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

ANUNTURI DIVERSE

11.09.2020; termenul de verificare a
creanþelor, de întocmire ºi publicare în
Buletinul Procedurilor de Insolvenþã a
tabelului preliminar de creanþe –25.09.2020;
termenul de definitivare a tabelului cre-
anþelor- 09.10.2020. Adunarea creditorilor
va avea loc la sediul ales al C.I.I .
PALACEAN LIVIA-ALINA, din Bucuresti,
Bd.Magheru, nr.31, parter, cam.3, sector 1,
la data 01.10.2020, orele 14, cu ordinea de
zi: Confirmarea administrator judiciar si sta-
bilirea remuneratiei acestuia; Prezentarea
situatiei debitorului; Termen pentru
continuarea procedurii 13.11.2020. *

COMUNICAT DE PRESA privind
disponibilitatea raportului semestrial la
30.06.2020 Societatea PRIMCOM SA cu
sediul social in Bucuresti, B-dul Aerogarii nr.
33, corp A, spatiul comercial 12, sector 1,
ORC: J40/1070/1991; CIF: RO1584200,
anunta investitorii ca Raportul semestrial la
30.06.2020, intocmit potrivit prevederilor
regulamentului ASF nr. 5/2018 si aprobat de
conducerea societatii este disponibil pentru
cei interesati, in forma scrisa, la cererea
actionarilor, la punctul de lucru al societatii
din Bucuresti, str. Maior Av. Stefan
Sanatescu nr. 43, etaj 1, sector 1, in format
electronic pe website-ul societat i i :
www.primcom.ro incepand cu data de
14.08.2020. Presedintele Consiliului de
Administratie, Nichiforov Andrei *

ANUNT PUBLIC 3 ACARTA CONSTRUCT
S.R.L. avand sediul in Sos. Bucuresti-
Ploiesti nr. 172-176, cladirea A, Intrarea A1,
etaj 1, Biroul nr. 4, Bucuresti sector 1, titular
al planului/programului P.U.Z. Sos.
Bucuresti-Ploiesti nr. 172-176, sector 1,
Bucuresti anunþã publicul interesat asupra
parcurgerii etapei de incadrare in cadrul
sedintei Comitetului Special Constituit din
data de 27 februarie 2020, urmand ca
planul/programul propus sa fie supus
procedurii de adoptare fara aviz de mediu.
Comentarii privind decizia etapei de
incadrare se primesc in scris la sediul
A.R.P.M. Bucuresti, in termen de 10 zile
calendaristice de la publicarea anuntului. *

SC MOBAM SA,cu sediul Baia Mare,
str.Transivaniei 6A,bloc TJ2/65,ap.24,
RO2201663, inregistrata la Ofic iul
Registrului cu nr.J24/391/1991,informeaza
actionarii punerea la dispozitie a Raportului
contabil pe semestrul I 2020.-Pe website-ul
Bursei de valori Bucuresti:www.bvb.ro ºi
A.S.F.ats@bvb.ro simbol MOBD-Pe
website-ul societãþii www.mobam.ro la
sectiunea actionari 2020.Acest comunicat
de presa va fi transmis la BVB ºi ASF de
indata ce va fi publicat în Monitorul Oficial,pe
portalul cotidianului,,BURSA” ºi va deveni
disponibil.Presedinte CA,Vasvari Petrica. *

COMUNICAT: Informãm investitorii ºi
acþionarii societãþii cã,în conformitate cu
prevederile Regulamentului nr.5/2018
art.125 (2),Raportul semestrial-semestrul I,
2020 al SC SOMPLAST SA Nãsãud a fost
transmis cãtre A.S.F ºi BVB-Piaþa AeRO.
Acest raport poate fi consultat la cerere la
sediul societatii din str.George Coºbuc,
nr.147,oraºul Nãsãud,pe website-ul
societatii www.somplast.ro sau la adresa

www.bvb.ro la simbolul SOPL.Informaþii
suplimentare la telefon:0731311788. *

COMUNICAT DE PRESÃ AL CON-
SILIULUI DE ADMINISTRAÞIE AL
AEROSTAR S.A. BACAU “Consiliul de
Administraþie al AEROSTAR S.A. BACAU
informeaza acþionarii ºi investitorii interesaþi
ca “Raportul semestrial la data de 30 iunie
2020” elaborat în conformitate cu regle-
mentarile contabile aplicabile, va fi transmis
catre BVB si ASF si publicat pe website-ul
societatii la adresa: www.aerostar.ro./
secþiunea Relatia cu investitorii /Raportari
periodice/ Anul 2020 pe data de 14 august
2020, ora 800. De asemenea, raportul se
poate obþine ºi de la sediul social al societaþii
din Bacau, str. Condorilor nr. 9, cabinet
preºedinte ºi director general.” PRE-
ªEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMI-
NISTRAÞIE, GRIGORE FILIP *

DISPONIBILITATE raport semestrial la 30
iunie 2020 BRK Financial Group SA
informeazã investitorii cã, începând cu data
de 14 august 2020 ora 18:30 (ora localã), va
fi disponibil raportul financiar semestrial la
30 iunie 2020, atât în format fizic, la sediul
social al BRK Financial Group SA din
Cluj-Napoca, Calea Moþilor nr. 119, cât ºi în
format electronic pe pagina oficialã de
internet a societãþii www.brk.ro, la secþiunea
“Relaþii Investitori/ Rezultate financiare”.
Menþionãm faptul cã situaþiile financiare
semestriale la 30 iunie 2020 nu sunt
auditate. Monica Ivan Director General *

ANUNT PUBLIC 3 Dragoteanu Dragoº cu
domiciliul în Bucureºti, Sectorul 1, Str. Dr.
Iacob Felix, Nr. 26 ºi Dragoteanu Maria cu
domiciliul în Judeþul Ilfov, Voluntari, Bd.
Pipera, Nr. 198, titulari a Planului Urbanistic
Zonal – Imobil de birouri, comerþ ºi servicii –
Str. Buzeºti nr. 55 – 57 – Str. Dr. Dumitru
Sergiu nr. 12 – 18 ºi 20, Sector 1, în
suprafaþã totalã de 3.543 mp, Bucureºti,
anunþã publicul interesat asupra parcurgerii
etapei de încadrare în cadrul ºedinþei
Comitetului Special Constituit din data de
13.08.2020 urmând ca planul sã fie supus
procedurii de aprobare farã aviz de mediu.
Comentarii privind decizia etapei de înca-
drare se primesc în scris la sediul A.P.M.B.
Bucureºti, în termen de 10 zile calen-
daristice de la data publicãrii anunþului. *

PREMIER INSOLV SPRL, în calitate de
lichidator judiciar al debitorului SC DIMM
TURIST SRL, CUI 33442599, J32/659/2
014, în baza prevederilor art. 99 ºi art.100,
alin.1, din Legea nr. 85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenþei ºi de
insolvenþã, NOTIFICÃ : -Deschiderea
procedurii simplificate de insolvenþã
împotriva debitorului, cu sediul in mun.Sibiu,
str.Vii lor nr.101, jud.Sibiu, conform
Încheiere nr.326/10.08..2020, pronunþatã
de Tribunalul Sibiu în dosar nr. 1464/
85/2020, cu urmãtoarele termene limitã: -
Termenul limitã pentru înregistrarea
cereri lor de admitere a creanþelor:
26.09.2020 - Termen de verificare a
creanþelor, întocmire ºi publicare a tabelului
preliminar: 06.10.2020. - Termen limitã de
întocmire, afiºare ºi publicare tabel definitiv
al creanþelor: 31.10.2020. Adunarea
Creditori lor va avea loc la data de
12.10.2020, ora 12, la sediul adminis-
tratorului judiciar din Sibiu, str. Criºanei nr.2,
jud.Sibiu. *

HODOª BUSINESS RECOVERY SPRL, în
calitate de lichidator judiciar provizoriu al
debitoarei Deny Gold Market SRL (având
CUI:32703661 ºi nr. de înregistrare în
Registrul Comerþului J40/14792/2019),
anunþã deschiderea procedurii simplificate a
falimentului împotriva Deny Gold Market
SRL prin Sentinþa nr.2178/14.07.2020
pronunþatã în dosar nr.9138/3/2020 al
Tribunalului Bucureºti. Termen limitã de
depunere la dosarul cauzei a cererii de
admitere a creanþei: 25.08.2020, data
poºtei. Termen de verificare a creanþelor ºi
de întocmire a tabelului preliminar de
creanþe: 01.09.2020. Termen de formulare a
contestaþiilor împotriva tabelului preliminar
de creanþe: 7 zile de la publicarea tabelului
în BPI. Termen de definitivare a tabelului de
creanþe: 15.09.2020. Prima ºedinþã a
Adunãrii Creditorilor va avea loc în data de
03.09.2020, ora 14.00, la Tîrgu Mureº,
str.Târgului, nr.15. Detalii suplimentare pot fi
obþinute prin e-mail (hbr@hodos.eu), fax
(0371.614.972) sau telefonic (0365.
131.123). *

HODOª BUSINESS RECOVERY SPRL, în
calitate de administrator judiciar provizoriu al
debitoarei Dana Texti l SRL (având
CUI:15694245 ºi nr. de înregistrare în
Registrul Comerþului J27/1165/2003),
anunþã deschiderea procedurii generale a
insolvenþei împotriva Dana Textil SRL prin
Încheierea nr.128/11.08.2020 pronunþatã în
dosar nr.1527/103/2020 al Tribunalului
Neamþ. Termen limitã de depunere la
dosarul cauzei a cererii de admitere a
creanþei: 16.09.2020. Termen de verificare a
creanþelor ºi de întocmire a tabelului
preliminar de creanþe: 30.09.2020. Termen
de formulare a contestaþiilor împotriva
tabelului preliminar de creanþe: 7 zile de la
publicarea tabelului în BPI. Termen de de-
finitivare a tabelului de creanþe: 14.10.2020.
Prima ºedinþã a Adunãrii Creditorilor va avea
loc în data de 05.10.2020, ora 14.00, la Tîrgu
Mureº, str.Târgului, nr.15. Detal i i
suplimentare pot fi obþinute prin e-mail
(hbr@hodos.eu), fax (0371.614.972) sau
telefonic (0365.131.123). *

STONE DECO STYLE SRL, titular al
activitatii “Fabricarea produselor din beton
pentru construct i i ” cod CAEN-2361
desfasurata in: Judetul Buzau, municipiul
Buzau, str.Depozitelor nr.45, anunta
publicul interesat asupra depunerii solicitarii
autorizatiei de mediu. Informatii privind
potentialul impact al activitatii asupra
mediului pot f i consultate la sediul
A.P.M.Buzau, str. Sf. Sava de la Buzau,
nr.3, Tel: 0238.719.694, de de luni pana
vineri, intre orele 9:00-12:00. Observatiile
publicului, formulate in scris, se primesc la
sediul A.P.M.Buzau, timp de 10 zile de la
data aparitiei prezentului anunt. *

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**

IMPUTERNICIT Razvan Iliescu avand
adresa in Str. Drumul taberei nr. 98, bl. C2,
ap. 49, sector 6, Bucuresti, titular al planului

urbanistic zonal “construirii unui ansamblu
locuinte individuale si funct iuni
complementare, parcelare teren, amenaiare
circulatii “ din com. Vidra, sat Vidra , Jud
Ilfov, Tarla 29, parcela 513/24, 513/25,
513/38, 513/26, 513/26/1, anunþã publicul
interesat asupra depunerii solicitarii de
obtinere a avizului de mediu pentru
planul/programul mentionat si declansarea
etapei de incadrare. Prima versiune a
planului/programului poate fi consultata la
sediul Agentiei pentru Protectia Mediului
Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de
luni pana joi intre orele 900 – 1300 .
Observatii/comentarii si sugestii se primesc
in scris la sediul A.P.M Il fov, (tel
021/4301523, 021/4301402) in termen de
18 zile de la data publicarii anuntului.

A.G.A.
CONVOCATOR:IN baza actului constitutiv
al societatii si a Legii 31/1990 republicata,cu
modificarile si completarile ulterioare,
Consiliul de Administratie al societatii
“REMAT” S.A. Satu Mare convoaca
Adunarea Generala Extraordinara a
Actionarilor societatii care va avea loc in
data de 17 Septembrie 2020,la sediul
societatii din Satu Mare,Str. Depozitelor,
Nr.35,jud.Satu Mare,ora 12:00,pentru toti
actionarii societatii inregistrati in Registrul
Actionarilor la sfarsitul zilei de 31 August
2020 (data de referinta),cu urmatoarea
ordine de zi:1.Aprobarea deschiderii unui
punct de lucru al societatii in localitatea
Odoreu,Str.Cucului,Nr.13,jud.Satu Mare.
2.Aprobarea mandatarii presedintelui
consiliului de administratie al societatii
pentru semnarea hotararii adunarii generale
extraordinare a actionarilor. 3.Aprobarea
mandatarii doamnei director economic
Ardelean Codruta pentru efectuarea
formalitatilor de inregistrare a hotararii
adunari i generale extraordinare a
actionarilor la ONRC Satu Mare.Daca prima
adunare generala ordinara convocata
pentru data de 17 Septembrie 2020 nu va
intruni cvorumul necesar pentru valabilitatea
dezbaterilor,a doua convocare a adunarii
generale extraordinare a actionarilor va
avea loc in data de 18 Septembrie 2020,ora
12:00,la sediul societatii,cu aceeasi ordine
de zi ca si pentru prima convocare.Actionarii
vor part ic ipa la adunarea generala
personal,prin reprezentantii legali sau prin
reprezentanti mandatati prin imputernicire
de reprezentare sau procura notariala,
acestea urmand a fi depuse la sediul
societatii pana cel mai tarziu la sfarsitul zilei
de 15.09.2020.Relatii suplimentare se pot
obt ine la sediul societat i i sau la
tel.0261/741400.Presedintele Consiliului de
Administratie Societatea “DEDAL AS“
S.R.L.,prin reprezentant permanent,Liviu
Ciupe. *

LICITATII
“PROLEADER Insolv IPURL, în calitate de
lichidator judiciar al S.C. Security Lavy Det
S.R.L. – în faliment, informeazã persoanele
interesate cu privire la posibilitatea de
achiziþie prin negociere directã a bunurilor
imobile proprietatea debitoarei, constând
într-un teren intravilan în suprafaþa de 3.558
mp, situat în mun. Codlea, str. Târgului FN,
jud. Braºov, teren pe care se aflã amplasate

construcþiile „halã pãsãri” în suprafaþã totalã
de 706,05 mp ºi cu o suprafaþa utilã de cca.
642 mp, „grajd pãsãri” în suprafaþã totalã de
264,35 mp, din care cca 190 mp suprafaþa
grajdului, iar restul de 74,35 mp fiind
suprafaþa construcþii noi realizatã în 2008 ºi
„casã pui” în suprafaþã totalã de 87,90 mp,
având suprafaþa utilã de cca. 73 mp.
Precizãm cã preþul de pornire pentru
vânzarea bunurilor imobile sus-arãtate prin
negociere directã, hotãrât de Adunarea
Generalã a Creditorilor debitoarei SC
Securi ty Lavy Det SRL în data de
06.07.2020, este de 63.550 euro. Informãm
persoanele interesate pentru cumpãrarea
acestor bunuri imobile cã se poate face
supraofertare, pornind de la acest preþ de
63.550 euro cu sume în paºi crescãtori de
câte 5.000 euro, într-un termen de 10 zile
caldendaristice în perioada 5 august 2020 –
14 august 2020, pânã la ora 17:00.
Persoanele interesate care vor supraoferta,
au obligaþia sã comunice pânã la data de 14
august 2020, ora 17:00 inclusiv,
lichidatorului judiciar Proleader Insolv
IPURL atât prin e-mail pe adresa office@
insolventasuceava.ro, cât ºi telefonic la
numãrul 0748/28.22.90, cereri le de
supraofertare, însoþite de dovada achitãrii
unei garanþii de minim 10% din preþul
rezultat dupã supraofertare în contul bancar
de lichidare nr. RO03BUCU1702235
340427RON deschis la Alpha Bank S.A. –
Sucursala Suceava pe numele debitoarei
S.C. Security Lavy Det S.R.L.. Supra-
ofertãr i le formulate ºi transmise
lichidatorului judiciar Proleader Insolv
IPURL atât prin e-mail pe adresa
off ice@insolventasuceava.ro, cât ºi
telefonic la numãrul 0748/28.22.90 dupã ora
17:00 în data de 14 august 2020, nu vor fi
luate în considerare. Vânzarea bunurilor
imobile sus-menþionate, se va face dupã
terminarea supraofertãrii, respectiv 14
august 2020, ora 17:00, persoanei care a
oferit preþul cel mai mare ºi care a comunicat
cererea de supraofertare însoþitã de dovada
plãþii garanþiei de minim 10% din preþul
oferit, pânã la data ºi ora limitã de depunere
a cererilor de supraofeortare, respectiv 14
august 2020, pânã la ora 17:00. Restul
persoanelor care au supraofertat dar care
nu au fost declarate adjudecatare ale
bunurilor, li se vor restitui garanþiile depuse
în contul de lichidare al debitoarei SC
Securi ty Lavy Det SRL, mai puþ in
comisioanele bancare. Persoana a cãrei
supraofertã a fost declaratã câºtigãtoare,
trebuie sã achite în termen de 7 zile de la
data la care a fost anunþatã prin e-mail cã a
fost declaratã câºtigãtor, diferenþa între
garanþia achitatã ºi suma declaratã
câºtigãtoare. Persoana care a supraofertat
ºi a achitat garanþia de 10% din preþul oferit
ºi este declaratã câºtigãtoare dar nu achitã
diferenþa de preþ în termen de 7 zile de la
data la care a fost anunþatã cã oferta este
câºtigãtoare, pierde garanþia de 10%
achitatã, fiind declaratã câºtigãtoare oferta
persoanei care a achitat garanþia ºi a oferit
preþul imediat inferior, respectiv mai mic
decât al persoanei declaratã adjudecatar
dar care nu a achitat diferenþa de preþ în
termenul stabilit. Procesul verbal de
adjudecare va fi încheiat dupã încasarea
diferenþei de preþ între garanþia achitatã ºi
suma declaratã câºtigãtoare.” *

CRIS CONSULT SPRL, lichidator judiciar al
debitoarei SC OCER ENER-GIE SRL -in
fal iment, organizeaza in data de
19.08.2020, 31.08.2020, 07.09.2020,
21.09.2020 ora 14:30 licitatie publica cu
strigare pentru vanza-rea teren situat la
adresa Bucuresti, Trupul Teisani, parcela
475/3, sector 1 nr. cadastral 4931, CF 7768,
suprafata 3.956,86 mp, pretul este de
258.000 euro. Pentru a participa la licitatie
ofertantii vor achita o garantie de 10% din
pretul de pornire al licitatiei. Regulamentul
de licitatie impreuna cu evaluarea imobilului
pot fi achizitionate de catre ofertanti contra
sumei de 500 lei, de la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Aleea Cauzasi nr.47,
etaj 2, ap.3, sector 3 intre orele 12-14 de luni
pana vineri, cu cel putin o zi inaintea datei
licitatiei, in caza contrar nu vor putea
participa la licitatie. Relatii la telefon
031/620.86.00. *
CRIS CONSULT SPRL, lichidator judiciar al
debitoarei SC OCER ENER-GIE SRL -in
fal iment, organizeaza in data de
19.08.2020, 31.08.2020, 07.09.2020,
21.09.2020 ora 14:00 licitatie publica cu
strigare pentru vanza-rea teren regim juridic
padure situat la adresa Bucuresti, Trupul
Teisani, parcela 475/3, sector 1 nr.
ca-dastral 4932, CF 7769, suprafata
2.992,93 mp si teren situat la adresa
Bu-curesti, Trupul Teisani, parcela 475/3,
sector 1 nr. cadastral 4933, CF 7770,
suprafata 2.981,98 mp la pretul de 130.000
de euro. Pentru a participa la licitatie
ofertantii vor achita o garantie de 10% din
pretul de pornire al licitatiei. Regulamentul
de licitatie impreuna cu evaluarea imobilului
pot fi achizitionate de catre ofertanti contra
sumei de 500 lei, de la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Aleea Cauzasi nr.47,
etaj 2, ap.3, sector 3 intre orele 12-14 de luni
pana vineri, in caz contrar nu vor putea
participa la licitatie. Relatii la telefon
031/620.86.00. *
CONSORÞIUL format din SIOMAX SPRL
cu sediul în Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 3, P+E,
jud. Gorj, înmatriculatã la Registrul Formelor
de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. RFO
II-0024/2006, având cod de identificare
fiscalã RO20570332 si CITR Filiala
Bucureºti SPRL cu sediul în Bucureºti, str.
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