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VANZARI
CASE-VILE BUCURESTI

CALARASILOR, 220mp, ultracentral,
S+P+E, 150.000 E , tel.0722.923.374**

BANU MANTA, vila S+P+2+M, 13 camere,
600mp, 470.000 E , tel.0762.282.472**

CASE-VILE PROVINCIE

OTOPENI City Gardens, vile 5 camere, P+2
etaje, 190mp, teren 330mp, 90.000 E ,
tel.0749.800.400**

TERENURI BUCURESTI

CALARASILOR, 500mp cu 2 case pe el,
ultracentral, 350.000 E , tel.0724.838.500**

TERENURI PROVINCIE

TURNU SEVERIN, 4ha, 250m deschidere
la drumul de centura, ideal PECO, 50 E/mp ,
tel.0722.332.964**

PORUMBACU DE SUS, 2300mp,
intravilan, intre strada asfaltata si rau,
utilitati, 18 E/mp , tel.0722.794.257**

SNAGOV,GRUIU, 1980mp, intravilan,
deschidere 80mp, 17 E/mp ,
tel.0762.282.472**

INCHIRIERI
DOUÃ CAMERE

Doua Camere, 13 Septembrie - Sebastian,
langa Prosper, stradal cu vedere catre
bulevard, scara cu supraveghere video, etaj
6/8, 65 m2, 2 balcoane, 1 800 lei,0728 100
225

Inchiriez apartament 2 camere/ Cloud 9
/Pipera /Aviatiei /Herastrau 750 € 0764273
739

Apartament 2 camere bloc nou Calea
Calarasi + loc de parcare subteran

520 € Negociabil 0722 871 800

Inchiriez apartament 2 camere, Sos.
Giurgiului, intre Piata Progresul si statia G.
Bacovia. 1 600 lei Negociabil (074)
450-3008

Piata Aviatorilor - Herastrau, bloc dupa
2000, ap 2 camere 100 mp 799 € 0723341
044

Proprietar inchiriez apartament 2 camere +
Parcare in Drumul Taberei 400 € 0732 928
001

Apartament 2 camere, Pacii, Militari,
Rotary Park 450 € Negociabil. 0762 340 056

Închiriez apartament doua camere Lizeanu
ªtefan cel Mare Obor Fãinari 350 € . (072)
287-7413

Apartament One Herastrau Plaza, 2
camere mobilat si utilat complet lux,
intr-un imobil finalizat in 2019, cu loc de
parcare subteran inclus. 0744 388 303 ,
700 €

PATRU CAMERE

Inchiriez apartament 4 camere cu gradina
proprie zona Titan 750 € Negociabil 0747
504 090

BURSA AUTO

VANZARI
AUTO STRAINE

AUDI A3, fabricat 2010, full options, 2.0 tdi,
euro5, 8.500 E, negociabil , tel.0740.
588.805**

Vw Golf 7 1.6 TDI Blue Motion Inm Ro Unic
7 990 € 0766 258 319

BMW Seria 5 Proprietar unic, revizie la zi, se
accepta orice test.7 590 € 0746472787

Opel Meriva b 2013. vand opel meriva clasa
b, autoturism de familie, in stare foarte buna.
diesel euro 5, motor 1.7 cdti fabricatie 2013
4150 euro 0722703110

Peugeot Expert, an 2018. vand peugeot
expert,1,6 blue hdi 5 290 EUR 0744877108

BMW 320D M pachet 2010 automat 184 CP
7999€ Negociabil 0724 803 747

BMW X6 M performance 2011 euro 5 8+1
viteze 19 500 € Negociabil 0725 541 652

Volkswagen Passat 1.4 TSI 122CP /
Automat DSG / ParkAssist 8 490 € 0722 599
947

BMW Seria 2 BMW Seria 2 Coupe 220D
(F22) M Sport / Harman Kardon / Trapa 18
999 € 0767338866

Bmw x6 306hp Trapã, 4x4 biturbo.16 800 €
0731 696 094

Fiat 500, 2008, Benzina, Manual. 4 600 €
0733 161 668

Opel Astra Inovation 2012 Euro5 1.7 CDTI 4
600 € 0724 058 111

Audi A5 Audi A5 2.0 TDI 143 CP 2011
EURO 5 Navi, Piele, Bi Xenon 9 990 €
0751750675

Vand Vw Tiguan 2010 4x4 7 802 € 0756 143
575

Mini Cooper Countryman Chrome 2013 5
locuri 7 500 € 0740 203 075

Mercedes-Benz GLE GLE 300d 4M AMG,
15.12.2019, Posibilitate leasing SRL sau
PFA 67 826 € 0770452908

Opel Astra H 1.7 cdti 125 cp 3 400 € 0722
313 580

Mercedes-Benz C C 220 / 2008 / 2,2 CDI /
170 CP / Persoana Fizica / Panoramic 8 000
€ 0765635628

Suzuki SX4, unic proprietar, 145.000 km 4
300 € 0728 228 058

Renault Megane Cabriolet Karman 3 200 €
0743 133 185

VW JETTA an 2006/ 1.9tdi-105cp/Navi
Mare/FULL/Nr.Roºii 3 Luni Scoase 3 900 €
0752 472 630

Citroen Jumpy 2.0 BlueHDI/2018/ 150cp/6
locuri 17 990 € 0761 753 205

Volkswagen Passat Volkswagen Passat
1,6 benzinã 102 PS 2 100 € 0728855811

Alfa Romeo 159 ALFA ROMEO 159 * an
2008 * 1.9 JTD Diesel * Euro 4 0765525990

Anunturile urgente sunt preluate la sediul redactiei din str. Popa Tatu, nr. 71, sector 1, Bucureºti

SERVICII PARTICULARI
CALARASILOR, inchiriez S+P+E, 220mp,
ultracentral, 1500 E/luna , tel.0722.
923.374**

LOCURI DE MUNCA-OFERTE
ANUNÞ INSTITUTUL DE CERCETARE-
DEZVOLTARE PENTRU CINEGETICÃ ªI
RESURSE MONTANE M-CIUC orga-
nizeazã concurs, în baza HG 286/2011 ºi
HG 1027/2014, la sediul instituþiei din str.
Progresului nr.35/B, judeþul Harghita în data
de 08 octombrie 2020 proba scrisã ºi în data
de 15 octombrie 2020 proba interviu pentru
ocuparea pe perioadã nedeterminatã a
funcþiei contractuale de execuþie vacante
de: 1. MECANIC AGRICOL – 1 post Condiþii
specifice de ocupare a postului: - studii
medii/generale; - permis de conducere
categoria B; - certificat de calificare
profesionalã – mecanic agricol; - vechime în
muncã de minimum 1 an. Dosarele de
înscriere la concurs se depun la sediul
instituþiei în termen de 10 zile lucrãtoare de
la data publicãrii prezentului anunþ, în
Monitorul Oficial Partea a III-a. Detalii privind
condiþ i i le de part icipare la concurs
bibliografia de concurs se poate obþine de la
sediul instituþiei Miercurea Ciuc, Str.
Progresului nr.35/B, jud. Harghita.
DIRECTOR, CS I dr. ing Szép Robert. *

GRÃDINIÞA cu Program Normal Ion
Creangã, cu sediul în Balº,str.Ion Creangã
nr.3A, jud.Olt, organizeazã concurs, pentru
ocuparea urmãtorului post contractual,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014. Denu-
mirea postului-îngrijitor curãþenie 2 posturi
vacante, contractual, pe perioadã nede-
terminatã. Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-liceu;-vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-nu se solicitã. Data, ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-Proba scrisã
-09.10.2020,ora 11.00, la sediul instituþiei;
-Proba practicã-13.10.2020, ora 11.00, la
sediul instituþiei;-Proba interviu-15.10.2020,
ora 12.00, la sediul instituþiei. Data limitã
pânã la care candidaþii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este 30.09.2020,
la sediul instituþiei. Date contact: secretariat,
tel.0249451530. *

GRÃDINIÞA cu Program Prelungit nr.7, cu
sediul în Deva, str.Aleea Patriei nr.6, jud.
Hunedoara, organizeazã concurs, pentru
ocuparea urmãtoarelor posturi contractuale,
aprobate prin H.G.nr.286/2011, modificatã
ºi completatã de H.G.nr.1027/ 2014. De-
numirea postului-îngrijitor I, 2 posturi
vacante, contractuale, pe perioadã nede-
terminatã. Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-generale;-vechime
în specialitatea studiilor necesare ocupãrii

postului-nu se solicitã. Data, ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-Proba practicã-
08.10.2020, ora 9.00, la sediul instituþiei;
-Proba interviu-09.10.2020, ora 09.00, la
sediul instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 zile de la afiºare, la
sediul instituþiei. Date contact: secretariat,
tel.0254215076. *

COLEGIUL Naþional „Mihai Eminescu”
Constanþa, cu sediul în Constanþa, str.
Traian nr.19, jud.Constanþa, organizeazã
concurs pentru ocuparea unui post
contractual vacant aprobat prin H.G.nr.286/
2011, modificatã ºi completatã de H.G.nr.
1027/2014, în cadrul instituþiei. Denumirea
postului-îngrijitor, post vacant, perioadã
nedeterminatã, cu 0,50 normã la Colegiul
Naþional „Mihai Eminescu”, Structurã Grã-
diniþa cu Program Normal nr.16 Constanþa.
Condiþii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor-generale;-nu se solicitã ve-
chime. Data, ora ºi locul de desfãºurare a
concursului: 08.10.2020, ora 10.30, proba
unicã de interviu-la sediul instituþiei. Data
limitã pânã la care candidaþii vor depune
actele pentru dosarul de concurs este 06.10.
2020 la sediul instituþiei. Date contact:
tel .0341/405826; e-mail :cnmihai_
eminescucta@yahoo.com. *

ANUNÞ Privind prelungirea perioadei de
selecþ ie a membri lor Consi l iul de

Administraþie la SOCIETATEA NAÞIONALA
A APELOR MINERALE S.A. (5 posturi)
conform OUG 109/2011 cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare Ministerul Eco-
nomiei, Energiei ºi Mediului de Afaceri, în
calitate de autoritate publicã tutelarã pentru
SOCIETATEA NAÞIONALÃ A APELOR
MINERALE SA, anunþã organizarea, de
cãtre expertul independent ARC
CONSULTING SRL concursului pentru
selecþia administratorilor, cu mandat de 4
ani, conform art. 28 din OUG 109/2011 cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Procedura de selecþie cuprinde urmãtoarele
etape succesive: Etapa I – selecþia
dosarelor candidaþilor, interviu preliminar,
Etapa a II-a – completare test on-line,
analizã declaraþie de intenþie ºi interviul final
pentru candidaþii declaraþi “admiºi” dupã
etapa I. Toate condiþiile de participare la
procedurã rãmân valabi le, conform
anunþului de recrutare ºi selecþie publicat în
data de 14 august 2020. Dosarele de
candidaturã vor avea specificat postul
pentru care se candideazã ºi se vor depune
electronic la adresa de e-mail office@
arc-consulting.ro. Informaþii suplimentare
puteþi obþine la numãrul de telefon:
0733661233, persoanã de contact Elena
Cãprar. Data limitã pentru depunerea
dosarelor: 7 octombrie 2020 *

PROPUNERI AFACERI
INVENTOR, caut investitor experimentare
“Scafandru greu cu autonomie energetica&
mobilitate marite, 4customersoffice@
gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
Experimentare “Generator Electric SOLID-
STATE pentru Platforme Submerse”,
4customersoffice@gmail.com , tel.0765.
645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
Experimentare “Valorificare Hidrogen
Sulfurat Maritim”-PROJECT, 4customers
office@gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
Experimentare “Sistem Generare Apa si
Irigare”-PROJECT, 4customersoffice@
gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
Experimentare “Generator Apa Zone
Desertificate”-PROJECT, 4customers
office@gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
Experimentare “Sistem Contracarare
Imponderabilitate”-PROJECT, 4customers
office@gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
STRONG pentru Experimentare “Electro-
Space Mobile House”, 4customersoffice@
gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
pentru Experimentare “Centru Comanda &
Control Aeropurtat”, 4customersoffice@
gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
pentru Experimentare “RADAR Opto-
Electronic Aeropurtat”, 4customersoffice@
gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
Experimentare “Space Iron & Steel
Industry”- PROJECT, 4customersoffice@
gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
pentru Experimentare “Aero-Centru
Comanda si Control”, 4customersoffice@
gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
STRONG pentru Experimentare “Aero-
Spital DE CAMPANIE”, 4customersoffice@
gmail.com , tel.0765.645.381**

DESIGNER & Inventor, caut Investitor
STRONG pentru Experimentare “Vila
Zburatoare”, 4customersoffice@gmail.com
, tel.0765.645.381**

TRADUCERI

TRADUC scrisori de afaceri si personale din
Franceza si Engleza in romana, 4customers
office@gmail.com , tel.0765.645.381**

BURSA MUNCII

ANUNTURI DIVERSE

VANZARI
VIDEO/FOTO/TV

FURNIZEZ arhive ZIP cu 16 imagini,
20Mpx, pretabile animatii, 10 E/ZIP,
4customersoffice@gmail.com , tel.0765.
645.381**

ELECTRONICE
VAND acumulatori si incarcatoare laptop,
de la 389 Lei, globstar@globstar.ro. Livrare
prin curier , tel.0213.263.347**

INCARCATOR PB Smart cu acumulatori
inclusi, 189 Lei, gpbatteries.ro , tel.0722.
500.884, tel.0766.379.858**

DIVERSE
SCRIERE, zece caractere pe marmura/
granit, 11 lei, 15 lei, romarmura.com.
Tel.0766.860.854**

CUMPARARI
CARTI/REVISTE

CUMPAR carti vechi, diverse obiecte de
colectie, 500 Lei, negociabil , tel.0723.
711.102**

COLECTII DIVERSE
CUMPAR fotografii si vederi vechi, anii
1900, aparate foto vechi, 500 Lei, negociabil
, tel.0723.711.102**

DIVERSE
C.I.I. GOGOAªÃ ADRIAN, în calitate de
lichidator judiciar al debitorului AGRO-IULI
IMPEX SRL, CUI 6421874, cu sediul social
în Sat Sinteºti, Comuna Vidra, Str. Mo-
numentului, Nr. 265, Judeþul Ilfov, Numãr de
ordine în Registrul Comerþului: J23/52/2010,
numit prin hotãrârea intermediarã nr. 2338
din 08.09.2020, pronunþatã de Tribunalul
Ilfov, Secþia Civilã, în dosarul nr. 1397/ 93/
2020, NOTIFICÃ INTRAREA ÎN FALIMENT
PRIN PROCEDURA SIMPLIFICATÃ A
DEBITORULUI AGRO-IULI IMPEX SRL ºi
comunicã urmãtoarele termene: termenul
limitã de depunere, de cãtre creditori, a
opoziþiilor la sentinþa de deschidere a
procedurii - 10 zile de la primirea notificãrii,
termenul limitã pentru înregistrarea cererii
de admitere a creanþelor asupra averii
debitorului – 21.10.2020; termenul de
verificare a creanþelor, de întocmire ºi
publicare în Buletinul Procedurilor de
Insolvenþã a tabelului preliminar de creanþe
– 30.10.2020; termenul de definitivare a
tabelului creanþelor – 23.11.2020. Adunarea
creditorilor va avea loc la sediul ales al C.I.I.
GOGOAªÃ ADRIAN din Bucureºti, Bd.
Magheru, nr. 31, parter, cam. 3, sector 1, la
data 04.11.2020, ora 16:00, cu ordinea de zi:
? Confirmarea lichidatorului judiciar ºi
stabi l i rea remuneraþ iei acestuia; ?
Prezentarea situaþiei debitorului ºi a
Raportului asupra cauzelor ºi împrejurãrilor
care au dus la apariþ ia insolvenþei

debitorului. Termen pentru continuarea
procedurii 26.01.2021, ora 14:00. *

COMUNICAT privind disponibilitatea
raportului semestrial Administratorul special
si Administratorul judiciar ai societãþii
ELECTRECORD S.A.- în insolvenþã, cu
sediul social în Bd. Corneliu Coposu, nr. 11,
sect. 3, Bucureºti, înregistratã la O.R.C. sub
nr. J40/9111/1991, C.I.F. 458807, prin pre-
zentul comunicat informeazã cã raportul
semestrial aferent perioadei 01.01.2020-
30.06.2020 este disponibil pe site-ul
www.tctrust.ro, secþiunea Informari –
Raportari Financiare. Administrator judiciar
COMCAS LJ 2000 SPRL Prin administrator
coordonator Ghere Ioan. *

COMUNICAT DE PRESÃ Informãm
publicul cã, în conformitate cu prevederile
Regulamentului ASF nr.5/2018 privind
emitenþii de instrumente financiare ºi
operaþiuni de piaþã, Raportul pentru
semestrul I 2020 al Uzinexport SA
Bucureºti, a fost transmis cãtre A.S.F. ºi
operatorului de piaþã BVB. Raportul
Semestrial al UZINEXPORT SA la 30 iunie
2020 este auditat si poate fi consultat, la
cerere, la sediul societãþii din Bd. Iancu de
Hunedoara nr.8, sector 1, Bucureºti, la
adresa www.bvb.ro simbol UZIN sau pe
pagina de internet www.uzinexport.ro
Informaþii suplimentare la telefon: 021
318.57.30 – int.234 Biroul Acþionariat. *

“NACORNIC SPRL – Tîrgu Mureº, str.
Retezatului nr. 4, ap. 2, jud. Mureº,
administrator judiciar al KART NIGHT SRL,
J08/1235/2013, CIF 32144837, Dosar nr.
334/62/2020 al Tribunalului Braºov, notificã,
termenele stabilite: înregistrarea cererilor de
creanþã: 28.10.2020; verificarea creanþelor,
întocmirea ºi publicarea tabelului preliminar
de creanþe: 16.11.2020; depunerea
contestaþiilor la tabelul preliminar de
creanþe: în 7 zile de la publicarea în BPI;
întocmirea ºi publicarea tabelului definitiv de
creanþe: 08.12.2020; prima adunare a
creditorilor: 20.11.2020, ora 12:00, la sediul
administratorului judiciar; raportul art. 92:
05.10.2020; raportul cu cauze: 26.10.2020;
termen de judecatã: 07.12.2020.” *

NACORNIC S.P.R.L. – Tîrgu Mureº, str.
Retezatului nr. 4, ap. 2, jud. Mureº, lichidator
judiciar al LUDOVICI CONSTRUCT SRL,
J26/1174/2013, CIF 32479417, Dosar nr.
189/1371/2020 al Tribunalului Specializat
Mureº - Falimente, notificã termenele
stabilite: înregistrarea cererilor de creanþã:
12.10.2020; întocmirea ºi publicarea în BPI
a tabelului prel iminar de creanþe:
26.10.2020; depunerea contestaþiilor la
tabelul preliminar de creanþe: în 7 zile de la
publicarea în BPI; soluþionarea contestaþiilor
la tabelul prel iminar de creanþe ºi
def ini t ivarea tabelului de creanþe:
11.11.2020; prima adunare a creditorilor:
30.10.2020, ora 10:00, la sediul lichi-
datorului; raportul de cauze: 16.10.2020”. *

NACORNIC SPRL – Tîrgu Mureº, str.
Retezatului nr. 4, ap. 2, jud. Mureº, lichidator
judiciar al NANGROUP MANAGEMENT
SRL, J08/599/2009, CIF 25398182, Dosar
nr. 995/62/2020 al Tribunalului Braºov,

notificã, termenele stabilite: înregistrarea
cererilor de creanþã: 28.10.2020; verificarea
creanþelor, întocmirea ºi publicarea tabelului
prel iminar de creanþe: 09.11.2020;
depunerea contestaþiilor la tabelul preliminar
de creanþe: în 7 zile de la publicarea în BPI;
întocmirea ºi publicarea tabelului definitiv de
creanþe: 02.12.2020; prima adunare a
creditorilor: 13.11.2020, ora 12:00, la sediul
lichidatorului judiciar; raportul cu cauze:
26.10.2020: termen de judecatã:
07.12.2020.” *

„INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator
judiciar al SC ALU PVC SYSTEM SRL, cu
sediul social în Deva, str. Mihai Eminescu,
bl. H, scara E, et. 4, ap. 49, jud. Hunedoara,
CUI 16107381, J20/147/2004, NOTIFICÃ
deschiderea procedurii generale de faliment
în Dosar nr. 3581/97/2019 ºi eventualii
creditori, în vederea înregistrãrii creanþelor
nãscute dupã deschiderea procedurii pânã
la termenul l imitã: 15.10.2020 la
Registratura Tribunalului Hunedoara. Tabel
supl imentar: 13.11.2020. Termen
contestaþii: 7 zile de la publicarea în BPI ºi
tabel definitiv consolidat: 11.12.2020” *

IN temeiul art.99 din Legea nr.85/2014
notificam deschiderea procedurii generale a
insolventei impotriva debitoarei RO-ING
SYSTEMS S.R.L., cu sediul social in Sat
Dridu, Comuna Dridu, str. Violetei, nr.12A,
cam. 2, jud. Ialomita, inregistrata la O.R.C.
sub nr. J21/49/2017, C.U.I. 16359990,
conform Sentintei civile nr.628/21.08.2020
pronuntata de Tribunalul Ialomita, in Dosarul
nr.330/98/2020. Termenul limitã pentru
depunerea cererilor de creanþã este:
02.10.2020. Data ºedintei adunari i
creditorilor este 26.10.2020 orele 11:00 si se
va desfasura la sediul administratorului
judiciar din Slobozia, str. Matei Basarab,
bl.A3, sc.A, ap.2, jud. Ialomita. *

LICHIDATORUL AS INSOLV S.P.R.L.
notificã deschiderea procedurii simplificate
a insolventei impotriva societatii REALM
ESTATE S.R.L., dispusã în dosarul
nr.5093/118/2020, Tribunalul Constanta.
S-au fixat urmãtoarele termene: 02.11.2020
termenul limitã depunere declaraþii creanþã;
13.11.2020 termen limitã comunicare tabel
preliminar; 09.12.2020 termen limitã afiºare
tabel definitiv. *

LICHIDATORUL AS INSOLV S.P.R.L.
notificã deschiderea procedurii simplificate
a insolventei impotriva societatii IMED
PROD LACT S.R.L., dispusã în dosarul
nr.4974/118/2020, Tribunalul Constanta.
S-au f ixat urmãtoarele termene:
12.10.2020-termenul limitã depunere
declaraþii creanþã; 22.10.2020 termen limitã
comunicare tabel preliminar; 16.11.2020
termen limitã afiºare tabel definitiv. *

ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C.
PROTELCO S.A. SI INSTAL SERVICE
TECHNOLOGY S.R.L., anunta publicul
interesat asupra luarii deciziei etapei de
incadrare de a nu se supune evaluarii
impactului asupra mediului, nu se supune
evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii
impactului asupra corpurilor de apa, in
cadrul procedurii de evaluare a impactului

asupra mediului , pentru proiectul
”Reabilitare retea de distributie gaze
naturale pe strada Andrei Muresanu si
strada Cibinului, zona cuprinsa intre strada
Soseaua Nordului si SRS Cibinului,
localitatea Ploiesti, jud. Prahova, cu
conducte MP din PE100 SDR11”, propus a fi
amplasat in loc. Ploiesti, str. Andrei
Muresanu si strada Cibinului, jud. Prahova
1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele
care o fundamenteaza pot fi consultate la
sediul Agentiei pentru Protectia Mediului
Prahova, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306,
in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13,
precum si la urmatoarea adresa de internet
http://apmph.anpm.ro. 2. Publicul interesat
poate depune propuneri in ceea ce priveste
continutul raportului privind impactul asupra
mediului la sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului Prahova. Comentariile/Obser-
vatiile/ Propunerile publicului interesat se
pot inainta pana la data de 30.09.2020 in
termen de 10 zile de la data afisarii
prezentului anunt). *

ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. PRO-
TELCO S.A. SI INSTAL SERVICE
TECHNOLOGY S.R.L., anunta publicul
interesat asupra luarii deciziei etapei de
incadrare de a nu se supune evaluarii
impactului asupra mediului, nu se supune
evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii
impactului asupra corpurilor de apa, in
cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul ”
Reabilitare retea de distributie gaze naturale
zona cuprinsa intre strada Avantului si
strada Ariesului, pe strada Mihai Bravu,
Avantului, Fantanele, Theodor Aman,
Ariesului, Gradinari si Ghilcos, localitatea
Ploiesti, jud. Prahova, cu conducte si
instalatii de racordare MP PE100 SDR11”,
propus a fi amplasat in loc. Ploiesti, str. Mihai
Bravu, 1. Proiectul deciziei de incadrare si
motivele care o fundamenteaza pot fi
consultate la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Prahova, str. Gh. Gr.
Cantacuzino, nr. 306, in zilele de luni-vineri,
intre orele 9-13, precum si la urmatoarea
adresa de internet http://apmph.anpm.ro. 2.
Publicul interesat poate depune propuneri in
ceea ce priveste continutul raportului privind
impactul asupra mediului la sediul Agentiei
pentru Protect ia Mediului Prahova.
Comentariile/Observatiile/Propunerile
publicului interesat se pot inainta pana la
data de 30.09.2020 in termen de 10 zile de la
data afisarii prezentului anunt). *

ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. PRO-
TELCO S.A. SI INSTAL SERVICE
TECHNOLOGY S.R.L., anunta publicul
interesat asupra luarii deciziei etapei de
incadrare de a nu se supune evaluarii
impactului asupra mediului, nu se supune
evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii
impactului asupra corpurilor de apa, in
cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul ”Inlocuire
retea de distributie gaze naturale cu
conducte si instalatii de racordare MP din
PE100 SDR11 pe strada Carpati, municipiul
Ploiesti, judetul Prahova”, propus a fi

amplasat in loc. Ploiesti, str. Carpati, jud.
Prahova 1. Proiectul deciziei de incadrare si
motivele care o fundamenteaza pot fi
consultate la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Prahova, str. Gh. Gr.
Cantacuzino, nr. 306, in zilele de luni-vineri,
intre orele 9-13, precum si la urmatoarea
adresa de internet http://apmph.anpm.ro. 2.
Publicul interesat poate depune propuneri in
ceea ce priveste continutul raportului privind
impactul asupra mediului la sediul Agentiei
pentru Protect ia Mediului Prahova.
Comentariile/Observatiile/Propunerile
publicului interesat se pot inainta pana la
data de 30.09.2020 in termen de 10 zile de la
data afisarii prezentului anunt). *

C.I.I. DOBROVICI SORIN VALERIU lichi-
dator judiciar al debitorului LILIN WEST SRL
– CUI 24864250, J40/5925/2010 desemnat
in dosar 11380/3/2020 aflat pe rolul
Tribunalului Bucuresti Sectia VII Civila,
notifica debitorului, creditorilor, persoanelor
interesate admiterea cererii de intrare in
faliment prin procedura simplificata. S-au
stabilit urmatoarele termene: termenul limitã
pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanþelor asupra averii debitorului –
23.10.2020; termenul de verificare a
creanþelor, de întocmire, af iºare ºi
comunicare a tabelului preliminar de creanþe
– 02.11.2020; termenul de definitivare a
tabelului creanþelor – 27.11.2020; data
primei ºedinþe a adunãrii generale a
creditorilor – 06.11.2020 ora, locul si ordinea
de zi urmând a fi stabilite de lichidatorul
judiciar. Fixeaza termen la data de
03.12.2020. *

CASA schimb valutar. Curs valutar
negociabil pentru sume mari, minim 1000 E ,
tel.0722.663.224**

COMPUN scurte poezii in Limba Engleza, 5
E, 4customersoff ice@gmail .com ,
tel.076.645.381**

ORGANIZATIE non profit ofera consulting/
servicii informatica, 1 Leu, http://h4p.biz/ ,
tel.0747.658.646**

A.G.A.
C O N V O C A T O R Consiliul de Admi-
nistraþie al ITM AMIRO SA, cu sediul social
in Sos. Berceni nr. 8, Sector 4, Bucuresti,
înmatriculatã la Registrul Comerþului sub nr.
J40/163/1991, Cod Unic de Înregistrare
382458 (“Societatea”), in baza prevederilor
art. 113, 117 ºi 118 din Legea societatilor nr.
31/1990 - republicatã, cu modificarile
ulterioare, precum ºi ale art. 14 si 15 din
Actul Constitutiv al Societatii, convoacã
Adunarea Generalã Ordinarã a Actionarilor
a ITM Amiro S.A. pentru data de 23
Octombrie 2020, ora 11:00am, la adresa
sediului social din Sos. Berceni nr. 8, Sector
4, Bucuresti. În cazul neîntrunirii cvorumului
cerut de lege, Adunarea Generalã Ordinarã
a Acþionarilor se convoacã pentru data de 24
Octombrie 2020, în acelaºi loc ºi la aceaºi
ora. Ordinea de zi a Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor propusã de Consiliul
de Administraþie este urmãtoarea: 1.
Aprobarea realegerii in functia de admi-

nistrator a Dlui. Mihail Vasiliu si Dlui. Ale-
xandru Serban Vasiliu pentru o nou mandat
de 4 ani, incepand de la data de 25
octombrie 2020 si pana la data de 24
octombrie 2024. 2. Alegerea unui nou
membru al Consiliului de Administratie al
ITM Amiro SA in locul ce va ramane vacant
ca urmare a expirarii la data de 24 octombrie
2020 a mandatului de administrator acordat
Dlui. Serban Dumitru Teodorescu, pentru
exercitarea acestei calitati pentru un mandat
de 4 ani intre 25 octombrie 2020 si 24 octom-
brie 2024. 3. Mandatarea Presedintelui
Consi l iului de Administrat ie pentru
implementarea tuturor deciziilor ce se vor
adopta de catre Adunarea Generala Ordi-
nara a Actionarilor Societatii, inclusiv dar
fara a se limita la actualizarea si semnarea
Actului Constitutiv al Societatii, inregistrarea
la Registrul Comertului a deciziilor adoptate
de Adunarea Generala a Actionarilor, avand
dreptul de a imputernici orice persoane in
acest sens. Primirea acþionarilor la
secretariatul Adunarii Generale Ordinare ale
Actionarilor, pentru validarea prezenþei, va
începe la ora 10:30am. Lista cuprinzand
informatiile cu privire la numele, localitatea
de domiciliu si calificarea profesionala a
persoanelor propuse pentru functia de
administrator se afla la dispozitia actionarilor
la sediul Societatii, oricare dintre actionari
avand dreptul de a o consulta si de a o
completa cu alte propuneri. Consultarea si
completarea listei, precum s obtinerea de
copii ale acesteia se poate realiza astfel:
Conform prevederilor Actului Constitutiv al
Societatii si Legii societatilor nr. 31/1990,
materialele aferente ordinii de zi, vor putea fi
consultate, începând cu data prezentului
convocator, intre orele 9 – 12 am la adresa
sediului social din Sos. Berceni nr. 8, Sector
4, Bucuresti, pe baza unei programari
prealabile la nr. de telefon 021 3327565 sau
e-mail office@itm-amiro.ro, actionarii avand
dreptul sa solicite si copii ale acestor
documente la sediul Societatii de la Dna.
Rodica Florea - Secretariat contra unei
sume de 0,2 lei/pagina. Accesul in incinta
Societatii se va face doar prin poarta
principala, in baza actelor de identitate ale
act ionarului sau a reprezentantului
actionarului si a procurii emise de catre
actionar sau a actelor care dovedesc dreptul
de reprezentare a persoanei care solicita
accesul la materiale, daca este cazul.
Actionarii au dreptul de a completa ordinea
de zi si de a prezenta proiecte de hotarari
pentru punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse, in termen de 15 zile de la publicarea
prezentului convocator. La Adunarea
Generala Ordinara a Acþionarilor Societatii
pot participa si vota toþi acþionarii societatii la
data de referinþã stabilita in conformitate cu
art. 123 alin. 2 din Legea societatilor nr.
31/1990 republicatã, cu modificarile si
completarile ulterioare, pentru sfârºitul zilei
de 17 Octombrie 2020. Acþionarii persoane
fizice pot fi reprezentaþi in Adunarea
generalã de cãtre orice altã persoanã fizicã
sau juridicã, pe baza unei procuri speciale.

(continuare în pagina 6)


