ca obiect uzucapiune, reclamanții 
Ardelean Florica și Ardelean Teodor solicită 
să se constate faptul că aceștia au dobândit în 
proprietate comună codevălmașă, cu titlu de 
uzucapiune, imobilul înscris în CF nr. 307054 
Şepreuș, nr.top 1681/1/a/2/d/2/2/46 (provenită 
din conversia de pe hârtie a CF nr. 3980 
Şepreuș, în suprafață de 1.440mp. Toți cei 
interesați în cauză pot formula opoziții la 
prezenta somație, în termen de 30 de zile de la 
publicare și respectiv afișarea somației, în 
dosarul cu nr.de mai sus al Judecătoriei 
Chișineu Criș. Emis conform art. 130 din 
Decretul Lege nr.115/1938. Termen: 
08.09.2020, ora 12:00. Președinte. Grefier.

l Prin cererea înregistrată pe rolul Judecăto-
riei Întorsura Buzăului sub nr. 156/248/2020 
posesorii Oprea Ioan și Oprea Elena, având 
domiciliul în comuna Zăbala, sat Zăbala, nr. 
239, județul Covasna, au invocat dobândirea 
prin uzucapiune a dreptului de proprietate 
asupra imobilului situat în extravilanul 
comunei Valea Mare, sat Valea Mare, în 
punctul numit „Homos”, județul Covasna, în 
suprafață de 39.787mp, înscris în CF nr.23054 
Valea Mare (CF vechi 1129 Boroșneu Mic 
-provenit din conversia de pe hârtie a CF 1129 
Boroșneu Mic) nr.top.1537/b, 1538/b cu o 
suprafață totală de 39.787mp fâneață, având 
ca proprietari tabulari pe Nițu Ioan și soția 
Nițu Susana, născută Mirica și care se înveci-
nează la nord cu pășunea Comunei Valea 
Mare, la est cu pășunea comunei Valea Mare 
și pârtia de schi Oprea (nr.cad 23151), la sud 
cu imobilul deținut de Oprea Ioan, iar la vest 
cu DJ 121A. Toți cei interesați sunt somați să 
formuleze opoziție, cu precizarea că, în caz 
contrar se va trece la judecarea cererii în 
termen de 30 de zile de la emiterea celei din 
urmă publicații.

DIVERSE
l Unitatea Administrativ-Teritorială Bistreț, 
din județul Dolj, anunță publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele 
cadastrale nr.4, 13, 15, 16, 18, 19, începând cu 
data de 10.07.2020, pe o perioadă de 60 de 
zile, la sediul Primăriei Comunei Bistreț, str.
Calea Dunării, nr. 192, județul Dolj, conform 
art. 14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a 
publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare. 
Cererile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei 
și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară. Cererile de rectificare 
depuse prin orice alte mijloace de comunicare 
decât cele menționate mai sus nu vor fi luate 
în considerare. 

l Informaţii generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană 
de contact: Primăria Comunei Andrid, cu 
sediul în comuna Andrid, str.Principală, nr. 
508, județul Satu Mare, telefon 0261.820.409, 
fax 0261.820.492, e-mail: primariaandrid@
yahoo.com, cod fiscal 3897076. În baza Legii 
nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes general și 
a Legii 98/2016 privind achiziţiile publice, face 

cunoscută intenţia de a atribui contracte de 
finanţare nerambursabilă pentru anul de 
execuţie financiară 2020, pentru proiecte 
aferente domeniilor: sport și culte religioase. 
Domeniile pentru care se acordă finanțări 
nerambursabile și suma de 70.000Lei, apro-
bată pentru anul 2020, conform Bugetului de 
venituri și cheltuieli pentru anul 2020 aprobat 
prin HCL nr.10/18.02.2020, este repartizată în 
conformitate cu programul anual al finanță-
rilor nerambursabile aprobat prin HCL 
nr.24/30.06.2020: 1. Domeniul: Sport, suma: 
40.000Lei. 2. Domeniul: Culte religioase, suma 
30.000Lei. Total fonduri nerambursabile anul 
2020: 70.000Lei.

l UAT Copșa Mică, din județul Sibiu, 
anunță publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 23, 24, 
25, 26, 33, 34, 35, 36 și 38, începând cu data 
de 07.07.2020, pe o perioadă de 60 de zile 
calendaristice, la sediul Primăriei Orașului 
Copșa Mică, Aleea castanilor nr. 8, conform 
art. 14, alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a 
publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare. 
Cererile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei 
Orașului Copșa Mică și pe site-ul Agenției 
Naționale de Cadastru și Publicitate Imobi-
liară.

l Aducem la cunoștinta publică faptul că pe 
rolul Judecătoriei Chisineu-Cris se af lă 
dosarul nr. 1183/210/2020, având ca obiect 
deschiderea procedurii de declarare judecăto-
rească a mortii numitului Covaci Mihai, cu 
ultimul domiciliu situat în com. Sepreus str. 
Pinter , nr. 18 (nr. vechi adm. 1077), jud. Arad, 
și invităm orice persoană care cunoaște date 
în privinta dispărutului, să le comunice 
instantei de judecată. 

l Lichidator judiciar CII Cismaru Elena 
notifica deschiderea procedurii simplificate de 
insolventa in Dosarul 1215/120/2020 Tribu-
nalul Dambovita, conform Sentintei nr. 97 din 
data de 16.06.2020 privind debitoarea SC 
Floriana Full Trans SRL. Creditorii isi pot 
formula declaratii de creanta pana la data de 
10.07.2020.

l Anunţ prealabil privind afișarea publică a 
documentelor tehnice ale cadastrului. Denu-
mire judeţ: Sibiu. Denumire UAT: Hoghilag. 
Sectoare cadastrale: 36, 44, 49, 58. Oficiul de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu 
anunţă publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele cadastrale 36, 
44, 49, 58 pe o perioadă de 60 de zile calen-
daristice, conform art.14 alin.(1) și (2) din 
Legea Cadastrului și a Publicităţii Imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Data de început a 
afișării: 08.07.2020. Data de sfârșit a afișării: 

ANUNȚ
Subscrisa  SC Aximar Prodcom SRL – în faliment, cu sediul în localit. Reșița, str. Spitalului, nr. 

40, jud. Caraș-Severin, Nr. Reg. Com. J11/333/1994, CUI 5557470, jud. Caras-Severin,  prin lichidator 
judiciar LICEV GRUP S.P.R.L., va facem cunoscut faptul că în data de 15.07.2020, ora 11, va avea loc 
la sediul lichidatorului judiciar  din Reșița, str. Horea, bl. A2, parter, jud. Caras-Severin, licitația publică 
cu strigare privind vânzarea următorelor bunuri mobile și imobile:

	 •	Autoutilitară		Renault	Kangoo,	an	fabricație	2007,	1560	cmc,	motorină	–	3.000	euro	plus	TVA
	 •	Autoutilitară		Renault	Kangoo,	an	fabricație	2007,	1461	cmc,	motorină	–	3.500	euro	plus	TVA
	 •	Autoutilitară	Citroen	Jumpy	,	an	fabricație	2007,		1461	cmc	,	motorină	–	5.900	euro	plus	TVA

Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar la valoarea de 50 lei (plus 
TVA), pentru fiecare bun licitat. Data limită de cumpărare a caietului de sarcini și înscrierea la licitație 
este cu o zi înainte de data licitației. Garanția de participare la licitație este de 10% din prețul de pornire 
al licitației, pentru fiecare bun mobil licitat. 

Bun imobil:
1. Spațiu industrial cu teren, situate în localitatea Mehadia, jud. Caraș-Severin compuse din:
- Hală industrială cu fundație din beton, planșeu beton armat, zidăria portantă din cărămidă, 

acoperișul este format din terasa betonată cu învelitoare din tablă. Pardoseală din beton cu finisaje 
medii, tâmplăria din uși metalice, ferestre din lemn cu geam tras și PVC. Regim de înălțime-parter, aria 
desfășurată – 1.550 mp. Utilități: apă, instalații electrice.

- Casa poartă are fundație din beton, zidărie portantă din cărămidă, acoperiș cu învelitoare din 
tablă. Pardoseala este din beton cu finisaje medii, tâmplăria este formată din uși metalice, ferstre din 
lemn cu geam tras. Regim de înălțime-parter, aria desfășurată – 16 mp. Utilități: apă, instalații electrice,

 - Teren 3.000 mp. 

Prețul de pornire al licitației este de 199.410 euro. Vânzare în bloc.

Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar la valoarea de 500 lei (plus 
TVA). Data limită de cumpărare a caietului de sarcini și înscrierea la licitație este cu o zi înainte de data 
licitației. Garanția de participare la licitație este de 10% din prețul de pornire al licitației, pentru fiecare 
imobil licitat. În cazul în care bunurile nu vor fi valorificate la data de 15.07.2020, următoarele licitații 
vor avea loc în zilele: 22.07.2020, 29.07.2020, 05.08.2020. Informații suplimentare se pot obține la telefon 
0255.212.940 sau la sediul lichidatorului judiciar.
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07.09.2020. Adresa locului afişării publice: 
Comuna Hoghilag, str.Principală, nr.305, 
judeţul Sibiu. Repere pentru identificarea 
locaţiei: Primăria Comunei Hoghilag. Cere-
rile de rectificare ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul Primăriei 
Comunei Hoghilag de luni până vineri între 
orele 8:00-16:00 şi pe site-ul Agenţiei Naţio-
nale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. 
Informaţii privind Programul naţional de 
cadastru şi carte funciară 2015-2023 se pot 
obţine pe site-ul ANCPI la adresa http://
www.ancpi.ro/pnccf/

l Just Insolv SPRL notifica deschiderea 
procedurii generale a insolventei in dosarul 
nr. 626/105/2020 Tribunal Prahova, conform 
sentintei civile nr.295 din 23.06.2020 privind 
pe SC Sofguard Protect Security SRL, cu 
t e r m e n e l e :  d e p u n e r e  d e c l a r a ț i i 
creanță 06.08.2020, întocmirea tabelului 
preliminar al creanțelor 25.08.2020, întoc-
mirea tabelului definitiv 18.09.2020, prima 
Adunare a Creditorilor avand loc in 
data 31.08.2020, orele 12:00 la sediul admi-
nistratorului judiciar din Ploieşti, str. Ion 
Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.

IMOBILIARE
l Anunț De Publicitate Privind Cumpărarea 
Unui Imobil Cu Destinația De Sediu Pentru 
Autoritatea Națională Pentru Administrare 
Și Reglementare În Comunicații. Autoritatea 
Națională Pentru Administrare Și Reglemen-
tare În 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 desti-
nația de sediu central pentru Autoritatea 
Națională pentru Administrare şi Reglemen-
tare în Comunicații; Procedura de atribuire 
aplicată: procedură internă; Modul obținerii 
documentației de achiziție. Gratuit: prin 
descărcarea de pe site-ul Ancom, respectiv 
www.ancom.ro - secțiunea Anunțuri - Anun-
țuri achiziții imobile; de la sediul autorității 
contractante; prin orice formă legală de 
transmitere, în urma unei solicitări scrise, 
înregistrată la Ancom Sediul Central. 
Termenul limită de depunere a ofertelor: 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 ofer-
telor: 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; Crite-
riul 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 ofertelor din Caietul de sarcini şi 
ofertele pot fi depuse incepând cu data de 06 
iulie 2020; Reguli pentru solicitările de clari-
ficări: 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 considerare. Autoritatea 

contractantă va răspunde solicitării în cel 
mult 5 zile lucrătoare de la primire. Regulile 
de formulare a contestațiilor: conform preve-
derilor Caietului de Sarcini. Contestațiile se 
depun, în scris, la sediul central Ancom. 
Comisia de soluționare a contestațiilor va 
transmite ofertantului contestatar un exem-
plar 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, tel. 
mobil/fix: 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 Convocare. Administratorul unic al socie-
tății Institutul de Proiectare, Cercetare şi 
Tehnică de Calcul în Construcții SA, 
persoană juridică română, cu sediul în Mun.
Bucureşti, B-dul Pierre de Coubertin nr.3-5, 
Office Building, etaj 1, camera 1L, Sector 2, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului 
de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr.
J40/857/1991, având Codul de Identificare 
Fiscală RO396 şi Identificatorul Unic la Nivel 
European (EUID) ROONRC.J40/857/1991, 
convoacă Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor şi Adunarea Generală Extraor-
dinară a Acționarilor societății la data de 
03.08.2020, ora 14:00, respectiv ora 14:30, la 
adresa: Mun. Bucureşti, B-dul Pierre de 
Coubertin nr. 3-5, Office Building, etaj 6, 
Sector 2, pentru toți acționarii înregistrați în 
registrul acționarilor la sfârşitul zilei de 
28.07.2020, cu următoarea ordine de zi: 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, 
ora 14:00: 1. Alegerea preşedintelui AGOA şi 
a secretarului de şedință care va întocmi 
procesul-verbal al adunării. 2. Schimbarea 
administratorului societății şi aprobarea 
descărcării de gestiune a administratorului al 
cărui mandat încetează pentru activitatea 
desfăşurată până la data încetării manda-
tului. 3. Alegerea unei persoane pentru înde-
plinirea mandatului de administrator unic al 
societății, stabilirea duratei mandatului şi 
stabilirea indemnizației acestuia. Lista 
cuprinzând informații cu privire la numele, 
localitatea de domiciliu şi calificarea profesi-
onală ale persoanelor propuse pentru funcția 
de administrator se află la dispoziția acționa-
rilor Ia sediul societății, putând fi consultată 
şi completată de aceştia. 4. Mandatarea unor 
persoane pentru îndeplinirea formalităților 
de publicitate. Adunarea Generală Extraordi-
nară a Acționarilor, ora 14:30: 1. Alegerea 
preşedintelui AGEA şi a secretarului de 
şedință care va întocmi procesul-verbal al 
adunării. 2. Constatarea intervenirii caduci-
tății şi abrogarea art.27.3. din Actul consti-
tutiv care prevedea că „Bilanțul şi contul de 
profit şi pierderi vor fi publicate în Monitorul 
Oficial al României, conform legii”, ca efect 
al modificărilor legislative. 3. Aprobarea 
împuternicirii unei persoane pentru a semna 
Actul constitutiv actualizat al societății. 4. 
Mandatarea unor persoane pentru îndepli-
nirea formalităților de publicitate. În cazul în 
care cvorumul necesar nu se va întruni la 
data menționată, Adunarea Generală Ordi-
nară, respectiv Adunarea Generală Extraor-
dinară se vor ține la data de 10.08.2020, la 

aceleaşi ore şi în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine 
de zi. Documentele şi materialele informative 
referitoare la problemele incluse pe ordinea 
de zi pot fi obținute de la sediul societății. 
Acționarii pot participa la adunările generale 
personal sau prin reprezentanți, în baza unei 
procuri speciale, conform dispozițiilor legale. 

l Completare a convocatorului Adunării 
Generale Ordinare a Fundației Naționale 
pentru Tineret: Consiliul de Administraţie al 
Fundației Naționale pentru Tineret (FNT), în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare 
şi cu art. 10 alin.(1) din Statutul FNT, 
completează ordinea de zi a şedinței Adunării 
Generale Ordinare a FNT cu punctul 5, după 
cum urmează: 5. Modificări ale Statutului 
FNT. Totodată, ca efect al măsurilor impuse 
de autorități aferente stării de alertă, se modi-
fică locul de desfăşurare al Adunării Gene-
rale Ordinare a FNT în sensul că Adunarea 
Generală va avea loc la imobilul Ecran Club 
din Bucureşti, Șos. Grozăveşti nr. 84, sector 
6- Grădina de Vară, în aceeaşi dată şi la 
aceeaşi oră, aşa cum a fost publicat în 
Jurnalul Național nr. 7957/12.06.2020. Relații 
suplimentare la tel: 0752.304.667 -Georgiana 
Lică; e-mail office@fntr.ro.

l Nr.233/30.06.2020, Convocare: În confor-
mitate cu prevederile articolului 117 din 
Legea societăților   nr. 31/1990, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
având în vedere prevederile din Actul Consti-
tutiv al Industrialexport S.A., societate pe 
acţiuni de naţionalitate română, înregistrată 
la Oficiul  Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/252/1991, 
Cod Unic de Înregistrare 1554446, cu sediul 
social în Bucureşti, sectorul 1, Calea 
Floreasca, nr.175, etaj 7, camera C3, (denu-
mită în continuare „Industrialexport” sau 
„Societatea”), Consiliul de Administraţie al 
Societăţii, convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor Industrialex-
port S.A. pentru ziua de 03.08.2020, ora 
10:00, adunarea urmând a se ţine la sediul 
Societăţii din Bucureşti, sectorul 1, Calea 
Floreasca, nr. 175, etaj 7, sala de şedinţe, 
pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor Societăţii la sfârşitul zilei de 
25.07.2020, stabilită ca dată de referinţă. 
Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordi-
nare a Acţionarilor: 1. Aprobarea Proiectului 
de Divizare Parțială a Industrialexport S.A., 
astfel cum a fost  acesta publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1911 
din data de 05.06.2020; 2. Aprobarea divizării 
parțiale şi simetrice a Industrialexport S.A., 
conform Proiectului de Divizare Parțială  
menționat la punctul 1 de mai sus, prin 
desprinderea unor părți din patrimoniul 
Societății şi  transmiterea acestora (elemente 
de activ şi pasiv) către societatea AGAM 
Investiții S.A., o societate ce  se înființează ca 
urmare a divizării parțiale a Industrialexport 
S.A.; 3. Aprobarea ca, în baza Proiectului de 
Divizare Parțială, societatea AGAM Investiții 
S.A., ce se înființează prin divizarea Socie-
tății, să aibă următoarele caracteristici: 
Denumirea: AGAM Investitii S.A. (conform 
dovezii provind disponibilitatea şi rezervarea 
firmei nr. 196437/19.05.2020). Sediul Social: 
Bucureşti, sectorul 1, Calea Floreasca, nr. 
175, etaj 7, camera C12. Forma juridică: 
societate pe acţiuni. Durata de funcţionare: 
nelimitată. Domeniul principal de activitate: 

Cod CAEN 682 -Închirierea şi subînchirierea 
bunurilor imobiliare proprii sau închiriate. 
Obiectul principal de activitate:Cod CAEN 
6820 -Închirierea şi subînchirierea bunurilor 
imobiliare proprii sau închiriate. Capital 
social: 5.253.219,30 lei, subscris şi vărsat în 
întregime de către asociați. Numărul de 
acţiuni: 2.501.533 acţiuni. Valoarea nominală 
a unei acţiuni: 2,10 lei. Acționari: Romenergo 
Holdings Overseas SRL, persoană juridică 
română, cu sediul în Bucureşti, sectorul 1, 
Calea Floreasca, nr.175, etaj 7, camera C11, 
având CUI 31232620 şi J40/1877/2013, cu o 
participare de 1.441.619 acţiuni, fiecare 
acţiune cu valoare nominală de 2,10 lei şi o 
valoare totală de 3.027.399,90 lei, reprezen-
tând 57,63% din capitalul social al AGAM 
Investitii S.A; Lista Acţionari Juridici , cu o 
participare de 800.549 acţiuni, fiecare acţiune 
cu valoare nominală de 2,10 lei si o valoare 
totală de 1.681.152,90 lei, reprezentand 32% 
din capitalul social al AGAM Investiţii S.A; 
Lista Acţionari Fizici, cu o participare de 
259.365 acţiuni, fiecare acţiune cu valoare 
nominală de 2,10 lei şi o valoare totală de 
544.666,50 lei, reprezentând 10,37% din 
capitalul social al AGAM Investitii S.A; 
Administratori: Bezerghianu Niculai, cetă-
țean român, născut la data de 15.06.1960 la 
Bucureşti, Sectorul 5, domiciliat în Bucureşti, 
sectorul 6, Aleea Potaisa nr.3, bloc X1, ap.5, 
posesor al CI seria RK nr. 142982, emisă de 
SPCEP S6 la data de 13.06.2018, CNP 
1600615400026, în calitate de Preşedinte al 
Consiliului de Administraţie; Iliuță Remus, 
cetățean român, născut la 02.11.1967 în Com. 
Galățeni, județul Teleorman, cu domiciliul în 
Bucureşti, str. Nicolae G. Caramfil, nr.32, bl. 
1B, scara 2, etaj 1, apt.12, sector 1, CNP 
1671102344243, posesor al CI  seria RX, nr 
815967 emisă de SPCEP Sector 1, la data de 
17.11.2015 -Administrator; Mihailov Sergiu, 
cetăţean român, născut la data de 06.06.1979 
în Chişinău, Republica Moldova, legitimat cu 
CI seria RD numar 857055, emisă la data de 
16.06.2017 de catre SPCEP Sector 3, domici-
liat în Bucureşti, sector 3, Ale. Barajul 
Sadului, nr.1, bl.N5, sc.1, apt.111, CNP 
1790606245428 -Administrator; 4. Aprobarea 
Actului constitutiv al AGAM Investitii S.A., 
atasat prezentei ca Anexa 1 şi parte inte-
grantă a acesteia; 5. Aprobarea reducerii 
capitalului social al Societăţii cu suma de 
5.253.219,30 lei, respectiv de la suma de 
35.271.615,30 lei la suma de 30.018.396 lei. 
Capitalul social total al Societăţii, rezultat în 
urma Divizării, va fi în sumă de 30.018.396 
lei, divizat în 2.501.533 acţiuni cu valoare 
nominală de 12 lei, fiecare, şi va  fi deţinut de 
acţionarii Societăţii, după cum urmează: 
Capital subscris vărsat total 30,018,396.00 lei; 
Număr acţiuni total 2.501.533,00; Valoare 
Nominală 12 lei; Cota de participare la bene-
ficii şi pierderi total: 100%, din care: -Rome-
nergo Holdings Overseas SRL Capital 
subscris vărsat 17.299.428,00 lei; Număr 
acţiuni 1.441.619.00; Valoare Nominală 12 lei; 
Cota de participare la beneficii şi pierderi 
57,63%. Lista acţionari juridici: Capital 
subscris vărsat 9.606.588,00lei; Număr 
acţiuni 800.549.00; Valoare Nominală 12 lei; 
Cota de participare la beneficii şi pierderi 
32,00%. Lista acţionari fizici: Capital subscris 
vărsat 3.112.380,00lei; Număr acţiuni 
259.365.00; Valoare Nominală 12 lei; Cota de 
participare la beneficii şi pierderi 10,37%. 6. 
Aprobarea numirii PKF Finconta S.R.L., 

persoană juridică română cu sediul in Muni-
cipiul Bucureşti, Str. Jean Louis Calderon, nr. 
38, sector 2, inmatriculată la Registrul 
Comertului sub nr. J40/19832/1994, CUI 
6383983, cu autorizatie nr.32 emisa de 
Camera Auditorilor Financiari din România 
CAFR la data de 27.07.2001, in calitate de 
auditor al societăţii AGAM Investitii  S.A., 
pentru o durata de 12 luni a contractului de 
audit financiar si cu o remuneratie in 
cuantum de 600 EURO/luna ; 7. Aprobarea 
modificarii art. 5 din Actul Constitutiv al 
Societăţii, care va avea urmatorul continut : 
“Art. 5 Capitalul social şi acțiunile Capitalul 
social al societății este de 30.018.396 lei vărsat 
integral; capitalul social este împărțit în 
2.501.533 acţiuni nominative emise de socie-
tate în formă dematerializată, fiecare acţiune 
având o valoare nominală de 12 lei, evidența 
lor ținându-se prin înregistrare în registrul 
acționarilor. Cota de participare la beneficii şi 
pierderi acționari: Romenergo Holdings 
Overseas SRL: 57,63%; Lista Acţionari Juri-
dici: 32,00%; Lista Acţionari Fizici: 
10,37%.”Aprobarea actualizării Actului  
Constitutiv al Societății în mod corespun-
zător celor de mai sus. 8. Având în vedere 
Hotărârea Adunării Generale Ordinare a 
Acționarilor Industrialexport S.A. din data 
de 27.05.2019 şi Mențiunea nr. 417333/ 
25.06.2019, respectiv Rezoluția nr. 
85950/03.07.2019 emise de către Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribu-
nalul Bucureşti, precum şi schimbarea 
datelor de identificare ale administratorilor 
Iliuță Remus şi Mihailov Sergiu se supune 
adunării: Aprobarea modificării şi comple-
tării art.17 din Actul Constitutiv al Societății, 
teza privind Membrii Consiliului de Adminis-
traţie care va avea următorul conținut: 
„Membrii Consiliului de Administraţie sunt: 
Bezerghianu Niculai, cetățean român născut 
la data de 15.06.1960 în Municipiul Bucu-
reşti, cu domiciliul în Bucureşti, sectorul 6, 
Aleea Potaisa, nr.3, bloc X1, scara A, etaj 1, 
apt.5, CNP 1600615400026, posesor al CI 
seria RR, nr 538855 emisă de SPCEP S6, 
biroul nr 3 la data de 02.09.2008, pentru o 
durată a mandatului până la data de 
25.04.2021 -Preşedinte; Iliuță Remus, cetă-
țean român, născut la 02.11.1967 în Com. 
Galățeni, judeţul Teleorman, cu domiciliul în 
Bucureşti, sectorul 1, str. Nicolae G. Caramfil, 
nr.32, bl.1B, scara 2, etaj 1, apt. 12, CNP 
1671102344243, posesor al CI seria RX, nr 
815967 emisă de SPCEP Sector 1, la data de 
17.11.2015, pentru o durată a mandatului 
până la data de 25.04.2021 -Administrator; 
Mihailov Sergiu, cetățean român, născut la 
data de 06.06.1979 în Chişinau, Republica 
Moldova, legitimat cu CI seria RD număr 
857055, emisă la data de 16.06.2017 de catre 
SPCEP Sector 3, domiciliat în Bucureşti, 
sectorul 3, Ale. Barajul Sadului, nr.1, bl.N5, 
sc.1, apt.111, CNP 1790606245428, pentru o 
durată a mandatului până la data de 
25.04.2021 - Administrator; BG Consult 
Invest S.R.L., persoană juridică română cu 
sediul social în Bucureşti, Calea Floreasca nr. 
175, et. 7, camera C2, sectorul 1, înregistrată 
la Registrul Comertului de pe lângă Tribu-
nalul Bucureşti sub nr.J40/11891/1992, având 
C.I.F. RO1564520, prin reprezentant perma-
nent Șerbu Florica, cetățean român, identifi-
cată cu CI seria RR numar 753008 emisă de 
S.P.C.E.P. Sector 4, la data de 15.06.2011, cu 
valabilitate până la data de 11.06.2021, cu 
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domiciliul în Bucureşti, sectorul 4, Str. Emil 
Racovita, nr.16, bl.R21, sc.B, et.6, apt.66, CNP 
2650611400298, pentru o durata a mandatului 
până la data de 17.01.2023; Și Imod Line 
Investments S.R.L., persoană juridică română, 
cu sediul social în Bucureşti, Sectorul 4, 
Șoseaua Olteniței, nr. 105, camera nr. 902, etaj 
9, construcţia C17 -pavilion administrativ, 
înregistrată la Registrul Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/ 
10935/2007, avand C.I.F. RO21875998, prin 
reprezentant permanent Toader Elena, cetă-
ţean român, identificată cu CI seria RR 
numar 884603 eliberată de S.P.C.E.P. Sector 4, 
la data de 01.02.2012,  domiciliată în Bucu-
reşti, sectorul 4, Aleea Ucea nr.9, bl. P7, sc.4, 
et.1, ap.66, CNP 2730102434511,  pentru o 
durata a mandatului până la data de 
17.01.2023. Aprobarea actualizării Actului 
Constitutiv al Societăţii în mod corespunzător 
celor de mai sus. 9. Aprobarea împuternicirii 
Preşedintelui Consiliului  de Administraţie al 
Societăţii, dl. Niculai Bezerghianu, să actio-
neze în numele şi pe seama Societății, pentru a 
efectua toate sau oricare dintre următoarele 
operațiuni: -Să redacteze, să semneze, să 
primească, să accepte şi să transmită orice 
documente şi declaraţii necesare, inclusiv, dar 
fără a se limita la: versiunea consolidată a 
Actului Constitutiv actualizat al Societății, 
Registrul Acționarilor Societății Actul Consti-
tutiv şi Registrul Acționarilor societății 
AGAM Investiții S.A., contract privind sediul 
AGAM Investitii S.A., contract de audit finan-
ciar, etc., toate în vederea ducerii la îndeplinire 
a rezoluțiilor  adoptate de adunarea generală 
extraordinară a acționarilor şi înregistrării 
acestora la autoritățile competente; -Să repre-
zinte Societatea în fața autorităților compe-
tente, incluzând dar fără a se limita la 
Registrul Comerțului, autorități fiscale, 
instanțe de judecată, bănci, notar, şi să îndepli-
nească oricare şi toate formalitățile necesare 
în vederea ducerii la îndeplinire a rezoluțiilor 
adoptate de adunarea generală extraordinară 
a acționarilor; -Să împuternicească oricare 
alte persoane pentru exercitarea oricăreia sau 
a tuturor puterilor conferite de către adunarea 
generală extraordinară a acționarilor. *** 
Completarea ordinii de zi: În cel mult 15 zile 
de la publicarea prezentului Convocator în 
Monitorul Oficial al României, Partea a - IV- 
a, unul sau mai mulţi acţionari ai Societăţii 
reprezentând, individual sau împreună, cel 
puţin 5% din capitalul social al acesteia, pot 
înainta Consiliului de Administraţie al  Socie-
tăţii cereri privind introducerea unor noi 
puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale 
Extraordinare  a Acţionarilor. Participarea la 
şedințele Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor: Acţionarii care posedă acţiuni la 
purtător au drept de vot numai dacă şi-au 
depus acţiunile la sediul Societăţii cu cel putin 
5 zile înainte de Adunări. La Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acţionarilor pot parti-
cipa şi pot vota, direct sau prin reprezentare, 
în baza unei procuri speciale, toţi acţionarii 
înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la 
data de 25.07.2020, stabilită ca dată de refe-
rinţă. Toţi acţionarii reprezentaţi în baza unei 
procuri speciale se vor asigura că aceste 
procuri vor fi depuse în original la sediul social 
al Societăţii cu cel mult 48 de ore înainte de 
data şedințelor, sub sancţiunea pierderii exer-
ciţiului dreptului de vot în Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor. Procurile vor 
rămâne valabile pentru a doua adunare, în 

cazul în care prima adunare este amânată din 
cauza neîndeplinirii cerinţelor legale. În cazul 
în care nu se vor îndeplini condiţiile legale 
privind ținerea Adunării Generale Extraordi-
nare a Acționarilor, aceasta se reprogramează 
pentru data de 04.08.2020 la aceeaşi oră, în 
acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi; data de 
referință stabilită pentru identificarea acţiona-
rilor îndreptăţiţi să participe şi să voteze în 
cadrul Adunării Generale Extraordinare a 
Acționarilor, rămâne neschimbată. Prezenta 
Convocare anulează în totalitate Convocarea 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV–a nr.2135/26.06.2020 şi în ziarul 
“Jurnalul” din aceeaşi dată. Consiliul de 
Administraţie, prin Preşedinte, Niculai Bezer-
ghianu. Anexa 1- Act Constitutiv al Societăţii 
AGAM Investitii S.A.: CAP. I -Denumirea 
Societăţii şi Sediul Social: Art. 1.1. Denumirea 
societăţii este „AGAM Investiții S.A.”, 
conform Dovezii privind disponibilitatea şi 
rezervarea firmei nr. 196437/19.05.2020 elibe-
rată de Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Bucureşti. Art. 1.2. În toate 
actele, scrisorile sau publicaţiile emanând de 
la societate, denumirea societăţii va fi urmată 
de cuvintele “societate pe acţiuni” sau de 
iniţialele “S.A.”, sediul social, capitalul social, 
precum şi de numărul de înmatriculare şi 
codul unic de înregistrare. Art.1.3 Sediul 
social este în Bucureşti, sectorul 1, Calea 
Floreasca, nr.175, etaj 7, camera C12. Art.1.4. 
Sediul social poate fi mutat în orice alt loc în 
baza hotărârii adunării generale extraordinare 
a acţionarilor/hotărârii consiliului de Admi-
nistraţie. Art.1.5. Societatea va putea înfiinţa 
sau desfiinţa sedii secundare- sucursale, 
agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea 
unităţi fără personalitate juridică- în temeiul 
hotărârii adunării generale extraordinare a 
acţionarilor/ hotărârii consiliului de Adminis-
traţie.  Cap. II -Forma Juridică a Societăţii: 
Art. 2.1. Societatea este persoană juridică 
română, având forma de societate pe acţiuni 
şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu 
prezentul act constitutiv, cu Legea nr. 31/1990 
privind societăţile, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, şi cu legislaţia 
română în vigoare. Art. 2.2. Obligaţiile sociale 
ale societăţii sunt garantate cu patrimoniul 
social. Fiecare acţionar al societăţii răspunde 
numai până la concurenţa capitalului social 
subscris. Cap. III -Durata Societăţii:  Art.3.1. 
Durata de funcţionare a societăţii este nede-
terminată. Cap. IV -Obiectul de activitate: 
Domeniul de activitate: Societatea va avea ca 
domeniu de activitate: Închirierea şi subînchi-
rierea bunurilor imobiliare proprii sau închi-
riate- Cod CAEN 682. Art.4.1. Obiectul 
principal de activitate: Închirierea şi subînchi-
rierea bunurilor imobiliare proprii sau închi-
riate, cod CAEN 6820. Obiectul de activitate 
al Societăţii nu este limitativ, acesta putând fi 
extins prin hotărârea adunării generale a 
acționarilor/consiliului de Administraţie, cu 
respectarea formelor de publicitate prevăzute 
de lege şi obligația obținerii avizelor legale. 
Art.4.3. Desfăşurarea tuturor categoriilor de 
activităţi se va face pe baza autorizaţiilor, 
avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu 
încadrarea în standardele de calitate, respec-
tarea normelor igienico-sanitare, de protecţie 
a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea 
calităţii mediului înconjurător, a normelor 
privind dreptul de proprietate intelectuală, 
etc. Cap. V -Capitalul social: Art.5.1. Capi-
talul social al societăţii este de 5.253.219,30 lei, 

divizat în 2.501.533 acţiuni nominative cu o 
valoare nominală de 2,10 lei/acţiune. Art.5.2. 
Capitalul social este deţinut de către acţionari 
astfel: Romenergo Holdings Overseas SRL, 
persoană juridică română, cu sediul în Bucu-
reşti, sectorul 1, Calea Floreasca, nr. 175, etaj 
7, camera C11, având CUI 31232620 şi 
J40/1877/2013, cu o participare de 1.441.619 
acţiuni, fiecare acţiune cu valoare nominală de 
2,10 lei şi o valoare totală de 3.027.399,90 lei, 
reprezentând 57,63% din capitalul social al 
AGAM Investiții S.A.; Lista Acționari 
Persoane Juridice, cu o participare de 800.549 
acţiuni, fiecare acţiune cu valoarea nominală 
de 2,10 lei şi o valoare totală de 1.681.152,90 
lei, reprezentând 32% din capitalul social al 
AGAM Investiții S.A.;  Lista Acționari 
Persoane Fizice, cu o participare de 259.365 
acţiuni, fiecare acţiune cu valoarea nominală 
de 2,10 lei şi o valoare totală de 544.666,50 lei, 
reprezentând 10,37% din capitalul social al 
AGAM Investiții S.A.; Cap.VI. Acţiunile: 
Art.6.1. Acţiunile sunt numerotate de la 1 la 
2.501.533. Art.6.2. Toate acţiunile emise de 
societate sunt nominative şi indivizibile. 
Fiecărui acţionar i se va elibera un certificat de 
acţionar care atestă calitatea de acţionar şi 
proprietar al acţiunilor. Certificatul de acţi-
onar va cuprinde menţiunile prevăzute de 
lege. Art.6.3. Acţiunile au valoare egală şi 
conferă posesorilor drepturi egale. Art.6.4. 
Societatea va ţine evidenţa acţiunilor şi acţio-
narilor într-un registru care menţionează 
numele şi prenumele, codul numeric personal, 
denumirea, domiciliul sau sediul acţionarilor 
cu acţiuni nominative precum şi vărsămintele 
făcute în contul acţiunilor, precum şi celelalte 
evidenţe prevăzute de art. 177 alin.(1) din 
Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republi-
cată, cu modificările şi completările ulterioare. 
Art. 6.5. Registrele menţionate la art. 6.4. vor 
fi ţinute prin grija persoanelor abilitate de 
lege, la sediul societăţii. Cap.VII. Drepturi şi 
obligaţii decurgând din acţiuni: Art.7.1. 
Fiecare acţiune conferă titularilor acestora 
dreptul la un vot în adunarea generală a acţi-
onarilor, dreptul de a alege şi de a fi ales în 
organele de conducere, dreptul de a participa 
la distribuirea beneficiilor. Art.7.2. Deţinerea 
acţiunii implică adeziunea de drept la dispozi-
ţiile actului constitutiv. Art.7.3. Acţionarii nu 
răspund pentru datoriile societăţii, fiind obli-
gaţi numai să verse capitalul social subscris. 
Art.7.4. Drepturile şi obligaţiile legate de 
acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor 
în patrimoniul altor persoane. Cap.VIII. Tran-
sferul acţiunilor: Art.8.1. Acţiunile sunt indivi-
zibile cu privire la societate, care nu 
recunoaşte decât un singur proprietar pentru 
o acţiune. Art.8.2. Acţiunile sunt liber cesiona-
bile între acţionari prin declaraţia făcută în 
registrul acţionarilor, conform legii. Societatea 
fiind de tip închis, este interzisă transmiterea 
acţiunilor prin intermediul pieţelor reglemen-
tate conform legii. Această dispoziţie se aplică 
şi moştenitorilor legali ai acţionarilor. Art.8.3. 
Înstrăinarea acţiunilor către terţi, indiferent 
de forma juridică în care se realizează 
(vânzare/ cesiune, donaţie, partaj, etc., cu 
excepţia moştenitorilor), nu poate fi făcută 
decât cu aprobarea Adunării generale a acţio-
narilor adoptată cu respectarea cvorumului şi 
condiţiilor stabilite pentru adunarea generală 
extraordinară şi numai după exercitarea drep-
tului de preempţiune, în termen de 10 zile, de 
către ceilalţi acţionari ai Societăţii. Art.8.4. 
Orice înstrăinare făcută cu încălcarea dispozi-

ţiilor alineatului precedent va fi inopozabilă 
societăţii şi, prin urmare, nu se vor recunoaşte 
terţului dobânditor nici calitatea de acţionar, 
nici drepturile şi obligaţiile decurgând din 
această calitate. Cap.IX. Adunările Generale 
ale Acţionarilor: Art.9.1. Adunările generale 
ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare. 
Art.9.2. Adunarea generală ordinară se întru-
neşte cel puţin o dată pe an, în cel mult 5 
(cinci) luni de la încheierea exerciţiului finan-
ciar. Art.9.3. Adunarea generală ordinară a 
acţionarilor are atribuţiile prevăzute de lege. 
Art.9.4. Adunarea generală extraordinară a 
acţionarilor se întruneşte ori de câte ori este 
necesar a se adopta o hotărâre ce intră în 
atribuţiile sale. Art.9.5. Atribuţiile adunării 
generale extraordinare a acţionarilor sunt cele 
prevăzute de lege, cu excepţia celor referitoare 
la: mutarea sediului social, schimbarea obiec-
tului de activitate al societăţii, înfiinţarea sau 
desfiinţarea de sedii secundare- sucursale, 
agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea 
unităţi fără personalitate juridică- care, în 
temeiul art. 114 alin.(1) din Legea nr. 31/1990 
privind societăţile, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, sunt  delegate către 
consiliul de Administraţie al societăţii. Cap.X. 
Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor: 
Art.10.1 Adunarea generală este convocată de 
catre consiliul de Administraţie al societăţii ori 
de câte ori este necesar. Art.10.2. Termenul de 
întrunire nu poate fi mai mic de 30 (treizeci) 
de zile de la publicarea convocării în Moni-
torul Oficial al României, Partea a IV-a. 
Art.10.3. Convocarea se publică în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IV-a, şi în unul 
dintre ziarele de largă răspândire din locali-
tatea în care se află sediul societăţii sau din 
cea mai apropiată localitate. Art.10.4. Prin 
excepţie de la art. 10.2., dacă toate acţiunile 
societăţii sunt nominative, convocarea poate fi 
făcută prin scrisoare recomandată sau, prin 
scrisoare transmisă pe cale electronică, având 
încorporată, ataşată sau logic asociată semnă-
tura electronică extinsă, expediată cu cel puţin 
30 (treizeci) de zile înainte de data desfăşurării 
adunării, la adresa acţionarului, înscrisă în 
registrul acţionarilor. Schimbarea adresei nu 
poate fi opusă societăţii, dacă nu i-a fost 
comunicată în scris de acţionar. Art.10.5. 
Convocarea va cuprinde locul şi data desfăşu-
rării adunării, precum şi ordinea de zi, cu 
menţionarea explicită a tuturor problemelor 
care vor face obiectul dezbaterilor adunării. În 
cazul în care pe ordinea de zi figurează 
numirea administratorilor sau a membrilor 
consiliului de supraveghere, în convocare se 
va menţiona că lista cuprinzând informaţii cu 
privire la numele, localitatea de domiciliu şi 
calificarea profesională ale persoanelor 
propuse pentru funcţia de administrator se 
află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consul-
tată şi completată de aceştia.Art.10.6. Când pe 
ordinea de zi figurează propuneri pentru 
modificarea actului constitutiv, convocarea va 
trebui să cuprindă textul integral al propune-
rilor. Art.10.7. Administratorii şi funcţionarii 
societăţii nu pot reprezenta pe acţionari sub 
sancţiunea nulităţii hotărârii, dacă fără votul 
acestora nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută. 
Art.10.8. Adunarea generală a acţionarilor se 
întruneşte la sediul societăţii sau în orice alt 
loc din ţară sau din străinătate indicat în 
convocare. Art.10.9. În convocarea pentru 
prima adunare generală se va putea fixa data 
şi pentru a doua adunare, în cazul în care la 
prima adunare generală a acţionarilor nu se 

întruneşte cvorumul necesar. Art.10.10. Acţio-
narii reprezentând întreg capitalul social vor 
putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să 
ţină o adunare generală şi să ia orice hotărâre 
de competenţa adunării, fără respectarea 
formalităţilor cerute pentru convocarea ei, 
dacă sunt prezenţi sau reprezentaţi toţi acţio-
narii. Cap.XI. Organizarea Adunării Generale 
a Acţionarilor: Art.11.1. Adunările generale 
sunt valabil constituite şi pot adopta hotărâri 
dacă sunt respectate condiţiile de cvorum 
prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind socie-
tăţile, republicată, cu modificările şi completă-
rile ulterioare, excepție făcând hotărârile 
privind majorarea capitalului social al socie-
tății care se vor lua doar cu unanimitatea 
voturilor acționarilor societății. Art.11.2. 
Adunarea generală a acţionarilor este prezi-
dată de către preşedintele consiliului de 
Administraţie, sau de către acela care îi ține 
locul, care va desemna unul până la trei secre-
tari având obligația de a verifica lista de 
prezență a acţionarilor, de a întocmi procesul 
verbal al adunării şi după caz de a împărți 
buletinele de vot, a le centraliza şi a număra 
voturile. Art. 11.3. Adunările generale se vor 
putea ține şi prin email sau teleconferință, cu 
confirmarea pe e-mail, a tuturor voturilor de 
pe ordinea de zi a şedinței respective, urmând 
ca semnarea documentelor emise în acest sens 
să fie ulterior ratificate prin semnare de către 
acționari. Cap.XII. Exercitarea dreptului la 
vot în Adunarea Generală a Acţionarilor: 
Art.12.1. După constatarea îndeplinirii cerin-
ţelor legale şi ale actului constitutiv privind 
desfăşurarea adunării generale, se va trece la 
dezbaterea şi votarea fiecărui punct de pe 
ordinea de zi. Art.12.2. Dreptul de vot nu 
poate fi cedat. Hotărârile adunărilor generale 
se iau prin vot deschis. Votul secret este obliga-
toriu pentru numirea sau revocarea membrilor 
consiliului de Administraţie, pentru numirea, 
revocarea auditorilor financiari şi pentru 
luarea hotărârilor referitoare la răspunderea 
organelor de administrare, de conducere şi 
control ale societăţii. Art.12.3. Hotărârile 
adunării generale a acţionarilor se iau cu 
majoritatea prevăzută de Legea nr. 31/1990 
privind societăţile, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare si ale prezentului act 
constitutiv. Art.12.4. Hotărârile adunării gene-
rale a acţionarilor luate în condiţiile legii şi ale 
actului constitutiv sunt obligatorii chiar 
pentru acţionarii absenţi sau care au votat 
împotrivă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 
31/1990 privind societăţile, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. Cap.
XIII. Administrarea societăţii: Art.13.1. Socie-
tatea este administrată de către un consiliu de 
Administraţie format din 3 (trei) membri, aleşi 
de către adunarea generală ordinară a acţio-
narilor pentru un mandat de 4 (patru) ani. 
Art.13.2. Consiliul de Administraţie poate fi 
revocat sau înlocuit oricând de adunarea 
generală ordinară a acţionarilor societăţii şi 
poate fi alcătuit din persoane fizice, cetăţeni 
români sau străini ori persoane juridice de 
naționalitate română sau străină, care pot fi 
acţionari sau persoane din afara societăţii. 
Art.13.3. Când un post din consiliul de Admi-
nistraţie sau după caz postul de administrator 
unic devine vacant, adunarea generală ordi-
nară a acţionarilor alege un nou administrator 
pentru ocuparea postului vacant. Durata 
pentru care este ales noul administrator, 
pentru a ocupa postul vacant, va fi egală cu 
perioada care a rămas până la expirarea 
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mandatului predecesorului său. Art.13.4. 
Consiliul de Administraţie numeşte şi revocă 
directorul general al societăţii, îi stabileşte 
atribuţiile şi remuneraţia prin contract de 
mandat. Art.13.5. În relaţiile cu terţii socie-
tatea este reprezentată de către preşedintele 
consiliului de Administraţie, acesta având 
puteri de reprezentare şi angajare a societăţii. 
În ceea ce priveşte obţinerea sau acordarea de 
credite, gajarea, vânzarea sau închirierea 
bunurilor societăţii aceste hotărâri se iau de 
către consiliul de Administraţie cu respectarea 
dispozițiilor legale în materie. Consiliul de 
Administraţie poate delega parte dintre pute-
rile şi atribuţiile sale directorului general si/
sau altor persoane printr-o împuternicire 
expresă. Delegarea de atribuţii include dele-
garea dreptului de reprezentare al societăţii în 
relaţiile cu terţii, persoane fizice, juridice , 
instituţii sau autorităţi ale statului. Art.13.6. 
La data prezentului act constitutiv este numit 
consiliul de Administraţie, cu următoarea 
componenţă: Bezerghianu Niculai, cetățean 
român, născut la data de 15.06.1960 la Bucu-
reşti, Sectorul 5, domiciliat în Bucureşti, 
sectorul 6, Aleea Potaisa nr.3, bloc X1, ap.5, 
posesor al CI seria RK nr. 142982, emisă de 
SPCEP S6 la data de 13.06.2018, CNP 
1600615400026, în calitate de Preşedinte al 
Consiliului de Administraţie; Iliuță Remus, 
cetățean român, născut la 02.11.1967 în com. 
Galățeni, județul Teleorman, cu domiciliul în 
Bucureşti, sectorul 1, str. Nicolae G. Caramfil, 
nr.32, bl. 1B, scara 2, etaj 1, apt. 12, CNP 
1671102344243, posesor al CI seria RX, nr 
815967 emisă de SPCEP Sector 1, la data de 
17.11.2015 -Administrator; Mihailov Sergiu, 
cetățean român, născut la data de 06.06.1979 
în Chişinău, Republica Moldova, legitimat cu 
CI seria RD număr 857055, emisă la data de 
16.06.2017 de către SPCEP Sector 3, domici-
liat în Bucureşti, sectorul 3, Ale. Barajul 
Sadului, nr.1, bl.N5, sc.1, apt.111, CNP 
1790606245428 - Administrator; Art. 13.7. 
Participarea la reuniunile consiliului de Admi-
nistraţie, poate avea loc şi prin intermediul 
mijloacelor de comunicare la distanţă, prin 
e-mail sau teleconferință. Mijloacele de comu-
nicare la distanţă prevăzute anterior trebuie să 
întrunească condiţiile tehnice necesare pentru 
identificarea participanţilor, participarea 
efectivă a acestora la şedinţa consiliului şi 
retransmiterea deliberărilor în mod continuu. 
Documentele întocmite la şedințele Consi-
liului de Administraţie se vor ratifica de către 
administratori, prin semnare, conform legii. 
Cap.XIV. Atribuţiile organelor de adminis-
trare: Art.14.1. Principalele atribuţii ale 
Consiliului de Administraţie sunt: a. decide cu 
privire la: mutarea sediului societăţii, contrac-
tarea de credite în numele societăţii, cu 
respectarea dispozitiilor legale in materie, 
extinderea/modificarea obiectului de activitate 
al societăţii, infiintarea/desfiintarea de sedii 
secundare, deschiderea de conturi bancare ale 
societăţii; b. stabilirea direcţiilor principale de 
activitate şi de dezvoltare ale societăţii; c. 
stabilirea politicilor contabile şi a sistemului 
de control financiar, precum şi aprobarea 
planificării financiare; d. numirea şi revocarea 
directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor; e. 
supravegherea activităţii directorilor; f. pregă-
tirea raportului anual, organizarea adunării 
generale a acţionarilor şi implementarea 
hotărârilor acesteia; g. introducerea cererii 
pentru deschiderea procedurii insolvenţei 
societăţii, potrivit Legii nr. 85/2014 privind 

procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă, cu modificările şi completările 
ulterioare. Cap.XV. Conducerea executivă: 
Art.15.1. Director al societăţii pe acţiuni este 
numai acea persoană căreia i-au fost delegate 
atribuţii de conducere a societăţii. Orice altă 
persoană, indiferent de denumirea tehnică a 
postului ocupat în cadrul societăţii, este 
exclusă de la aplicarea normelor prezentei legi 
cu privire la directorii societăţii pe acţiuni. 
Art.15.2. Directorii sunt responsabili de luarea 
tuturor măsurilor aferente conducerii socie-
tăţii, în limitele obiectului de activitate al 
societăţii şi cu respectarea competenţelor 
exclusive rezervate de lege sau de actul consti-
tutiv consiliului de Administraţie şi adunării 
generale a acţionarilor. Art.15.3. Consiliul de 
Administraţie este însărcinat cu suprave-
gherea activităţii directorilor. Orice adminis-
trator poate solicita directorilor informaţii cu 
privire la conducerea operativă a societăţii. 
Directorii vor informa consiliul de Adminis-
traţie asupra operaţiunilor întreprinse şi 
asupra celor avute în vedere. Art.15.4. Direc-
torul general/directorii cu puteri de reprezen-
tare va/vor avea, în principiu, următoarele 
atribuţii : a. reprezintă societatea în relaţiile cu 
terţii şi are/au puteri de decizie în ceea ce 
priveşte operaţiunile curente ale societăţii; b. 
propune consiliului de Administraţie strategia 
şi politica comercială şi de dezvoltare a socie-
tăţii; c. propune consiliului de Administraţie 
structura organizatorică a societăţii, numărul 
de posturi, precum şi normativele de consti-
tuire a compartimentelor funcţionale şi de 
producţie; d. negociază şi semnează contractul 
colectiv de muncă la nivel de societate în baza 
mandatului specific acordat de consiliul de 
Administraţie; e. încheie contractele de muncă 
în condiţiile stabilite de către Consiliul de 
Administraţie a cărui aprobare prealabilă este 
strict necesară şi concediază personalul socie-
tăţii, în aceleaşi condiții; f. rezolvă orice 
problemă încredinţată de catre consiliul de 
Administraţie al societăţii. Cap.XVI. 
Controlul gestiunii Societăţii. Auditorul finan-
ciar: Art.16.1. La data prezentului act consti-
tutiv este numit auditor financiar: PKF 
Finconta S.R.L., persoană juridică română cu 
sediul în Bucureşti, sectorul 2, Str. Jean Louis 
Calderon, nr.38, înreistrată la Oficiul Regis-
trului Comerțului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti sub nr. J40/19832/1994, CUI 
6383983, cu autorizația nr.32 emisă de 
Camera Auditorilor Financiari din România 
CAFR la data de 27.07.2001, în calitate de 
auditor al societății AGAM Investiții S.A., 
pentru o durată de 12 (douăsprezece) luni a 
contractului de audit financiar şi cu o remune-
rație în cuantum de 600 EURO/lună; Art.16.2. 
Situațiile financiare ale societăţilor supuse 
obligaţiei legale de auditare vor fi auditate de 
către auditori financiari - persoane fizice sau 
persoane juridice, în condiţiile prevăzute de 
lege. Art.16.3. Auditorii vor prezenta anual 
adunării generale raportul lor privitor la 
bilanţ, contul de profit şi pierderi, registrele 
societăţii şi evaluarea patrimoniului. Art.16.4. 
Auditorul financiar poate: -să convoace 
adunarea generală ordinară sau extraordinară 
în locul administratorilor; -să asiste la adună-
rile generale ordinare şi extraordinare şi să 
supună dezbaterii acestora problemele pe care 
le consideră necesare; -să constate şi să certi-
fice depunerea garanţiilor de către adminis-
tratori; -să participe la reuniunile consiliului 
de Administraţie fără drept de vot; Art.16.5. 

Revocarea auditorilor poate fi hotărâtă numai 
de adunarea generală; Art.16.6. Administra-
torii sunt obligaţi să pună la dispoziţia audito-
rilor, cu cel puţin o lună înaintea datei 
adunării generale, bilanțul exerciţiului prece-
dent, contul de profit şi pierderi şi raportul lor 
de gestiune. Cap.XVII. Dizolvarea Societăţii: 
Art.17.1. Următoarele situaţii duc la dizol-
varea societăţii: a) imposibilitatea realizării 
obiectului de activitate al societăţii sau reali-
zarea acestuia; b) starea de faliment; c) pier-
derea unei jumătăţi din capitalul social, după 
ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă 
adunarea generală a acţionarilor nu decide 
completarea capitalului sau reducerea lui la 
suma rămasă; d) dacă numărul de acţionari 
va fi sub 2, mai mult de 9 luni; e) în orice altă 
situaţie, pe baza hotărârii adunării generale a 
acţionarilor. Art. 17.2. Când, din cauza dece-
sului unui acţionar, numărul minim de acţio-
nari va fi sub cel prevăzut de lege, societatea 
îşi va continua activitatea cu moştenitorii 
defunctului. Art.17.3. Dizolvarea societăţii are 
ca efect deschiderea procedurii lichidării. 
Dizolvarea are loc fără lichidare în cazul 
fuziunii ori divizării totale a societăţii sau în 
alte cazuri prevăzute de lege. Art.17.4. Dizol-
varea societăţii trebuie să fie înscrisă în regis-
trul comerţului şi publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IV-a, conform 
prevederilor legale în vigoare. Cap.XVIII. 
Lichidarea Societăţii: Art.18.1. Societatea 
fiind dizolvată, lichidatorii numiţi trebuie să 
înceapă procedura de lichidare în conformi-
tate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind 
societăţile, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Art.18.2. Lichidatorii 
vor putea fi persoane fizice sau juridice 
române sau străine, autorizate în condiţiile 
legii. Lichidarea societăţii şi repartiţia patri-
moniului se fac în condiţiile şi cu respectarea 
procedurii prevăzute de lege. Cap.XIX. Dispo-
ziţii finale: Art.19.1. Orice litigiu rezultând 
din, sau referitor la prezentul act constitutiv, 
ori la încălcarea prezentului act constitutiv va 
fi soluţionat de instanţele judecătoreşti compe-
tente. Art.19.2. Prevederile prezentului act 
constitutiv se completează cu dispoziţiile 
legale referitoare la societăţi şi alte prevederi 
legale în vigoare. Acţionarii.

LICITATII
l Concesionare teren aparținând domeniului 
public al Comunei Miroslava. 1. Informaţii 
generale privind concedentul: denumire: UAT 
Comuna Miroslava, cod fiscal: 4540461, 
adresa: sat Miroslava, str. Constantin Langa 
nr. 93, comuna Miroslava, cod 707305, jud. 
Iaşi, E-mail: secretariat@primariamiroslava.
ro. 2. Informaţii generale privind obiectul 
concesiunii: teren in suprafata de 44.724 mp, 
NC 90803, intravilan sat Miroslava, comuna 
Miroslava, jud Iasi in vederea Infiintarii 
Centrului regional de Tenis Miroslava care va 
cuprinde cel putin 420 locuri parcare subte-
rane si supraterane, 3-6 terenuri indoor, Sali 
conferinte, birouri, teren central indoor, teren 
multisport, parcare autocare, teren central de 
2000-3000 locuri, restaurant, spatii cazare 
jucatori si antrenori, 15-18 terenuri de tenis 
exterioare (zgura, iarba, hard). Redevența: 
este de minim: -17.764 euro/an pentru 
intreaga suprafata. 3. Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: Modalitatea prin 
care persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 

persoanele interesate pot înainta o solicitare 
pe suport hârtie pentru obţinerea unui exem-
plar al documentaţiei de atribuire; Denumirea 
şi adresa compartimentului de la care se poate 
obţine un exemplar al documentaţiei de atri-
buire: birou achiziţii publice din cadrul Primă-
riei comunei Miroslava, judeţul Iaşi. 4. Costul 
şi condiţiile de plată pentru obţinerea unui 
exemplar al documentației de atribuire: costul 
documentaţiei este de 50 lei şi se poate achita 
odata cu solicitarea efectuată în acest sens; 5. 
Data limită pentru solicitare clarificări: 
14.07.2020, orele 16:00. 6. Informaţii privind 
ofertele: Data limită pentru depunerea ofer-
telor: 21.07.2020, orele 16:00; Adresa la care 
trebuie depusă oferta: Primăria comunei 
Miroslava, sat Miroslava, comuna Miroslava, 
judeţul Iasi, cod postal 707305; Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: un exemplar în două plicuri sigilate 
unul exterior şi unul interior. 7. Data şi locul 
unde se va desfăşura şedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 22.07.2020, orele 10:00 
la sediul Primăriei com. Miroslava, judeţul 
Iaşi. 8. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax, şi adresa de e-mail a instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instanţei: Tribu-
nalul Judeţean Iaşi, Secţia contencios admi-
nistrativ, Str. Elena Doamna nr. 1A, jud. Iasi, 
cod 700398, tel. 0232/213332; fax.0232/ 
219899; e-mail: tr-iasi-reg@just.ro. 9. Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către institu-
ţiile abilitate, în vederea publicării: 29.06.2020.  

l Anunţ privind: închirierea prin licitaţie 
publică a 32 de terenuri disponibile din dome-
niul privat al comunei, în suprafaţă de 
98.262mp, situate în intravilanul localităţilor 
Gurguieţi, Scortaru Nou, Pitulaţi, Sihleanu, 
comuna Scorţaru Nou, jud. Brăila. Primăria 
comunei Scorţaru Nou cu sediul în localitatea 
Scorţaru Nou, str. Administraţiei, nr.10, 
județul Brăila, organizează licitație publică în 
vederea închirierii suprafeței de 98.262mp, 
terenuri intravilane, proprietate privată a 
comunei Scorţaru Nou situate în intravilanul 
localităţilor Gurguieţi, Scorţaru Nou, Pitulaţi, 
Sihleanu, comuna Scorţaru Nou, jud. Brăila. 
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 21 
Iulie 2020. Data limită de depunere a ofer-
telor: 30 Iulie 2020, ora 09:00. Data şi locul la 
care se va desfăşura şedința publică de deschi-
dere a ofertelor: 30 Iulie 2020, ora: 10,00, la 
sediul Căminului Cultural Scortaru Nou din 
localitatea Scorţaru Nou, str. Administraţiei, 
nr.1, județul Brăila. Informaţii suplimentare 
privind documentaţia de atribuire se pot 
obține la nr. tel. 0239/697. 519- persoană de 
contact Oprea Daniela.

l S.C Andibo SRL prin lichidator judiciar 
CII Cismaru Elena vinde prin licitatie publica 
sau negociere imobilul in suprafata construita 
de 182.64 mp situat in Comuna Isvoarele, jud. 
Giurgiu, la pretul de 36.000 euro fara TVA, 
pret redus cu 20%. Licitatiile vor avea loc in 
zilele 6, 8 si 9 iulie 2020, orele 14:00 la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Plaie-
silor nr. 47 jud. Prahova. Regulamentul de 
vanzare si caietul de sarcini se pot obtine de la 
sediul lichidatorului judiciar. Relatii supli-
mentare la tel. 0728.878298.

l S.C Andibo SRL prin lichidator judiciar 
CII Cismaru Elena vinde prin licitatie publica 
sau negociere directa stoc de produse din 

categoria bunurilor destinate productiei de 
tamplarie pvc la pretul de 38.392 lei plus TVA, 
pret redus cu 10%. Licitatiile vor avea loc in 
zilele 6, 8 si 9 iulie 2020, orele 12:00 la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Plaie-
silor nr. 47 jud. Prahova. Regulamentul de 
vanzare si caietul de sarcini se pot obtine de la 
sediul lichidatorului judiciar. Relatii supli-
mentare la tel. 0728.878298.

l SC Corydob Impex SRL, societate aflata in 
faliment, prin lichidator judiciar anunta 
vanzarea la licitatie a urmatoarelor bunuri 
mobile aflate in patrimoniul debitoarei, si 
anume: autoutilitara Peugeot Boxer, an fabri-
catie 2000, la pretul de 2.625 lei, mobilier 
birou la pretul de 215 lei, rezervor bazin la 
pretul de 11.050 lei, distribuitor pompa la 
pretul de 3.000 lei. Pretul de pornire al licita-
tiei este redus cu 50% din cel stabilit in 
raportul de evaluare si aprobat de Adunarea 
Creditorilor din 09.01.2017. Sedintele de lici-
tatii vor avea loc pe data de: 09.07.2020, 
30.07.2020,  06.08.2020,  27.08.2020, 
03.09.2020,  17.09.2020,  24.09.2020, 
08.10.2020, 15.10.2020, 22.10.2020 orele 13:00, 
la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab 
7B. Pentru participarea la licitatie pentru 
fiecare bun se va achita o taxa cuprinsa intre 
50 lei si 500 lei la care se adauga TVA. Relatii 
suplimentare la telefon 0344104525.

l Anunţ de participare la licitatie publica: 1.
Informatii generale privind proprietarul: Consi-
liul Local Babadag;Cod fiscal: 4508533; Adresa: 
Judetul Tulcea, Orasul Babadag, Str.Republicii 
, Nr. 89, Nr. tel: 0240/561 012, fax: 0240/562 939 
;e-mail :urbanismprimariababadag@gmail.com 
2. Informatii generale privind obiectul 
vanzarii:- teren cu suprafata de 1470 mp, situat 
pe str. Valea Teilor F.N.; - teren cu suprafata de 
182 mp, situat pe str. Republicii nr. 156A; - teren 
cu suprafata de 349 mp, situat pe str.Republicii 
nr.284A ; 3. Informatii privind documentatia de 
atribuire : 3.1. orice persoana interesata are 
dreptul de a solicita si de a obtine documentatia 
de atribuire, punerea la dispozitia oricarei 
persoane interesate care a inaintat o solicitare in 
acest sens, a unui exemplar din documentatia 
de atribuire se realizeaza in mod direct, neres-
trictionat si deplin, prin mijloace electronice sau 
pe suport de hartie. 3.2. Compartimentul 
responsabil din cadrul proprietarului : Serviciul 
Urbanism din cadrul Primariei orasului 
Babadag, str.Cabanei nr.5. 3.3. Documentatia 
de atribuire se pune la dispozitia solicitantilor in 
mod gratuit. 3.4. Data limita pentru solicitarea 
clarificarilor 20.07.2020 4. Informatii privind 
ofertele : 4.1 Data limita de depunere a ofer-
telor : 13.08.2020, ora 10,00 la secretariatul 
Primariei orasului Babadag, str. Republicii, 
nr.89, Babadag, jud. Tulcea, in 1 exemplar. 5. 
Sedinta de deschidere va avea loc in data de 
14.08.2020, ora 10:00 la sediul Primariei 
orasului Babadag, str. Republicii, nr. 89; 6.
Informatii privind instanta competenta in 
solutionarea litigiilor aparute:contestatiile se 
depun in termen de 5 zile de la comunicarea 
rezultatului procedurii la sediul proprietarului,-
mentionat la punctul 1, iar actiunea in justitie 
se introduce la sectia de contencios adminis-
trativ a Tribunalului Tulcea in termen de 30 
zile. 7.Data transmiterii anuntului de atribuire 
catre institutiile abilitate in vederea publicarii: 
01.07.2020. Persoana contact: Ghinescu Ion - 
tel.0769/018255
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l Anunţ de participare la licitatie publica: 
1.Informatii generale privind concedentul: 
Consiliul Local Babadag;Cod fiscal: 4508533; 
Adresa: Judetul Tulcea, Orasul Babadag, Str.
Republicii, Nr.89, Nr. tel: 0240/561 012, fax: 
0240/562 939 ;e-mail :urbanismprimaria-
babadag@gmail.com. 2. Informatii generale 
privind obiectul concesiunii: - teren cu supra-
fata de 2515 mp,) situat pe str. Ciucurovei nr. 
28; - teren cu suprafata de 724 mp, situat pe 
str. Garii F.N.; - teren cu suprafata de 26300 
mp( 31 loturi), situat pe str.Viilor nr.29 ; 3. 
Informatii privind documentatia de atribuire : 
3.1. orice persoana interesata are dreptul de a 
solicita si de a obtine documentatia de atri-
buire, punerea la dispozitia oricarei persoane 
interesate care a inaintat o solicitare in acest 
sens, a unui exemplar din documentatia de 
atribuire se realizeaza in mod direct, nerestric-
tionat si deplin, prin mijloace electronice sau 
pe suport de hartie. 3.2. Compartimentul 
responsabil din cadrul concedentului : Servi-
ciul Urbanism din cadrul Primariei orasului 
Babadag, str. Cabanei nr. 5. 3.3. Documentatia 
de atribuire se pune la dispozitia solicitantilor 
in mod gratuit. 3.4. Data limita pentru solici-
tarea clarificarilor 20.07.2020 4. Informatii 
privind ofertele : 4.1 Data limita de depunere 
a ofertelor : 11.08.2020, ora 10:00 la secretari-
atul Primariei orasului Babadag, str. Repu-
blicii, nr.89, Babadag, jud. Tulcea, in 1 
exemplar. 5. Sedinta de deschidere va avea loc 
in data de 12.08.2020, ora 10:00 la sediul 
Primariei orasului Babadag, str. Republicii, nr. 
89 6.Informatii privind instanta competenta 
in solutionarea litigiilor aparute:contestatiile 
se depun in termen de 5 zile de la comuni-
carea rezultatului procedurii la sediul conce-
dentului,mentionat la punctual 1, iar actiunea 
in justitie se introduce la sectia de contencios 
administrativ a Tribunalului Tulcea in termen 
de 30 zile. 7.Data transmiterii anuntului de 
atribuire catre institutiile abilitate in vederea 
publicarii: 01.07.2020. Persoana contact: 
Ghinescu Ion - tel.0769/018255

l Municipiul Timişoara, prin primar, cu sediul 
în Bd. C.D. Loga nr.1, Timişoara, cod 300030, 
telefon 0256.408.300,  0256.408.454, 
0256.204.177, cod fiscal R14756536, anunţă 
licitaţie publică deschisă cu strigare, privind 
închirierea spațiilor disponibile în incinta 
clădirii Primăriei Municipiului Timişoara în 
vederea amplasării unor aparate de cafea, 
automate de snacky (sucuri/produse proaspete 
tip sandviş şi patiserie) şi copiator, respectiv un 
copiator în incinta Direcţiei de Evidenţă a 
Persoanei, după cum urmează: S l =1mp, situat 
în sediul Primăriei Municipiului Timişoara, 
C.D.Loga nr.1, parter (hol -poarta 2), destinat 
amplasării unui automat (aparat) de preparare 
a băuturilor pe bază de cafea; S2 =1mp, situat 
în sediul Primăriei Municipiului Timişoara, 
C.D.Loga nr.1, parter, lângă cam.8, Serviciul 
Resurse Umane, destinat amplasării unui 
automat (aparat) de preparare a băuturilor pe 
bază de cafea; S3 =1mp, situat în sediul Primă-
riei Municipiului Timişoara, C.D.Loga nr.1, 
etaj I, lângă Sala de Consiliu, destinat ampla-
sării unui automat (aparat) de preparare a 
băuturilor pe bază de cafea; S4 =1mp, situat în 
sediul Primăriei Municipiului Timişoara, 
C.D.Loga nr.1, etaj II, între cam.221 şi 
cam.223, destinat amplasării unui automat 
(aparat) de preparare a băuturilor pe bază de 
cafea; -1 amplasament -destinat amplasării 
unui automat de tip snacky (apă/sucuri/

produse proaspete de tip sandviş şi patiserie, 
dulciuri), situat în incinta sediului Primăriei 
Municipiului Timişoara: S5 =1mp, situat în 
sediul Primăriei Municipiului Timişoara, 
C.D.Loga nr.1, parter (hol -poarta 2), destinat 
amplasării unui automat de tip snacky (apă/
sucuri/produse proaspete de tip sandviş şi 
patiserie, dulciuri); S6 =4mp, situat în sediul 
Primăriei Municipiului Timişoara, C.D.Loga 
nr.1, parter (hol -poarta 2), destinat amplasării 
unui fotocopiator pentru a deservi prestări de 
servicii de copy/print/scanare. S7 =4mp, situat 
la parterul imobilului în sediul Direcţiei de 
Evidenţă a Persoanei, Bd.M.Eminescu nr.15, în 
sala de aşteptare destinat amplasării unui 
fotocopiator pentru desfăşurarea activităţii de 
fotocopiere a documentelor. La licitaţie pot 
participa persoanele juridice, persoanele fizice 
autorizate, asociaţiile familiale şi întreprinde-
rile individuale. Preţul de pornire al licitaţiei 
este prevăzut în anexa nr.1 la caietul de sarcini. 
Taxa de participare la licitaţie este prevăzută în 
Caietul de sarcini, iar garanţia de participare 
este prevăzută în Fişa de date a procedurii. 
Licitaţia va avea loc în data de 28.07.2020, ora 
12:00, la sediul Primăriei Municipiului Timi-
şoara, Sala de Licitaţii. Documentele licitaţiei 
(caietul de sarcini, fişa de date a procedurii, 
formularele necesare şi modelul cadru al 
contractului) se pun la dispoziţia celor intere-
saţi contra cost, începând cu data publicării 
anunţului, de luni pană joi între orele 09:00 - 
10:00 şi 13:00-16:00, vinerea între orele 09:00 - 
10:00 şi 12:00-13:30, la sediul Primăriei 
-Compartimentul Spaţii cu Altă Destinaţie I 
Est, cam.225, până în data de 26.07.2020. 
Costul unui document este de 30.00Lei şi se 
poate achita la casieria Primăriei pe baza unei 
note de plată întocmită de Compartimentul 
Spaţii cu Altă Destinaţie I Est, cam.225. 
Persoana de contact privind organizarea licita-
ţiei şi vizitarea spaţiilor: Cristina Micu, tel.: 
0256.408.454. Documentele de participare 
împreună cu actele ce atestă achitarea garan-
ţiei şi taxei de participare se înregistrează în 
plic închis, la sediul Primăriei Municipiului 
Timişoara, la camera 12, ghişeul nr. 10 sau 11, 
până la data de 27.07.2020, ora 16:00, într-un 
singur exemplar. Pe plic se va scrie denumirea 
ofertantului şi denumirea spaţiului pentru care 
se licitează. Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor este 15.07.2020. Prezentul anunţ 
se transmite către instituţiile abilitate în 
vederea publicării în data de 30.06.2020. Acţiu-
nile   formulate împotriva deciziei comisiei de 
soluţionare a contestaţiilor se vor înregistra la 
instanţa de contencios administrativ, în condi-
ţiile Legii 554/2004, art. 11. Ofertantul trebuie 
să ia toate măsurile astfel încât plicul să fie 
primit şi înregistrat de către Primăria Munici-
piului Timişoara până la data şi ora limită 
pentru depunere stabilită în prezentul anunţ de 
licitaţie. Plicurile înregistrate după expirarea 
datei şi orei limită de depunere se returnează 
nedeschise.

l Municipiul Timişoara, prin primar, cu sediul 
în Bd. C.D. Loga nr.1, Timişoara, cod 300030, 
telefon 0256.408.300,  0256.408.454, 
0256.204.177, cod fiscal R14756536, anunţă 
licitaţie publică deschisă cu strigare, pentru 
închirierea spaţiilor cu altă destinație decât 
aceea de locuinţă din Timişoara, zona I Est, 
libere din punct de vedere juridic: -str.Dacilor 
nr.8, SAD 5, parter cu intrare din stradă, în 
suprafață de 48,31mp; -str.Dacilor nr.13, SAD 
4, parter cu intrare din curte, în suprafață de 

36,86 mp; -str.Iuliu Grozescu nr.2, SAD 1, 
parter cu intrare din stradă, în suprafață de 
73,49 mp; -str.A.Pacha nr.5, SAD 3, parter cu 
intrare din stradă, în suprafață de 46,62 mp; 
-str.A.Pacha nr.1 (str.Voltaire nr.1 şi str.Carusso 
nr.2), SAD 10, parter cu intrare din stradă, în 
suprafață de 6,33 mp; -P-ța Unirii nr.8, parter 
cu intrare din stradă, în suprafață de 47,94 mp; 
-P-ța Romanilor nr.1 -str.Ștefan cel Mare nr.2, 
SAD 5, parter cu intrare din stradă, în supra-
față de 108,48mp; -str.M.Kogălniceanu nr.7, 
ap.5 (SAD), demisol, în suprafață de 31,76mp. 
La licitaţie pot participa persoanele juridice, 
persoanele fizice autorizate, asociaţiile fami-
liale şi întreprinderile individuale. Preţul de 
pornire al licitaţiei este prevăzut în anexa nr.1 
la caietul de sarcini. Taxa de participare la 
licitaţie şi garanția de participare sunt prevă-
zute în Caietul de sarcini. Licitaţia va avea loc 
în data de 30.07.2020, ora 12:00, la sediul 
Primăriei Municipiului Timişoara, Sala de 
licitaţii. Documentele licitaţiei (caietul de 
sarcini, fişa de date a procedurii, formularele 
necesare şi modelul cadru al contractului) se 
pun la dispoziţia celor interesaţi contra cost, 
începând cu data publicării anunţului, de luni 
până joi între orele 09:00 - 10:00 şi 13:00 - 
16:00, vinerea între orele 09:00 - 10:00 şi 12:00 
- 13:30, la sediul Primăriei -Compartimentul 
Spații cu Altă Destinație I Est, cam.225, până 
în data de 24.07.2020. Costul unui document 
este de 30.00Lei şi se poate achita la casieria 
Primăriei pe baza unei note de plată întocmită 
de Compartimentul Spații cu Altă Destinație I 
Est, cam.225. Persoana de contact privind 
organizarea licitației şi vizitarea spațiilor: Mari-
nela Bandi, tel.: 0256.408.454. Vizitarea spați-
ilor va avea loc în baza solicitărilor telefonice, 
la numărul de telefon 0256.408.454. Documen-
tele de participare împreună cu actele ce atestă 
achitarea garanţiei şi taxei de participare se 
înregistrează în plic închis, la sediul Primăriei 
Municipiului Timişoara, la camera 12, ghişeul 
nr. 10 sau 11, până la data de 29.07.2020 ora 
16:00, într-un singur exemplar. Pe plic se va 
scrie denumirea ofertantului şi adresa spațiului 
pentru care se licitează. Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor este 17.07.2020. 
Prezentul anunț se transmite către instituțiile 
abilitate în vederea publicării în data de 
30.06.2020. Acțiunile formulate împotriva 
deciziei comisiei de soluționare a contestațiilor 
se vor înregistra la instanța de contencios 
administrativ, în condițiile Legii 554/2004, art. 
11. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile 
astfel încât plicul să fie primit şi înregistrat de 
către Primăria Municipiului Timişoara până la 
data şi ora limită pentru depunere stabilită în 
prezentul anunţ de licitaţie. Plicurile înregis-
trate după expirarea datei şi orei limită de 
depunere se returnează nedeschise.

l Anunț privind închirierea unei suprafețe de 
teren. La sediul Primăriei comunei Dorobanțu, 
situat în comuna Dorobanțu, sat Dorobanțu, 
județul Tulcea, va avea loc la data de 
22.07.2020, ora 10:00, licitație publică deschisă 
în vederea atribuirii prin închiriere a unei 
suprafețe de teren de 2.000mp, teren situat în 
intravilanul comunei Dorobanțu, județul 
Tulcea, în tarla 44 parcela Cc 484, având cate-
goria de folosință Curți construcții, proprie-
tatea privată a comunei sus menționate înscris 
în carte funciară nr. 37233 a comunei Doro-
banțu. Durata închirierii terenului este cuprinsă 
între data semnării contractului şi data de 
30.04.2021, iar chiria minimă de pornire a lici-

tației este de 61Lei/lună. Caietul de sarcini 
împreună cu instrucțiunile privind organizarea 
şi desfăşurarea procedurii de închiriere se pun 
la vânzare cu prețul de 100Lei. 1. Procedura de 
închiriere: -Licitație publică deschisă. 2. 
Lansarea anunțului publicitar în 3 zile de la 
data aprobării documentației de închiriere prin 
Hotărâre de Consiliu Local. 3. Criteriul de 
atribuire al contractului de închiriere este cel 
mai mare nivel al chiriei ofertate- lei/lună. 4. 
Garanția de participare -în cuantum de 150Lei. 
Valoarea garanției de participare şi modul de 
constituire al acesteia este prezentat în cap.3 
-Caiet de sarcini. 5. Caietul de sarcini se poate 
procura începând cu data publicării anunțului. 
6. Termenul limită de depunere a ofertelor este 
data de 21.07.2020, orele 16:00, la registratura 
Primăriei Dorobanțu, județul Tulcea. 7. Data 
primirii solicitării de clarificări 06.07.2020 
-16.07.2020. 8 .Deschiderea şi evaluarea ofer-
telor va avea loc în data de 22.07.2020, ora 
10:00, la sediul Primăriei Dorobanțu. 9. Valabi-
litatea ofertelor este de 90 de zile de la data 
depunerii. 10. Limba de redactare a ofertei 
-Română. 11. Comunicarea rezultatului licita-
ției -în termen de 5 zile de la stabilirea ofertei 
câştigătoare. 12. Încheierea contractului de 
închiriere -în termen de 7 zile de la data la care 
proprietarul a informat ofertantul despre 
acceptarea ofertei sale. 13. Informații supli-
mentare: la numărul de telefon: 0240.576.306, 
fax 0240.576.426, persoană de contact: Gabriela 
Nina Ilie -consilier achiziții publice resurse 
umane şi relații cu publicul.

l Anunţ Public: Oraşul Năsăud, cu domiciliul 
fiscal situat în oraşul Năsăud, Piaţa Unirii, nr. 
15, jud. Bistriţa-Năsăud, Cod de Înregistrare 
Fiscală 4347887, organizează în data de 
30.07.2020, ora 10:00, la sediul unității, lici-
tație publică deschisă pentru închirierea prin 
licitație publică a spațiilor comerciale situate 
în piața agroalimentară a oraşului Năsăud, 
cuprinse în domeniul public al oraşului 
Năsăud. Preţul de pornire al licitaţiei este de 
7,5 euro/mp./lună, iar durata închirierii este 
pe o perioada de 4 ani, cu posibilitate de 
prelungire prin Hotărâre a Consiliului Local 
al oraşului Năsăud, la cererea locatarului 
adresată cu minim 30 zile înainte de expirarea 
contractului. Caietul de sarcini privind orga-
nizarea şi desfăşurarea licitației publice 
deschise în cauză, se poate ridica de la sediul 
Primăriei oraşului Năsăud, compartimentul 
relații cu publicul, începând cu data de 
02.07.2020 la prețul de 100 lei şi se achită la 
casieria Primăriei oraşului Năsăud; Ofertele 
pentru participarea la procedura de licitație se 
depun într-un singur exemplar, până în data 
de 29.07.2020, ora 16:00, la sediul Primăriei 
oraşului Năsăud, comp. Relații cu publicul iar 
pentru solicitarea clarificărilor termenul 
limită este 24.07.2020, ora 13:30;
Pentru relații suplimentare vă rugăm să vă 
prezentați la compartimentul Relații cu 
Publicul al primăriei oraşului Năsăud sau la 
tel./ 0263/ 361026, 361027, fax. 0263/361028, 
361029;

PIERDERI
l Pierdut Atestat CPC transport marfa pe 
numele Licsandru Răzvan Mihai. Se declară 
nul.

l Paraschiv Iulian Cătălin, pierdut atestat 
instructor auto seria AIC nr. 44557, eliberat la 

data de 10.03.2017 de ARR Teleorman. Îl 
declar nul.

l Pierdut certificate de inregistrare, certificate 
constatatoare precum si anexele la certifica-
tele de inregistrare : SC Alexia W&W SRL - 
CUI:18318601 J25/49/2006, se declara nule 

l  P ierdut  Cer t i f i ca t  Consta ta tor 
nr.84894/2018 emis de ONRC Ilfov pentru 
firma Excon Antrepriza Generala SRL, 
CUI:10801855. Îl declar nul.

l Pierdut certificat de membru Colegiul 
Medicilor Stomatologi din România, aparți-
nând Dr.Mârzan Maria Renata, NRC Seria 
DAR0200021, eliberat de CMDS Arad. Îl 
declar nul.  

l SC Avis Hotels SRL, cu sediul în Bucureşti, 
Bd. Aerogării nr. 10, sector 1, CUI 
RO22300904, J40/7725/2019, anunță pier-
derea exemplarului original al Documentului 
de înregistrare sanitar veterinară şi pentru 
siguranța alimentelor pentru activitățile din 
unitățile de vânzare cu amănuntul nr. VA 
5697 din 13.01.2020.

l SC Danicom G’96 SRL, cu sediul şi activi-
tatea în str. Banul Antonache nr. 41, sect. 1, 
înregistrat cu nr. Reg.Com: J40/8006/1996, 
CIF 8819338: declar pierdute certificate 
constatatoare, eliberate de ORC Bucureşti. Le 
declar nule.

MATRIMONIALE
l Valentin 36 ani, 1,77 înalt, 64 kilograme, 
culoare deschisă, ochi căprui, părul şaten 
grizonat, etnie/ naţionalitate română, diplomă 
absolvire 11 clase Școala Profesională satul 
Pietroasa, judeţul Vrancea, nefumător, nicio-
dată căsătorit (fără obligaţii), cu bune 
maniere, din Focşani, doresc cunoştinţa unei 
tinere pentru a-i cere prietenia! (accept chiar 
şi o prietenie la distanţă). Ofer şi rog maximă 
seriozitate! Tel. 0756525462.

DECESE

S-a stins din viață 

MARIANA

NEGOIȚĂ

 avocat de prestigiu,
după o lungă și
grea suferință. 

Va rămâne veșnic în
sufletele noastre. 

Acsinte Gaspar-
frate și familia.

Slujba de
înmormântare 

va avea loc
joi, 2 iulie, ora 12.00,

la Biserica Bălăneanu.


