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OFERTE SERVICIU
l S.C. Patiseria Meriton SRL, cu sediul in localitatea Ineu, jud.
Arad, angajeaza 3 lucratori bucatarie (spalatori vase mari) COD
COR 941201. Cerinte: studii 8 clase, cunoscatori al bucatariei
sarbesti ( prajitura burek) . CV-urile se depun la adresa de e-mail
zoran_mutavschi@yahoo.com pana la data de 02.02.2021 ,selectia
candidatilor va avea loc in data de 03.02.2021. Info tel;
0745330061.
l Post vacant la Școala Gimnazială „George Călinescu”, București. Școala Gimnazială „George Călinescu”, cu sediul în Str.
Bachus, nr.42, Sector 5, județul București, anunță organizarea
concursului pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat- fochist autorizat ISCIR, pe perioadă nedeterminată. Depunerea dosarelor de concurs se realizează până la data de 15
februarie 2021. Relații suplimentare la sediul instituției din Str.
Bachus nr.42, tel.+4(021).423.28.89. Email: scoala148gc@yahoo.
com
l Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, cu sediul în Arad,
B-dul.Revoluţiei, nr.77, judeţul Arad, organizează concurs în
vederea ocupării următorului post vacant: -1 (un) post de secretar
debutant cod COR 235901, pe perioadă nedeterminată, în cadrul
Biroului Cabinet Rector. -Nivelul studiilor: superioare; -Domeniul
studiilor: matematică; -Alte condiţii: (cunoaşterea unei limbi
străine, cunoştinţe operare PC, alte abilităţi): cunoştinţe limba
engleză şi limba germană, scris, citit, conversaţie. Operare PC
Windows, Microsoft Office, Word Excel, Power Point, Internet
Explorer, baze de date şi OutlooK, MathCad, Latex, Mathematical; -Cunoştinţe privind întocmirea şi administrarea corespondenţei oficiale; -Alte cerinţe: bune abilităţi de comunicare. Data
limită de depunere a dosarelor de concurs: 09.02.2021, ora 16:00;
Data susţinerii probei scrise: 24.02.2021, ora 10:00; Data susţinerii
interviului: 26.02.2021, ora 10:00. Toate probele se vor susţine la
sediul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, B-dul.Revoluţiei,
nr.77. Anunţul ce cuprinde conţinutul dosarului de concurs, condiţiile generale şi specifice, calendarul de desfăşurare a concursurilor, bibliografia şi după caz, tematica se publică pe
portalele www.posturi.gov.ro şi pe www.uav.ro.
l Comuna Gura Văii, cu sediul în comuna Gura Văii, Str.Primăriei, nr.2, judeţul Bacău, organizează concurs pentru ocuparea a 2
(două) funcţii contractuale vacante, de: muncitor necalificat,
conform H.G.nr. 286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 01.03.2021, ora 10:00; -Proba interviu în
data de 03.03.2021, ora 10:00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii:
generale; -vechime: minim 3 ani; -disponibilitate pentru lucrul în
teren; -permis de conducere categoria B; -apt pentru efort fizic.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Primăriei
Comunei Gura Văii. Bibliografia, documentele ce trebuiesc depuse
precum și alte informații sunt disponibile pe site-ul instituției:
www.uatcomunaguravaii.ro. Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei Comunei Gura Văii, persoană de contact: Vranceanu Alice
-Cristina, telefon 0371/407.500, fax 0372/002.112.
l Primăria Municipiului Târnăveni, județul Mureș, organizează
concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale
vacante de execuție: -Serviciul Administratia Piețelor -un post -șef
serviciu grad II; -Sector Servicii de Dezvoltare Publică și Clădiri -un
post -șofer tr.I, -un post -muncitor calificat (sudor) treapta I; -Sector
Întreținere Reparații Străzi -un post -muncitor calificat (asfaltator)

treapta IV; -Direcția de Asistență Socială -un post -asistent medical
principal (PL). Condiții necesare ocupării posturilor contractuale
vacante: Condiții generale: Poate ocupa un post vacant sau
temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la
art.3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările
şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.286/2011. Condiții specifice: -Serviciul Administratia Piețelor:
-șef serviciu grad II: -studii superioare absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă; -vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupării postului 2 ani. -Sector Servicii de Dezvoltare Publică și
Clădiri: -șofer tr.I: -studii medii/generale, cu permis conducere
categoria C și E; -atestat profesional pentru transport marfă, în
termen de valabilitate; -minimum 3 ani vechime în meserie;
-muncitor calificat (sudor) treapta I: -studii medii/generale; -calificare în meseria de sudor; -minimum 9 ani vechime în meserie.
-Sector Întreținere Reparații Străzi: -muncitor calificat (asfaltator)
treapta IV: -studii medii/generale; -calificare în meseria de asfaltator; -cu sau fără vechime în meserie. -Direcția de Asistență
Socială -Centrul de Recreere și Socializare „Victoria”: -asistent
medical (PL): -studii sanitare absolvite cu diplomă: şcoală sanitară
postliceală sau echivalentă; -să deţină certificat de membru
O.A.M.G.M.A.M.R. pentru exercitarea profesiei de liberă practică
medicală avizat pe anul în curs; -cu sau fără vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului. Pentru înscrierea la
concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine
documentele prevăzute la art.6 din HGR nr.286/2011. Concursul
constă din 2 probe şi se va desfăşura conform calendarului:
-Termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere este de 10 zile
lucrătoare de la data afişării anunțului, la sediul instituției, P-ţa
Primăriei, nr.7, municipiul Târnăveni; -Proba scrisă: în data de
23.02.2021, orele 10:00, la sediul instituţiei; -Interviul: în data
26.02.2021, ora 10:00, la sediul instituţiei. Relații suplimentare,
tematica și bibliografia se pot obține la sediul Primăriei Municipiul
Târnăveni -Serviciul Organizare Salarizare Resurse Umane, telefon
0265/443.400 -interior 39 și de pe site-ul: primariatarnaveni.ro.
l Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.12, cu sediul în Huși, Str.I.L.
Caragiale, nr.4, judeţul Vaslui, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractual vacantă, de: -Îngrijitor copii (normă
întreagă, perioadă nedeterminată), conform H.G.nr.286/2011.
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba practică în data de
23.02.2021, ora 9:30; -Proba interviu în data de 25.02.2021, ora
9:30. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -Studii: minim 10 clase; -Condiții de
vechime: minim 3 ani; -Abilități de relaționare, comunicare și
muncă în echipă. Candidaţii vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului
în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Grădiniței cu Program Prelungit nr.7 Huși. Relaţii suplimentare la
sediul Grădiniței cu Program Prelungit nr.12 Huși; persoană de
contact: administrator financiar Ciocoiu Daniela, telefon
0235/480.328.
l Liceul Teoretic „George Șt.Marincu”, cu sediul în localitatea
Poiana Mare, str.Mihail Kogălniceanu, nr.21, judeţul Dolj, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de:
Secretar școală, 1 post, conform H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul
se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 23.02.2021, ora
10:00; -Proba practică în data de 24.02.2021, ora 10:00; -Proba
interviu în data de 25.02.2021, ora 10:00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
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-studii: superioare; -vechime: fără vechime; -cunoștințe de utilizare
și operare PC (Excel Word); -disponibilitate la timp de lucru
prelungit. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Liceului Teoretic
„George Șt.Marincu”, Poiana Mare, Dolj. Relaţii suplimentare la
sediul: Liceului Teoretic „George Șt.Marincu”, Poiana Mare, Dolj,
persoană de contact: Ticu Simona, telefon: 0785.292.241, fax:
0251/235.027, E-mail: liceulpoianamare@yahoo.com
l Primăria Comunei Sârbeni, cu sediul în comună Sârbeni, sat
Sârbenii de Jos, str.Primăriei, nr.186, judeţul Teleorman, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de:
Muncitor calificat, conform H.G. nr.286/23.03.2011. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 24.02.2021, ora 11:00
-probă unică. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: -studii (obligatoriu): minim
școală profesională; -nu se solicită vechime în muncă. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a la sediul Primariei Comunei Sârbeni,
județul Teleorman, strada Primăriei, nr.186, sat Sârbenii de Jos.
Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei Comunei Sârbeni,
persoană de contact: Lita Petrică, telefon 0247/459.105, fax
0247/459.105.
l Cantina de Ajutor Social a Municipiul Târnăveni, județul
Mureş, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui
post contractual vacant de execuţie -un post -îngrijitor. Condiții
necesare ocupării posturilor contractuale vacante: Condiții generale: Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana
care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011. Condiții
specifice: -îngrijitor: -studii medii/generale; -cu sau fără vechime în
meserie. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un
dosar de concurs care va conţine documentele prevăzute la art.6
din HGR nr.286/2011. Concursul constă din 2 probe şi se va desfăşura conform calendarului: -Termenul limită de depunere a
dosarelor de înscriere este de 10 zile lucrătoare de la data afişării
anunțului, la sediul instituției, P-ţa Primăriei, nr.7, municipiul
Târnăveni; -Proba scrisă: în data de 23.02.2021, orele 10:00, la
sediul instituţiei; -Interviul: în data 26.02.2021, ora 10:00, la sediul
instituţiei. Relatii suplimentare, tematica și bibliografia se pot
obține la sediul Primăriei Municipiul Târnăveni -Serviciul Organizare Salarizare Resurse Umane, telefon 0265/443.400 -interior 39
și de pe site-ul: primariatarnaveni.ro.
l Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Iaşi cu
sediul in Iaşi, Str. Cucu, nr. 1, scoate la concurs, la sediul agenţiei,
postul contractual vacant de consilier IA din cadrul Compartimentului Monitorizare proiecte finanțate din FSE, Informatică şi
managementul bazelor de date. Candidaţii trebuie să îndeplinească
condiţiile generale prevăzute de art.3 din H.G. nr. 286/2011, cu
modificările și completările ulterioare. Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie
vacantă: Pregătire de specialitate: studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de
ştiinţă: ştiinţe jurdice; vechime de minim 7 ani în specialitatea
studiilor necesare ocupării postului. Programul concursului
concursului: 23.02.2021 ora 10:00 - proba scrisă la sediul Agenţiei

Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Iaşi; 25.02.2021 ora
10:00 - interviul la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Iaşi; Termenul limita de depunere a dosarelor de
concurs este de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului,
respectiv în perioada 01 februarie -12 februarie 2021. Dosarele de
înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute de art.6, alin.(1) din H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Documente necesare înscrierii la
concurs: a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului
instituţiei organizatoare; b) curriculum vitae, modelul comun
european; c) copia actului de identitate; d) copii ale diplomelor de
studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor
specializări şi perfecţionări; e) copia carnetului de muncă și după
caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată,
care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea
studiilor necesare ocupării funcţiei; f) adeverinţa medicală care
atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al
candidatului; g) cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o
declarație pe propria răspundere, cu obligația de a completa
dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul
desfășurării concursului dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de
numire) Copiile de pe actele prevăzute la lit. c-e se prezintă în copii
legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică
pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de
concurs, Persoană de contact: secretariat CRU, tel. 0232.254.577.
Detalii suplimentare privind condiţiile de depunere a dosarelor şi
bibliografia de concurs sunt afişate pe site-ul instituţiei.

CITAȚII
l Se citează în calitate de pârâți numiții Rus George-Ioan și Rus
Marioara-Sanda, la Judecătoria Bistrița, în dosar
nr.7323/190/2019, cu termen de judecată la 11.03.2021, sala nr.1,
orele 13:00.

l Merka Iudita și Kaszanyi Elisabeta sunt citate la Judecătoria
Chișineu-Criș, în data de 02.03.2021, orele 11.30, în dosar civil
nr.1458/210/2020, având ca obiect hotărâre ce ține loc de act
autentic, în proces cu Gall Tamaș Mihai, în calitate de reclamant.
l Cărare Corelian prin curator Cărare Linca, cu ultimul domiciliu în Sat Bod (Comuna Bod), Str.Gării, nr.611, Județul Brașov,
este chemat la Judecătoria Brașov în dosarul 28879/197/2019, la
camera SALA J2, în ziua de 01.04.2021, Completul C19, ora
11:00, în calitate de Intimat, în proces cu Cărare Valeriu, cu domiciliul ales la Cab. Av. Stăncioiu Răsvan-Toma în calitate de Petent,
având ca obiect declararea judecătorească a morţii. În caz de
neprezentare a părţilor, judecata se va face în lipsă, dacă se solicită
în scris acest lucru de către una din părţi.
l Pe rolul Judecatoriei Tulcea este inregistrat dosarul
nr.4619/327/2020 avand ca obiect rezoluțiune contract de întreținere,cu termen de judecata la 18.03.2020 ora 10:00, pârâți in acest
dosar fiind: Grigore Svetlana-Luminita și Grigore Marian
l Dominte Teodor - cu domiciliul in Comuna Scanteia, Satul
Scanteia, jud.Iasi este citat in calitate de parat , in dosarul nr.
15299/245/2020, avand ca obiect pretentii, in data de 09.03.2021,
ora 09:00, la Judecatoria Iasi, cu sediul in str. Anastasie Panu nr.
25, Iasi, Sectia Civila, camera Sala 4, complet c17, reclamanta
fiind Societatea Salubris S.A. Iasi, cu sediul in Iasi, Sos.Nationala
nr.43, jud.Iasi.

DIVERSE
l Informare. Această informare este efectuată de: Administrația
Bazinală de Apă Banat, B-dul Mihai Viteazu, nr.32,
tel.0256/491.848; fax 0256/491.798, e-mail@dab.rowater.ro ce
intenţionează să solicite de la Administrația Națională „Apele
Române” aviz de gospodărire a apelor pentru desfăşurarea unor
investiții privind realizarea lucrării „Amenajare pârâu Criva,
pârâu Teregova, râu Timiș la Teregova, județul Caraș-Severin,
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amplasate în comuna Teregova, județul Caraș-Severin. Această
investiţie este nouă. Principalele lucrări ce se impun vor fi: Lucrări
de recalibrare albie L=9.2km; Canal rapid din beton L=400m;
Consolidări de maluri stâng și drept din gabioane L=1.7km;
Praguri de stabilizare albie =8buc; Prag de retenție a debitului
solid -1buc; Dig de apărare L=275m; Zid de sprijin L=1.075m.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii
apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu
privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta
solicitantul de aviz la adresa menţionată. Persoanele care doresc
să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului la adresa mai sus menționată sau telefonic la nr.de
telefon 0740.877.136.
l Primăria Comunei Poieni, în calitate de titular, anunță publicul
interesat asupra declanșării etapei de încadrare în vederea obținerii avizului de mediu conform HG 1076/ 2004 pentru “Amenajamentul silvic al U.P. I Poieni”, desfășurat pe teritoriul
administrativ al județelor Cluj și Bihor. Prima versiune a planului
poate fi consultată la sediul titularului, comuna Poieni, sat Poieni,
str. Principală, nr. 268, județul Cluj, din data de 27.01.2021, între
orele 9:00- 14:00. Publicul interesat poate transmite, în scris,
comentarii și sugestii până la data de 16.02.2021, la APM Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 99, bl. 9B, cod 400609, fax: 0264 412
914, e-mail: office@apmcj.anpm.ro în zilele de luni - joi, între orele
9:00- 14:00 și vineri între orele 9:00 - 12:00.
l Primăria Mărgău, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra elaborării alternativei finale pentru planul “Amenajamentele silvice ale U.P. I Mărgău, U.P. III Răchițele și U.P. IV
Ponor” și a Raportului de mediu, plan propus a fi amplasat în
comuna Mărgău, jud Cluj. Varianta finală de plan poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, în zilele de
luni - vineri, între orele 9:00 - 13:00. Comentariile publicului și
propunerile scrise se primesc zilnic la sediul Primăriei Mărgău,
loc. Mărgău nr. 204 și la sediul A.P.M. Cluj, municipiul Cluj
Napoca, Calea Dorobanților nr. 99, bl. 9B, cod 400609, fax: 0264
412 914, e-mail: office@apmcj.anpm.ro până la data de
17.03.2021.
l International Alexander Real Estate titular al DTAC-Extindere
Platforma Betonata, Iluminat si Imprejmuire- In Vederea Realizarii Unei Parcari T.I.R.”, amplasat in comuna Giarmata, judetul
Timis, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de
obtinere a avizului de mediu. Constinutul documentatiei tehnice a
proiectului propus spre avizare poate fi consultat la sediul APM
Timis, localitatea Timisoara, bulevardul Liviu Rebreanu, nr.
18-18A, in zilele de luni-joi intre orele 8-16:30 si vineri intre orele
8-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmtm.
anpm.ro-Sectiunea acorduru de mediu. Observatiile publicului
interesat se primesc la sediul APM Timis, in termen de 15 zile de
la data publicarii prezentului anunt.
l Societatea Ema Cris Agregate SRL, titular al activității exploatare agregate minerale Bazin 3 (cod CAEN 0812) la adresa Com.
Dărăști, județul Ilfov, anunță publicul interesat asupra depunerii
solicitării de obținere a autorizației de mediu pentru activitate.
Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al activității pot fi consultate la sediul APM Ilfov, str.Aleea Lacul Morii,
nr.1, sector 6, București, Tel/Fax 021.430.15.23, 021.430.14.02, în
zilele de luni-joi, între orele 09:00-13:00. Observațiile publicului se
primesc zilnic, la sediul APM Ilfov.
l Unitatea administrativ-teritorială Pleșoi, din judeţul Dolj,
anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru
sectoarele cadastrale nr.9 şi 32 începând cu data de 08.02.2021, pe
o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Com.Pleșoi, conform
art.14 alin.(1) şi (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primăriei şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Cererile de rectificare depuse
prin orice alte mijloace de comunicare decât cele menționate mai
sus nu vor fi luate în considerare.
l Comuna Daneți titular al proiectului “Înființare rețea de gaze
naturale în Comuna Daneți, Județul Dolj” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre Agenția
pentru Protecția Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului, pentru proiectul „Înființare rețea de

gaze naturale în Comuna Daneți, Județul Dolj”, propus a fi
amplasat în Județul Dolj, comuna Daneți, satele Daneți, Brabeți,
Braniște și Locusteni, străzile: A.I. Cuza, Aleea 1 Victor Babes,
Aleea 2 Vlad Țepeș, Alexandru Vlahuță, Avram Iancu, Buzescu,
Carol I, Constantin Brîncoveanu, Craiovei, 22 Decembrie,
Decebal, Fănuș Neagu, George Călinescu, George Enescu, George
Topârceanu, Grigore Antipa, Ioan Slavici, Ion Țuculescu, Linia
Nouă, Liviu Rebreanu, Lucian Blaga, Matei Basarab, Mihai
Eminescu, Mihai Viteazul, Nicolae Grigorescu, Petre Țuțea,
Primăverii, Principala (Sat Daneți), Țărăncuței, Theodor Aman,
Traian Demetrescu, Traian Vuia, Tudor Vianu, Tudor Vladimirescu, Victor Babeș, Victoriei, Viilor, Vlad Țepeș, Andrei Mureșan,
Emil Racoviță, Geo Bogza, Gheorghe Doja, Independenței, Ion
Creangă, Nicolae Titulescu, Octavian Goga, Petre Ispirescu, Vasile
Alecsandri, Ecaterina Teodoroiu, Linia Noua, Principala (Sat
Braniște), Speranței, Ana Ipătescu, Mihail Sadoveanu, Principala
(Sat Locusteni), Zaharia Stancu. Proiectul deciziei de încadrare și
motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Dolj, din Craiova, str.Petru Rareș, nr.1,
jud.Dolj, în zilele luni-joi, între orele 08.00-16.30 și vineri, orele
08.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://
apmdj.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 Agenției
pentru Protecția Mediului Dolj.

ADUNĂRI GENERALE
l În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, legea societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii
nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind
emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață şi ale
Actului Constitutiv al ROMAERO S.A., Consiliul de Administraţie al ROMAERO S.A. - cod unic de înregistrare RO 1576401,
număr de ordine in Registrul Comerţului J40/3940/1991 convoacă: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor
(A.G.E.A.) la data de 04.03.2021 ora 14.00 la sediul societăţii din
Bucureşti, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă de
24.02.2021, având următoarea ordine de zi: 1.Aprobarea modificării Actului constitutiv al ROMAERO S.A. şi mandatarea
Directorul General al Romaero S.A. să semneze Actul Constitutiv
actualizat după cum urmează: 1.1. Modificarea conținutului art. 7
“Capitalul social”, alin. (2), litera c) din Actul constitutiv al
ROMAERO S.A., în temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului
nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte
normative din: “c) Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de
Afaceri – acționar în numele Statului Român – persoană juridică
română cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1,
care deține 3.940.337 acțiuni, reprezentând 9.850.842,50 lei,
respectiv 56,7153% din capitalul social total;” în: “c) Ministerul
Economiei, Antreprenoriatului și Turismului – acționar în numele
Statului Român – persoană juridică română cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, care deține 3.940.337 acțiuni,
reprezentând 9.850.842,50 lei, respectiv 56,7153% din capitalul
social total;” 2.Aprobarea majorării capitalului social al
ROMAERO S.A., cu valoarea investițiilor finanțate în anii 2019 și
2020 de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei,
Energiei și Mediului de Afaceri (în prezent Ministerul Economiei,
Antreprenoriatului și Turismului), într-o singură etapă, fără primă
de emisiune, prin subscrierea în cadrul unei oferte publice cu
acordarea dreptului de preferinţă pentru acţionarii înscrişi la
Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare, cu o sumă de
până la 34.426.680 lei, de la nivelul actual al capitalului social de
17.368.942,50 lei până la nivelul maxim de 51.795.622,50 lei,
pentru asigurarea capitalului de lucru şi pentru realizarea de
investiţii, fiind justificată de obligaţia ROMAERO S.A. de a
respecta prevederile art. 13 din Legea nr. 232/2016, în următoarele
condiţii: 2.1.Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de 13.770.672 acţiuni noi, nominative, ordinare,
dematerializate, fiecare având o valoare nominală de 2,50 lei/
acţiune, cu acordarea dreptului de preferinţă pentru acţionarii
înscrişi la Depozitarul Central S.A., proporţional cu cotele de
participare deţinute de aceştia la data de înregistrare;
2.2.Subscrierea se poate face de către acţionari, atât în numerar
cât şi prin conversia în acţiuni a oricărei creanţe certe, lichide şi
exigibile deţinute faţă de societatea ROMAERO S.A. de către
acţionarii existenţi, înregistraţi în Registrul Acţionarilor Societăţii,
ţinut de Depozitarul Central S.A. Bucureşti, la data de înregis-

trare, conform prevederilor art. 173 din Regulamentul ASF nr.
5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de
piață, creanţă ce trebuie recunoscută de către Consiliul de Administraţie al ROMAERO S.A.; 2.3.Preţul de emisiune pentru o
acţiune nou emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de
preferinţă va fi de 2,50 lei/acțiune; 2.4.Numărul total al drepturilor
de preferință va fi de 13.770.672; Drepturile de preferinţă nu sunt
tranzacţionabile. 2.5.Raportul de subscriere este de 1,982082751
acţiuni nou emise la 1 acţiune deţinuta la data de înregistrare, prin
rotunjirea întotdeauna la prag inferior; un acționar al societății
poate achiziționa un număr maxim de acțiuni nou emise calculat
prin înmulţirea numărului de acțiuni deținute de respectivul acționar la data de înregistrare aferentă majorării de capital social cu
numărul de drepturi de preferință necesare pentru a subscrie o
acțiune nouă (1,982082751) aplicându-se rotunjirea; 2.6.Perioada
în care se pot realiza subscrierile în cadrul exercitării dreptului de
preferinţă va fi de o lună de la data stabilită în prospectul UE de
ofertă şi va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare
aferentă majorării capitalului social şi datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României; 2.7.Majorarea capitalului
social se face în limita conversiei în acţiuni a creanţelor şi a
sumelor efectiv subscrise şi vărsate în contul societăţii, acţiunile
noi emise nesubscrise sau cele neplătite în întregime fiind anulate.
Plata acţiunilor subscrise se face integral la data subscrierii,
conform prospectului aprobat de ASF. 2.8.Conform prevederilor
art. 6 și art. 161 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 6 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi
operaţiunile de piață, operaţiunea de subscriere se va realiza în
baza unui Prospect aprobat de ASF şi printr-un intermediar autorizat de către ASF să presteze servicii de investiţii financiare
pentru derularea ofertei publice de majorare a capitalului social al
Romaero SA în conformitate cu reglementările pieţei de capital. 3.
Aprobarea listei cu entităţile care deţin creanţe certe, lichide şi
exigibile şi valoarea acestora, entităţi care pot subscrie cu aceste
creanţe; 4. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație al
ROMAERO S.A. a exercițiului atribuţiei majorării capitalului
social, în conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) şi ale art. 114
alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de
exercitare a dreptului de preferintă în cadrul ofertei publice să
constate numărul acţiunilor noi care au fost subscrise, să anuleze
acţiunile rămase nesubscrise, să stabilească valoarea cu care se
majorează capitalul social, să modifice Actul Constitutiv al societăţii în conformitate cu noua valoare a capitalului social şi cu noua
structură a acţionariatului acesteia, să efectueze formalităţile
necesare la instituţiile competente (Oficiul Registrului Comerțului,
Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori Bucureşti, Depozitarul Central S.A.) în vederea înregistrării majorării
de capital social. 5. Aprobarea modificării dispoziţiilor art. 7 din
Capitolul III al Actului Constitutiv al Societăţii conform cifrelor
corespunzatoare dupa centralizarea, de catre Consiliul de Administratie al societatii, a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social. Mandatarea Directorul General al Romaero S.A. să
semneze Actul Constitutiv actualizat. 6. Aprobarea ex-date de
22.03.2021, a datei de 23.03.2021 ca dată de înregistrare și a datei
plății de 24.03.2021. 7. Aprobarea împuternicirii Directorului
General al societăţii ROMAERO S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A.
la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând
delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu
privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate mai sus. La
ședinţă pot participa şi vota numai acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii la data de 24.02.2021 stabilită ca dată
de referinţă. La data convocării, capitalul social al societăţii este
de 17.368.942,50 lei, divizat în 6.947.577 acţiuni nominative,
dematerializate, cu valoare nominală de 2,50 lei, fiecare acţiune
dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor societăţii. Documentele şi informaţiile referitoare la
problemele incluse pe ordinea de zi precum şi proiectul de hotărâre supus dezbaterii şi aprobării A.G.E.A. sunt disponibile la
sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul A.G.A., începând cu data
de 01.02.2021 precum şi pe website-ul societăţii ROMAERO S.A.:
www.romaero.com. Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând,
individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social au
dreptul: de a introduce până la data de 16.02.2021 puncte pe
ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acţionarilor, cu
condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un
proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală
extraordinară a acţionarilor; de a prezenta până la data de
16.02.2021 proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau
propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale

extraordinare. Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări
privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea are obligaţia de a răspunde la întrebările adresate de acţionari, sub condiţia respectării art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr.
5/2018. Drepturile prevăzute anterior pot fi exercitate numai în
scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice). Acţionarii înscriși în registrul acţionarilor la data de referință pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin
corespondență. Formularul de vot prin corespondență atât în
limba română, cat şi în limba engleză, se pun la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii precum şi pe pagina de Internet a societăţii
www.romaero.com, începând cu data de 01.02.2021. Formularul
de vot prin corespondență, completat de către acţionar şi însoțit de
o copie a actului de identitate a acţionarului persoană fizică,
respectiv Certificat de înregistrare eliberat de ORC împreună cu
copia actului care dovedeşte calitatea de reprezentant legal al
acestora, în cazul persoanelor juridice, sunt expediate sau se
depun la sediul Societăţii cu cel puţin o oră înainte de adunare
(04/05.03.2021 ora 13.00) cu menţiunea scrisă pe plic în clar şi cu
majuscule “Vot Prin Corespondenţă Pentru Adunarea Generală
Extraordinară A Acţionarilor Din 04/05.03.2021”. Buletinele de
vot prin corespondenţă care nu sunt primite în forma şi în
termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi luate în calcul
pentru determinarea cvorumului de prezenţă şi vot precum şi la
numărătoarea voturilor în Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor. În temeiul prevederilor legale (art. 92 alin. (10) –
Legea nr. 24/2017), acţionarii pot fi reprezentaţi de alţi acţionari,
în baza unei Împuterniciri speciale (Procuri speciale), înscris sub
semnatură privată, pusă la dispoziţie de către Consiliul de Administraţie sau în baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale). Forma Împuternicirii speciale (Procurii speciale) atât în
limba română, cât şi în limba engleză, se pun la dispoziţia acţionarilor atât la sediul societăţii cât şi pe pagina de Internet a societăţii
www.romaero.com şi pot fi consultate începând cu data de
01.02.2021. Împuternicirea specială (Procura specială) se depune
sau se poate expedia, în original, la societate cu cel puţin o oră
înainte de adunare (04/05.03.2021 ora 13:00). În cazul în care
Împuternicirea specială (Procura specială) se expediază prin poştă
trebuie facută pe plic menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule
“Pentru Adunarea Generală Extraordinară A Acţionarilor Din
04/05.03.2021”. Procurile speciale care nu sunt primite în
termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi acceptate de
către Societate. Formularele de vot prin corespondenţă sau împuternicirile speciale pot fi transmise şi prin email cu semnatură
electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind
semnatura electronică până cel târziu cu o oră înainte de adunare
(04/05.03.2021 ora 13:00), la adresa office@romaero.com, menţionând la subiect: “Pentru Adunarea Generală Extraordinară A
Acţionarilor Din Data De 04/05.03.2021”. Reprezentarea acţionarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane decât acţionarii se poate face şi în baza unei Împuterniciri generale (Procuri
generale) valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani,
permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele
aflate în dezbaterea adunării generale a acţionarilor societăţii cu
condiţia ca împuternicirea generală să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2
alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Împuternicirile generale (Procurile generale) trebuie să conţină informaţiile
prevăzute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și se
depun/expediază la societate cu cel puţin o oră înainte de adunare
(04/05.03.2021, ora13.00), în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul, sub semnătura reprezentantului. Copiile
certificate ale Împuternicirilor generale (Procurilor generale) sunt
reţinute de societate, făcându-se menţiune despre acestea în
procesul verbal al adunării generale. Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în adunarea generală a acţionarilor, pe baza unei Împuterniciri
generale (Procuri generale), de către o persoană care se află într-o
situaţie de conflict de interese, în conformitate cu dispoziţiile art.
92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, cu modificările şi completările
ulterioare. În cazul neîntrunirii condiţiilor de cvorum/validitate
prevăzute de Actul Constitutiv al societăţii pentru prima convocare, A.G.E.A. se reprogramează pentru data de 05.03.2021, în
acelaşi loc, la aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine de zi şi dată de referinţă. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon
021/599.41.04 ; fax 021/319.20.82.
l În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, legea societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii
nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind
emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață şi ale

Actului Constitutiv al ROMAERO S.A., Consiliul de Administraţie al ROMAERO S.A. - cod unic de inregistrare RO 1576401,
număr de ordine in Registrul Comerţului J40/3940/1991 convoacă: Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (A.G.O.A.)
la data de 04.03.2021 ora 13.00, la sediul societăţii din Bucureşti,
Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă de 24.02.2021,
având următoarea ordine de zi: 1.Alegerea a patru administratori
provizorii ai societăţii ROMAERO S.A. ca urmare a expirării, la
data de 08.01.2021, a mandatului de administrator provizoriu al
domnul Gheorghe Adrian Miuțescu și la data de 08.03.2021
mandatelor de administrator provizoriu ale domnului Viorel-Dan
DOBRA, domnului Teodor Iulian Gheorghe şi doamnei Doina
Variu. 2.Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii
aleşi la pct.1; 3.Împuternicirea reprezentantului Ministerului
Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.A. pentru
semnarea contractelor de mandat/actelor adiționale la contractele
de mandat ale administratorilor provizorii ai societății.4.Stabilirea
indemnizației brute fixe lunare a administratorilor societății; 5.
Stabilirea limitei maxime a remunerației Directorului General al
societății; 6.Aprobarea încheierii unui contract de închiriere cu
Asociația “Șansa Ta” pe o perioadă de 1 an. 7.Aprobarea ex-date
de 22.03.2021 şi a datei de 23.03.2021 ca dată de înregistrare; 8.
Aprobarea împuternicirii Directorului General al societății
ROMAERO S.A. pentru a semna documentele necesare privind
înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte
persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate mai sus. La sedinţă pot participa
şi vota numai acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor
societăţii la data de 24.02.2021, stabilită ca dată de referinţă. Documentele şi informaţiile referitoare la problemele
incluse pe ordinea de zi precum şi proiectul de hotărâre supus
dezbaterii şi aprobării A.G.O.A. sunt disponibile la sediul
ROMAERO S.A., la Secretariatul A.G.A., începând cu data de
01.02.2021, precum şi pe website-ul societăţii ROMAERO S.A.:
www.romaero.com. Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând,
individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social au
dreptul: de a introduce până la data de 16.02.2021 puncte pe
ordinea de zi a adunării generale ordinare a acţionarilor, cu
condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un
proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală
ordinară a acţionarilor; de a prezenta până la data de 16.02.2021
proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a adunării generale ordinare. Fiecare
acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe
ordinea de zi a adunării generale. Societatea are obligaţia de a
răspunde la întrebările adresate de acţionari, sub condiţia respectării art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Drepturile
prevăzute anterior pot fi exercitate numai în scris (transmise prin
servicii de curierat sau prin mijloace electronice). ista cuprinzând
informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţia de
administrator provizoriu se află la dispoziţia acţionarilor, putând
fi consultată şi completată la propunerea acestora, la sediul
ROMAERO S.A., la Secretariatul A.G.A., începând cu data de
01.02.2021. Propunerile de candidaţi pentru funcţia de administrator provizoriu se pot depune la registratura societăţii până la
data de 16.02.2021 sau pot fi transmise prin email cu semnatura
electronica extinsa incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind
semnatura electronică până la data de 16.02.2021 la adresa
office@romaero.com, menţionând la subiect: „Pentru Adunarea
Generală Ordinară A Acţionarilor Din 04/05.03.2021.” Acţionarii
înscriși în registrul acţionarilor la data de referință pot exercita
dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență.
Formularul de vot prin corespondență atât în limba română, cat şi
în limba engleză, se pun la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii precum şi pe pagina de Internet a societăţii www.romaero.
com, începând cu data de 01.02.2021. Formularul de vot prin
corespondență, completat de către acţionar şi însoțit de o copie a
actului de identitate a acţionarului persoană fizică, respectiv
Certificat de înregistrare eliberat de ORC împreună cu copia
actului care dovedeşte calitatea de reprezentant legal al acestora,
în cazul persoanelor juridice, sunt expediate sau se depun la sediul
Societăţii cu cel puţin o oră înainte de adunare (04/05.03.2021 ora
12.00) cu menţiunea scrisă pe plic în clar şi cu majuscule “Vot Prin
Corespondenţă Pentru Adunarea Generală Ordinară A Acţionarilor Din 04/05.03.2021”. Buletinele de vot prin corespondenţă
care nu sunt primite în forma şi în termenul stipulat în prezentul
convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezenţă şi vot precum şi la numărătoarea voturilor în

ANUNȚURI
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. În temeiul prevederilor legale (art. 92 alin. (10) – Legea nr. 24/2017), acţionarii pot fi
reprezentaţi de alţi acţionari, în baza unei Împuterniciri speciale
(Procuri speciale), înscris sub semnatură privată, pusă la dispoziţie
de către Consiliul de Administraţie sau în baza unei Împuterniciri
generale (Procuri generale). Forma Împuternicirii speciale
(Procurii speciale) atât în limba română, cât şi în limba engleză, se
pun la dispoziţia acţionarilor atât la sediul societăţii cât şi pe
pagina de Internet a societăţii www.romaero.com şi pot fi consultate începând cu data de 01.02.2021. Împuternicirea specială
(Procura specială) se depune sau se poate expedia, în original, la
societate cu cel puţin o oră înainte de adunare (04/05.03.2021 ora
12.00). În cazul în care Împuternicirea specială (Procura specială)
se expediază prin poştă trebuie făcută pe plic menţiunea scrisă în
clar şi cu majuscule “Pentru Adunarea Generală Ordinară A
Acţionarilor Din 04/05.03.2021”. Procurile speciale care nu sunt
primite în termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi
acceptate de către Societate. Formularele de vot prin corespondenţă sau împuternicirile speciale pot fi transmise şi prin email cu
semnatură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.
455/2001 privind semnatura electronică până cel târziu cu o oră
înainte de adunare (04/05.03.2021 ora 12.00), la adresa office@
romaero.com, menţionând la subiect: “Pentru Adunarea Generală
Ordinară A Acţionarilor Din Data De 04/05.03.2021”. Reprezentarea acţionarilor în cadrul adunării generale de către alte
persoane decât acţionarii se poate face şi în baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale) valabilă pentru o perioadă care nu
va depăşi 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în
toate aspectele aflate în dezbaterea adunării generale a acţionarilor societăţii cu condiţia ca împuternicirea generală să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui Intermediar
definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau
unui avocat. Împuternicirile generale (Procurile generale) trebuie
să conţină informaţiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul
ASF nr. 5/2018 și se depun/expediază la societate cu cel puţin o oră
înainte de adunare (04/05.03.2021 ora 12.00), în copie, cuprinzând
menţiunea conformităţii cu originalul, sub semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale Împuternicirilor generale (Procurilor generale) sunt reţinute de societate, făcându-se menţiune
despre acestea în procesul verbal al adunării generale. Acţionarii
nu pot fi reprezentaţi în adunarea generală a acţionarilor, pe baza
unei Împuterniciri generale (Procuri generale), de către o persoană
care se află într-o situaţie de conflict de interese, în conformitate
cu dispoziţiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul neîntrunirii condiţiilor de
cvorum/validitate prevăzute de Actul Constitutiv al societăţii
pentru prima convocare, A.G.O.A. se reprogramează pentru data
de 05.03.2021, în acelaşi loc, la aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine de zi
şi dată de referinţă. Informaţii suplimentare se pot obţine la
telefon 021/599.41.04 ; fax 021/319.20.82.”
l CONPET S.A. Convocator Consiliul de Administraţie al
„Conpet” S.A. societate administrată în sistem unitar, înființată și
funcționând în conformitate cu legislația română aplicabilă, cu
sediul social în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova
sub nr. J29/6/1991, cod de înregistrare fiscală RO 1350020, având
capitalul subscris și vărsat în sumă de 28.569.842,40 lei, denumită
în continuare „Conpet” S.A. sau „Societatea”), în conformitate cu
prevederile Legii societăților nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/ 2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și
completată prin Legea nr. 111/ 2016, ale Legii nr. 24/ 2017 privind
emitenții de instrumente financiare și operaţiuni de piaţă, ale
Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018 privind emitenții de instrumente
financiare și operațiuni de piață, și ale altor acte aplicabile,
precum și cu Actul Constitutiv al Societăţii, întrunit în ședinţa
Consiliului de Administrație din data de 28.01.2021 Convoacă
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (A.G.E.A.)
pentru data de 10.03.2021, ora 10:00, la sediul Societăţii Conpet
S.A. situat în Municipiul Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, județul
Prahova, cu următoarea: Ordine de zi: 1. Alegerea unui secretar al
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (A.G.E.A.). 2.
Aprobarea majorării capitalului social cu valoarea maximă de
108.798.558 lei reprezentând aport în natură (terenuri) în valoare
de 63.882.386,70 lei și numerar în valoare de maxim 44.916.171,30
lei, de la valoarea actuală de 28.569.842,40 lei la valoarea de

maxim 137.368.400,40 lei prin emiterea unui număr maxim de
32.969.260 acțiuni noi, nominative, dematerializate, la un preț de
3,3 lei/ acțiune, egal cu valoarea nominală, fără primă de
emisiune, din care: (i) 19.358.299 acțiuni noi în sumă de
63.882.386,70 lei reprezentând aportul în natură al Statului român
cu terenurile în suprafață totală de 554.537,61 mp care fac
obiectul a 48 de certificate de atestare a dreptului de proprietate
pentru care Conpet a obținut în perioada 2001 - 2005 certificate de
atestare a dreptului de proprietate. Terenurile reprezentând
aportul în natură, respectiv valoarea aportului sunt prezentate în
Raportul de evaluare anexat; (ii) 13.610.961 acțiuni noi în sumă de
44.916.171,30 lei care vor fi oferite, în cadrul exercitării dreptului
de preferință, spre subscriere în schimbul aportului în natură al
Statului Român celorlalți acționari ai Conpet, respectiv persoanelor care au calitatea de acționar la data de înregistrare, în
vederea menținerii cotelor de participație deținute în capitalul
social al societății Conpet la data de înregistrare. Acționarii
Conpet își vor putea exercita drepturile de preferință în interiorul
termenului de maxim o lună de la data menționată în prospect,
dată ulterioară datei de înregistrare și datei de publicare a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a, respectiv aceștia vor avea
dreptul să subscrie un număr de acțiuni proporțional cu numărul
de acțiuni deținute la data de înregistrare. Acțiunile noi vor fi
oferite pentru subscriere la valoarea nominală, respectiv 3,3 lei/
acțiune fără primă de emisiune. Rata de subscriere va fi de
3,808161 determinată prin raportul dintre numărul maxim de
acțiuni noi emise pentru exercitarea dreptului de preferință
(32.969.260 de acțiuni) și numărul total de acțiuni deținute de
acţionari în capitalul social existent (8.657.528 de acțiuni). Astfel,
fiecare acţionar înscris la data de înregistrare, poate subscrie la
fiecare acțiune deținută 3,808161 acțiuni nou emise. Numărul
cuvenit de acțiuni noi ce pot fi subscrise în baza drepturilor de
preferinţă deținute se calculează prin înmulțirea Ratei de
subscriere (3,808161) cu numărul de acțiuni deținute, iar rezultatul, în cazul în care nu este un număr întreg, se rotunjește în jos
până la cel mai apropiat număr întreg. După expirarea termenului
de exercitare a drepturilor de preferință toate acțiunile nesubscrise
vor fi anulate. 3. Aprobarea transferului la rezervele societății a
sumei de 2,3 lei reprezentând diferența de aport în natură al
Statului Român pentru care nu se poate emite o acțiune întreagă.
4. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru
îndeplinirea oricăror și a tuturor formalităților necesare pentru
ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, incluzând, dar fără a se limita la, inițierea
(selectarea intermediarului pentru întocmirea prospectului de
ofertă, aprobarea prospectului și anunțului de ofertă de majorare
de capital social și coordonarea procesului de depunere a tuturor
documentelor aferente aprobării Prospectului de ofertă de către
Autoritatea de Supraveghere Financiară), derularea (inclusiv
stabilirea și aprobarea procedurii de subscriere, modalitățile de
plată, data plății, locul în care se realizează operațiunile, constatarea și validarea subscrierilor efectuate, anularea acțiunilor
nesubscrise, stabilirea valorii exacte cu care se majorează capitalul
social), închiderea (aprobarea majorării capitalului social în urma
subscrierii și plății prețului/ liberării noilor acțiuni), înregistrarea
și operarea majorării capitalului social, modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al Societății, redactarea și semnarea
tuturor documentelor și îndeplinirea oricăror formalități pentru
punerea în aplicare și înregistrarea majorării capitalului social la
autoritățile competente. 5. Aprobarea datei de înregistrare
09.04.2021 propusă de Consiliul de Administraţie, cu ex date
08.04.2021 și data plății 12.04.2021 (conform Regulamentului
A.S.F. nr. 5/ 2018). 6. Împuternicirea Președintelui ședinței
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru semnarea
Hotărârii A.G.E.A. și pentru efectuarea formalităților necesare
înregistrării hotărârii A.G.E.A., publicării în Monitorul Oficial al
României Partea a IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de
a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate. În cazul în care la data primei convocări a A.G.E.A., respectiv 10.03.2021, ora 10:00, nu sunt
îndeplinite condiţiile de cvorum/ validitate prevăzute de lege și de
Actul Constitutiv pentru desfășurarea adunării generale,
A.G.E.A. va avea loc în data de 11.03.2021, ora 10:00 (a doua
convocare), la sediul Societăţii din Municipiul Ploiești, str. Anul
1848, nr. 1-3, cu aceeași ordine de zi. La A.G.E.A. (prima convocare și a doua convocare) au dreptul să participe și să voteze doar

acționarii care sunt înregistrați ca acționari ai Societății „Conpet”
S.A. la data de 01.03.2021 (data de referinţă) în Registrul Acţionarilor Societății ţinut și eliberat de către Depozitarul Central S.A.
Proiectul de hotărâre al A.G.E.A. și documentele și materialele de
ședință sunt disponibile, atât în limba română, cât şi în limba
engleză, pe pagina de internet a Societății la adresa www.conpet.
ro, secţiunea „Relaţia cu investitorii/ Documente A.G.A.” A.G.E.A. din 10.03.2021, începând cu data de 05.02.2021, ora
08:00, precum și la sediul Societății (Biroul Secretariat C.A. și
A.G.A.), începând cu data de 05.02.2021, în zilele lucrătoare, între
orele 8:00 - 14:30. Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii
ale documentelor informative referitoare la punctele incluse pe
ordinea de zi a A.G.E.A. Unul sau mai mulţi acţionari, reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al
Societății, are/ au dreptul: 1) de a introduce puncte pe ordinea de
zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu condiţia
ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de
hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, solicitările
urmând a fi primite de către Societatea „Conpet” S.A. în termen
de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până
la data de 16.02.2021, ora 10:00. 2) de a prezenta proiecte de
hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi a adunării generale, solicitările urmând a fi primite
de către Societatea „CONPET” S.A. în termen de cel mult 15 zile
de la data publicării convocării, respectiv până la data de
16.02.2021, ora 10:00. În cazul în care exercitarea dreptului de a
introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale determină
modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, Societatea va
face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului A.G.E.A. cuprinzând ordinea de zi completată/ revizuită
înainte de data de referinţă 01.03.2021. În situația în care ordinea
de zi a adunării generale va fi completată/ revizuită, iar acţionarii
nu transmit împuternicirile speciale și/ sau formularele de vot prin
corespondenţă actualizate, împuternicirile speciale și formularele
de vot prin corespondenţă transmise anterior completării/ revizuirii ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele
din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi completată/ revizuită.
Solicitările privind introducerea unor puncte suplimentare pe
ordinea de zi a A.G.E.A./ supunerea spre aprobare A.G.E.A. a
unor proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi
sau pentru punctele solicitate a fi incluse pe ordinea de zi, însoțite
de justificarea/ proiectele de hotărâre propuse spre adoptare de
adunarea generală pentru punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a A.G.E.A., trebuie formulate în scris către
Consiliul de Administrație, cu respectarea termenelor sus-menţionate și vor fi transmise prin orice formă de servicii de curierat cu
confirmare de primire, direct la sediul „Conpet” S.A., în Ploiești,
str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, în plic închis, cu menţiunea
„Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. - Pentru Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor din data de 10.03.2021”, sau prin
e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform
Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, la adresa actionariat@conpet.ro. Acţionarii Societăţii, indiferent de cota de
participare la capitalul social, au dreptul să adreseze întrebări în
scris, în limba română sau în limba engleză, privind punctele de pe
ordinea de zi a A.G.E.A., întrebările urmând a fi transmise la
sediul Societăţii din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova,
prin orice formă de servicii de curierat cu confirmare de primire,
direct la sediul „Conpet” S.A., în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3,
jud. Prahova, în plic închis, cu menţiunea „Biroul Secretariat C.A.
și A.G.A. - Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din data de 10.03.2021” sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/ 2001 privind
semnătura electronică, la adresa actionariat@conpet.ro, până la
data de 24.02.2021, ora 10:00. Pentru identificarea acționarului
persoană fizică, sau, după caz, a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică,
care adresează întrebări sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, aceștia vor
anexa solicitării respective și copii ale documentelor care să le
ateste identitatea. Răspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate pe pagina de web a Societăţii, la adresa www.conpet.ro,
secţiunea „Relaţia cu investitorii - Informaţii tranzacţionare Întrebări frecvente” precum și în secţiunea „Relaţia cu investitorii/ Documente A.G.A.” - A.G.E.A. din 10.03.2021. La A.G.E.A.
pot participa și vota numai acționarii înregistrați la data de referință 01.03.2021, personal sau prin reprezentanți, în baza unei

împuterniciri speciale sau generale, conform dispozițiilor legale.
Formularul de împuternicire specială și împuternicire generală
vor fi disponibile începând cu data de 05.02.2021, ora 08:00, în
limba română și în limba engleză, în format electronic pe pagina
de web a acesteia, la adresa www.conpet.ro secţiunea „Relaţia cu
investitorii/ Documente A.G.A.” - A.G.E.A. din 10.03.2021, și la
sediul Societăţii, Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., începând cu
data de 05.02.2021, în zilele lucrătoare, între orele 8:00 - 14:30.
Împuternicirea specială va conține modalitatea de identificare a
calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, precum și
instrucțiuni specifice de vot, cu precizarea clară a opțiunii de vot
„pentru” sau „împotrivă” sau „abținere” pentru fiecare punct
supus aprobării inclus pe ordinea de zi a A.G.E.A. Formularul de
împuternicire specială va fi actualizat de către Societate dacă se
vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a A.G.E.A. În situația
discutării în cadrul A.G.E.A., în conformitate cu prevederile
legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului
acționarului reprezentat. Acţionarul poate acorda împuternicire
generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani,
permiţând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în
dezbaterea adunărilor generale ale acţionarilor a unuia sau mai
multor emitenţi identificaţi în împuternicire, în mod individual
sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie
de emitenţi, inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie. Împuternicirea generală va putea fi acordată de acționar, în calitate de
client, doar unui intermediar definit conform prevederilor art. 2,
alin. (1), pct. 20 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, sau unui avocat. Împuternicirea specială în original, semnată și, după caz, ștampilată,
precum și împuternicirea generală semnată, înainte de prima ei
utilizare, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului legal și însoțită de o declarație pe propria răspundere în original semnată și, după caz,
ștampilată, dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de
avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din care să reiasă că împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului
sau, după caz, avocatului și că împuternicirea este semnată de
acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă,
dacă este cazul, precum și mandatul primit prin Ordin al Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pentru participarea reprezentatului statului în Adunarea Generală a
Acționarilor, în original, vor fi depuse, în limba română sau în
limba engleză, la sediul „Conpet” S.A., în Ploiești, str. Anul 1848,
nr. 1-3, jud. Prahova, cu minim 24 ore înainte de adunare,
respectiv până la data de 09.03.2021, ora 10:00, în plic închis, cu
menţiunea: „Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. - Pentru Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor din data de 10.03.2021”,
sau se pot transmite cu semnătura electronică extinsă încorporată
conform prevederilor Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, până la aceeași dată și oră antemenționate, pe adresa de
e-mail: actionariat@conpet.ro, sub sancţiunea prevăzută de art.
125, alin. (3) din Legea nr. 31/ 1990 privind societăţile, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care reprezentantul
acționarului/ acționarilor este o instituție de credit care prestează
servicii de custodie, aceasta poate participa și vota în cadrul
A.G.E.A., în condițiile în care prezintă Societății, până la data de
09.03.2021, ora 10:00, în original, o declarație pe propria răspundere, semnată și după caz, ștampilată, de reprezentantul legal al
instituției de credit, în care se precizează în clar, numele/ denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă
și votează în cadrul A.G.E.A., precum și faptul că instituția de
credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar pe
baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de
comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri
speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în
adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în
limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de
acționari la data de referință de 01.03.2021. Acționarii înregistrați
la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență,
înainte de A.G.E.A., prin utilizarea formularului de vot prin
corespondență, disponibil în limba română și în limba engleză,
începând cu data de 05.02.2021, ora 08:00, în format electronic pe
pagina de web a acesteia, la adresa www.conpet.ro secţiunea
„Relaţia cu investitorii/ Documente A.G.A.” - A.G.E.A. din
10.03.2021, precum și la sediul Societăţii (Biroul Secretariat C.A.

și A.G.A.), începând cu data de 05.02.2021, în zilele lucrătoare,
între orele 8:00 - 14:30. Formularele de vot prin corespondenţă
trebuie completate și semnate de către acționari persoane fizice și
însoțite de copia actului de identitate al acționarului semnat
conform cu originalul de către titularul actului de identitate/
completate și semnate de către reprezentantul legal al acționarului
persoană juridică, însoțite de documentul oficial care îi atestă
calitatea de reprezentant legal. Calitatea de acționar, precum și, în
cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza
listei acționarilor de la data de referință/ de înregistrare, primită
de Societate de la Depozitarul Central S.A. sau, după caz, pentru
date diferite de data de referință/ de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate Societății de către acționar, emise
de Depozitarul Central S.A., sau de către participanții definiți
conform legislației privind piața de capital, care furnizează
servicii de custodie: a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de
acționar și numărul de acțiuni deținute; b) documente care atestă
înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul
Central S.A./ respectivii participanți. În cazul în care datele
privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la
Depozitarul Central de către acționarul persoană juridică până la
data de referință, dovada de reprezentant legal se face pe baza
unui certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, în original sau în copie conformă cu originalul, sau orice alt
document emis de către o autoritate competentă din statul în care
acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, emise cu cel puțin 3 luni înainte de data publicării
convocatorului. Documentele care atestă calitatea de reprezentant
legal, întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor
fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în
limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea
sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant
legal al acționarului. Formularele de vot prin corespondenţă,
însoțite de documentele legale, vor trebui transmise în original, în
limba română sau în limba engleză, prin orice formă de servicii de
curierat cu confirmare de primire, direct la sediul „Conpet” S.A.,
în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, în plic închis, cu
menţiunea „Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. - Pentru Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor din data de 10.03.2021”
sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată
conform Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, la
adresa actionariat@conpet.ro, până la data de 09.03.2021, ora
10:00. Formularele de vot prin corespondență/ împuternicirile
speciale sau generale care nu sunt primite la sediul Societăţii în
termenele indicate, respectiv până la data de 09.03.2021, ora 10:00,
nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorităţii în A.G.E.A. Regulile stabilite prin prezentul convocator,
pentru organizarea ședinței A.G.E.A., din data de 10.03.2021
(prima convocare)/ 11.03.2021 (a doua convocare) vor fi completate de prevederile legale aplicabile întreprinderilor publice ale
căror acțiuni sunt tranzacționate pe piața valorilor mobiliare.
Având în vedere recomandările autorităților publice române în
legatură cu prevenirea/ limitarea răspândirii Covid-19, în măsura
în care restricțiile impuse pentru gestionarea situației generate de
Covid-19 vor fi menținute, societatea Conpet S.A. reiterează
recomandările adresate acționarilor, după cum urmează: - să
acceseze materialele de ședință aferente ordinii de zi în format
electronic, disponibile pe web-site societății la adresa www.conpet.
ro, link-ul Relația cu Investitorii/ Documente AGA/ A.G.E.A.
10.03.2021, atât în limba română, cât şi în limba engleză, mai
degrabă decât în format fizic la sediul societății; - să voteze prin
corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea
Formularului de vot prin corespondență; - să utilizeze, ca mijloace
de comunicare, e-mailul cu semnatură electronică extinsă încorporată, mai degrabă decât transmiterea prin poștă sau prin curier la
Sediul Societății atunci când înaintează (i) propuneri cu privire la
adăugarea de noi puncte pe ordinea de zi a A.G.E.A., (ii) proiecte
de hotărâre, (iii) întrebări scrise înainte de A.G.E.A., (iv) Împuternicire pentru reprezentarea în A.G.E.A. sau (v) Formular de vot
prin corespondență. La nivelul societății vor fi aplicate restricțiile
legale în vigoare la data desfășurării adunărilor generale ale acționarilor, cu privire la limitarea numărului de participanți la
evenimente desfășurate în spații închise, numai în funcție de
deciziile exprese adoptate de autorități. Informaţii suplimentare se
pot obţine la sediul „Conpet” S.A. din Ploiești, str. Anul 1848, nr.
1-3, Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., tel. 0244.401.360 int. 2655,

ANUNȚURI

2579, fax 0244.516.451, între orele 08:00 - 14:30, e-mail: actionariat@conpet.ro. Preşedintele Consiliului de Administraţie Cristian
- Florin Gheorghe.

LICITAŢII
l S.C Andibo SRL prin lichidator judiciar CII Cismaru Elena
vinde prin licitatie publica sau negociere imobilul in suprafata
construita de 182.64 mp situat in Comuna Isvoarele, jud.Giurgiu,
la pretul de 22.500 euro, pret redus cu 50%. Licitatiile vor avea
loc in zilele 3, 4, 5, 8, 10 si 12 februarie 2021, orele 14 la sediul
lichidatorului judiciar din Ploiesti, str.Plaiesilor, nr.47, jud.
Prahova. Regulamentul de vanzare si caietul de sarcini se pot
obtine de la sediul lichidatorului judiciar. Relatii suplimentare la
tel:0728.878.298.
l S.C Andibo SRL prin lichidator judiciar CII Cismaru Elena
vinde prin licitatie publica sau negociere directa stoc de produse
din categoria bunurilor destinate amenajari de tamplarie pvc la
pretul de 132.908 lei plus TVA, pret redus cu 15%. Licitatiile vor
avea loc in zilele 3, 4, 5, 8, 10 si 12 februarie 2021, orele 13:00, la
sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str.Plaiesilor, nr.47, jud.
Prahova. Regulamentul de vanzare si caietul de sarcini se pot
obtine de la sediul lichidatorului judiciar. Relatii suplimentare la
tel:0728.878298.
l Just Insolv SPRL anunta ca anuleaza vanzarea la licitaţie
publică a urmatoarelor bunuri mobile aflate in patrimoniul SC
COREX & C.B SRL: Volkswagen Jetta si ATV Ranger, bunuri
pentru care s-a efectuat publicitate in editia din 26.01.2021 a
ziarului Jurnalul National.
l Sucursala CEC Bank Zalău cu sediul în Bulevardul Mihai
Viteazu, nr.7, bloc.D, județul Salaj, organizează în data
de 19 februarie 2021, ora 10:00, licitaţie deschisă fără preselecţie
pentru vânzarea unui autoturism Dacia Logan, conform detaliilor
următoare: Nr.înm. B 66 JFY, an fabr.2007, primul proprietar,
motor 1.461cmc, motorină, 125.406km rulați, culoare gri, preţul
minim de pornire de 5.800Lei. Dosarul de prezentare se poate
achiziționa de la sediul Sucursalei CEC Bank Zalău, contra sumei
de 20Lei /dosar -inclusiv TVA, până la data de 17 februarie 2021,
între orele 09:00-17:00. Vizionarea autoturismului se poate face la
sediul de mai sus, de către persoanele care au achizitionat dosarul
de prezentare, numai în zilele lucrătoare din perioada
03 februarie-15 februarie 2021 și în intervalul orar 09:00-15:00.
Informaţii suplimentare puteţi obţine la telefon 0260/611.163;
0260/611.750, int.41006.
l Debitorul Mercatorum Finanace SRL societate in faliment, prin
lichidator judiciar DINU, URSE SI ASOCIATII S.P.R.L., scoate
la vanzare bunul imobil: -Apartament: situat in Bucuresti str.
Stirbei Voda , nr.20, ET.4, Sector 1, Bucuresti. Pretul de pornire a
licitatiei este de 240.000 Euro inclusiv TVA. Participantii la licitatie vor trebui sa achizitioneze cel mai tarziu cu o zi inainte de
data si ora stabilita pentru licitatie Caietul de Sarcini. Pretul
caietului de sarcini este de 2.000 lei, exclusiv TVA, pentru bunul
imobil. Contravaloarea caietului de sarcini se va achita prin OP in
contul nr. RO43 INGB 5514 9999 0051 3726, deschis la ING Bank
sucursala Dorobanti, pe seama lichidatorului judiciar Dinu, Urse
si Asociatii SPRL sau in numerar la sediul lichidatorului judiciar
din Bucureşti, Str. Buzesti nr. 71, et. 5, sector 1. Participarea la
licitatie este conditionata de consemnarea in contul nr. RO40
BREL 0002 0011 2087 0100, deschis la Libra Internet Bank SA,
cel mai tarziu cu o zi inainte de data si ora stabilita pentru licitatie, a garantiei de 10% din pretul de pornire al licitatiei pentru
fiecare bun pentru care se liciteaza. Prima sedinta de licitatie a fost
fixata in data de 22.02.2021, ora 14:00 iar daca bunul imobil nu se
adjudeca la aceasta data, urmatoarele licitatii vor avea loc in data
de 01.03.2021, 08.03.2021, 15.03.2021, 22.03.2021, 29.03.2021,
05.04.2021, 12.04.2021, 19.04.2021, 26.04.2021 ora 14:00. Toate
sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti nr. 71, et. 5, sector 1. Pentru relatii
suplimentare sunati la 021.318.74.25, email: dinu.urse@gmail.
com.
l SCP INSOLVEIN SPRL Timişoara, cu sediul în Timişoara, str.
Simion Bărnuțiu, nr.71, ap.1, în calitate de lichidator judiciar al
SC Riviere Construct SRL Timişoara, J35/2651/2008,
CUI:24212930, organizează licitație publică cu strigare în fiecare
zi de vineri a fiecărei săptămâni, începând cu data de 26.02.2021,
ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar, pentru vânzarea
bunului mobil după cum urmează: Excavator Liebherr 912, preț

de pornire 19.400Lei. Prețurile de pornire a licitației la aceste
bunuri nu conțin TVA. Cei interesați să participe la licitația
publică cu strigare vor depune ofertele de cumpărare la sediul
lichidatorului judiciar indicat mai sus. Toți cei care pretind vreun
drept asupra bunurilor mobile licitate să anunțe lichidatorul judiciar, înainte de data stabilită pentru licitație (26.02.2021) sub
sancțiunea de a nu mai fi ținuți în seamă după această dată. Alte
informații le puteți af la de la lichidatorul judiciar la
tel.0256.206.661.
l Sc Delta Fish Srl Tulcea, cu sediul în Tulcea, str.Spitalului,
nr.32, Punct de lucru Pepiniera Piscicolă Babadag, sat Enisala,
comuna Sarichioi, județul Tulcea, beneficiar al contractului de
finanțare nr.446/01.09.2020, pentru proiectul Investiții productive
în acvacultura, cod SMIS 135165, sursa de finanțare POPAM
2014-2020, Apelul nr.7 din perioada 22.10.2019-20.12.2019,
Măsura II. Investiții productive în acvacultură. Invită persoanele
juridice sau fizice interesate să depună oferte în scopul atribuirii
contractului de Furnizare Tocător vegetație (1 buc), Furnizare
Sistem monitorizare parametri 8 bazine piscicole (1 sistem), Furnizare Aerator cu accesorii (8 buc.), Furnizare Excavator tehnologic
pe șenile (1 buc), prin procedura competitiva conform OMFE
nr.1284/2016. Potențialii ofertanți pot intra în posesia documentației de atribuire și a specificațiilor tehnice prin accesarea adresei
URL: https://www.fonduri-ue.ro/anunturi sau la adresa Punctului
de lucru al beneficiarului din sat Enisala, comuna Sarichioi, Pepiniera Piscicolă Babadag, județul Tulcea, email: deltafish.enisala@
yahoo.com. Persoană de contact: Ivanov Cornel -Responsabil legal
de proiect, tel.0722.652.403.
l 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul
de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact:
Primăria Independența, str. Unirii, nr. 42, Independența, judeţul
Călărași, telefon 0242535353, fax 0242535433, email primarindependenta@yahoo.com 2. Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat: Închirierea a patru suprafețe de teren extravilan din domeniul privat al comunei Independența astfel:o suprafață de 4,46 ha, situată în tarlaua 14/2, parcela
10/1, o suprafață de 14,32 ha situată în tarlaua 61, parcela 1, o
suprafață de 15,33 ha situată în tarlaua 34, parcelele 1,2,3 și o
suprafață de 19,24 ha situate în tarlaua 52/1 parcela 1, pentru
cultivarea plantelor furajere. Închirierea se face în baza HCL nr.
49/17.12.2020, HCL nr. 50/17.12.2020, HCL, nr. 51/17.12.2020,
HCL nr.52/17.12.2020, HCL nr.4/27.01.2021 și a O.U.G. nr.
57/2019, privind Codul Administrativ. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: se depune
solicitare scrisă la sediul Primăriei comunei Independența. 3.2.
Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului
din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din
documentația de atribuire: : birou achiziții publice, Primăria
comunei Independența, str. Unirii, nr. 42, telefon 0242535353, fax
0243535433, e-mail: primarindependenta@yahoo.com. 3.3. Costul
și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ: contravaloarea documentației de atribuire în
cuantum de 30 lei, se achită la casieria instituției. 3.4. Data-limită
pentru solicitarea clarificarilor: 12/02/2021, ora 14:30. 4. Informații
privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor:
22/02/2021, ora 09:00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria comunei Independența, str. Unirii, nr. 42. 4.3. Numărul
de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar. 5.
Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere
a ofertelor: 22/02/2021, ora 10:00, la Căminul Cultural Independența, str. Unirii, nr.44, sat Independența, comuna Independența,
județul Călărași. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Călărași, str. București, nr. 106, telefon 0242311947, e-mail trcl@just.ro.
l 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul
de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact:
Comuna Giulești, Nr. 114, Giulești, judeţul Maramureș, telefon
0722205797, fax 0262375201, email primaria@ primariagiulesti.ro
2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează
să fie închiriat: Închirierea a 5 loturi pajiști permanente, în suprafață totală de 487.3 ha din domeniul public al comunei Giulești,

județul Maramureș, în conformitate cu O.U.G. 57/2019 și a H.C.L.
3/22.01.2021 3. Informații privind documentația de atribuire: se
regăsesc în caietul de sarcini 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin
care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: Documentația poate fi ridicată de la
sediul Primăriei comunei Giulești. județul Maramureș 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din
cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din
documentația de atribuire: Secretariat - persoană de contact
Aurica Ivanciuc - Primăria comunei Giulești, localitatea Giulești,
nr. 114, județul Maramureș 3.3. Costul și condițiile de plată pentru
obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Costul documentației de atribuire este de 250 de lei, se poate achita la sediul
Primăriei comunei Giulești, Compartiment Taxe și Impozite sau
În contul RO25TREZ 43721340202 XXXXX deschis la Trezoreria
Sighetu Marmației, cu mențiunea ,,Documentație de atribuire
închiriere” 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
15/02/2021, Ora 15:45 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 23/02/2021, Ora 15:45 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Giulești, localitatea Giulești, nr. 114, județul Maramureș 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar 5. Data și
locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 24/02/2021, Ora 10:00 la sediul primăriei Comunei Giulești,
comuna Giulești, localitatea Giulești, nr. 114, județul Maramureș
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail
ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Maramureș, Bulevardul
Republicii 2A, Baia Mare 430264, tel. 0262218235, tr-maramures-reg@just.ro 7. Data transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 27/01/2021 PRIMAR
LAURENȚIU BATIN phone: 0722205797
l 1. Informaţii generale privind concendentul: Unitatea Administrativ Teritorială Deleni , cu sediul în sat Deleni com. Deleni, str.
Principală nr. 1217 B, jud. Iaşi cod fiscal 4541203 , loc.Deleni ,
telefon / fax 0232732070/0232722043 , persoana de contact: Niţă
Elena , tel. / fax:0730708454 / 0232732043. 2. Informaţii generale
privind obiectul concesiunii: Teren în suprafaţă de 356 m.p.
împărțit în două loturi , destinat pentru funcționarea unui
magazin existent , amplasat conform cărții funciare nr. 60939,
aparținînd domeniului public al comunei Deleni, aprobat prin
Hotarirea Consiliului Local Deleni nr.128 din 15.10.2020 și OUG
57 / 2019 privind Codul Administrativ. 3. Informaţii privind
documentaţia de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1
Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
Documentaţia de atribuire se poate achiziţiona de la sediul Primăriei Deleni printr-o solicitare scrisă sau verbală; 3.2 Denumirea şi
adresa compartimentului din cadrul concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Achiziţii publice din cadrul Primăriei com.Deleni, str.
Principala nr. 1217 B; 3.3 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: este gratuită. 3.4 Data
limită pentru solicitarea clarificărilor : 11.02.2021, ora 14:00 4.
Informaţii privind ofertele: 4.1 Data limită de depunere a ofertelor
: 19.02.2021, ora 14:00 4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria comunei Deleni, sat Deleni , jud.Iaşi; 4.3 Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un singur exemplar. 5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 22.02.2021 ora 10:00, la sediul Primăriei
com.Deleni, jud. Iasi. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon,
fax si/sau adresa de email a instanţei competente în soluţionarea
litigiilor apărute: Tribunalul Iaşi str.Atanasie Panu nr.25 telefon
0232 / 260600 , fax:0232 / 260411; e-mail tr-iasi-reg@just.ro. 7.
Data transmiterii anunţului de licitaţíe către instituţiile abilitate în
vederea publicării: 28.01.2021
l 1. Informaţii generale : Unitatea Administrativ Teritorială
Deleni , cu sediul în sat Deleni com. Deleni, str. Principală nr.
1217 B, jud. Iaşi cod fiscal 4541203, loc.Deleni, telefon/ fax
0232732070/0232722043 , persoana de contact: Niţă Elena, tel./
fax:0730708454 / 0232732043. 2. Informaţii generale privind
obiectul închirierii:Teren în suprafaţă de 538,9429 ha islaz,
împărțit în 6 ( șase) loturi, destinat exclusiv păşunatului vitelor din
comuna Deleni, amplasat conform cărților funciare nr.: 60335,
60955, 61504 , 61518, 61523, 61529, aparținînd domeniului public
al comunei Deleni, aprobat prin Hotarirea; Consiliului Local
Deleni nr.6 din 21.01.2021 și OUG 57 / 2019 privind Codul Administrativ;3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini 3.1 Modalitatea sau modalităţile prin care

persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentaţia de atribuire se poate achiziţiona de la sediul Primăriei Deleni printr-o solicitare scrisă sau
verbală; 3.2 Denumirea şi adresa compartimentului din cadrul
locatorului , de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Achiziţii publice din cadrul
Primăriei com.Deleni3.3 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar : este gratuită 3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 11.02.2021 , ora 14:00; 4.Informaţii privind
ofertele: 4.1 Data limită de depunere a ofertelor: 19.02.2021, ora
14:00; 4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria
comunei Deleni, sat Deleni , jud.Iaşi; 4.3 Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare ofertă:un singur exemplar. 5. Data şi
locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: : 22.02.2021 ora 11:30, la sediul Primăriei com.Deleni, jud.
Iasi. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax si/sau adresa
de email a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute:
Tribunalul Iaşi str.Atanasie Panu nr.25 telefon 0232 / 260600 ,
fax:0232 / 260411; e-mail tr-iasi-reg@just.ro. 7. Data transmiterii
anunţului de licitaţíe către instituţiile abilitate în vederea publicării: 28.01.2021
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul
de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact:
Municipiul Tecuci, Tecuci, Str.1 Decembrie 1918, nr.66, județul
Galați, telefon 0372/364.111, fax 0236/816.054, e-mail: registratura@municipiultecuci.ro, cod fiscal 4269312. 2.Informații
generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie
închiriat: Închirierea se face conform art.333, art.335 din
O.U.G. nr.57/03.07.2019 și H.C.L. nr.165 din 28.12.2020. Terenuri arabile: -T25, P95 -270ha; -T44, P146 -0,15ha; -T44, P146/1
-0,35ha; -T47 -1,43ha; -T50, P185/1/1 -1,25ha; -T50, P185/2/1
-1,05ha; -T52/1, P191/1/ -1,12ha; -T52/2, P193/15 -1,00ha;
-T52/2, P192/2/13/2 -2,06ha; -T54, P201 -1,00ha; -T54/2, P201/1
-1,77ha; -T54/3, P200/22 -2,70ha; -T56/2, P185/1 -0,99ha; -T70,
P257/11 -1,00ha; -T87, P420/1/38 -0,55ha; -T98/, P463/1/43
-0,50ha; -T132, P673/1/34 -1,15ha; -T160/1 -0,67ha; -T160/2
-0,83ha; -T160/3 -0,21ha; conform caietului de sarcini, aparținând domeniului privat al Municipiului Tecuci. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației
de atribuire: se poate ridica de la Primăria Municipiului Tecuci.
3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar
din documentația de atribuire: Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat din Municipiul Tecuci, Strada 1 Decembrie 1918, nr.66, judeţul Galaţi. 3.3.Costul și condițiile de plată
pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ:
50Lei, se poate achita cu numerar la Casieria Primăriei Municipiului Tecuci. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
17.02.2021, ora 12:00. 4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 25.02.2021, ora 09:00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei Municipiului Tecuci din municipiul Tecuci, Strada 1 Decembrie 1918, nr.66, judeţul Galați. 4.3.Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar. 5.Data și locul la
care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:
25.02.2021, ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Tecuci,
Strada 1 Decembrie 1918, nr.66, judeţul Galați. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanței: Judecătoria Tecuci, Tecuci, Str.Costache
Racoviță, nr.28 bis, județul Galați, telefon 0236/820.039, fax
0236/829.610, e-mail: judtecuci@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării : 28.01.2021.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul
de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact:
Comuna Conţeşti, sat Conţeşti, Str.Primăriei, nr.456, judeţul
Dâmboviţa, telefon/fax 0245/241.391, e-mail: contact@primariacontesti.ro, cod fiscal 4280329. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să fie vândut: 4 loturi teren
intravilan, aparţinând domeniului privat, 3 loturi situate în sat
Conţeşti, astfel: Lot în suprafaţă de 98mp înscris în CF nr.72092
Conţeşti, Lot în suprafaţă de 98mp înscris în CF nr.72093

Conţeşti, Lot în suprafaţă de 70mp înscris în CF nr.72094
Conţeşti, şi un Lot în suprafaţă de 4.600mp, situat în sat Călugăreni, înscris în CF nr.72828 Conţeşti, vânzarea se face conform
O.U.G. nr.57/03.07.2019 şi H.C.L. nr.78/18.12.2019, H.C.L.
nr.3/09.01.2020 și H.C.L. nr.71/27.11.2020. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:
la cerere, de la sediul instituţiei. 3.2.Denumirea și datele de contact
ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la
care pot obține un exemplar din documentația de atribuire:
Compartimentul Secretariat și Relații cu Publicul, sat Conţeşti,
comuna Conţeşti, Str.Primăriei, nr.456, judeţul Dâmboviţa.
3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ: Dacă se ridică de la sediul instituției: se
achită suma de 100 de lei, la Casieria Primăriei Conțești.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 18.02.2021, ora
10.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 26.02.2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: sediul Primăriei Conţeşti, Compartimentul Secretariat şi
Relaţii cu Publicul, et.1, sat Conţeşti, comuna Conţeşti, Str.Primăriei, nr.456, judeţul Dâmboviţa. 4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă oferta: într-un singur exemplar, într-un plic sigilat.
5.Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 26.02.2021, ora 11.00, la sediul Primăriei Conţeşti,
Sala de şedinţe, Conţeşti, comuna Conţeşti, et.1, Str.Primăriei,
nr.456, sat judeţul Dâmboviţa. 6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Tribunalul Dâmbovița, Târgovişte, Str.Calea Bucureşti, nr.3,
judeţul Dâmboviţa, telefon 0245/612.344, fax 0245/216.622, email:
tr-dambovita-arh@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 28.01.2021.
l Comuna Poseşti, cu sediul în Comuna Poseşti, sat Poseștii-Pământeni, str.Primăriei, nr.5, judeţul Prahova organizează în data
de 23.02.2021, ora 10:00, la sediul Primăriei Comunei Posești,
licitație publică în vederea închirierii unui spaţiu în suprafață de
29,67mp situat în clădirea dispensarului uman Posești cu destinația cabinet stomatologic și 34,11mp teren, din comuna Poseşti,
sat Poseștii Pământeni, str.Primăriei, nr.1, judeţul Prahova. Documentaţia de atribuire poate fi achiziţionată de la sediul Primăriei
Comunei Poseşti, Compartimentul Achiziţii Publice, de luni până
vineri, între orele 09:00-15:00. Persoană de contact Grigore
Magdalena, tel/fax: 0244/422.201, e-mail: primariaposesti@yahoo.
com. Prețul documentației de atribuire este de 50Lei şi se achită la
Casieria Primăriei comunei Poseşti sau prin virament cu OP în
contul RO69TREZ52821360250XXXXX. Data limită până la care
se pot solicita clarificări este 16.02.2021. Data limită de depunere
a ofertelor este 23.02.2021, ora 09:00. Acestea se vor depune la
Registratura instituţiei într-un exemplar.
l Comuna Poseşti, cu sediul în Comuna Poseşti, sat Poseștii-Pământeni, str.Primăriei, nr.5, judeţul Prahova organizează în data
de 23.02.2021, ora 13:00, la sediul Primăriei Comunei Posești,
licitație publică în vederea închirierii unui spațiu în suprafață de
40mp situat în clădirea dispensarului uman Posești cu destinația
punct farmaceutic (oficina locală de distribuție) și 54,88mp teren,
din comuna Poseşti, sat Poseștii Pământeni, str.Primăriei, nr.1,
judeţul Prahova. Documentaţia de atribuire poate fi achiziţionată
de la sediul Primăriei Comunei Poseşti, Compartimentul Achiziţii
Publice, de luni până vineri între orele 09:00-15:00. Persoană de
contact Grigore Magdalena, tel/fax: 0244/422.201, e-mail: primariaposesti@yahoo.com. Prețul documentației de atribuire este de
50Lei şi se achită la Casieria Primăriei Comunei Poseşti sau prin
virament cu OP în contul RO69TREZ52821360250XXXXX. Data
limită până la care se pot solicita clarificări este 16.02.2021. Data
limită de depunere a ofertelor este 23.02.2021, ora 12:00. Acestea
se vor depune la Registratura instituţiei într-un exemplar.

PIERDERI
l Pierdut Atestat transport marfă, pe numele Radu Traian, din
Pitești, jud. Argeș, eliberat de ARR Argeș. Se declară nul.
l SC Terasă Cetățuia La Stanciu SRL cu sediul în sat(comuna)
Luncavița, str. Valea Fagilor nr. 101B, jud. Tulcea, J36/340/2020,
CIF 42847613, pierdut certificat de înregistrare Seria B, nr.
4096670 eliberat la data de 30.07.2020 de ONRC Tulcea. Se
declară nul.

