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52, sector 1, tel. 021/668.75.12,
021/667.34.92. Pentru orice fel de
informatii suplimentare referitoare
la plata dividendelor, actionarii
(imputernicitii) se pot adresa la
numerele de telefon mentionate.
Presedintele
Consiliului
de
Administratie
ANUNȚ
PUBLIC
COMPANIA
NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE SA, cu
sediul pe B-dul Dinicu Golescu 38,
Sector 1, București, anunță publicul
interesat asupra luării deciziei de
actualizare a acordului de mediu
emis pentru proiectul "VARIANTA
DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI
SATU MARE" propus pe teritoriul
administrativ al municipiului Satu
Mare, a orașului Ardud și a comunei
Botiz, județul Satu Mare. Decizia
autorității de mediu, precum și
informațiile relevante pentru luarea
deciziei pot fi consultate la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului
Satu Mare, din municipiul Satu
Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B,
în zilele de luni-joi între orele 10-13,
precum și la următoarea adresă de
internet:
http://apmsm.anpm.ro.
Observațiile/contestațiile publicului
se primesc la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Satu Mare, din
municipiul Satu Mare, str. Mircea cel
Bătrân nr. 8/B, în termen de 10 zile de
la data publicării anunțului pe pagina
de internet a autorității competente
pentru protecția mediului.
Anunţ public pentru solicitare
reinnoire autorizatie de mediu
S.C. OMV PETROM MARKETING
S.R.L. titular al activitatii Comert cu
amanuntul al carburantilor pentru
autovehicule,
anunta
publicul
interesat asupra depunerii solicitarii
de reinnoire a autorizatiei de mediu
pentru statia de distributie carburanti
9 Panciu, amplasata in Oras Panciu,
str. Nicolae Titulescu nr. 31, judetul
Vrancea.
Informatiile
privind
potentialul impact asupra mediului
a activitatii desfasurate de operator
si motivul solicitarii reinnoirii
autorizatiei pot fi consultate/depuse
zilnic, timp de 10 zile lucratoare de
la data publicarii anuntului, la sediul
A.P.M. Vrancea, Focsani , Str. Dinicu
Golescu nr.2, Judetul Vrancea, in
zilele de luni - vineri, orele 8-14.
Anunţ public pentru solicitare
reinnoire autorizatie de mediu
S.C. OMV PETROM MARKETING
S.R.L. titular al activitatii Comert cu
amanuntul al carburantilor pentru
autovehicule,
anunta
publicul
interesat asupra depunerii solicitarii
de reinnoire a autorizatiei de mediu
pentru statia de distributie carburanti
MPP Virtutii (Lacu Morii), amplasata
in Bucuresti, Sectorul 6, Sos. Virtutii
nr. 27. Informatiile privind potentialul
impact asupra mediului a activitatii
desfasurate de operator si motivul
solicitarii reinnoirii autorizatiei pot fi
consultate/depuse zilnic, timp de 10
zile lucratoare de la data publicarii
anuntului, la sediul A.P.M. Bucuresti,
Aleea Lacul Morii nr 1, București, in
zilele de luni - vineri, orele 8-14.
Anunț public privind decizia etapei
de încadrare S.C. APA CANAL ILFOV
S.A. S.C. APA CANAL ILFOV S.A.,
titular al proiectului „Proiect regional
de dezvoltare a infrastructurii de
apa si apa uzata in aglomerarea
Afumați, Găneasa, judetul Ilfov,
in perioada 2014-2020" anunță
publicul interesat asupra luării
deciziei etapei de încadrare de către
Agenția pentru Protectia Mediului
Ilfov, în cadrul procedurii de evaluare
a impactului asupra mediului,
pentru proiectul „Proiect regional de
dezvoltare a infrastructurii de apa si

apa uzata in aglomerarea Afumați,
Găneasa, judetul Ilfov, in perioada
2014-2020", propus a fi amplasat
în localitațile Afumați, Găneasa,
Cozieni, Moara Domnească, Piteasca
și Șindrilița. 1.Proiectul deciziei
de încadrare și motivele care o
fundamentează pot fi consultate la
sediul autorității competente pentru
protecția mediului Ilfov din Bucuresti,
str.Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6,
in zilele de luni-joi intre orele 8.0016.30 si vineri 8.00-14.00, precum
și la următoarea adresă de internet
http://apmif.anpm.ro/.
Publicul
interesat poate înainta comentarii/
observații la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 10 zile de la
data publicării anunțului pe pagina
de internet a autorității competente
pentru protecția mediului.
Anunț public privind decizia etapei
de încadrare S.C. APA CANAL ILFOV
S.A. S.C. APA CANAL ILFOV S.A., titular
al proiectului „Proiect regional de
dezvoltare a infrastructurii de apa si
apa uzata in aglomerarea Snagov,
judetul Ilfov, in perioada 20142020" anunță publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de
încadrare de către Agenția pentru
Protectia Mediului Ilfov, în cadrul
procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul
„Proiect regional de dezvoltare a
infrastructurii de apa si apa uzata
in aglomerarea Snagov, judetul Ilfov,
in perioada 2014-2020", propus a
fi amplasat în localitațile Snagov
(reședință), Ghermănești, Ciofliceni,
Tâncăbești și Vlădiceasca. 1.Proiectul
deciziei de încadrare și motivele care
o fundamentează pot fi consultate la
sediul autorității competente pentru
protecția mediului Ilfov din Bucuresti,
str.Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6,
in zilele de luni-joi intre orele 8.0016.30 si vineri 8.00-14.00, precum
și la următoarea adresă de internet
http://apmif.anpm.ro/.
Publicul
interesat poate înainta comentarii/
observații la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 10 zile de la
data publicării anunțului pe pagina
de internet a autorității competente
pentru protecția mediului.
Anunț public privind decizia etapei de
încadrare S.C. APA CANAL ILFOV S.A.
S.C. APA CANAL ILFOV S.A., titular al
proiectului „Realizarea conductei de
aducțiune apă potabilă, APA NOVA
BUCUREȘTI -GOSPODĂRIA DE APĂ
2, Intrarea Agricultorilor" anunță
publicul interesat asupra luării
deciziei etapei de încadrare de către
Agenția pentru Protectia Mediului
Ilfov, în cadrul procedurii de evaluare
a impactului asupra mediului, pentru
proiectul „Realizarea conductei de
aducțiune apă potabilă, APA NOVA
BUCUREȘTI -GOSPODĂRIA DE APĂ 2,
Intrarea Agricultorilor", propus a fi
amplasat în localitatea Mogoșoaia.
1.Proiectul deciziei de încadrare
și motivele care o fundamentează
pot fi consultate la sediul autorității
competente
pentru
protecția
mediului Ilfov din Bucuresti, str.
Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, in
zilele de luni-joi intre orele 8.0016.30 si vineri 8.00-14.00, precum
și la următoarea adresă de internet
http://apmif.anpm.ro/.
Publicul
interesat poate înainta comentarii/
observații la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 10 zile de la
data publicării anunțului pe pagina
de internet a autorității competente
pentru protecția mediului.
CATEDRAL INSOLV I.P.U.R.L. in calitate
de lichidator judiciar desemnat in
dosarul Nr.1444/111/2022, aflat pe
rolul Tribunalului Bihor, notifică toti
creditorii societatii S.C. HODISAN

IMPEX S.R.L. cu privire la deschiderea
procedurii generale a insolventei si
inceperea procedurii falimentului
faţă de aceasta. Procedura generala
a insolventei a fost deschisa prin
INCHEIEREA NR.209/12.05.2022,
pronuntata de Tribunalul Bihor
in dosarul nr.1444/111/2022.
Prin aceeasi sentinta creditorii
societatii debitoare sunt invitati ca
in termen de 10 zile de la publicarea
prezentului anunt sa depuna cereri
pentru admiterea creantelor.
CIUREA INSOLV EXPERT IPURL
notifica intrarea în insolventa a
debitoarei KEI DEVELOPMENT SA,
cu sediul social in Sat DragomireştiVale, Comuna Dragomireşti-Vale,
Str. Nucilor nr. 39 A, Parter, Ilfov,
J23/807/2015, CUI 34214173, in
dosarul nr. 1123/93/2022, aflat
pe rolul Tribunalului Ilfov. Termene
limita: termenul limită pentru
înregistrarea cererii de admitere a
creanţelor asupra averii debitorului
- 27.06.2022; termenul de intocmire
a tabelului preliminar 18.07.2022;
termenul de definitivare a tabelului
creanţelor
12.08.2022,
prima
adunare a creditorilor 25.07.2022.
Primul termen de continuare a
procedurii este 04.10.2022. Relatii
tel: 021.326.05.53.
Lichidator judiciar al debitoarei
BURDULEA CONSTRUCT S.R.L,
cu sediul social in Sat Poenari,
Comuna Ulmi, Judet Giurgiu, avand
J52/300/2003 si CUI: 15658960,
desemnat conform BURDULEA
CONSTRUCT SRL, desemnata conform
Hotararii intermediare nr. 115 din
data de 03.05.2022 pronunţată de
Tribunalul Giurgiu, Sectia Civila, în
dosarul nr. 596/122/2018, anunta
ca s-a deschis procedura generala
a falimentului impotriva debitoarei.
A fost desemnat lichidator judiciar
TOPAZ INSOLV IPURL cu sediul
profesional in Bucuresti, str Ing.
Scarlat Varnav nr 38, ap. 2, sector 6.
Termen limită înregistrare declaraţii
creanţă suplimentare 15.06.2022,
data postei; termen tabel suplimentar
23.06.2022; termen tabel definitiv
consolidat creanţe 14.07.2022.
Cererile de admitere a creanţelor se
timbrează cu 200 lei si se depun la
Grefa Tribunalului Giurgiu, Sectia,
o copie a cererii fiind trasmisă
lichidatorului judiciar.
Prin prezenta, Primăria Municipiului
Braşov aduce la cunoştinţa
publică, faptul că autovehiculele
cu următoarele caracteristici: Nr.
Înmatriculare Marca Model Culoare
Proprietar Adresă proprietar BV13EIV
Renault Megane albastră Vitel Zănică
str. Barajului nr.49F Mun.Săcele
jud.Brașov, F.N. Ford Fiesta albă
Moscatelli Federico sat Zizin nr.393
comuna Târlungeni jud. Brașov, vor
fi ridicate pe bază de Dispoziţie de
Primar şi transportate în locul special
amenajat pe Str.Principală nr.774
com. Tărlungeni jud.Brașov. După
30 de zile de la data prezentei, vor fi
predate la REMAT Brașov.
SUBSCRISA, Cabinet Individual de
Insolvență Ivan Cosmin Constantin,
în calitate de lichidator judiciar al
debitorului Total Facility Design
S.R.L. -societate în faliment, CUI:
39138425,
J40/4598/2018,
anunță deschiderea procedurii
simplificate a falimentului în dosarul
nr. 3457/3/2022, aflat pe rolul
Tribunalului București. Termenullimită pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanțelor -24.06.2022.
Termen afișare tabel preliminar
-04.07.2022. Termen afișare tabel
definitiv -29.07.2022. Data primei
şedinţe a adunării generale a
creditorilor -11.07.2022. Termen

pentru continuarea
-04.10.2022.

procedurii

SUNINVEST
IMOBILIARE
SRL
cu sediul in com. Clinceni, str.
Industriilor, nr.5, jud. Ilfov, titular
al PUZ -Construire hala productie,
depozitare, birouri P+2E, anexe,
împrejmuire
teren,
utilități,
organizare de șantier, str. Transalkim,
fn, Tarla 10/2, parcela 43/2, nr.cad.
51186, comuna Clinceni, jud.Ilfov,
anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de obtinere a
avizului de mediu pentru planul
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 9.00-11.00.
Observatii/comentarii si sugestii se
primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov,
(tel 021/4301523, 021/4301402,
0746248440) in termen de 15 zile de
la data publicarii anuntului.
Universitatea "Babeş-Bolyai" din
Cluj-Napoca organizează concursul
pentru ocuparea următoarelor
posturi de cercetare pe durată
determinată: 1.Cercetător științific
gradul III,poziția-1, 1/2 normă,arii de
cercetare:-Cercetare fundamentală/
exploratorie/
dezvoltare-inovare
legată de informatică,în cadrul
Institutului de Cercetare în Inteligență
Artificială, Realitate Virtuală și
Robotică al Facultății de Matematică
și Informatică. 2.Asistent de
cercetare științifică, poziția-2,arii de
cercetare:-Cercetare fundamentală/
exploratorie/
dezvoltare-inovare
legată de informatică,în cadrul
Institutului de Cercetare în
Inteligență Artificială, Realitate
Virtuală și Robotică al Facultății
de Matematică și Informatică.

3.Asistent de cercetare științifică,
poziția-6, arii de cercetare: Chimie
analitică, Chimia mediului,în cadrul
Laboratorului de Cercetare-Producție
Chimie Analitică al Institutului de
Cercetări în Chimie "Raluca Ripan".
4.Asistent de cercetare științifică,
poziția-10, arii de cercetare: Chimie
anorganică, Știința materialelor,în
cadrul Laboratorului de CercetareProducție Compuși Anorganici al
Institutului de Cercetări în Chimie
"Raluca Ripan". 5.Cercetător științific
gradul III,poziția-13, 1/2 normă,arii de
cercetare:-Cercetare fundamentală/
exploratorie/
dezvoltare-inovare
legată de fizica particulelor
elementare experimentală, în cadrul
Institutului de Studii Avansate
în Știință și Tehnologie (STARUBB). 6.Cercetător științific gradul
I,poziția-15, 1/2 normă,arii de
cercetare:-Cercetare fundamentală/
exploratorie/ dezvoltare-inovare în
domeniul inteligenței artificiale,în
cadrul Institutului de Studii Avansate
în Știință și Tehnologie (STARUBB). 7.Cercetător științific gradul
I,poziția 16, 1/2 normă,arii de
cercetare:-Cercetare fundamentală/
exploratorie/ dezvoltare-inovare în
domeniul neuroștiințelor,în cadrul
Institutului de Studii Avansate în
Știință și Tehnologie (STAR-UBB).
Dosarele de concurs se depun în
termen de 30 de zile de la data
publicării prezentului anunț la
Registratura Universităţii BabeşBolyai, str.M.Kogălniceanu nr.1 (cam.
P20). Informaţiile privind condiţiile
de organizare a concursurilor se
pot obţine la tel.0264405300
int.5102 sau accesând site-ul web
al Universităţii Babeş-Bolyai, www.
ubbcluj.ro. RECTOR, Prof.univ.dr.
Daniel David.

CITATII

Administratorul judiciar al Filip
Construct SRL, J12/698/2008,
C.I.F.23314860, notifică deschiderea
procedurii generale a insolvenţei
prin Sent.Civ.1010/11.05.2022 a
Tribunalului Specializat Cluj,în dos.
nr.198/1285/2022.
Termenele
sunt:-înregistrarea declaraţiilor de
creanţă-24.06.2022;
-publicarea
tabelului
preliminar-14.07.2022;
-înregistrare
contestaţii:7
zile
de
la
publicarea
tabelului
preliminar în BPI;-soluţionarea
contestaţiilor-14.09.2022;
-prima
adunarea a creditorilor va avea
loc în-19.07.2022, ora 12,la sediul
administratorului judiciar.
Administratorul judiciar al Prex
Impex
SRL,
J12/1719/1998,
C.I.F.11134423, notifică deschiderea
procedurii generale a insolvenţei
prin Sent.Civ.1009/11.05.2022 a
Tribunalului Specializat Cluj,în dos.
nr.140/1285/2022.
Termenele
sunt:-înregistrarea declaraţiilor de
creanţă-24.06.2022;
-publicarea
tabelului
preliminar-14.07.2022;
-înregistrare
contestaţii:7
zile
de
la
publicarea
tabelului
preliminar în BPI;-soluţionarea
contestaţiilor-14.09.2022;
-prima
adunarea a creditorilor va avea
loc în-19.07.2022, ora 12,la sediul
administratorului judiciar.
BENEA TUDOREL, domiciliat in
comuna Măstăcani, sat Blainteşti, str.
Principala, judetul Constanta, este
citat la Judecatoria Adjud, pe data de
16.06.2022, ora 11,00, in dosar nr.
2544/173/2021, reclamanta CARA
GIORGIANA VASILICA.
CII Tobă Adina anunţă deschiderea
procedurii generale de insolvență,
la Tribunalul Specializat Argeş,

