
OFERTE SERVICIU DIVERSE

Direcția pentru Digitalizare și 
Regenerare Urbană Sector 4, cu 
sediul în Bld. Metalurgiei nr. 12-18, 
Grand Arena, etaj 1, organizează 
concurs pentru ocuparea, 
pe perioadă nedeterminată, 
a funcțiilor contractuale de 
execuție vacante, conform H.G. 
nr. 286/23.03.2011, astfel: 1 
post inspector de specialitate în 
cadrul cadrul Serviciului Economic 
- Compartimentul Achiziții Publice, 
grad profesional IA. Condiții pentru 
participarea la concurs: studii 
superioare absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în domeniul 
științelor administrative, certificat 
în achiziții publice, vechime în 
muncă de minimum 3 ani. 1 post 
inspector de specialitate în cadrul 
Serviciului Juridic și Operațiuni - 
Compartimentul Relații Publice și 
Asistență Cetățeni, grad profesional 
IA. Condiții pentru participarea 
la concurs: studii superioare 
economice absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă, 
vechime în muncă de minimum 3 
ani. 1 post de referent, în cadrul 
Serviciului Transformare Digitală 
-Compartimentul Strategii, 
Transformare Digitală, grad 
profesional IA. Condiții pentru 
participarea la concurs: studii 
medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat. 4 posturi macaragiu 
în cadrul Serviciului Ridicări Auto 
-Compartimentul Tehnic Macarale, 
grad profesional I. Condiții pentru 
participarea la concurs: studii 
medii, certificat de calificare de 
macaragiu, vechime în muncă de 
minimum 3 ani. Pentru posturile 
menționate mai sus nu se solicită 
vechime în specialiatea studiilor 
necesare ocupării posturilor. 
Condițiile de participare, conținutul 
dosarului de înscriere, condițiile 
de desfășurare ale concursului 
și bibliografia de concurs sunt 
afișate pe site-ul www.ddru.ps4.ro 
și la sediul instituției. Depunerea 
dosarelor de participare la concurs 
se va face în perioada 09.03.2022 
-23.03.2022, între orele 10:00-
15:00, exclusiv prin e-mail, la adresa 
hr@regenerareurbana.ps4.ro, cu 
subiectul "dosar concurs -poziția 
pe care se candidează, structura 
organizatorică a postului și numele 
candidatului". Documentele vor fi 
prezentate obligatoriu și în original, 
în vederea verificării conformității, 
la data susținerii probei scrise. 
Neprezentarea acestor documente 
în original atrage după sine 
anularea selecției dosarului și 
imposibilitatea susținerii probei 
scrise. Concursul se va desfășura 
la sediul pentru Digitalizare și 
Regenerare Urbană Sector 4 astfel: 
-selecția de dosare: 23.03.2022; 
-proba scrisă: 31.03.2022, ora 

09:00; -data probei interviu: se 
va susține în termen de 4 zile 
lucrătoare de la data susținerii 
probei scrise și se va afișa odată cu 
rezultatele la proba scrisă. Relații 
suplimentare privind înscrierea la 
concurs se pot obține pe email la 
hr@regenerareurbana.ps4.ro și la 
numărul de telefon 0799.905.319. 

FX MASTERBROK S.R.L. cu Sediul in 
Bucuresti, S 1, angajeaza: Operator, 
introducere, validare si prelucrare 
date Conditi: Candidatii interesati 
sunt rugati sa depuna CV la adresa 
de e-mail premiumhr0@gmail.
com Cei selectati vor fi chemati la 
interviu, cand se va realiza selectia 
finala. 

GILTEX S.R.L. cu sediul în Targu 
Neamt, Oras Targu Neamt, Str.
Cuza Voda, bl.E3, sc.A, et.3, ap.11, 
Jud.Neamt, J27/1585/2003 
, C.U.I:15866936, angajeaza: 
Mecanic auto cod COR- 723103 
-3 posturi. Pentru CV, la adresa de 
e-mail: giltransservice@gmail.com

GRUP CONSTRUCTII ROJIN, 
angajeaza, 7 montatori placaje 
interioare si exterioare. Detalii 
suplimentare la 0728501792.

HOTEL NOVOTEL/MERCURE 
BUCHAREST UNIRII ANGAJEAZA 
CAMERISTA/ BUCATAR/ SPALATOR 
VASE. OFERIM SALARIU ATRACTIV/ 
PRIME/ TICHETE DE MASA/ 
ASIGURARE MEDICALA PRIVATA/ 
ALTE BENEFICII. PERSOANELE 
INTERESATE SUNT RUGATE SA 
SUNE LA NUMARUL DE TELEFON 
0740.011.956.

INSTITUTUL NATIONAL DE 
HIDROLOGIE SI GOSPODARIRE A 
APELOR,cu sediul in Bucuresti, sos.
Bucuresti-Ploiesti, nr.97E, sect.1, 
scoate la concurs urmatoarele 
posturi:1 post de PROGRAMATOR 
in cadrul Serviciului Baze de 
Date si Arhiva Tehnica (post 
contractual vacant pe durata 
nedeterminata) Cerinte: absolvent 
de studii superioare cu diploma 
de licenta; certificat de calificare 
pentru ocupatia de programator 
ȋn domeniul bazelor de date 
relationale; Cunostinte Oracle,SQL 
Server/MySQL, Access,Visual 
Basic; Vechime ȋn specialitate 
minim 1an; Data limita de depunere 
a dosarelor de incriere la concurs 
este 18.03.2022(inclusiv), ora-
12.00. Concursul se va desfasura 
la sediul INHGA, Sos.Bucuresti-
Ploiesti nr.97E, sect.1: -29.03.2022 
ora-09.00 proba practica- 
04.04.2022 ora-09.00 proba 
interviu -08.04.2022 ora-14.00 
termenul de afisare a rezultatelor 
finale ale concursului. Documentele 
necesare inscrierii la concurs se 
gasesc pe site-ul:INHGA. Program 
de depunere dosare inscriere: 
luni-joi intre orele:9.00-15.00, 

vineri 9.00-12.00. Informatii 
suplimentare se obtin la sediul 
INHGA sau la numarul de telefon 
021.3181115 -int.102, persoana de 
contact-Daniela Beberechi-secretar 
comisie de concurs si comisie de 
solutionare contestatii. 

SC CUTTING EDGE COACHING & 
CO SRL (CUI 43902856) scoate la 
concurs 1 post asistent manager 
(cod COR 334303). Cerințe: studii 
medii sau postliceale. CV-urile se 
trimit în 09.03.2022 pe email: info@
CuttingEdgeCoaching.ro. Interviul 
se susține în 10.03.2022. Relații și 
informații la tel. 0734.031.473. 

SC Professional Construct 
Industry SRL oferă spre ocupare 
următoarele posturi: Muncitori 
necalificați la întreținere de 
drumuri, poduri, șosele, baraje; 
Muncitor necalificat la demolarea 
clădirilor, căptușeli, zidărie, plăci 
mozaic, faianță,ziar rosar tencuitor, 
mecanic utilaj, fierar betonist, 
tâmplar universal, sudor, vopsitor 
auto, instalator instalații. CV-urile 
se pot depune la sediul firmei din 
Str. Mărăcineanu Walter, nr. 75A, 
bl. C1, Drobeta Turnu Severin, 
Mehedinți sau la adresa de email: 
professionalconstructindustry@
gmail.com. 

SC SAMUS TEC SA 
a n g a j e a z ă : M U N C I T O R I 
NECALIFICAȚI-3.persoane, COD.
COR-931301-3.locuri. Angajarea se 
face pe bază de contract individual 
de muncă, perioadă nedeterminată. 
Se asigură:salariu foarte atractiv; 
plata orelor suplimentare. 
Pentru relații suplimentare 
sunați la:0749017389. C.V.-ul se 
trimite pe mail:office@samus-
constructii.ro. Solicitanții trebuie 
să aibă cunoștințe minime de limba 
engleză.

SERVICIUL DE AMBULANŢĂ 
BUCUREŞTI-ILFOV (SABIF) 
organizează concurs pentru 
ocuparea unui post temporar 
vacant, pe perioadă determinată, 
de economist IA în cadrul 
compartimentului financiar-
contabil Cerințe privind ocuparea 
postului -diplomă de licenţă în 
domeniul științelor economice; 
-vechime în specialitate minim 6 ani 
și 6 luni; Concursul se desfășoara 
astfel: -în data de 24.03.2022 
ora 09.00 -proba scrisă, constă în 
rezolvarea unui test grilă; -în data 
de 31.03.2022 ora 09.00 -proba de 
interviu. Data-limită până la care se 
pot depune actele pentru dosarele 
de concurs este 16.03.2022 ora 
12. Toate probele se desfăşoară 
la sediul SABIF în Bucureşti, str. 
Mihai Eminescu nr 226, sectorul 
2. Persoană de contact: dna 
Dinca Elena -secretar al comisiei 
de concurs, tel. 021.201.51.22. 
Detalii privind condiţiile specifice 

şi bibliografia de concurs sunt 
disponibile accesând pagina 
http://www.sabif.ro/ 

Societatea MIMAR GREEN INSTAL 
S.R.L. cu sediul în Sat Padurisu, 
Comuna Frumusani, TUZLA nr.42, 
judetul Calarasi, J51/130/2017, 
CUI: 37194933 angajeaza: Muncitor 
necalificat la spargerea si taierea 
materialelor de constructii cod cor- 
931302 -2 posturi si Manipulant 
marfuri cod cor 933303 -2 posturi. 
Pentru CV, la adresa de e-mail: 
luminita@mazilu_asociatii.ro

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI, cu 
sediul în București, Șos. Panduri, nr. 
90, sector 5, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post 
contractual temporar vacante cu 
angajare pe durată determinată: 
1 post de Asistent cercetare, 
în cadrul proiectului PCCDI cu 
titlul Multidisciplinary platform 
for integrative and systematic 
research of tangible and non-
tangible cultural heritage and 
identities in România/Platformă 
pluridisciplinară complexă de 
cercetare integrativă şi sistematică 
a indentităţilor şi patrimoniului 
cultural tangibil şi non-tangibil din 
România -PATCULT#RO (PN-III-P1-
1.2-PCCDI-2017-0686, contract 
52PCCDI/2018) studii: licenţă, 
master sau echivalate în domeniul 
arheologiei, istoriei, biologiei, 
geografiei sau geologiei, să fie 
înscris la un program doctoral din 
aceleaşi domenii, normă de lucru: 
parțială. Concursul va consta în 
proba interviu. Dosarele de concurs 
se pot depune până la data de 
08.04.2022 la ora 11:30 la Direcţia 
Resurse Umane, persoană contact 
Cecilia PANTAZI tel. 0799.210.568. 
Informaţii se pot obţine pe site-
ul www.unibuc.ro şi la avizierul 
Direcţiei Resurse Umane.

Universitatea de Științe Agronomice 
și Medicină Veterinară București 
cu sediul în localitatea București 
-B-dul Mărăști nr. 59, sectorul 
1, organizează concurs pentru 
ocuparea funcțiilor contractuale 
vacante, conform HG 286/2011, 
după cum urmează: -2 posturi 
administrator patrimoniu 
-Direcţia Achiziţii Publice; -1 
post administrator financiar 
patrimoniu -Departamentul pentru 
Gestiunea Proiectelor de Cercetare 
- Dezvoltare și Activități Suport 

CDI; -2 posturi muncitor calificat 
-electrician -Direcţia Tehnică; 
-5 posturi îngrijitoare -Direcţia 
Tehnică; -1 post muncitor calificat 
-instalator -Direcţia Tehnică; -1 post 
muncitor calificat -tâmplar -Direcţia 
Tehnică; -2 posturi muncitor 
calificat -fochist -Direcţia Tehnică; -1 
post muncitor necalificat -Direcţia 
Tehnică -Serviciul Parc; -2 posturi 
conducător auto (șofer) -Direcţia 
Tehnică; -1 post muncitor necalificat 
-SDCDVP Pietroasa -Istrița; -1 post 
administrator patrimoniu -pentru 
o fracțiune de normă (4ore/zi) 
"Editura Ex Terra Aurum"; -2 posturi 
muncitor calificat -Facultatea de 
Horticultură -Departamentul de -1 
post muncitor necalificat -Facultatea 
de Horticultură -Departamentul 
de Bioingineria Sistemelor 
Hortiviticole; -1 post administrator 
financiar de patrimoniu- Facultatea 
de Management şi Dezvoltare 
Rurală, Departamentul Economie, 
Contabilitate şi Agroturism- Centrul 
de Practică Bran; -1 post muncitor 
calificat -Facultatea de Medicină 
Veterinară, Departamentul Științe 
Preclinice; -1 post tehnician 
-Facultatea de Medicină Veterinară, 
Departamentul Științe Preclinice; -1 
post muncitor necalificat -Stațiunea 
Didactică și de Cercetare Dezvoltare 
Agronomică -Moara Domnească; 
Relații suplimentare privind 
dosarul de înscriere la concurs, 
tematica și bibliografia de concurs 
pe site-ul https://www.usamv.
ro -Despre USAMVB -Informații 
publice -Resurse Umane -Anunțuri 
resurse umane sau la sediul USAMV 
București -Direcția Resurse Umane, 
telefon: 031.433.42.11. 

VIOLET CLEAN SRL angajează 2 
femei de serviciu, vorbitoare de 
limba engleză. Tel. 0744.475.587.

LICITATII

ANUNȚ. Consiliul de Administratie 
al Composesoratului Silvic Lupsa- 
Valea Lupsii- Hadarau- Geamana, 
organizeaza licitatie de oferte in 
vederea incheierii unui studiu de 
amenajare a padurii proprietate 
a Composesoratului, pentru o 
suprafata de 1408,37 ha. Licitatia 
va fi cu plic inchis si va avea loc 
la sediul Composesoratului, in 
data de 26.04.2022, incepand 
cu ora 14.00. Ridicarea caietului 
de sarcini se poate face pana in 
data de 26.04.2022, la ora 13.00. 
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Lichidatorul judiciar INTERCOM 
MANAGEMENT SPRL al debitoarei 
SERVO CONSTRUCTORUL SRL 
organizeaza selectie de oferte 
pentru servicii de arhivare in 
vederea opisarii arhivarii si 
pastrarii tuturor documentelor 
debitoarei. Termenul limita pentru 
ridicarea documentelor de la sediul 
lichidatorului este maxim 15 zile 
de la data notificarii emise de 
lichidatorul judiciar, iar termenul 
pentru prelucrarea arhivei si 
comunicarea decontului este de 
15 zile de la data ridicarii arhivei. 
Contravaloarea serviciilor se va 
achita din sumele obtinute din 
valorificarea bunurilor ori in lipsa 
sau insuficienta acestora, din 
fondul de la UNPIR. Ofertele care nu 
indeplinesc conditiile mentionate 
nu vor fi luate in considerare. Nu se 
pot percepe penalitati de intarziere, 
iar ridicarea arhivei nu este 
conditionata de plata serviciilor 
de arhivare care se vor plati fie 
ulterior valorificarii bunurilor, fie in 
lipsa/ insuficienta acestora la data 
aprobarii de catre UNPIR. Ofertele 
de pret pot fi depuse la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din 
Bucuresti Bd Corneliu Coposu nr 
5 bl 103 sc B et 8 ap 45 sector 3 
sau se pot transmite pe adresa de 
e-mail office@inspec.ro incepand 
cu data prezentului anunt pana in 
data de 14.03.2022 orele 12.00. 
Ofertele inregistrate ulterior datei 
de 14.03.2022 ora 12 nu vor fi luate 
in considerare.

Lichidatorul judiciar:CII.Lazar 
Mihaela anunţă creditorii:S.C. 
Pro Digital Mark Solutions S.R.L. 
cu sediul în:Al.Invatatorilor, nr.3, 
bl.O2, sc.2, Et.1, ap.28, jud.Brăila, 
CUI.40048725, J09/745/2018, 
faptul că:Tribunalul Brăila a dispus 
deschiderea procedurii simplificate 
de insolventa în conformitate 
cu prevederile Legii.nr.85/2014 
în:Dosarul nr.522/113/2022. 
Informaţii privind procedura de 
insolvenţă a debitoarei puteţi 
obţine accesând:www.bpi.ro.

SUBSEMNATUL Stirbu Viorel 
Mihai, propietarul imobilului 
situat în București, Calea Rahovei 
305, bl. 52, sc. 2, etj. 3, apt. 51, 
sect. 5, declar că releveul pentru 
apartamentul menționat este 
ilizibil.

Societatea Agricolă A DOR 
MĂRUNT, titular al activității "Cod 
CAEN 0161 activități auxiliare 
pentru producția vegetală" anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de obţinere a autorizaţiei 
de mediu pentru punctul de lucru 
amplasat în comuna Dor Mărunt, 
judetul Călărași. Informaţii privind 
documentaţia depusă pot fi 

la data de 12.05.2022. Prima 
Adunarea a creditorilor va avea 
loc la sediul lichidatorului, din 
Timisoara, Aleea Ionel Perlea, nr. 7, 
et. parter, ap. 3, jud. Timis, în data 
de 05.05.2022, ora 12,00 având ca 
ordine de zi: 1. Prezentarea situaţiei 
debitorului; 2. Desemnarea 
Comitetului creditorilor; 3. 
Confirmarea/ înlocuirea 
lichidatorului judiciar, 4. Onorariul 
lichidatorului judiciar; 5.Aprobarea 
ofertei evaluatorului care va 
intocmi raportul de evaluare asupra 
bunurilor debitoarei falite, conform 
ofertelor depuse; 6. Aprobarea 
ofertei expertului contabil care 
va intocmi evidenta contabila a 
debitoarei falite, conform ofertelor 
depuse; 7. Alte menţiuni. In situatia 
ca in adunarea creditorilor din 
data de 05.05.2022, ora 12:00 
nu va fi luata nici o decizie cu 
privire la ordinea de zi, aceasta 
se va reconvoca pentru data 
de 26.05.2022, ora 12:00, cu 
aceeasi ordine de zi. Lichidatorul 
judiciar, in baza art. 53 alin (1) si 
(2) din Legea 85/2014 convoaca 
Adunarea Generala a Asociatilor 
debitorului pentru desemnarea 
administratorului special, care va 
avea loc in data de 18.03.2022 
ora 12,00 la sediul lichidatorului 
judiciar. In baza art.74 din Legea 
85/2014 notifica asociatii/
administratorul de drept/membrii 
consiliului de administratie pentru 
predarea documentelor contabile 
(prevazute de art.67 din Legea 
nr.85/2014) catre lichidatorul 
judiciar: -LIPAN ZOLTAN, in calitate 
de presedinte al Consiliului de 
Administratie -PREDUT ION, 
cetatean roman, domiciliat in 
Resita, Al. Herculane, judet Caras-
Severin, in calitate vicepresedinte 
al asociatiei -NICOLA GHEORGHE, 
cetatean roman, domiciliat in 
Resita, bd. Republicii, judet Caras-
Severin, in calitate vicepresedinte 
al asociatiei Cererea de admitere 
a creantei insotita de documentele 
justificative, in 2 exemplare, va 
fi depusa la grefa Tribunalului 
CARAS-SEVERIN la dosar nr. 
1033/115/2021, fiind timbrata 
corespunzator. 

Lichidatorul judiciar CII.Lazar 
Mihaela anunţă creditorii S.C. 
FERALOR CONS S.R.L. cu sediul 
în:Brăila, str.Constantinescu 
Sandu-Aldea, nr.1, Cladirea.C33, 
birou nr.9, avand CUI43769106, 
J09/162/2021, faptul că Tribunalul 
Brăila a dispus deschiderea 
procedurii simplificate de 
insolventa în conformitate cu 
prevederile Legii nr.85/2014 
în Dosarul nr.370/113/2022. 
Informaţii privind procedura de 
insolvenţă a debitoarei puteţi 
obţine accesând:www.bpi.ro. 

patrimoniul firmei. Societatea are 
patru asociati si a fost infiintata 
in anul 1992. Pot fi contactat la 
telefon 0723.673.570 sau e-mail: 
eugenglobe@yahoo.com

CUMPARARI DIVERSE

Anticariat, cumpărăm cărți vechi/
noi, plata pe loc, deplasarea 
gratuită. 021.308.17.99

DIVERSE

CII "Rukaj Ioana" lichidator 
judiciar provizoriu al SC Nocris 
Pharma SRL -în faliment, cu 
sediul în Oradea, str.Ion Bogdan 
nr.14, jud.Bihor, CUI 37315539 și 
J5/657/2017, comunică tuturor 
creditorilor că împotriva debitoarei 
a fost deschisă procedura 
simplificată a falimentului cf.Lg. 
85/2014- Dos. 233/111/2022, 
Trib. Bh. Notificăm creditorii 
asupra faptului că termenul 
limită pentru: -înregistrarea 
cererilor de admitere a creanţelor 
asupra averii debitorului este 
14.03.2022; -verificarea creanţelor 
şi întocmirea tabelului preliminar 
este 25.03.2022. -intocmirea si 
afisarea tabelului definitiv este 
20.04.2022. -termenul de judecata 
este 03.05.2022. Şedinţa Adunării 
Generale a Creditorilor va avea 
loc în data de 29.03.2022, ora 
12:30, în Oradea, str.George 
Enescu nr.16, et.1, ap.4, cu ordinea 
de zi: prezentarea și aprobarea 
rapoartelor întocmite; analiza 
situaţiei debitoarei; desemnarea 
comitetului creditorilor; confirmarea 
lichidatorului judiciar; aprobarea 
onorariului în suma de 1.500 lei/
lună; prezentarea cheltuielilor de 
procedură efectuateOradea, str.Ion 
Bogdan nr.14, jud.Bihor; diverse. 

DEBITOR: ASOCIATIA ADEVAR 21 
DECEMBRIE 1989, cu sediul in 
Resita, str. Aleea A. I. Cuza, nr. 
20, ap. 31, judet Caras-Severin, 
CIF 11767387, prin lichidator SCP 
MIRIANA MIRCOV RELICONS SPRL, 
cu sediul in Timisoara, Aleea 
Ionel Perlea nr.7 ap. 3, telefon: 
0256242823, 0745599107, publica 
urmatoarea: NOTIFICARE In baza 
art. 147 alin. (1) şi alin (2) din Legea 
85/2014, anuntam toti creditorii 
societatii in insolventa ca: Termenul 
limită pentru înregistrarea cererii 
de admitere a creanţelor asupra 
averii debitoarei, este 18.04.2022. 
Termenul limită pentru verificarea 
creanţelor, întocmirea, afişarea şi 
comunicarea tabelului preliminar 
este 29.04.2022. Termenul pentru 
depunerea eventualelor contestaţii 
formulate împotriva tabloului 
preliminar este de 7 zile de la data 
publicarii tabelului in BPI. Termenul 
pentru afişarea tabelului definitiv 
al creanţelor este 25.05.2022. 
Termen de continuarea procedurii 

continua vânzarea prin licitatie 
publica cu strigare a urmatorului 
imobil: Apartament 3 camere, 
identificat cu CF nr. 30475-C1-U2 
Bocsa, nr. Top:BV100/8/et. III/
ap. XI, in suprafata de 73,55 mp, 
situat in oras Bocsa, str. Tineretului, 
nr. C7/b, ap. 11, judetul Caras-
Severin Pret pornire la licitatie 
15.860 EURO - Pretul nu contine 
TVA Pas de licitatie 200 EURO Taxa 
participare licitatie 300 EURO (taxa 
de participare la licitatie nu se 
restituie) Bunul este scos la licitatie 
la pretul de 95% din ultimul pret de 
valorificare (respectiv 16.695 euro). 
Participantii la licitaţie pentru 
bunul din patrimoniul debitoarei 
sunt obligati sa depuna o cautiune 
reprezentand 10% din pret si 
taxa de participare -în contul SCP 
Miriana Mircov Relicons SPRL, 
nr. RO95 RZBR 0000 0600 2206 
0072 deschis la Raiffeisen Bank 
Sucursala Timisoara. Cautiunea 
si taxa de participare se depun 
cu o zi inainte de ziua de licitatie. 
Sedintele de licitatie vor avea loc 
la sediul lichidatorului judiciar 
din Timisoara, Aleea Ionel Perlea, 
nr.7, ap.3, judetul Timis incepand 
cu 18.03.2022, ora 10:00 In caz 
de neadjudecare licitatiile se vor 
organiza in aceleasi conditii, in 
zilele de: 25.03.2022, 01.04.2022 
si 08.04.2022, ora 10.00 Bunul se 
poate vizualiza cu o programare 
prealabila. Informaţii suplimentare 
se pot obţine pe site-ul lichidatorului 
www.relicons.ro si zilnic intre orele 
13-14 la sediul lichidatorului si la 
telefon, 0256242823. 

S.C. STAR SEBA CONFORT S.R.L. 
societatea în insolventa, in 
insolvency, en procedure colective 
prin lichidator judiciar S.C.P. 
Miriana Mircov Relicons S.P.R.L. 
continua vânzarea prin licitatie 
publica cu strigare a urmatorului: 
Stoc de marfuri (material de 
constructii) compus din: amorse, 
vopseluri, pensule, fitinguri, 
burghiuri, furtune, baterii si 
robineti, teava, poliester, etc. Pret 
pornire licitatie 1.400 Euro+TVA. 
Pas licitatie 100 euro. Taxa 
inscriere licitatie 100 euro (taxa de 
participare nu se restituie). Stocul 
de marfuri se vinde in bloc. Stocul 
de marfuri este scos la licitatie la 
20% din ultimul pret (7.000 euro). 
Participanţii la licitaţie sunt obligaţi 
să depună o garantie de participare 
la licitatie in valoare de 20% din 
preţul de pornire la licitatie, precum 
si taxa de participare, cu o zi 
inainte de ziua licitatiei, în contul 
SCP MIRIANA MIRCOV RELICONS 
SPRL nr. RO32 RZBR 0000 0600 
2308 6593 deschis la Raiffeisen 
Bank Sucursala Timisoara, 
CUI21138457. Sedintele de licitaţie 
vor avea loc la sediul lichidatorului 
din Timişoara, Aleea Ionel Perlea, 
nr.7, ap.3, judet Timis, in zilele 
de 18.03.2022, 25.03.2022, 
01.04.2022 si 08.04.2022, ora 
10,00 Bunurile pot fi vizualizate cu 
o programare prealabila. Informatii 
suplimentare zilnic intre orele 13-14 
la sediul lichidatorului, la telefon 
0256242823 si pe site-ul www.
relicons.ro. 

VINZARI DIVERSE

Asociat in cadrul unei societati 
comerciale cu obiect de activitate 
CAEN 4645 comert cu ridicata 
al produselor cosmetice si de 
parfumerie, vand partea mea de 
25% din capitalul social si din 

str.Gheorghe Melinte nr.11, numar 
cadastral.79596; Lot.13-305m.p., 
str.Gheorghe Melinte nr.13, numar 
cadastral.79597; Lot.14-295m.p., 
str.Gheorghe Melinte nr.19, numar 
cadastral.78937. Licitatia va 
avea loc la data de:19.04.2022, 
ora:12.00, la sediul Consiliului 
Local.Husi, str.1 Decembrie, nr.9. 
Pentru relatii suplimentare va puteti 
adresa la sediul nostru, cam.24, 
tel.0235/480009, interior.106

Lichidatorul judiciar al debitoarei 
GEMAR MACHINE TOOLS SRL 
organizeaza selectie de oferte in 
vederea bunului mobil Dacia 1310 
aflat in proprietatea debitoarei. 
Termenul limita pentru casarea 
bunului este maxim 30 zile. 
Ofertele care nu indeplinesc 
conditiile mentionate nu vor fi 
luate in considerare. Ofertele de 
pret pot fi depuse la sediul ales al 
lichidatorului judiciar din Bucuresti 
Bd Corneliu Coposu nr 5 bl 103 
sc B et 8 ap 45 sector 3 sau se 
pot transmite pe adresa de e-mail 
office@inspec.ro incepand cu data 
prezentului anunt pana in data de 
16.03.2022 ora 12.00. Ofertele 
inregistrate ulterior datei de 
16.03.2022 ora 12 nu vor fi luate in 
considerare.

REGIA AUTONOMĂ ADMINISTRAȚIA 
PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI 
DE STAT (R.A.-A.P.P.S.) cu sediul în 
Bucureşti, str.Moliere nr.6-8, sector 
1, CIF RO 2351555, înregistrată 
la ONRC sub nr. J40/234/1991, 
anunță organizarea licitației pentru 
închirierea, pe o perioadă de 3 ani 
(licitație 2), a următorului spațiu: 
Spațiu comercial în suprafață de 
1.211,02 mp format din: parter 
172,66 mp și subsol 1.038,36 mp, 
situat în corpul A și B din imobilul 
Sala Palatului -str.Ion Câmpineanu 
nr.28, sector 1, București, cu prețul 
de pornire al licitației de 20.708,44 
EURO/spațiu/lună -Garanția de 
participare la licitație este de 
41.416,88 EURO. Documentele 
necesare participării sunt 
specificate în Documentația de 
atribuire. Prețul unei Documentații 
de participare este de 500 lei și se 
poate obține de la Departamentul 
"Sala Palatului" al R.A.-A.P.P.S.- 
str.Ion Câmpineanu nr.28, sector 
1, București începând cu data 
de 09.03.2022. Data limită de 
solicitare de clarificări este de 
24.03.2022, ora 10.00. Data 
limită de depunere a ofertelor 
este 29.03.2022, ora 10.00 la 
secretariatul Departamentului 
"Sala Palatului" al R.A.-A.P.P.S.- 
str.Ion Câmpineanu nr.28, 
sector 1, București. Program: 
L-V 09.00-14.00 (nu și în zilele 
de sărbatori legale). Licitația va 
avea loc la Departamentul "Sala 
Palatului" al R.A.-A.P.P.S.- str.Ion 
Câmpineanu nr.28, sector 1, în 
data de 01.04.2022, ora 10.00. 
Informații suplimentare se pot 
obține la tel. 0372.887.251, e-mail: 
office@salapalatului.ro. Persoana 
de contact este Cacovean Iulian 
-referent de specialitate. Litigiile ce 
ar putea interveni se vor soluționa 
pe cale amiabilă. În cazul în care 
nu pot fi rezolvate în acest mod, 
competența de soluționare revine 
instanțelor judecătorești române.

S.C. PETRE SI SIMONA S.R.L. 
societatea în insolventa, in 
insolvency, en procedure colective 
prin lichidator judiciar S.C.P. 
Miriana Mircov Relicons S.P.R.L. 

Valoarea caietului de sarcini este 
de 100 lei, taxa de participare 
este de 50 lei iar garantia de 
participare la licitatie este de 2000 
lei. Depunerea ofertei se poate face 
la sediul Composesoratului, in com. 
Lupsa, Centru, Nr. 1, pana in data de 
26.04.2022 la ora 13.00. Informatii 
suplimentare se pot obtine la: 
achizitionarea Caietului de Sarcini, 
de la sediul Composesoratului sau 
la numarul de telefon: 0743561891. 
Presedinte C.A. Composesorat, 
Span Mircea. 

C.I.I. ITU IONUT-COSMIN, in 
calitate de lichidator judiciar al 
LOGISTIC PLUS S.R.L. - in faliment, 
in bankruptcy, en faillite - cu sediul 
in sat Buzoeni, Lehliu Gara, jud. 
Calarasi, C.U.I.: 21844800, nr. 
de ordine in RC: J51/338/2007, 
conform sentintei civile nr. 
6/19.01.2021 pronunţate de 
Tribunalul Calarasi Sectia Civila 
in dosarul 606/116/2020, vinde 
la licitatie publica cu strigare: 
autoturism HONDA -capacitate 
cilindrica 1998 cmc, an fabricatie 
2005, culoare neagra -pret 4.463 
Euro dar nu mai putin de 21.753 
lei. Preturile includ TVA si urmeaza 
regimul fiscal in conformitate cu 
prevederile in vigoare. Participarea 
la licitatie este conditionata 
de consemnarea la BANCA 
TRANSILVANIA in contul debitorului, 
cod IBAN: RO81 BTRL RONC RT05 
9107 4101, a unei garantii de 10% 
din pretul de incepere a licitatiei. 
Ofertele de cumparare se depun 
pe adresa sediului lichidatorului 
judiciar din Bucuresti, bd. Decebal 
nr. 17, bl. S16, sc. B, et. 2, ap. 26, 
cam. 1, sector 3. Licitatia va avea 
loc la sediul lichidatorului judiciar, 
mentionat mai sus, joi, 31.03.2022, 
ora 12:00. In caz de neadjudecare 
licitatia se va repeta in datele 
de 07.04.2022, 14.04.2022, 
21.04.2022 si 28.04.2022, la 
aceeasi ora si in acelasi loc.. Toti 
cei care pretind vreun drept asupra 
bunurilor supuse vanzarii sunt 
invitati sa-l anunte lichidatorului 
judiciar inainte de data licitatiei. 
Relatii suplimentare la tel: 
0723.312.838, 0722.255.237; 
email: cii.iic.2016@gmail.com.

Consiliul Local al:mun.Husi, jud.
Vaslui, organizeaza:licitatie publica 
in baza:Hotararii Consiliului 
Local Husi nr.74/24.02.2022, in 
vederea concesionarii unui numar 
de:14.loturi de teren, apartinand 
domeniului privat al mun.Husi, 
aflate in:proprietatea mun.Husi, 
dupa cum urmeaza:Lot.1-295m.p., 
str.Ciprian Porumbescu nr.15, 
numar cadastral.79480; Lot.2-
300m.p., str.Octavian Cotescu 
nr.21, numar cadastral.79463; 
Lot.3-301m.p., str.General Doctor 
Aviator-Victor Anastasiu nr.44, 
numar cadastral.78717; Lot.4-
299m.p., str.General Doctor 
Aviator-Victor Anastasiu nr.5, numar 
cadastral.79473; Lot.5-296m.p., 
str.Alecu Beldiman nr.32, numar 
cadastral.79503; Lot.6-295m.p., 
str.Alecu Beldiman nr.34, numar 
cadastral.79504; Lot.7-308m.p., 
str.George Emil Palade nr.2, numar 
cadastral.79590; Lot.8-305m.p., 
str.Gheorghe Melinte nr.1, numar 
cadastral.79591; Lot.9-304m.p., 
str.Gheorghe Melinte nr.3, numar 
cadastral.79592; Lot.10-304m.p., 
str.Gheorghe Melinte nr.5, numar 
cadastral.79593; Lot.11-300m.p., 
str.Gheorghe Melinte nr.7, numar 
cadastral.79594; Lot.12-305m.p., 

AGENŢII DE PUBLICITATE COLABORATOARE

FIRMA ADRESA TELEFON

1 St. Klass International București, Calea 13 Septembrie 126, Bl.P34, 0723.132.214
 parter (magazin), sect. 5
SC GENIN MEDIA SRL București, Str. Valea lui Mihai nr. 14, sect. 6 0726.376.391
   0722.609.887
Casa de Presă şi Editură Tribuna Sibiu, Str. George Coşbuc nr. 38 0269.211.281
Indicativ Media SRL București, Str. Nicolae Teodorescu nr. 41, sect. 6 0748.84.35.53 
  0744.10.15.12
Maxim Servcomex Intermed București, Bd. Carol I nr. 66 021.314.52.10
Profesional Global Press București, Bd. Magheru nr. 32-36, anexa E, ap. 1 0721.213.403
 București, B-dul Dimitrie Cantemir nr. 16 0722.554.020
Metropolitan Craiova, Str. Madona Dudu bl. 8, (incinta ASIROM) 0768.441.133
Maxpress ADV SRL  0721.080.810
Paper Ganet București, Str. Braşov nr. 21 0726.712.377
Calliope SRL Ploiești, Str. Elena Doamna nr. 64 0784.010.095
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acţionarilor din data de 12/13 
04.2022". -Întrebările acţionarilor 
vor putea fi transmise prin servicii 
de curierat sau prin mijloace 
electronice. Răspunsurile vor fi 
transmise acţionarilor până la data 
de 06.04.2022 Accesul actionarilor 
indreptatiti sa participe la AGOA/
AGEA este permis prin simpla proba 
a identitatii acestora, personal sau 
prin imputernicit, in acest din urma 
caz se va prezenta imputernicirea 
sau procura in forma scrisa sau prin 
mijloace electronice. Presedinte C.A. 
Purge Ioan 

COMEMORARI

 
Deși multe primăveri și-au nins 

florile peste inimile noastre, 
în Lumina către care toți 

trecem suntem, am fost și 
vom fi împreună, în veșnicie. 

Știm că ne vom revedea; 
știm că vom râde din nou, 

cu toții, în razele Soarelui ce 
niciodată nu apune. Pioasă 
aducere- aminte, nestinsă 

recunoștință și dor, la treizeci 
și trei de ani de la despărțirea 

de iubita noastră MARIA 
CRISTIANA ZAMFIRESCU(CRINU) 

și treizeci de ani de când 
SAFTA ALIMANESCU- 

ZAMFIRESCU(BEBI) a plecat 
puțin,să o întalnească.Familia.

de de 12/13.04.2022 ora 11:00, la 
adresa financiar@granitul.ro, 
mentionand la subiect: "pentru 
adunarea generala ordinara/
extraordinara actionarilor din 
12/13.04.2022". Buletinele de vot 
si procurile care nu sunt primite la 
sediul societatii sau prin e-mail, 
pana la data si ora sus mentionate, 
nu vor fi luate in calcul pentru 
determinarea cvorumului si 
majoritatii AGOA/AGEA. Actionarii 
reprezentand, individual sau 
impreuna, cel putin 5% din capitalul 
social, au dreptul de a cere 
introducerea unor noi puncte pe 
ordinea de zi si de a propune 
proiecte de hotărâre pentru punctele 
incluse sau propuse spre a fi incluse 
pe ordinea de zi în termen de cel 
mult 15 zile de la data publicării 
convocatorului, respectiv 
23.03.2022 Cererile se inainteaza 
societatii, in cel mult 15 zile de la 
publicarea convocarii respectiv 
23.03.2022, in vederea publicarii si 
aducerii acestora la cunostinta 
celorlati actionari. Propunerile 
acţionarilor şi documentele ce 
atestă îndeplinirea condiţiilor pentru 
exercitarea acestor drepturi vor fi 
transmise numai în scris (prin 
servicii de curierat sau prin mijloace 
electronice). -Fiecare acţionar are 
dreptul să adreseze întrebări privind 
punctele de pe ordinea de zi a 
adunării generale, conform, 
împreună cu acte care permit 
identificarea acţionarului, astfel 
încât acestea să fie înregistrate ca 
primite la sediul societăţii până la 
data de 01.04.2022 cu menţiunea 
scrisă clar "Pentru adunarea 
generala ordinară / extraordinara a 

de a participa si vota in cadrul 
AGOA/AGEA. Incepand cu data de 
11.03.2022 Convocatorul AGOA, 
materialele aferente problemelor 
incluse pe ordinea de zi vor fi 
disponibile in zilele lucratoare, la 
sediul social al Societatii din 
Bucuresti, Sos.Vergului nr.18, sector 
2 intre orele 11:00 - 14:00, tel. 
0212553030; 021252180, sau prin 
e-mail la adresa financiar@granitul.
ro, societatea neavand pagina web 
functionala. Tot la aceeasi adresa in 
acelasi inteval orar se pot transmite 
de catre actionari si alte propuneri 
pentru noi membri in C.A. pana cel 
tarziu la 23.03.2022. Lista trebuie 
sa cuprinda informaţii cu privire la 
numele, localitatea de domiciliu şi 
calificarea profesională ale 
persoanelor propuse (conf art 117 al 
6 din legea 31/1990 cu toate 
completarile si modificarile 
ulterioare). Actionarii Societatii pot 
obtine, la cerere, copii ale 
documentelor referitoare la 
problemele incluse pe ordinile de zi 
ale Adunarilor. Pentru AGOA/AGEA 
sunt disponibile Buletinele de vot 
(intocmite in conditiile art 208 din 
Regulamentul ASF 5/2018), 
Modelele de imputerniciri (intocmite 
in conditiile art 201 si 202 din 
Regulamentul ASF 5/2018 ) precum 
si Proiectele de Hotarari AGOA/AGEA 
Pentru AGEA este disponibil si 
draftul de act constitutiv actualizat 
Actionarii pot vota in AGOA/AGEA 
personal, prin reprezentare, prin 
corespondenta sau prin mijloace 
electronice. Actionarii pot participa 
la sedintele adunarilor generale, 
personal sau prin reprezentanţi, pe 
baza de imputernicire speciala sau 
generala, in conditiile prevazute de 
art.184 si 187 din Regulamentul ASF 
nr. 5/2018 art. 105 al.10-21 din 
Legea nr. 24/2017 privind emitenţii 
de instrumente financiare şi 
operaţiuni de piaţă. Imputernicirile 
speciale sau generale vor fi utilizate 
in conditiile stabilite de art.184 si 
187 din Regulamentul ASF. nr. 
5/2018 art. 105 al.10-21 din Legea 
nr. 24/2017 privind emitenţii de 
instrumente financiare şi operaţiuni 
de piaţă. Imputernicirile, inainte de 
prima lor utilizare, se depun la 
societate cu 48 ore înainte de 
adunarea generala, in copie, 
cuprinzand mentiunea conformitatii 
cu originalul, sub semnatura 
Imputernicirea insotita de copia 
actului de identitate a celui 
reprezentat, va fi transmisa spre 
inregistrare societatii cel mai tarziu 
cu 48 de ore inainte de adunarile 
generale, aceastea putand fi trimise 
posta sau prin e-mail la adresa: 
f i n a n c i a r @ g r a n i t u l . r o , 
reprezentantul actionarului fiind 
obligat ca la data AGOA/AGEA sa 
aiba asupra sa imputernicirea in 
original. In cazul votului prin 
corespondenta, Buletinul de vot al 
Societatii, completat si semnat de 
actionar, prin reprezentant legal, 
poate fi inaintat, dupa cum urmeaza: 
-Transmis la sediul Societatii, prin 
orice firma de curierat, astfel incat 
sa fie inregistrat ca fiind primit la 
sediul Societatii, pana cel tarziu la 
data de 12.04.2022 ora 11:00, in 
plic inchis, cu mentiunea scrisa in 
clar si cu majuscule: "pentru 
adunarea generala ordinara /
extraordinara a actionarilor din 
12/13.04. 2022" sau -Trimis prin 
e-mail cu semnatura electronica 
extinsa incorporata conform Legii 
nr.455/2001 republicata privind 
semnatura electronica, pana la data 

inregistrare a acestora la Registrul 
Comertului sau orice alta institutie 
publica, inclusiv semnarea actului 
constitutiv actualizat. Totodata 
Presedintele C.A. sa poata delega 
toate sau o parte din prerogativele 
conferite mai sus oricarei persoane 
competente pentru a indeplini acest 
mandat. B.-CONVOACA Adunarea 
Generala Extraordinara a 
Actionarilor ("AGEA") pentru data de, 
12.04.2022 orele 12:00, la sediul 
societatii din Bucuresti, Sos.Vergului 
nr.18, sector 2. In situatia in care la 
data de 12.04.2022 nu se intruneste 
cvorumul legal necesar, va avea loc 
a doua sedinta a AGOA cu aceeasi 
ordine de zi pentru data de 
13.04.2022, orele 12:00, la sediul 
societatii din Bucuresti, Sos.Vergului 
nr.18, sector 2. Ordinea de zi a 
Adunarii Generale Extraordinare a 
Actionarilor este urmatoarea: 1. 
Aprobarea modificarii si actualizarea 
Actului Constitutiv al societatii 
astfel: 1.1. Modificarea art.17.1 cu 
datele noilor administratori 1.2. 
Eliminarea art.17.2 1.3. 
Renumerotarea art.17.3 care devine 
art.17.2. 1,4. Modificarea art. 19.2, 
care va fi „19.2. Toate documentele 
societatii vor fi aprobate prin 
semnatura conjuncta a Presedintelui 
Consiliului de Administratie si a dlui 
Stefanut Catalin Roman, inclusiv 
dreptul de semnatura conjunct in 
conturile bancare ale societatii." 2. 
Aprobarea ca Data de Inregistrare a 
zilei de 03.05.2022 conform art. 86 
alin. (1) din LEGEA nr. 24 din 21 
martie 2017, pentru identificarea 
actionarilor asupra carora se 
rasfrang hotararile adoptate in 
prezenta Adunare Generala a 
Actionarilor si a datei de 02.05.2022 
ca Data „ex date", conform art. 2 
alin. (2) lit. l din Regulamentul ASF 
nr. 5/2018. 3. Aprobarea vanzarii 
imobilului teren situat in Oras 
Pantelimon, Bld. Biruintei nr. 223, 
DN 3 - KM 13, Judet Ilfov la pretul de 
570.000 euro, conform cererii - 
oferta facuta de societatea 
THERMOSYSTEM CONSTRUCT 
CORPORATION SRL, cu sediul in 
Oras Pantelimon, Bld. Biruintei nr. 
223, DN 3 - KM 13, Judet Ilfov, 
inregistrata la Oficiul Registrului 
Comertului de pe langa Tribunalul 
Ilfov sub nr. J23/1248/2009, CIF 
RO25604673 4. Imputernicirea 
Presedintelui Consiliului de 
Administratie, pentru a semna in 
numele actionarilor hotararile AGEA 
si orice alte documente in legatura 
cu acestea si pentru a indeplini orice 
act sau formalitate cerute de lege 
pentru inregistrarea si aducerea la 
indeplinire a hotararilor AGEA, 
inclusiv formalitatile de publicare si 
inregistrare a acestora la Registrul 
Comertului sau orice alta institutie 
publica, inclusiv semnarea actului 
constitutiv actualizat. Presedintele 
C.A. sa poata delega toate sau o 
parte din prerogativele conferite mai 
sus oricarei persoane competente 
pentru a indeplini acest mandat. 5. 
Imputernicirea Presedintele C.A. si 
pentru semnarea contractului de 
vanzare a terenului mentionat la 
punctul 3 PREVEDERI GENERALE 
AGOA/AGEA: Doar persoanele care 
sunt inregistrate ca actionari ai 
Societatii la sfârşitul zilei de 
28.03.2022 („Data de referinta" in 
conformitate cu prevederile art. 2 
alin. (2) lit. g), art 192 din 
Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, art. 
92 din Legea nr. 24/2017 ) in 
Registrul Actionarilor eliberat de 
Depozitarul Central S.A. au dreptul 

se va tine in data de 27.03.2022, 
in acelasi loc si la aceeasi ora, 
indiferent de numarul membrilor 
composesori prezenti. Adunarea 
Generala a Membrilor Composesori 
are pe ordinea de zii: -prezentarea 
raportului de activitate de catre 
Consiliul de Administratie si 
Comisia de Cenzori, precum si 
alegerea noilor membrii in structura 
de conducere a composesoratului. 
PRESEDINTE C.A., COMPOSESORAT 
SPAN MIRCEA. 

CONVOCATORUL ADUNARILOR 
GENERALE ORDINARA SI 
EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR 
SOCIETATII GRANITUL S.A. 
Presedintele Consiliului de 
Administratie al societatii Granitul 
S.A., cu sediul social in Bucuresti, 
Sos.Vergului nr.18, sector 2, 
inregistrata la O.R.C.-T.B. sub nr. 
J40/1093/1991, C.U.I. 736 
(denumita in continuare 
"Societatea") Avand in vedere: - 
Prevederile art.13 din Actul 
Constitutiv al Societatii in vigoare 
("Actul Constitutiv"); - Prevederile 
Legii nr.31/1990 privind societatile, 
cu modificarile si completarile 
ulterioare; - Potrivit Regulamentului 
ASF nr. 5/2018 - Legea 24/2017 
republicata A.-CONVOACA Adunarea 
Generala Ordinara a Actionarilor 
("AGOA") pentru data de 12.04.2022 
orele 11:00, la sediul societatii din 
Bucuresti, Sos.Vergului nr.18, sector 
2. In situatia in care la data de 
12.04.2022 nu se intruneste 
cvorumul legal necesar, va avea loc 
a doua sedinta a AGOA cu aceeasi 
ordine de zi pentru data de 
13.04.2022, orele 11:00, la sediul 
societatii din Bucuresti, Sos.Vergului 
nr.18, sector 2. Ordinea de zi a 
Adunarii Generale Ordinare a 
Actionarilor este urmatoarea: 1. 
Referitor la Consiliul de Administratie 
(CA) a. Revocarea din functie a 
membrilor C.A.: Avram Gheorghe-
Florin si Codrea Alexandru- Lucian 
Numirea in locul lor, la propunerea 
actionarului majoritar DONAU 
INVESTMENT S.R.L., a domnilor 
Roman Ştefanuţ-Cătălin si Cismaru 
Ioan, Descarcarea de gestiune a 
administratorilor revocati se va 
hotara de actionari la data aprobarii 
situatiilor financiare. 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 consultată şi 
completată de aceştia impreuna cu 
restul documentelor aferente AGOA. 
b. Stabilirea mandatului noilor 
membri C.A. c. Stabilirea 
remuneratiei membrilor C.A. pentru 
anul 2022 2. Aprobarea ca Data de 
Inregistrare a zilei de 03.05.2022 
conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 
24 din 21 martie 2017, pentru 
identificarea actionarilor asupra 
carora se rasfrang hotararile 
adoptate in prezenta Adunare 
Generala a Actionarilor si a datei de 
02.05.2022 ca Data „ex date", 
conform art. 2 alin. (2) lit. l din 
Regulamentul ASF nr. 5/2018. 3. 
Imputernicirea Presedintelui 
Consiliului de Administratie, pentru 
a semna in numele actionarilor 
hotararile AGOA si orice alte 
documente in legatura cu acestea si 
pentru a indeplini orice act sau 
formalitate cerute de lege pentru 
inregistrarea si aducerea la 
indeplinire a hotararilor AGOA, 
inclusiv formalitatile de publicare si 

obţinute la sediul APM Călărași, 
strada Chiciu, nr. 2, în zilele de luni 
- joi, între orele 8,00-16,30 si vineri 
intre orele 8,00-14,00. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic la sediul 
APM Călărași, pe durata derulării 
procedurii de autorizare. 

CITATII

C.I.I Georgiu Ioana Alexandra 
in calitate de lichidator judiciar 
provizoriu al SC BRIZA FLORII 
PROD SRL, cu sediul in Cluj - 
Napoca , str. Dacia nr. 4 ap. 4 , jud. 
Cluj,identificata cu J12/1737/2016 
si CUI 36017895 , notifica 
deschiderea procedurii simplificate 
a insolventei conform Sentintei civile 
nr. 426/ 28.02.2022 pronuntata in 
dos.172/ 1285/ 2022 al Tribunalului 
Specializat Cluj. Termene stabilite de 
catre judecatorul sindic : termenul 
limita pentru inregistrarea cererii 
de admitere a creantelor este la 
data de 04.04.2022; termenul 
limita pentru verificarea creantelor, 
intocmirea, afisarea si comunicarea 
tabelului preliminar este la data 
de 14.04.2022 ;termen pentru 
formularea contestatiilor este de 
7 zile de la publicarea tabelului 
preliminar in BPI; termenul 
pentru solutionarea eventualelor 
contestatiilor si definitivarea 
tabelului este la data de 10.05.2022 
, ora 11 ,sala 102 a Tribunalului 
Specializat Cluj Creditorii pot depune 
opozitii la hotararea de deschidere a 
procedurii insolventei pana la data 
de 29.04.2022 iar solutionarea 
acestora este la data de 10.05.2022 
.Prima adunare a creditorilor va 
avea loc la data de 18.04.2022 ora 
12 la sediul lichidatorului judiciar 
provizoriu din Cluj - Napoca ,Piata 
Avram Iancu nr. 15 

Lichidatorul judiciar C. I. I. 
CRISTESCU VALERIA GEORGETA 
anunţă creditorii societatii 
AIDCA SRL cu sediul în Braila, 
calea Galati nr. 55, bl. B ,sc. 
3, parter, ap. 57, jud. Braila, 
J9/299/2006, CUI 18547486, 
faptul că Tribunalul Braila a dispus 
deschiderea procedurii de faliment 
în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 85/2014 în Dosarul 
nr. 473/113/2022. Informaţii 
privind procedura de insolvenţă a 
debitoarei puteţi obţine accesând: 
www.bpi.ro sau valeria.cristescu@
yahoo.com

PÂRÂTA Moldovan Ancuţa-Dorina 
este citată la Judecătoria Bistriţa, 
dosar nr. 3136/190/2021, termen 
23.03.2022, obiect stabilire 
locuință minor.

SE citează pârâţii Binda Emil și 
Binda Chirion Gheorghe în calitate 
de coproprietari ai imobilului 
înscris în cf 116.193 Săliște nr. 
cadastral și topografic 2982,2983 
de către reclamanții Dădârlat-
Ilieş Radu și Cristina în dosarul nr. 
1027/294/2020 a Judecătoriei 
Săliște la termenul de judecată din 
data de 19.04.2022, cauza care are 
ca obiect uzucapiune.

ADUNARI GENERALE

CONSILIUL de Administratie al 
Composesoratului Silvic Lupsa, 
organizeaza Adunarea Generala 
a membrilor composesori in data 
de 20.03.2022, incepand cu ora 
15.00, in Caminul Cultural din 
com. Lupsa, centru. Daca in data 
mentionata mai sus nu se va intruni 
numarul de membrii necesar 
pentru ca Adunarea Generala sa 
fie statutara, Adunarea Generala 

DECESE

 


