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Tel.: 0747.400.300 • Fax: 021.223.09.96
militare. Deplasare domiciliu. Plata pe
loc. 021.335.71.82, 0745.092.940,
0766.616.434.

Inchirieri oferte
APARTAMENT 2 camere Politehnică,
curat, utilat complet, confort 1, etaj 3/4.
Rog seriozitate. 0721.235.347.

Inchirieri oferte
spatii comerciale
Colț cu Batiștei, fostă ambasadă S.U.A.,
particular 2 camere vilă, NP/1, 40 mp,
ideal birouri. 0733.171.319

Matrimoniale
INGINER văduv caut o doamnă până
în 40 ani, care vrea să se căsătorească
și să trăiască în Germania. Telefon
0049.1778.045.502.

Diverse
ANUNT DE INTENTIE privind elaborarea
Planului Urbanistic de Detaliu "Construire
imobil cu functiunea de locuinte colective
cu regim de inaltime S+P+2E+3-4Er", str.
Piatra Rosie nr. 6, Sector 6, București.
Initiator: S.C. EUROFRIG S.R.L. cu
sediul in mun. Bucuresti, sector 3, B-dul
Unirii nr. 64, bl. K4, sc. 4, et. 6-7, ap.
113. Elaborator: S.C. Interax 2B Studio
S.R.L. cu sediul in Str. Drumul Negru
nr. 29A, comuna Voluntari, jud. Ilfov.
Obiective si argumente: se propune
dezvoltarea unui imobil cu functiunea
de locuinte colective S+P+2E+3-4Er.
Observatiile si propunerile publicului pot
fi transmise pana la data de 24.08.2020
la Registratura Biroului Unic al Primariei
Sectorului 6 din Calea Plevnei nr.147-149,
tel. 037.620.43.23.
Administrator judiciar ZONA LEX
IPURL, email:zonalexipurl@gmail.com,
anunţă în dosarul 36335/3/2019
deschiderea procedurii generale a
insolvenței împotriva PACKAGES 4
ALL SRL, Cod unic de înregistrare
34898969, J40/2378/2019. Instanţa
a dispus următoarele termene pentru :
a) înregistrarea cererilor de admitere a
creanţelor asupra averii debitorului la
07.09.2020; b) verificarea creanţelor,
întocmire, afişare şi publicare în Buletinul
Procedurilor de Insolvenţă a tabelului
preliminar 28.09.2020; c) tabel definitiv
al creanţelor la 24.10.2020; d) data
adunării creditorilor la 05.10.2020; e)
termen pentru continuarea procedurii
19.11.2020
CATEDRAL INSOLV I.P.U.R.L. in calitate
de lichidator judiciar desemnat in
dosarul nr.1333/108/2020 aflat pe rolul
Tribunalului Arad, notifică toti creditorii
societatii S.C. VLADIANA DISCOVERY
S.R.L. cu privire la deschiderea
procedurii de faliment faţă de aceasta.
Procedura de faliment a fost deschisa
prin INCHEIEREA NR.115/22.07.2020
pronuntata de Tribunalul Arad in
dosarul
nr.1333/108/2020.
Prin
aceeasi incheiere au fost stabilite
urmatoarele termene procedurale:
Termenul pentru inregistrarea cererii de
admitere a creantelor este 04.09.2020.
Termenul pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afişarea şi comunicarea
tabelului preliminar al creanţelor este de
14.09.2020. Termenul pentru afisarea
tabelului definitiv al creantelor este
21.10.2020. Informaţii suplimentare la
tel: 0359/466341 sau 0743/760064.
CII RUSU GICA GIORGIANA notifică
deschiderea procedurii insolvenței
împotriva debitorului ARGOFISH SRL prin
sentința nr. 78/05.08.2020 pronunțată
de Tribunalul Călărași în dosarul
586/116/2020. Creditorii pot depune
cerere de admitere a creanței în condițiile
următoare: 1. 18.09.2020 termen limită
pentru înregistrarea cererii de admitere
a creanței. 2. 06.10.2020 termen limită
pentru verificarea creanțelor, întocmirea,
înregistrarea la tribunal și publicarea în
BPI a tabelului preliminar al creanțelor.
3. Termenul de depunere a contestațiilor
la creanțe este de 7 zile de la publicarea
tabelului preliminar în BPI. 4. 30.10.2020
termen pentru publicarea tabelului

definitiv al creanțelor. 5. 03.11.2020 ora
11:00 - adunarea creditorilor la sediul
administratorului judiciar cu ordinea de
zi: desemnarea comitetului creditorilor,
confirmarea numirii și stabilirea
onorariului administratorului judiciar in
cuantum de 1000 de lei/luna si 5% din
sumele atrase.
Cabinetul individual de insolvență
Zereş Elena-Anca, cu sediul în Sibiu, str.
Axente Sever nr. 7, anunță deschiderea
procedurii generale a insolvenței, de
către Tribunalul Sibiu, pentru următoarea
societate comercială: - LKW Adraz SRL Șelimbăr, jud. Sibiu - CUI: 35305440,
Dosar nr. 847/85/2020. Termenul limită
pentru înregistrarea cererilor de admitere
a creanțelor asupra averii debitorului este
21.08.2020.
OMV Petrom SA cu sediul în Bucureşti,
sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titular al
proiectului „Lucrări de abandonare la
sonda 1227 Bălăria", anunţă publicul
interesat asupra luării deciziei etapei de
încadrare de către APM Giurgiu în cadrul
procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului pentru proiectul „Lucrări
de abandonare la sonda 1227 Bălăria",
propus a fi amplasat în com. Letca Nouă,
CF 32417, nr. cad. 32417, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele
care o fundamentează pot fi consultate la
sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, şos.
Bucuresti, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, în
zilele de luni-joi între orele 09.00-14.00 și
vineri între orele 09.00-12.00 precum şi
la următoarea adresă de internet www.
apmgr.anpm.ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii /observaţii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 10 zile
de la data publicării prezentului anunţ pe
pagina de internet a APM Giurgiu.
OMV Petrom SA cu sediul în Bucureşti,
sect. 1, str. Coralilor, nr. 22, titular al
proiectului „Lucrări de abandonare la
sonda 1236 Bălăria", anunţă publicul
interesat asupra luării deciziei etapei de
încadrare de către APM Giurgiu în cadrul
procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului pentru proiectul „Lucrări
de abandonare la sonda 1236 Bălăria",
propus a fi amplasat în com. Letca Nouă,
CF 32724, nr. cad. 681, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele
care o fundamentează pot fi consultate la
sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, şos.
București, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, în
zilele de luni-joi între orele 09.00-14.00 și
vineri între orele 09.00-12.00 precum şi
la următoarea adresă de internet www.
apmgr.anpm.ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii /observaţii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 10 zile
de la data publicării prezentului anunţ pe
pagina de internet a APM Giurgiu.
S.C. AMROMCO ENERGY S.R.L., cu
sediul in strada Gheorghe Grigore
Cantacuzino, nr.348, Cladire C25,
Pavilion
Administrativ,
Municipiul
Ploiesti, Judetul Prahova, anunta publicul
interesat asupra depunerii solicitarii de
emitere a autorizatiei de mediu, in scopul
desfasurarii activitatilor: "Extracţia
gazelor naturale" (CAEN 0620 -rev. 2)
şi „Activităţi de servicii anexe extracţiei
petrolului brut şi gazelor naturale"
(CAEN 0910 -rev. 2), pe amplasamentul
situat in extravilanul satului Cocorastii
Colt, Com. Cocorastii Colt, Judetul
Prahova. Informatii privind impactul
asupra mediului al activitatii pentru
care se solicita autorizatia de mediu pot
fi consultate zilnic, de luni pana vineri,
intre orele 8.00 -13.00 la sediul Agentiei
pentru Protectia Mediului Prahova, strada
Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr.306,
Judetul Prahova. Observatiile, sugestiile
si/sau propunerile publicului se primesc
in scris la sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului Prahova.
SC OMV PETROM SA prin SC TECHE
CONSTRUCT SOLUTIONS SRL anunţă
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul „Lucrări de abandonare
de suprafață aferente sondei 8 Solonț",
propus a fi amplasat în extravilanul

localității Măgirești, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul APM Bacău, str.
Oituz nr. 23 și la sediul titularului din
Moinești, strada Tudor Vladimiresu, nr. 92
A, județul Bacău, în zilele de luni - joi, între
orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.0014.00 Observaţiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Bacău.
SC OMV PETROM SA prin TECHE
CONSTRUCT SOLUTIONS SRL anunţă
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul „Lucrări de
abandonare de suprafață aferente sondei
6 RAZ Solonț", propus a fi amplasat în
extravilanul localității Măgirești, judeţul
Bacău. Informaţiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul APM
Bacău, str. Oituz nr. 23 și la sediul
titularului din Moinești, strada Tudor
Vladimiresu, nr. 92 A, județul Bacău, 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
Bacău.
SC OMV PETROM SA, anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul „Lucrări de abandonare de
suprafață aferente sondei 101 DO Solonț",
propus a fi amplasat în extravilanul
localității Măgirești, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz
nr. 23 în zilele lucrătoare, între orele 8-14
și la sediul OMV Petrom SA din Moinești,
strada T. Vladimiresu, nr. 92 A, județul
Bacău. Observaţiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Bacău, str. Oituz nr.
23.
SC OMV PETROM SA, anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul „Lucrări de abandonare
de suprafață aferente sondei 209
SRP Tazlău", propus a fi amplasat în
intravilanul localității Zemeș, judeţul
Bacău. Informaţiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
APM Bacău, str. Oituz nr. 23 în zilele
lucrătoare, între orele 8-14 și la sediul
OMV Petrom SA din Moinești, strada T.
Vladimiresu, nr. 92 A, județul Bacău.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la
sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23.
SC OMV PETROM SA, anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul „Lucrări de abandonare de
suprafață aferente sondei 290 Tazlău",
propus a fi amplasat în extravilanul
localității Zemeș, judeţul Bacău.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz
nr. 23 în zilele lucrătoare, între orele 8-14
și la sediul OMV Petrom SA din Moinești,
strada T. Vladimiresu, nr. 92 A, județul
Bacău. Observaţiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Bacău, str. Oituz nr.
23.
SC OMV PETROM SA, anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul „Lucrări de abandonare de
suprafață aferente sondei 465 MP
Cilioaia Est", propus a fi amplasat în
extravilanul localității Zemeș, judeţul
Bacău. Informaţiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
APM Bacău, str. Oituz nr. 23 în zilele
lucrătoare, între orele 8-14 și la sediul
OMV Petrom SA din Moinești, strada T.
Vladimiresu, nr. 92 A, județul Bacău.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la
sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23.
SC OMV PETROM SA, anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul „Lucrări de abandonare
de suprafață aferente sondei 75 MP
Geamăna", propus a fi amplasat în
extravilanul localității Zemeș, judeţul
Bacău. Informaţiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
APM Bacău, str. Oituz nr. 23 în zilele
lucrătoare, între orele 8-14 și la sediul

OMV Petrom SA din Moinești, strada T.
Vladimiresu, nr. 92 A, județul Bacău.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la
sediul APM Bacău, str. Oituz nr. 23.
SC ROMAFOND SRL proprietar a terenului
situat in Tarla 3/2, parcela 67/3,
nr.cad.118083, Oras Popesti-Leordeni,
jud.Ilfov, in suprafata totala de 65.000
mp, anunta publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de obtinere a avizului
favorabil pentru documentatia PUZ
-- Trecere teren in intravilan in vederea
construirii unui ansamblu de cladiri cu
destinatie comert/servicii/birouri, cu
regim de inaltime max. P+10E, Tarla
3/2, parcela 67/3, nr.cad.118083.
Documentatia a fost depusa pentru
avizare la Consiliul Judetean Ilfov in data
de 06.08.2020. Observatii , comentarii
se primesc in scris la Directia de
urbanism din cadrul Consiliului Judetean
Ilfov, str. Dr. Ernest Juvara, nr. 3-5, sector
6 (tel.021.212.56.93) in termen de 15 zile
de la publicarea prezentului anunt .
SIS INSOLVENCY SPRL, în calitate
de lichidator judiciar, in temeiul
art.99 din Legea nr.85/2014- privind
procedurile de prevenire a insolvenței
și de insolvență, notifică creditorii că
prin Încheierea nr.206/F/CC/2020
pronunţată de Judecătorul-Sindic în
Dosarul 2036/111/2020 al Tribunalului
Bihor, s-a dispus deschiderea procedurii
falimentului debitorului TOTALBLUE
DESIGNES SRL cu sediul în loc.Oradea,
str.Alexandru Vaida Voevod nr.9, et.1,
Jud.Bihor, înregistrată în Registrul
Comerţului sub nr.J5/698/2018, având
C.U.I.39058959. Termenul limită pentru
depunerea declarațiilor de creanță
este: 10.09.2020, acestea trebuind să
îndeplineasca cerințele prevăzute de
art.104 din lege si urmand a fi depuse în
două exemplare la Dosarul Cauzei.

a insolventei prevazuta de Legea nr.
85/2014, impotriva debitoarei SC
DRAGAN IUSTINIAN SRL în dosarul nr.
2897/90/2019 aflat pe rolul Tribunalului
Valcea. Termenele fixate prin Sentinta
663 din 23.07.2020 sunt urmatoarele:
-termenul limita pentru depunerea
creantelor -10.09.2020; -termenul limita
pentru verificarea creanţelor, întocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului
preliminar al creanţelor -17.09.2020;
-termenul
pentru
soluţionarea
eventualelor contestaţii 7 zile de la
publicarea in BPI a tabelului preliminar
si termen pentru afişarea tabelului
definitiv al creanţelor -08.10.2020.
Debitorului i se pune in vedere ca
în termen de 10 zile de la inceperea
procedurii să depună la dosarul cauzei
documentele prevăzute la art. 67 alin. (1)
din Legea privind procedura insolvenţei
85/2014.

DE INREGISTRARE SI A CERTIFICATELOR
CONSTATATOARE. LE DECLARA NULE.

FORINSOLV
SPRL,
administrator
judiciar, notifică deschiderea procedurii
generale a insolventei prevazuta de
Legea nr. 85/2014, impotriva debitoarei
SC LAURA IMPEX SRL in dosarul nr.
3110/90/2019 aflat pe rolul Tribunalului
Valcea. Termenele fixate prin Sentinta
665 din 23.07.2020 sunt urmatoarele:
-termenul limita pentru depunerea
creantelor - 10.09.2020; -termenul limita
pentru verificarea creanţelor, întocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului
preliminar al creanţelor -17.09.2020;
-termenul
pentru
soluţionarea
eventualelor contestaţii 7 zile de la
publicarea in BPI a tabelului preliminar si
termen pentru afişarea tabelului definitiv
al creanţelor -08.10.2020. Debitorului i
se pune in vedere ca în termen de 10 zile
de la inceperea procedurii să depună la
dosarul cauzei documentele prevăzute
la art. 67 alin. (1) din Legea privind
procedura insolvenţei 85/2014.

PIERDUT certificat constatator nr. 40288/
03.10.2018 al firmei Stanciulescu
Ioana Persoana Fizica Autorizata, CUI
33300314, îl declar nul.

Citatii

Pierderi acte

FORINSOLV SPRL, administrator judiciar,
notifică deschiderea procedurii generale

BECHIR NEGIVAN PFA, CUI 28961204,
ANUNTA PIERDEREA CERTIFICATULUI

Fam. Bărbulescu Gheorghe și Maria
declarăm că am pierdut act de concesiune
nr. 1694/14.06.1985, Cimitirul Parohial
Buna Vestire Bellu. Îl declarăm nul.
KORSSAR PRODUCTION S.R.L., având nr.
în RC J40/18330/2007 și CUI 22495091
declara pierdute certificatul de
inregistrare și certificatele constatatoare.
Le declara nule.
Manole
Ștefan
Cătălin
pierdut
Certificat internațional de conducător
ambarcațiune de agrement clasa D, nr.
3613, eliberat de Autoritatea Navală
Română la data de 27.04.2009. Îl
declar nul.
PIERDUT atestat taxi seria CPTX,
nr. 22732 pe numele STAN DORU. Îl
declar nul.

PIERDUT certificat de conducător de
ambarcațiune de agrement clasa D
eliberat de Autoritatea Navală Română
cu numărul 39738 la data de 17.07.
2014, pe numele Cibu Adrian. Se
declară nul.
SC
Ruco
Clean
Cars
SRL,
J28/659/2015,
CUI
34134104,
pierdut certificat constatator sediu
social 18792/24.09.2015 si certificat
constatator terti 18792/24.09.2015. Le
declar nule.
SC Top Clas Concept SRL, cu sediul în
Bd. Mărășești, nr. 42, bl. 1, sc. A, et.
2, ap. 7, sector 4, București, având
J40/13480/2012, CUI 30917227, declar
pierdut Certificatul de înregistrare și
Certificatele constatatoare aferente
sediului social și punctului de lucru din
București, Calea Victoriei, nr. 23. Le
declar nule.

