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OFERTE SERVICIU
Magnum Concrete Structure SRL angajează 

muncitori necalificați cod COR 931301 -9 posturi. 
Rugăm persoanele interesate să trimită CV la 
adresa: meb14@magnumstructure.ro

Căutăm modele videochat pentru cel 
mai exclusivist Studio din București. 
Studio modern avangardist- dedicat 
exclusiv persoanelor de sex feminin. 
(Modele, Sta�, Conducere). Câștigă acum 
până la 10.000 Euro/ lună. Pentru mai 
multe detalii, ne puteți contacta telefonic 
sau pe WhatsApp la: 0739.801.080 sau pe 
site-ul nostru: www.bucharest-studios.ro

SC Champis Prod SRL, Bengești-Ciocadia nr. 
345, jud. Gorj, J18/172/2018, RO38885651, anga-
jează un muncitor necalificat la demolarea clădi-
rilor, căptușeli, zidărie, plăci mozaic, faianță, 
gresie, parchet, cod COR 931301. Rugăm CV la 
imigrationionut@gmail.com

Agathos Gaia SRL, din com.Blejoi, jud.
Prahova, angajează 3 lucrători sortatori deșeuri 
reciclabile. Data limită depunere CV: 04.03.2022. 
Tel.0734.672.727.

Primăria Vidra cu sediul în str. Principală 
nr.80, comuna Vidra, județ Ilfov organizează în 
data de 24.03.2022 concurs recrutare pentru 
posturile de Referent și Inspector– Comparti-
ment Monitorizare Unități de Învățământ. 
Condiţii de participare pentru Referent: studii 
medii, fără vechime în muncă. Condiţii de 
participare pentru Inspector: studii superioare, 
fără vechime în muncă. Dosarele se depun la 
sediul Primăriei Vidra în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anunțului, 
respectiv de la data de 01.03.2022 până la data 
de 14.03.2022, ora 16:00. Alte informaţii pot fi 
obţinute la doamna Dumitrescu Andreea Geor-
giana– Inspector Principal Primăria Vidra, 
email: primariavidra@yahoo.com, telefon 
021-361.22.66.

Primăria Glina, cu sediul în Str. Libertății, 
nr.292, comuna Glina, județ Ilfov organizează 
în data de 24.03.2022 concurs recrutare pentru 
ocuparea postului contractual de Inspector de 
specialitate– Compartiment Impozite, Taxe și 
Executări Silite. Condiții de participare: studii 
universitare de licență absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în domeniul științe 
economice; fără vechime în muncă. Dosarele se 
depun la sediul Primăriei Glina în termen de 
10 zile lucrătoare de la data publicării anun-
țului, respectiv de la data de 01.03.2022 până la 
data de 14.03.2022, ora 16:00. Persoană de 
contact: Turcu Mihaela Raluca– Inspector 
Asistent, Primăria Glina, email: primaria-
glina@yahoo.com, telefon: 021.467.12.14.

Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru 
Viticultură și Vinificație Iași, cu sediul în Iași, 
strada Aleea Mihail Sadoveanu nr.48, organi-
zează concurs pentru ocuparea unui post de 
cercetător știinţific gradul I (CS I) în domeniul 
Horticultură, specialitatea Oenologie. 
Concursul se va desfășura conform Legii nr. 
319/2003, privind Statutul personalului de 
cercetare-dezvoltare, și Regulamentului ASAS 
3343/12.10.2012, în data de 14.04.2022, la sediul 
unității. Dosarele de concurs se depun în 
termen de 30 de zile de la data apariţiei anun-
ţului, la Compartimentul Resurse Umane al 
unității. Informaţii suplimentare se pot obţine 

de la Compartimentul Resurse Umane al 
SCDVV Iași, tel.0740.293.853 și site-ul unității: 
www.statiunea-viticola-iasi.ro

Inspectoratul General al Poliției Române 
contractează în cadrul proiectului „Îmbună-
tățirea Rezilienței și Răspunsului la Situații de 
Urgență” (Banca Mondială) 2 experți în achiziții. 
Detalii pot fi obținute pe site-ul Poliției Române, 
secțiunea Carieră-Selecție personal extern în 
cadrul proiectului „Îmbunătățirea Rezilienței și 
Răspunsului la Situații de Urgență”, precum și la 
nr.tel.021.208.25.25, interior 26417, 26158, 26317.

Griller Food Service SRL angajează 10 lucră-
tori pe postul de Ajutor de bucătar (COR 941101) 
locația din București, Sectorul 3, Bulevardul 1 
Decembrie 1918, Nr.33A. Candidații trebuie să 
aibă studii de gimnaziu, să cunoască specificul 
postului, să cunoască limba engleză la nivel 
mediu și să dețină cunoștințe minime de operare 
calculator. Programări interviu la telefon: 
0765.325.194.

Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf.Ștefan” 
București organizează concurs în temeiul HG 
286/2011 și Ordinul MS nr.1470/2011, cu modifi-
cările și completările ulterioare, pentru ocuparea 
pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii 
contractuale vacante, după cum urmează: -1 
(post) asistent medical radiologie debutant cu PL 
-post vacant în cadrul Dispensarului TBC 
sect.1-2. Cerinţe necesare asistent medical de 
radiologie debutant cu PL: -vechime în speciali-
tate: nu este cazul; -studii: școală postliceală 
sanitară, diplomă de bacalaureat. Concursul se 
va desfășura la sediul unităţii în Șos.Ștefan cel 
Mare, nr.11, sector 2, București, după următorul 
calendar: -data-limită de înscriere: 15.03.2022, 
ora 15.00; -proba scrisă: 23.03.2022, ora 09.30; 
-interviul: 28.03.2022, ora 09.30. Date contact: 
Serviciul RUNOS, tel.021.210.39.36/109.

GPL Spedition Company din Iași angajează 
conducători auto, vorbitori de limba rusă, pentru 
a efectua curse regulate în Rusia, Ucraina, 
Turcia, în vederea efectuării unor lucrări de 
mentenanță pentru flota noastră de camioane. 
Rel. la tel.0754.279.931. Interviu în data de 2 
martie 2022.

Liceul de Industrie Alimentară cu sediul în 
Craiova, str.Brestei, nr.144, județul Dolj, organi-
zează concurs, în conformitate cu prevederile HG 
nr. 286/2011, modificată și completată de HG 
nr.1027/2014, pentru  ocuparea urmatoarelor 
posturi contractual vacant pe perioadă nedeter-
minată, în cadrul instituției: Îngrijitor- 2 posturi. 
Condiții specifice de participare la concurs: 
-Nivelul studiilor: medii; Disponibilitate la 
program în 2 ture; -Nu se solicită vechime. 
Concursul se va desfășura la sediul liceului, 
astfel: Proba scrisă: 23.03.2022, ora 11.00; Proba 
de interviu: 24.03.2022, ora 11.00. 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 instituției. Relaţii supli-
mentare la sediu Liceului de Industrie Alimen-
tară, telefon: 0251.422.937.

Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” 
din cadrul Filialei Timișoara a Academiei 
Române, cu sediul în Timișoara, bv.Mihai 
Viteazu nr.24, județ Timiș, în conformitate cu 
dispozițiile Legii 319/2003, organizează în data de 
13 aprilie 2022, ora 10.00, concurs pentru 
ocuparea unui post vacant de cercetător științific 
gradul III, 1/1 normă, pe perioadă nedetermi-

nată, în domeniul Arheologie, specialitatea Epoca 
fierului în Banat. Dosarele de concurs, întocmite 
conform Legii 319/2003, privind statutul perso-
nalului de cercetare-dezvoltare, se depun la 
Registratura Filialei Timișoara a Academiei 
Române, din bv.Mihai Viteazu nr.24, până la data 
de 31 martie 2022, ora 14.00. Condițiile necesare 
în vederea participării la concurs și ocupării 
postului de CȘ III, etapele și bibliografia concur-
sului sunt prezentate pe site-ul Academiei 
Române Filiala Timișoara: https://www.acade-
miatm.ro/noutati/anunturi-administrative/ și 
afișate la avizierul de la sediul instituției. Detalii 
privind concursul se pot obține la telefon 
0256/491.816 sau la secretariatul Filialei Timi-
șoara a Academiei Române.

Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” 
din cadrul Filialei Timișoara a Academiei 
Române, cu sediul în Timișoara, bv. Mihai 
Viteazu nr. 24, județ Timiș, în conformitate cu 
dispozițiile Legii 319/2003, organizează în data de 
13 aprilie 2022, ora 13.00, concurs pentru 
ocuparea unui post vacant de cercetător științific 
gradul III, 1/1 normă, pe perioadă nedetermi-
nată, în domeniul Istorie, specialitatea Istoria 
medievală a Banatului (sec.X-XV). Dosarele de 
concurs, întocmite conform Legii 319/2003, 
privind statutul personalului de cercetare-dezvol-
tare, se depun la Registratura Filialei Timișoara a 
Academiei Române, din bv. Mihai Viteazu nr.24, 
până la data de 31 martie 2022, ora 14.00. Condi-
țiile necesare  în vederea participării la concurs și 
ocupării postului de CȘ III, etapele și bibliografia 
concursului sunt prezentate pe site-ul Academiei 
Române Filiala Timișoara: https://www.acade-
miatm.ro/noutati/anunturi-administrative/ și 
afișate la avizierul de la sediul instituției. Detalii 
privind concursul se pot obține la telefon 
0256/491.816 sau la secretariatul Filialei Timi-
șoara a Academiei Române.

Anunţ concurs. Primăria municipiului Galaţi, 
cu sediul în Galaţi, str. Domnească nr. 54, judeţul 
Galaţi, organizează concurs pentru ocuparea pe 
perioadă determinată, a postului temporar 
vacant de inspector de specialitate, grad IA - 
Biroul Elaborare și Implementare Proiecte de 
Dezvoltare. Concursul constă în 3 etape succe-
sive, după cum urmează: - selecţia dosarelor de 
înscriere; - proba scrisă; - interviul; Proba scrisă 
va avea loc pe data de 16.03.2022, ora 10.00, la 
sediul Primăriei Mmunicipiului Galaţi din str. 
Domnească nr. 54, iar interviul va avea loc 
într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de 
la data susţinerii probei scrise. Pentru participare 
la concurs candidaţii trebuie să îndeplinescă 
următoarele condiţii: - absolvenţi de studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental 
știinţe sociale, ramura de știinţă - știinţe econo-
mice; - vechime minim 1 ani în specialitatea 
studiilor superioare; - cunoștinţe certificate de 
management de proiect. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din 
HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamen-
tului - cadru privind stabilirea principiilor gene-
rale de ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor contractuale și a 
criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice. Dosarele de înscriere la concurs 
se depun în termen de 5 zile lucrătoare de la data 
publicării anunţului de concurs, respectiv până 
pe data de 08.03.2022, ora 16.00, la sediul Primă-
riei Municipiului Galaţi, la Serviciul Resurse 
Umane și Salarizare, camera nr. 208 - str. 
Domnească nr. 54. Relaţii suplimentare se pot 

obţine de la Serviciul Resurse Umane și Salari-
zare, str. Domnească nr. 54, cam. 208, tel. 0236-
307713, e-mail: personal@primariagalati.ro, 
persoană de contact - Toporău Teofania - consi-
lier.

CITAŢII
Popa Vasile este citat în data de 01.03.2022 la 

Judecătoria Turda, ora 12.20, în D.C 
1545/328/2021 pentru  succesiune.

Numitele Ballai Rebeka și Ratyis Cornelia, 
ambele cu ultimul domiciliu cunoscut în Mun. 
Târnăveni, str. Republicii, nr. 81/A, jud.Mureș, 
sunt citate la Judecătoria Târnăveni, pe data de 
22.03.2022, ora 13.00, completul C2( IDM), în 
calitate de pârâte, în Dosarul civil: 815/323/2021, 
în procesul având ca obiect „Hotărâre care să 
țină loc de act autentic”.

Numita Patricia Horwitz Welcker, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Hamburg, Graumannsweg 
25-22087, Germania, este chemată la Judecătoria 
Câmpulung, județul Argeș, în ziua de 08.03.2022, 
ora 8.30, sala 2, complet C2 civil, în calitate de 
pârâtă, în proces cu reclamanta Stan Elena-Cris-
tina, CNP 2740302030026, domiciliată în com. 
Dârmănești, sat Piscani, jud. Argeș, pentru fond 
– acțiune în constatare calitate de unic proprietar, 
ce face obiectul dosarului nr.6766/205/2020.

Comuna Vama, județul Suceava, cheamă în 
judecată pârâții Hennel Sigmund și Muncke 
Margareta, ambii cu domiciliul necunoscut, să se 
prezinte la procesul civil cu termen de judecată la 
data de 24 martie 2022, ora 12.00, din dosarul civil 
nr.1260/206/2021, la Judecătoria Câmpulung 
Moldovenesc, cu sediul în mun.Câmpulung Moldo-
venesc, str.Calea Bucovinei, nr.62, județul Suceava.

Se citează la sediul Biroului Individual Notarial 
Vasile Vasilica Valentina, cu sediul în municipiul 
Tulcea, strada 1848, numărul 13, bloc 6, scara B, 
apartament 6, parter, județul Tulcea, la data de 
14.03.2022. ora 11.00, persoanele cu vocație succe-
sorală legală sau testamentară, la succesiunea 
defunctei Breţcan L. Elena, decedată la data de 
28.10.2020, fostă cu ultim domiciliu în Municipiul 
Tulcea, strada Portului, numărul 34, bloc 1A, scara 
A, apartament 8, județul Tulcea, în Dosar succe-
soral nr.16/2022, în vederea dezbaterii succesiunii.

Boncheș Andrei, oraș Vatra-Dornei, Boncheș 
Irina, Boncheș Minodora și Lupuliasa Valentin 
Bogdănel, toți cu domiciliu necunoscut, sunt 
citați pentru 15.03.2022, ora 09.00, complet C5, la 
Judecătoria Vatra-Dornei, în dosar 829/334/2021- 
uzucapiune, revendicare imobiliară, rectificare 
CF, reclamanți fiind Melinte Carmen, Melinte 
Olimpia și Melinte Ramiro.

DIVERSE
Comunicat. In conformitate cu prevederile 

legale in vigoare, Casa De Bucovina –Club De 
Munte S.A. informeaza investitorii si actionarii 
ca rezultatele financiare preliminare neauditate 
aferente anului 2021 sunt la dispozitia publicului 
incepand cu data de 28.02.2022, ora 18:00, dupa 
cum urmeaza: 1. in format electronic, pe site-ul 
societatii la adresa www.bestwesternbucovina.ro; 
2. in forma scrisa, la sediul societatii din Gura 
Humorului, P-ta Republicii, nr. 18, jud. Suceava. 
Ion Romica Tamas -Director General si Vicepre-
sedinte al Consiliului de Administratie Casa De 
Bucovina –Club De Munte S.A.
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SC Siena Residence SRL, având sediul în str.

Biruinței, nr.3, bl.C1, ap.6, Popești Leordeni, 
Județul Ilfov, titular al Planului Urbanistic 
Zonal „Introducere în intravilan în vederea 
construirii unui ansamblu de imobile locuințe 
colective Ds+P+6E și funcțiuni complemen-
tare” din localitatea Popești Leordeni, Județul 
Ilfov, T55/7-P12-13-14, NC 5643/1, 5643/2, 
104240, 104226, 5643/4, 5643/5, 5643/6, 5967/1, 
5967/2, 109377, 109378, 110616, 5967/5/2, 
5311/1, 5311/2, 5311/3, 5311/4, 5311/5, 5311/6, 
5311/7, 5311/8, 5311/9, 5311/10, 5311/11, 
5311/12, 5311/13, 5311/14, 5311/15, 5311/16, 
5888, anunţă publicul interesat asupra parcur-
gerii etapei de încadrare în cadrul ședinței, 
urmând ca planul/programul propus să fie 
supus procedurii de adoptare fără aviz de 
mediu. Observații/comentarii și sugestii se 
primesc în scris la sediul APM Ilfov 
( t e l . 0 2 1 . 4 3 0 . 1 5 . 2 3 ,  0 2 1 . 4 3 0 . 1 4 . 0 2 , 
0746.248.440), în termen de 10 zile calendaris-
tice de la publicarea anunțului.

S.C. Rewe Projektentwicklung Romania 
S.R.L., titular al PUZ- “in vederea edificarii 
ulterioare a unui magazin Penny, magazin  
cu produse alimentare carne si branzeturi, 
drumuri acces, alei pietonale si carosabile, 
spatiu de parcare, amenajari exterioare, 
sistematizare verticala, panouri firma si 
publicitate, signalistica, post trafo, bransa-
mente, utilitati, organizare de santier”, in loc. 
Bragadiru, Tarla 26, Parcela 109/4,109/5, 
190/6, NC.131923, anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de obtinere a 
avizului de mediu  si declansarea etapei de 
incadrare. Prima versiune a planului poate fi 
consultata la sediul Agentiei Protectia 
Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr.1 (in 
spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni 
pana joi intre orele: 09:00-11:00. Observatii si 
sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. 
ILFOV in termen de 18 zile de la data publi-
carii anuntului.

Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL 
reprezentata prin asociat coordonator Liscan 
Aurel, in calitate de lichidator judiciar al 
Izabela Events SRL desemnat prin hotararea 
nr.779 din data de 22.02.2022, pronuntata de 
Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in 
dosar nr. 13153/3/2021, notifică deschiderea 
falimentului prin procedura simplificata 
prevazuta de Legea nr.85/2014 împotriva 
Izabela Events SRL, cu sediul social in Bucu-
rești, Sectorul 3, Aleea Suraia, Nr. 8, parter, 
Bloc 51, Scara A, Ap. 1, CUI 30946311, nr. de 
ordine in registrul comertului J40/13874/2012. 
Persoanele fizice si juridice care inregistreaza 
un drept de creanta nascut dupa data deschi-
derii procedurii insolventei impotriva Izabela 
Events SRL vor formula declaratie de creanta 
care va fi inregistrata la grefa Tribunalului 
București - Secţia a VII-a Civila, cu referire la 
dosarul nr. 13153/3/2021, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru inregis-
trarea cererii de admitere a creantelor in 
tabelul suplimentar al creantelor 25.03.2022; 
b) termenul limita pentru verificarea crean-
telor, intocmirea, afisarea si comunicarea 
tabelului suplimentar al creantelor 
14.04.2022; c) termenul pentru depunerea 
contestatiilor la tabelul suplimentar va fi de 7 
zile de la publicarea in BPI a tabelului supli-
mentar; d) termen pentru intocmirea si 
afisarea tabelului definitiv consolidat 
04.05.2022.

Unitatea administrativ-teritorială Seaca De 
Pădure, din judeţul Dolj, anunţă publicarea 
documentelor tehnice ale cadastrului pentru 
sectorul cadastral nr.6 începând cu data de 
01.03.2022, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul 
Primăriei comunei Seaca De Pădure, conform 
art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a 
publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi 

depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenţiei 
Naţionale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Comuna Ozun anunţă concurs de finanțare 
a proiectelor pentru culte religioase, asociaţii 
și fundaţii constituite conform legii cu sediul 
în comuna Ozun, pentru programele desfășu-
rate în anul 2022 în activităţi nonprofit de 
interes general, cultură, educaţie, sport, 
religie, precum și pentru organizarea mani-
festării Zilele Comunei Ozun. Beneficiarul 
trebuie să aibă o contribuție de 10% din 
valoarea totală a finanțării. Criteriul pentru 
organizarea manifestărilor este ca ONG-ul să 
aibă realizări semnificative în ultimii 2 ani pe 
plan cultural-educațional. Solicitanții trebuie 
să dovedească că au îndeplinit obligațiile de 
plată exigibile a impozitelor și taxelor către 
stat, a contribuției pentru asigurările sociale 
de stat, precum și a impozitelor și taxelor 
locale. Proiectele se depun până la data de 

30.03.2022, ora 10.00. Informaţii suplimen-
tare pot fi obţinute la Primăria Comunei 
Ozun, str.Gabor Aron, nr.75, tel./fax: 
0267/331.002. Anunțul de participare a fost 
publicat în Monitorul Oficial, Partea VI-a, 
nr.39/25.02.2022.

Comuna Rasova, cu sediul în sat Rasova, 
com.Rasova, strada Dunării nr.31, jud.
Constanța, anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul: „Reabilitare și 
modernizare străzi în sat Rasova și sat Cochi-
rleni, afectate de precipitații abundente cu 
caracter torențial”, propus a fi amplasat în 
com.Rasova, sat Rasova și Cochirleni, jud.
Constanța. Informațiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Constanța, munici-
piul Constanța, str.Unirii nr.23 și la adresa 
titularului: Comuna Rasova, cu sediul în sat 

Rasova, com.Rasova, str.Dunării nr.31, jud.
Constanța, în zilele de luni-vineri, între orele 
9.00-13.00. Observațiile publicul se primesc 
zilnic la sediul autorității competente pentru 
protecția mediului Constanța.

SC Dolgas SRL, cu sediul social în oraș 
Caracal, str.Mihail Kogălniceanu, nr.15, 
judeţul Olt, a depus documentaţia tehnică în 
vederea obţinerii autorizației de mediu pentru 
activitatea de Comerț cu amănuntul al carbu-
ranților pentru autovehicule în magazine 
specializate, cod CAEN 4730, în oraș Corabia, 
str. Caracalului, nr.12-14, judeţul Olt. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului, strada Ion 
Moroșanu, Slatina, jud.Olt. Eventualele 
contestaţii și sugestii legate de activitate se vor 
depune în scris sub semnătură și cu datele de 
identificare la APM OLT.
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SOMAŢII

Având în vedere că prin acțiunea civilă ce face 
obiectul dosarului nr. 20092/55/2021 al Judecăto-
riei Arad, petenta Marc Cornelia, cu domiciliul în 
com.Șagu, nr.91, jud.Arad, solicită dobândirea 
prin uzucapiune a dreptului de proprietate 
asupra cotei de 4/12 parte din imobilul înscris in 
CF nr. 304303 Șagu, nr. top 188, în suprafață de 
360 mp, situat în com.Șagu, nr.91, compus din 
casă și teren, imobil asupra căruia sunt mențio-
nați în cartea funciară ca proprietari Duckadam 
Ana și Duckadam Antoniu, cei interesați sunt 
invitați să facă opoziție față de această acțiune în 
termen de 1 lună de la afișarea prezentei, în caz 
contrar urmând a se trece la judecarea cauzei.

ADUNĂRI GENERALE
Consiliul de Administraţie al Societăţii Comer-

ciale AL-COMSIB SA, Sibiu, convoacă pentru 
data de 31.03.2022, ora 13.00, la sediul societăţii 
din Sibiu, P-ța Tălmaciu, nr.1-3, jud.Sibiu, 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
înregistraţi la RRA până la sfârșitul zilei de 
15.03.2022, cu următoarea ORDINE DE ZI: 
1.Prezentarea, dezbaterea și aprobarea raportului 
de gestiune al Consiliului de Administratie 
pentru anul 2021; 2.Prezentarea, dezbaterea și 
aprobarea raportului auditorului financiar pentru 
anul 2021; 3. Prezentarea, dezbaterea și apro-
barea bilanțului contabil și a contului de profit și 
pierdere la 31.12.2021; 4. Prezentarea, analiza și 
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 
pentru anul 2022; 5.Aprobarea numirii audito-
rului financiar Fantana Maria- Birou Expert 
Contabil Auditor Financiar, cu sediul în Sibiu, str. 
Ovăzului, nr.20A, ap.3, CUI:37110541, ca urmare 
a rezilierii contractului de audit încheiat cu Trana 
Jan, și stabilirea duratei de 4 ani a contractului 
de prestări servicii de audit; 6.Aprobarea împu-
ternicirii d-nei Tarca Elena cu îndeplinirea 
tuturor formalităților prevăzute de lege pentru 
înregistrarea hotărârii adoptate de AGOA la 
ORC, cât și pentru îndeplinirea oricăror formali-
tăți; 7.Aprobarea datei de înregistrare propusă: 
18.04.2022. În cazul neîndeplinirii condiţiilor 
necesare pentru ca adunarea să fie considerată 
statutară, aceasta se convoacă pe data de 
01.04.2022 în același loc, la aceeași oră și cu 
aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație al 
Comat Caraș-Severin SA, ing. Ienovan Dorel, în 
conformitate cu art. 117 din Legea 31/1990, 
actualizată, convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a Acționarilor Comat Caraș-Severin SA, cu 
sediul în Reșița, sat Moniom, nr.113, jud.
Caraș-Severin, înregistrată la ORC Caraș-Se-
verin sub nr.J11/17/1991, având CUI:RO1060620. 
Adunarea Generală Ordinară se convoacă la 
sediul din municipiul Reșița, sat Moniom, nr.113, 
jud.Caraș-Severin, pentru data de 20.04.2022, ora 
11.00, respectiv data de 21.04.2022, ora 10.00, 
pentru situația în care nu se întruneste cvorumul 
necesar, la sediul societății, pentru toți acționarii 
înregistrați în registrul acționarilor la data de 
referință 01.04.2022, cu următoarea ORDINE 
DE ZI: 1.Prezentarea, dezbaterea și aprobarea 
Raportului de Activitate al Consiliului de Admi-
nistrație privind activitatea desfășurată în anul 
2021; 2.Discutarea și aprobarea situațiilor finan-
ciare la 31.12.2021, în baza materialelor prezen-
tate de Consiliul de Administrație. 3. Aprobarea 
Raportului de gestiune a administratorilor pentru 
exercițiul financiar al anului 2021; 4. Aprobarea 
Raportului de Audit întocmit de auditorul finan-
ciar al societății pentru exercițiul financiar al 
anului 2021; 5.Analiza și aprobarea Bugetului de 
Venituri și cheltuieli pentru anul 2022; 6.Apro-
barea listei de investiții pentru anul 2022. 7.Apro-
barea Raportului de remunerare a salariaților, 
conform solicitării ASF. 8.Mandatarea unei 
persoane,  pentru efectuarea demersurilor nece-
sare înregistrarii hotărârii AGA la Oficiul Regis-
trului Comerțului Caraș-Severin și publicarea 
acesteia în Monitorul Oficial. 9. Aprobarea datei 
de 20.05.2022 ca dată de înregistrare. Orice infor-

mații suplimentare referitoare la participarea 
acționarilor la Adunarea Generală Ordinară se 
pot obține de la sediul societății, telefonic la: 
0729.882.662 sau la e-mail: franti.cornel@yahoo.
com

Consiliul de administraţie al Societătii Coope-
rative de Consum Chitila, întrunit în ședinţa din 
data de 24.02.2022, convoacă: Adunarea Gene-
rala Ordinară și Extraordinară a membrilor 
cooperatori pe data de 24.03.2022, ora 10.00, 
respectiv 11.00, la sediul cooperativei din str.
Aurel Vlaicu, nr.2A, Judeţul Ilfov, cu următoa-
rele: ORDINEA DE ZI a Adunării Generale 
Ordinare: 1.Raportul Consiliului de adminis-
traţie, prezentarea și aprobarea situaţiei finan-
ciare privind activitatea  desfășurată în anul 
2021; 2.Raportul cenzorului; 3.Stabilirea remune-
raţiei administratorilor si cenzorului pentru 
exerciţiul în curs (anul 2022); 4. Aprobare descăr-
care de gestiune a administratorilor pentru activi-
tatea desfășurată în anul 2021; 5. Aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și 
a programului de activitate; 6.Aprobare a pier-
derii calităţii de membru cooperator (excludere, 
retragere, deces etc); 7.Ratificarea deciziilor luate 
de către Consiliul de administraţie în anul 2021 și 
până în prezent; 8.Alegerea delegatului la 
Adunarea Generală a UJCC Ilfov; 9.Aprobare 
privind împuternicirea președintelui Societății 
cooperative de consum pentru semnarea hotă-
rârii adunării generale ordinare; 10.Diverse. 
ORDINEA DE ZI a Adunării Generale Extraor-
dinare: 1.Aprobare privind reducerea sau majo-
rarea valorii nominale a părţilor sociale, privind 
reducerea sau majorarea  capitalului social; 2.
Aprobare transmitere în folosinţa imobilizării 
corporale aparținând societății cooperative de 
consum Chitila (aprobare contracte închiriere, 
contracte asociere, casări de bunuri, reevaluări de 
bunuri etc.); 3.Aprobare privind modificarea 
Actului constitutiv, conform aprobării adunării 
generale ordinare; 4.Aprobare privind împuterni-
cirea președintelui Societatii cooperative de 
consum Chitila pentru semnarea hotărârii 
adunării generale extraordinare și a Actului 
adiţional la Actul constitutiv. 5.Diverse. În cazul 
în care nu vor fi întrunite condiţiile statutare 
(jumătate plus unu, respectiv trei pătrimi din 
membrii cooperatori), a doua adunare generala 
ordinară și extraordinară se convoacă pentru 
data de 31.03.2022, ora 10.00, respectiv 11.00, în 
același loc și cu aceeași ordine de zi. 

Consiliul de Administrație al RETEZAT SA, 
societate înființată și funcționând în conformitate 
cu legislația română, înregistrată la ORC Sibiu 
sub nr. J32/219/1991, CUI: RO787311, cu sediul 
în Sibiu, str. J.S.Bach nr. 4, jud. Sibiu, având 
capital social subscris și vărsat în cuantum de 
3.394.557,50 Lei (denumit în continuare 
Emitentul sau Societatea), în conformitate cu 
Legea 31/1990, republicată, Legea 24/2017 și 
prevederile Actului Constitutiv, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în 
data de 31.03.2022, la ora 9.00, la adresa din 
Sibiu, str.P-ța Tălmaciu nr. 1-3, jud.Sibiu, pentru 
toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central 
la sfârșitul zilei de 18.03.2022 stabilită ca dată de 
referință pentru ținerea AGOA. Ordinea de zi 
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționa-
rilor: 1.Prezentarea, dezbaterea și aprobarea 
raportului de gestiune al Consiliului de Adminis-
trație pentru anul 2021; 2. Prezentarea, dezba-
terea și aprobarea raportului auditorului 
financiar pentru anul 2021; 3. Prezentarea, 
dezbaterea și aprobarea bilanțului contabil și a 
contului de profit și pierdere la 31.12.2021; 4. 
Prezentarea, analiza și aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pentru anul 2022; 5.Apro-
barea datei de 19.04.2022 ca dată de înregistrare, 
conform art.86 din Legea 24/2017 privind piața 
de capital, ex-dată: 18.04.2022; 6.Aprobarea 
politicii de remunerare a membrilor consiliului de 
administrație; 7. Aprobarea mandatării d-nei 
Tarca Elena cu efectuarea tuturor formalităților 
legale pentru înregistrare, publicitate, opozabili-
tate, executare și publicare a hotărârii AGOA. 
Dacă în data de 31.03.2022 (data primei convo-

cări a Adunării Generale) nu se întrunesc condi-
țiile de validitate legale și statutare pentru ținerea 
AGOA, data celei de-a doua convocări este 
01.04.2022, în același loc, la aceleași ore și cu 
aceeași ordine de zi. Unul sau mai mulți acționari 
reprezentând individual sau împreună cel puțin 
5% (denumiți în continuare Inițiatori) din capi-
talul social al Societății au dreptul: a) de a intro-
duce puncte pe ordinea de zi a AGOA, cu 
condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justifi-
care sau de un proiect de hotărâre propus spre 
adoptare de AGOA și b)de a prezenta proiecte de 
hotărâre pentru punctele incluse sau propuse 
spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA. Cere-
rile inițiatorilor cu privire la introducerea unor 
noi puncte pe ordinea de zi, precum și proiectele 
de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse a 
fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, însoțite de 
copia actului de identitate valabil al Inițiatorului 
(în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de 
identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, 
buletin/carte de identitate a reprezentantului 
legal înscris în lista acționarilor societății emisă 
de Depozitarul Central SA) pot fi înaintate în 
termen de cel mult 15 zile de la data publicării 
convocatorului în Monitorul Oficial al României, 
după cum urmează: a)Depuse la sediul societății 
din Sibiu, str.J.S.Bach nr.4, jud.Sibiu, în plic 
închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule 
„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A 
ACȚIONARILOR DIN DATA DE 31 
MARTIE/01 APRILIE 2022”; b)Transmise prin 
e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorpo-
rată conform Legii nr.455/2001, privind semnă-
tura electronică, la adresa: juridic@alcomsib.ro, 
menționând la subiect „PENTRU ADUNAREA 
GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA 
DE 31 MARTIE/01 APRILIE 2022”. Întrebari 
referitoare la Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor. Acționarii societății, indiferent de 
nivelul participației la capitalul social, pot 
depune întrebări în scris privind punctele de pe 
ordinea de zi a AGOA, însoțite de copia actului 
de identitate valabil al acționarului (în cazul 
persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, 
respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/
carte de identitate a reprezentantului legal înscris 
în lista acționarilor societății emisă de Depozi-
tarul Central SA), la sediul societății din Sibiu, 
str.J.S.Bach nr.4, jud.Sibiu, până la data de 29 
martie 2022, ora 09.00, în plic închis, cu menți-
unea scrisă clar și cu majuscule „PENTRU 
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONA-
RILOR DIN DATA DE 31 martie/01 aprilie 
2022”. Acționarii pot trimite întrebări și prin 
e-mail cu semnătură electronică extinsă încorpo-
rată, conform Legii 455/2001, privind semnătură 
electronică, însoțită de copia actului de identitate 
valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, 
buletin/carte de identitate, respectiv în cazul 
persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a 
reprezentantului legal înscris în lista acționarilor 
societății emisă de Depozitarul Central SA), până 
la data de 29 martie 2022, ora 09.00, la adresa: 
juridic@alcomsib.ro, menționând la subiect 
„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A 
ACȚIONARILOR DIN DATA DE 31 martie/01 
aprilie 2022”. Participarea la Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor. Accesul acționarilor 
înregistrați în registrul acționarilor la Data de 
Referință și îndreptățiți să participe la AGOA 
este permis prin simpla probă a identității aces-
tora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, 
cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor 
juridice și al acționarilor persoane fizice reprezen-
tate (alții decât reprezentanții legali), cu împuter-
nicirea dată persoanei fizice care le reprezintă; 
fiecare acționar are dreptul de a desemna orice 
altă persoană fizică sau juridică în calitate de 
reprezentant pentru a participa și vota în numele 
său în cadrul AGOA, cu respectarea prevederilor 
art.92 Legea nr.24/2017. Membrii Consiliului de 
Administrație nu îi pot reprezenta pe acționari 
sub sancțiunea nulității hotărârii dacă, fără votul 
acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută. În 
cazul participării prin reprezentare, acționarul va 
desemna un reprezentant printr-o împuternicire 
generală sau specială acordată în condițiile art.92 
din Legea 24/2017. Un acționar poate desemna o 

singură persoană să îl reprezinte la AGOA. Cu 
toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale 
societății în mai multe conturi de valori mobi-
liare, această restricție nu îl va împiedica să 
desemneze un reprezentant separat pentru acțiu-
nile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu 
privire la o anumită adunare generală. Totuși, 
acționarului i se interzice să exprime voturi dife-
rite în baza acțiunilor deținute de acesta în capi-
talul social al societății. Împuternicirea generală 
sau specială se va depune la sediul societății din 
Sibiu, str.J.S.Bach nr.4, jud.Sibiu, până la data de 
29 martie 2022, ora 09.00, în plic închis, cu menți-
unea „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A 
ACȚIONARILOR DIN DATA DE 31 martie/01 
aprilie 2022” sau poate fi trimisă și prin e-mail cu 
semnătură electronică extinsă încorporată, 
conform Legii nr.455/2001, privind semnătura 
electronică, însoțite de documentele de identifi-
care valabile, până la data de 29 martie 2022, ora 
09.00, la adresa: juridic@alcomsib.ro, mențio-
nând la subiect „PENTRU ADUNAREA 
GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA 
DE 31 martie/01 aprilie 2022”. Copiile certificate 
ale împuternicirilor sunt reținute de societate, 
făcându-se mențiunea despre aceasta în proce-
sul-verbal al AGOA. Persoana care a primit 
procura nu poate fi substituită de altă persoană. 
În condițiile în care persoana împuternicită este o 
persoană juridică, aceasta poate să-și exercite 
mandatul primit prin intermediul oricărei 
persoane care face din organul de administrare 
sau conducere sau dintre angajații săi. Acționarii 
pot să își desemneze și să își revoce reprezentanții 
prin mijloace electronice a datelor, revocarea 
urmând a-și produce efectele și a fi opozabilă 
societății dacă a fost recepționată de societate 
până la termenul-limită pentru depunerea/trans-
miterea procurilor. Dacă persoana care repre-
zintă acționarul prin participarea personală la 
AGOA este altă decât cea care a exprimat votul 
prin corespondență, atunci pentru valabilitatea 
votului său acesta prezintă la AGOA o revocare 
scrisă a votului prin corespondență semnată de 
acționar sau de reprezentantul care a exprimat 
votul prin corespondență. Acest lucru nu este 
necesar dacă acționarul sau reprezentantul său 
legal este prezent la AGOA. Votul prin corespon-
dență. Acționarii RETEZAT SA înregistrați la 
Data de Referință în registrul acționarilor ținut 
de Depozitarul Central SA au posibilitatea de a 
vota prin corespondență prin utilizarea formula-
relor de buletin de vot pentru votul prin cores-
pondență pus la dispoziția acționarilor de către 
emitent. Votul prin corespondență poate fi 
exprimat de către un reprezentant numai în 
situația în care acesta a primit din partea acționa-
rului pe care îl reprezintă o împuternicire 
specială/generală care se depune la emitent în 
conformitate cu art.92 alin.14 din Legea 24/2017. 
În cazul votului prin corespondență, buletinele de 
vot, completate și semnate, împreună cu o copie a 
actului de identitate ale acționarului (în cazul 
persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, 
respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/
carte de identitate a reprezentantului înscris în 
lista acționarilor, emisă de Depozitarul Central 
SA) pot fi înaintate după cum urmează: a)trans-
mite către sediul societății, în Sibiu, str.J.S.Bach 
nr.4, jud.Sibiu, prin orice formă de curierat cu 
confirmare de primire, astfel încât să fie înregis-
trat ca și primit la sediul societății până cel târziu 
la data de 29 martie 2022, ora 09.00, în plic 
închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule 
„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A 
ACȚIONARILOR DIN DATA DE 31 martie/01 
aprilie 2022”; b)transmise prin e-mail cu semnă-
tură electronică extinsă, încorporată conform 
Legii nr.455/2001, privind semnătura electronică, 
până la data de 29 martie 2022, ora 09.00, la 
adresa: juridic@alcomsib.ro, menționând în 
subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ 
A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 31 
martie/01 aprilie 2022”. În cazul acționarilor 
persoane juridice sau a entităților fără personali-
tate juridică, calitatea de reprezentant legal se 
constată în baza listei acționarilor de la data de 
referință, primită de la Depozitarul Central SA. 
În toate cazurile descrise mai sus în care se face 
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referire la reprezentantul acționarilor înscris în 
lista acționarilor emisă de Depozitarul Central 
SA, dacă respectivul reprezentant nu este înscris 
ca atare în evidențele Depozitarului Central SA, 
pentru identificarea reprezentantului acționa-
rului persoană juridică se va transmite un Certi-
ficat Constatator eliberat de Registrul 
Comerțului, sau orice alt document echivalent, în 
original sau copie conformă cu originalul emis de 
către o autoritate competentă și care atestă cali-
tatea de reprezentant legal, certificat sau docu-
ment echivalent care să nu fie mai vechi de 3 luni 
înainte de data publicării convocatorului AGOA. 
Netransmiterea procurilor generale sau speciale/
formularelor de vot prin corespondență până la 
data stabilită se sancționează cu pierderea drep-
tului de a vota prin reprezentant/prin corespon-
dență în cadrul AGOA. Procurile speciale/
formularele de vot prin corespondență care nu 
conțin cel puțin informațiile cuprinse în formu-
larul pus la dispoziție de către emitent nu sunt 
opozabile emitentului, nefiind opozabile emiten-
tului nici procurile generale care nu conțin infor-
mațiile minime cerute de prevederile legale. 
Documentele și materialele informative referi-
toare la punctele incluse pe ordinea de zi a 
AGOA, numărul total de acțiuni și drepturile de 
vot la data convocării, precum și formularele de 
procură specială și formularele de vot prin cores-
pondență pentru AGOA vor fi puse la dispoziția 
acționarilor începând cu data publicării convoca-
torului la sediul RETEZAT SA, în Sibiu, 
str.J.S.Bach nr.4, jud.Sibiu, sau la pagina de 
internet: www.redalgroup.ro. La data convocării, 
capitalul social al RETEZAT SA este 1.357.823 
de acțiuni nominative, fiecare acțiune având 
dreptul la un vot. Proiectele de hotărâri propuse 
de acționari vor fi adăugate pe pagina de internet: 
www.redalgroup.ro. Informații suplimentare se 
pot obține, în zilele lucrătoare, la numărul de 
telefon: 0269.213.230, între orele 08.00-15.00, sau 
la adresa de e-mail: juridic@alcomsib.ro

Consiliul de Administrație al Transilvania 
Com SA Mediaș, societate înființată și funcțio-
nând în conformitate cu legislația română, înre-
gistrată la ORC Sibiu sub nr.J32/169/1991, CUI: 
RO804161, cu sediul în Mediaș, str.M.Eminescu 
nr.7, jud.Sibiu, având capital social subscris și 
vărsat în cuantum de 482.717,50 Lei (denumit în 
continuare Emitentul sau Societatea) în confor-
mitate cu Legea 31/1990, republicată, Legea 
24/2017 și prevederile Actului Constitutiv, 
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acțio-
narilor în data de 31.03.2022, la ora 11.00, la 
adresa din Sibiu, str. P-ța Tălmaciu nr.1-3, jud.
Sibiu, pentru toți acționarii înregistrați la Depozi-
tarul Central la sfârșitul zilei de 18.03.2022 
stabilită ca dată de referință pentru ținerea 
AGOA. Ordinea de zi pentru Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor: 1. Prezentarea, dezba-
terea și aprobarea raportului de gestiune al 
Consiliului de Administrație pentru anul 2021; 
2.Prezentarea, dezbaterea și aprobarea raportului 
auditorului financiar pentru anul 2021; 3. Prezen-
tarea, dezbaterea și aprobarea bilanțului contabil 
și a contului de profit și pierdere la 31.12.2021; 4. 
Prezentarea, analiza și aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pentru anul 2022; 5.Apro-
barea datei de 19.04.2022 ca dată de înregistrare, 
conform art. 86 din Legea 24/2017 privind piața 
de capital, ex-dată: 18.04.2022; 6.Aprobarea 
politicii de remunerare a membrilor consiliului de 
administrație; 7. Aprobarea mandatării d-nei 
Tarca Elena cu efectuarea tuturor formalităților 
legale pentru înregistrare, publicitate, opozabili-
tate, executare și publicare a hotărârii AGOA. 
Dacă în data de 31.03.2022 (data primei convo-
cări a Adunării Generale) nu se întrunesc condi-
țiile de validitate legale și statutare pentru ținerea 
AGOA, data celei de-a doua convocări este 
01.04.2022, în același loc, la aceeași oră și cu 
aceeași ordine de zi. Unul sau mai mulți acționari 
reprezentând individual sau împreună cel puțin 
5% (denumiți în continuare Inițiatori) din capi-
talul social al Societății au dreptul: a)de a intro-
duce puncte pe ordinea de zi a AGOA, cu 
condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justifi-
care sau de un proiect de hotărâre propus spre 

adoptare de AGOA și b)de a prezenta proiecte de 
hotărâre pentru punctele incluse sau propuse 
spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA. Cere-
rile inițiatorilor cu privire la introducerea unor 
noi puncte pe ordinea de zi, precum și proiectele 
de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse a 
fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, însoțite de 
copia actului de identitate valabil al Inițiatorului 
(în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de 
identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, 
buletin/carte de identitate a reprezentantului 
legal înscris în lista acționarilor societății emisă 
de Depozitarul Central SA) pot fi înaintate în 
termen de cel mult 15 zile de la data publicării 
convocatorului în Monitorul Oficial al României, 
după cum urmează: a)Depuse la sediul societății 
din Mediaș, str.M.Eminescu nr. 7, jud.Sibiu, în 
plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majus-
cule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A 
ACȚIONARILOR DIN DATA DE 31 
MARTIE/01 APRILIE 2022”; b)Transmise prin 
e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorpo-
rată conform Legii nr.455/2001, privind semnă-
tura electronică, la adresa: juridic@alcomsib.ro, 
menționând la subiect „PENTRU ADUNAREA 
GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA 
DE 31 MARTIE/01 APRILIE 2022”. Întrebări 
referitoare la Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor. Acționarii societății, indiferent de 
nivelul participației la capitalul social, pot 
depune întrebări în scris privind punctele de pe 
ordinea de zi a AGOA, însoțite de copia actului 
de identitate valabil al acționarului (în cazul 
persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, 
respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/
carte de identitate a reprezentantului legal înscris 
în lista acționarilor societății emisă de Depozi-
tarul Central SA), la sediul societății din Mediaș, 
str.M.Eminescu nr. 7, jud.Sibiu, până la data de 
29 martie 2022, ora 11.00, în plic închis, cu menți-
unea scrisă clar și cu majuscule „PENTRU 
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONA-
RILOR DIN DATA DE 31 MARTIE/01 
APRILIE 2022”. Acționarii pot trimite întrebări 
și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă 
încorporată, conform Legii 455/2001, privind 
semnătura electronică, însoțită de copia actului 
de identitate valabil al acționarului (în cazul 
persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, 
respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/
carte de identitate a reprezentantului legal înscris 
în lista acționarilor societății emisă de Depozi-
tarul Central SA), până la data de 29 martie 
2022, ora 11.00, la adresa: juridic@alcomsib.ro, 
menționând la subiect „PENTRU ADUNAREA 
GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA 
DE 31 martie/01 aprilie 2022”. Participarea la 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. 
Accesul acționarilor înregistrați în registrul acțio-
narilor la Data de Referință și îndreptățiți să 
participe la AGOA este permis prin simpla probă 
a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor 
persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul 
persoanelor juridice și al acționarilor persoane 
fizice reprezentate (alții decât reprezentanții 
legali), cu împuternicirea dată persoanei fizice 
care le reprezintă; fiecare acționar are dreptul de 
a desemna orice altă persoană fizică sau juridică 
în calitate de reprezentant pentru a participa și 
vota în numele său în cadrul AGOA, cu respec-
tarea prevederilor art.92 Legea nr. 24/2017. 
Membrii Consiliului de Administrație nu îi pot 
reprezenta pe acționari sub sancțiunea nulității 
hotărârii dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi 
obținut majoritatea cerută. În cazul participării 
prin reprezentare, acționarul va desemna un 
reprezentant printr-o împuternicire generală sau 
specială acordată în condițiile art.92 din Legea 
24/2017. Un acționar poate desemna o singură 
persoană să îl reprezinte la AGOA. Cu toate 
acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale socie-
tății în mai multe conturi de valori mobiliare, 
această restricție nu îl va împiedica să desemneze 
un reprezentant separat pentru acțiunile deținute 
în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o 
anumită adunare generală. Totuși, acționarului i 
se interzice să exprime voturi diferite în baza 
acțiunilor deținute de acesta în capitalul social al 
societății. Împuternicirea generală sau specială se 

va depune la sediul societății din Mediaș, str. M. 
Eminescu nr.7, jud.Sibiu, până la data de 29 
martie 2022, ora 11.00, în plic închis, cu menți-
unea „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A 
ACȚIONARILOR DIN DATA DE 31 MARTIE 
2022/01 APRILIE 2022” sau poate fi trimisă și 
prin e-mail cu semnătură electronică extinsă 
încorporată, conform Legii nr.455/2001, privind 
semnătura electronică, însoțite de documentele 
de identificare valabile, până la data de 29 martie 
2022, ora 11.00, la adresa: juridic@alcomsib.ro, 
menționând la subiect „PENTRU ADUNAREA 
GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA 
DE 31 martie/01 aprilie 2022”. Copiile certificate 
ale împuternicirilor sunt reținute de societate, 
făcându-se mențiunea despre aceasta în proce-
sul-verbal al AGOA. Persoana care a primit 
procura nu poate fi substituită de altă persoană. 
În condițiile în care persoana împuternicită este o 
persoană juridică, aceasta poate să-și exercite 
mandatul primit prin intermediul oricărei 
persoane care face din organul de administrare 
sau conducere sau dintre angajații săi. Acționarii 
pot să își desemneze și să își revoce reprezentanții 
prin mijloace electronice a datelor, revocarea 
urmând a-și produce efectele și a fi opozabilă 
societății dacă a fost recepționată de societate 
până la termenul-limită pentru depunerea/trans-
miterea procurilor. Dacă persoana care reprezintă 
acționarul prin participarea personală la AGOA 
este alta decât cea care a exprimat votul prin 
corespondență, atunci pentru valabilitatea 
votului său acesta prezintă la AGOA o revocare 
scrisă a votului prin corespondență semnată de 
acționar sau de reprezentantul care a exprimat 
votul prin corespondență. Acest lucru nu este 
necesar dacă acționarul sau reprezentantul său 
legal este prezent la AGOA. Votul prin corespon-
dență. Acționarii TRANSILVANIA COM SA 
înregistrați la Data de Referință în registrul acți-
onarilor ținut de Depozitarul Central SA au 
posibilitatea de a vota prin corespondență prin 
utilizarea formularelor de buletin de vot pentru 
votul prin corespondență pus la dispoziția acțio-
narilor de către emitent. Votul prin corespon-
dență poate fi exprimat de către un reprezentant 
numai în situația în care acesta a primit din 
partea acționarului pe care îl reprezintă o împu-
ternicire specială/generală care se depune la 
emitent în conformitate cu art.92 alin.14 din 
Legea 24/2017. În cazul votului prin corespon-
dență, buletinele de vot, completate și semnate, 
împreună cu o copie a actului de identitate ale 
acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/
carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor 
juridice, buletin/carte de identitate a reprezentan-
tului înscris în lista acționarilor, emisă de Depozi-
tarul Central SA) pot fi înaintate după cum 
urmează: a)transmite către sediul societății, în 
Mediaș, str. M. Eminescu nr.7, jud.Sibiu, prin 
orice formă de curierat cu confirmare de primire, 
astfet încât să fie înregistrat ca și primit la sediul 
societății până cel târziu la data de 29 martie 
2022, ora 11.00, în plic închis, cu mențiunea 
scrisă clar și cu majuscule „PENTRU 
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONA-
RILOR DIN DATA DE 31 martie/01 aprilie 
2022”; b)transmise prin e-mail cu semnătură 
electronică extinsă, încorporată conform Legii 
nr.455/2001, privind semnătura electronică, până 
la data de 29 martie 2022, ora 11.00, la adresa: 
juridic@alcomsib.ro, menționând în subiect 
„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A 
ACȚIONARILOR DIN DATA DE 31 martie/01 
aprilie 2022”. În cazul acționarilor persoane juri-
dice sau a entităților fără personalitate juridică, 
calitatea de reprezentant legal se constată în baza 
listei acționarilor de la data de referință, primită 
de la Depozitarul Central SA. În toate cazurile 
descrise mai sus în care se face referire la repre-
zentantul acționarilor înscris în lista acționarilor 
emisă de Depozitarul Central SA, dacă respec-
tivul reprezentant nu este înscris ca atare în 
evidențele Depozitarului Central SA, pentru 
identificarea reprezentantului acționarului 
persoană juridică se va transmite un Certificat 
Constatator eliberat de Registrul Comerțului, sau 
orice alt document echivalent, în original sau 
copie conformă cu originalul emis de către o 

autoritate competentă și care atestă calitatea de 
reprezentant legal, certificat sau document echi-
valent care să nu fie mai vechi de 3 luni înainte de 
data publicării convocatorului AGOA. Netrans-
miterea procurilor generale sau speciale/formula-
relor de vot prin corespondență până la data 
stabilită se sancționează cu pierderea dreptului de 
a vota prin reprezentant/prin corespondență în 
cadrul AGOA. Procurile speciale/formularele de 
vot prin corespondență care nu conțin cel puțin 
informațiile cuprinse în formularul pus la dispo-
ziție de către emitent nu sunt opozabile emiten-
tului, nefiind opozabile emitentului nici procurile 
generale care nu conțin informațiile minime 
cerute de prevederile legale. Documentele și 
materialele informative referitoare la punctele 
incluse pe ordinea de zi a AGOA, numărul total 
de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, 
precum și formularele de procură specială și 
formularele de vot prin corespondență pentru 
AGOA vor fi puse la dispoziția acționarilor înce-
pând cu data publicării convocatorului la sediul 
TRANSILVANIA COM SA, în Mediaș, 
str.M.Eminescu nr.7, jud.Sibiu, sau la pagina de 
internet: www.redalgroup.ro. La data convocării, 
capitalul social al TRANSILVANIA COM SA 
este de 482.717,50 acțiuni nominative, fiecare 
acțiune având dreptul la un vot. Proiectele de 
hotărâri propuse de acționari vor fi adăugate pe 
pagina de internet: www.redalgroup.ro. Infor-
mații suplimentare se pot obține, în zilele lucră-
toare, la numărul de telefon: 0269.841.268, între 
orele 08.00-15.00 sau la adresa de e-mail: 
juridic@alcomsib.ro

Administratorul unic S.C. COMAT București 
S.A., persoană juridică română, având sediul 
social în București, Str. Doina, nr.17, Sector 5, 
J40/8034/2007, CUI: RO 21614895, prin 
prezenta: Convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor S.C. COMAT București S.A. 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor va 
avea loc la sediul societăţii, situat în București, 
Str. Doina, nr.17, Sector 5, în data de 07.04.2022 
ora 12:00, cu următoarea: Ordine de Zi: 1. Discu-
tarea, aprobarea sau modificarea situaţiilor 
financiare ale anului 2021 pe baza raportului 
prezentat de administratorul societăţii și a rapor-
tului prezentat de comisia de cenzori, aprobarea 
contului de profit și pierderi pentru anul 2021. 2. 
Aprobarea descărcării de gestiune a administra-
torului pentru perioada 01.01.2021– 31.12.2021. 
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 
pentru anul 2022. 4. Alegerea Comisiei de 
Cenzori și Cenzori supleanţi pentru perioada 
2022-2025. 5. Diverse. În cazul neîndeplinirii 
cvorumului de validitate stabilit, Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor va fi reprogramată 
pentru data de 08.04.2022 ora 12:00, în același loc 
și cu aceeași ordine de zi. Începând cu data de 
28.03.2022 documentele înscrise pe ordinea de zi 
se pot consulta la sediul societăţii de luni până 
vineri între orele 10:00–14:00. Informaţii se pot 
obţine la nr. de telefon 0735.608.272. Acţionarii 
înscriși în Registrul Acţionarilor până la sfârșitul 
zilei de 31.03.2022 vor putea participa la 
Adunarea Generală Ordinară prin simpla probă 
a identităţii acestora făcută cu actul de identitate 
sau cu procura specială dată în conformitate cu 
legislaţia în vigoare și actul constitutiv al socie-
tăţii. Formularele de procură specială se pot 
obţine de la sediul S.C. COMAT București S.A. 
începând cu data de 28.03.2022. Procurile 
speciale pentru reprezentare vor fi depuse la 
registratura societăţii până la data de 31.03.2022. 
S.C. COMAT București S.A. Administrator unic, 
Chiru Constantin.                                                                                                                                     

Convocarea Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor: Administratorul unic al societăţii 
VISCOFIL S.A., înregistrată la O.R.C. sub nr. 
J23/1367/2002, cod unic de înregistrare 478308, 
convoacă în temeiul art. 117 din Legea 31/1990, 
adunarea generală ordinară a acţionarilor 
(“AGOA”) pentru data de 07 aprilie 2022 ora 
11:00, la sediul social și lucrativ al societăţii, din 
șoseaua Olteniţei, nr.202, Popești-Leordeni, judeţ 
Ilfov. La adunarea generală convocată, sunt 
îndreptăţiţi să participe și să voteze, acţionarii 
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înregistraţi în registrul acţionarilor ţinut de socie-
tate, la sfârșitul zilei de 31 martie 2022, conside-
rată data de referinţă. Adunarea generală 
ordinară a acţionarilor va avea pe ordinea de zi 
următoarele puncte: 1. Aprobarea situaţiilor 
financiare aferente exerciţiului financiar 2021, a 
rapoartelor prezentate de administrator și de 
comisia de cenzori; 2. Aprobarea descărcării de 
gestiune a administratorului, pentru activitatea 
desfășurată în exerciţiul financiar 2021; 3. Apro-
barea repartizării profitului net realizat în exerci-
ţiul financiar 2021; 4. Aprobarea repartizării 
soldului creditor la data de 31.12.2021 al contului 
1175.2, reprezentând câștig realizat din surplusul 
din rezerve de reevaluare, către dividende; 5. 
Stabilirea indemnizaţiei lunare a cenzorilor și a 
administratorului, începând cu data de 
01.06.2022; 6. Împuternicirea administratorului 
societăţii să semneze în numele și pentru toţi 
acţionarii extrasul hotărârii AGOA, adoptată; 7. 
Mandatarea persoanelor împuternicite care să 
îndeplinească toate și oricare dintre formalităţile 
sau demersurile legale necesare pentru depu-
nerea hotărârii A.G.O.A. ce se va adopta, la 
Autorităţile Fiscale, la Oficiul Registrului Comer-
ţului, în vederea înscrierii acesteia în Registru și 
publicarea în Monitorul Oficial al României, 
după caz. Potrivit dispozițiilor art.117 indice 1 
din Legea 31/1990, unul sau mai mulți acţionari 
reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 
5% din capitalul social al societăţii, pot solicita 
introducerea unor puncte suplimentare pe 
ordinea de zi a AGOA și/sau prezentarea unor 
proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau 
propuse a fi incluse, cu respectarea următoarelor 
condiţii: i. Solicitările să fie însoţite de o copie a 
actului de identitate, certificată pentru conformi-
tate, potrivit art. 150, alin 2, Cod Procedură 
Civilă; ii. Solicitările să fie însoţite de o justificare 
și/sau proiect de hotărâre, propus spre adoptare; 
iii. Solicitările să fie transmise în original, 
semnate și înregistrate la sediul social lucrativ al 
societăţii, din șoseaua Olteniţei, nr.202, 
Popești-Leordeni, judeţ Ilfov, prin orice formă de 
curierat, cu confirmare de primire, în termenul 
stabilit prin art.117 indice 1 alin.2 din Legea 
31/1990. Acționarii care nu pot participa personal 
la ședinţa AGOA, pot fi reprezentaţi prin alte 
persoane, în baza unei procuri speciale, autentifi-
cate la notarul public, depuse în original, la sediul 
societăţii, spre înregistrare, până cel târziu 05 
aprilie 2022 ora 09:00. Începând cu data de 01 
martie 2022, situaţiile financiare aferente exerci-
ţiului financiar 2021, rapoartele adminstratorului 
și al comisiei de cenzori, precum și orice alte 
informaţii necesare, pot fi consultate la sediul 
societăţii, în zilele lucrătoare între orele 08:00 și 
16:00. În cazul în care nu se întrunesc condiţiile 
de cvorum pentru validarea deliberărilor, se 
convoacă adunarea generală ordinară a acţiona-
rilor (“AGOA”) pentru data de 09 aprilie 2022 
ora 11:00, cu aceeași ordine de zi și în același loc. 
Administrator unic, Gusman George.

LICITAŢII
Primăria orașului Mioveni, B-dul Dacia nr. 1, 

tel. 0348/450000, fax: 0248/260500, județul Argeș, 
organizează licitaţie publică deschisă pentru închi-
rierea spațiului comercial în suprafață de 19,98 
mp situat la parterul parcării supraetajate din 
Piața Dacia. Data limită pentru primirea ofertelor: 
21.03.2022, ora 12:00. Data desfășurării licitaţiei 
publice deschise: 21.03.2022, ora 14:00. Licitaţia va 
avea loc la sediul Primăriei orașului Mioveni, Bd. 
Dacia, nr.1, în sala de ședinţe a Consiliului Local. 
Preţul de pornire a licitaţiei este de 7,2 euro/mp/
lună. Închirierea se face pentru o perioadă de 5 
ani, cu posibilitate de prelungire prin acordul 
părților. Documentaţia de atribuire și caietul de 
sarcini pot fi procurate de la Biroul Patrimoniu 
începând cu data de 01.03.2022. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la tel.0348/455113 – Biroul 
Patrimoniu, între orele 9 - 15.

Primăria orașului Mioveni, B-dul Dacia nr.1, 
tel. 0348/450000, fax: 0248/260500 organizează 
licitaţie publică deschisă pentru închirierea sălii 

de forță din incinta Sălii Sporturilor din orașul 
Mioveni. Data limită pentru primirea ofertelor: 
21.03.2022, ora 12:00. Data desfășurării licitaţiei 
publice deschise: 21.03.2022, ora 15:00. Licitaţia 
va avea loc la sediul Primăriei orașului Mioveni, 
Bd. Dacia, nr.1, în sala de ședinţe a Consiliului 
Local. Preţul de pornire a licitaţiei este de 1003 
euro/lună. Închirierea se face pentru o perioadă 
de 5 ani, cu posibilitate de prelungire prin acordul 
părților. Documentaţia de atribuire și caietul de 
sarcini pot fi procurate de la Biroul Patrimoniu 
începând cu data de 01.03.2022. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la tel. 0348/455113 – Biroul 
Patrimoniu, între orele 9 - 15.

Debitorul CONTI SA societate in faliment, 
prin lichidator judiciar Dinu, Urse si Asociatii 
SPRL, scoate la vanzare: 1.Proprietate imobiliara 
– ”teren extravilan arabil” situata in Comuna 
Berceni, Sat Corlatesti, tarlaua 36, parcela 
A352/21, Judet Prahova, in suprafata de 
2.500mp. indiviz din totalul de 6.100mp. (din 
acte) 6067mp. din masuratori, avand nr. cadas-
tral 10397,  inscris in Cartea Funciara nr. 1605 a 
loc. Berceni, conform Incheierii nr. 47059/2008 
eliberata de O.C.P.I. Prahova – B.C.P.I. Ploiesti. 
Pret pornire licitatie –16.250,00 Euro exclusiv 
TVA. -Pretul Caietului de sarcini pentru proprie-
tatea imobiliara ”TEREN„ -3.000,00 Lei exclusiv 
TVA. -Pretul de pornire al licitatilor pentru 
imobilul ”teren” apartinand CONTI SA repre-
zinta 50% din valoarea de piata exclusiv TVA, 
aratata in Raportul de Evaluare. Participarea la 
licitatie este conditionata de: -consemnarea in 
contul nr. RO55 BRDE 300S V182 6773 3000 
deschis BRD -Groupe Societe Generale -Suc. 
Ploiesti pana la orele 14.00 am din preziua  stabi-
lita licitaţiei, a garantiei de 10% din pretul de 
pornire a licitatiei; -achizitionarea pana la aceeasi 
data a Caietului de sarcini si Regulamentului de 
licitatie pentru bunul din patrimoniul debitoarei, 
de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru 
imobilul ”teren”, prima sedinta de licitatie a fost 
fixata in data de 11.03.2022, ora 12:00, iar daca 
bunul nu se adjudeca la aceasta data, urmatoa-
rele sedinte de licitatii vor fi in data de 
18.03.2022; 25.03.2022; 01.04.2022; 08.04.2022, 
ora 12:00. Toate sedintele de licitatii se vor desfa-
sura la sediul ales al lichidatorului judiciar din 
Mun. Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 4, Judet 
Prahova. Pentru relatii suplimentare sunati la 
telefon: 021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.
com. Pentru relatii suplimentare si vizionare 
apelati tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 

SC DHC CO SRL, din municipiul Craiova, 
Calea Unirii nr.169, județul Dolj, România, cod 
poștal 200330, vă invită să participați la proce-
dura concurențială pentru atribuirea contractului 
de achiziție de echipamente necesare în procesul 
de vinificație în cadrul proiectului „Construire 
Centru de Vinificaţie Domeniile Dascălu”, 
proiect cofinanțat prin Programul Național de 
Sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023. Obiectul 
contractului de furnizare: Achiziția de echipa-
mente necesare în procesul de vinificație pentru 
obiectivul de investiții „Construire Centru de 
Vinificație Domeniile Dascălu”. Durata contrac-
tului: 6 luni; Valoarea estimată a contractului: 
3.973.566,46Lei fără TVA; Criteriul atribuirii: 
prețul cel mai scăzut; Data și ora-limită de depu-
nere a ofertelor: Data: 03.03.2022, ora 16.00. 
Data și ora ședinței de deschidere: Data: 
03.03.2022, ora 17.00. Adresa și modul de obți-
nere a documentației de atribuire: Documentația 
de atribuire se poate obține printr-o solicitare 
scrisă la următoarea adresă de e-mail: florin.
opris@domeniiledascalu.ro. Ofertele se vor 
depune la următoarea adresă: Municipiul 
Craiova, strada Râului nr. 429, județul Dolj, 
România. Modul de prezentare al ofertelor: 
Ofertantul trebuie să prezinte 2 (două) exemplare 
ale ofertei în original, în plic sigilat, pe care să fie 
trecută adresa achizitorului. Pentru informații 
suplimentare legate de contract vă invităm să ne 
contactați la telefonul: 0725.005.500 și/sau la 
adresa de e-mail: florin.opris@domeniiledascalu.
ro, persoană de contact este Florin Opriș.

Debitorul SC Marinos Construct SRL societate 
in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si 
Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 1.Proprietate 
imobiliara ”teren” in suprafata totala din masu-
ratori  de 117mp. (suprafata din acte de 130 mp.), 
situat in intravilanul Mun. Ploiesti, Str. A. T. 
Laurian, Jud. Prahova, nr.17, cadastral 11321, 
inscris in C.F. 9997 a loc. Ploiesti. Pretul de 
pornire al licitatiei este de 6.435,00 Euro exclusiv 
TVA. Pretul caietului de sarcini pentru imobilele 
aflate in proprietatea Marinos Construct SRL, 
este de 500,00 Lei exclusiv TVA. Participarea la 
licitatie este conditionata de:  -consemnarea in 
contul nr. RO91 FNNB 0051 0230 0947 RO02  
deschis la  Credit Europe Bank, Sucursala 
Ploiesti, pana la orele 14.00 am din preziua stabi-
lita licitaţiei, a garantiei de 10% din pretul de 
pornire a licitatiei; -achizitionarea pana la aceeasi 
data a Caietului de sarcini pentru proprietatea 
imobiliara, de la sediul lichidatorului judiciar. 
Pentru proprietatea imobiliara ”teren” prima 
sedinta de licitatie a fost stabilita in data de 
10.03.2022, ora 15:00, iar daca bunul imobil nu se 
adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte de 
licitatii vor fi in data de 17.03.2022; 24.03.2022; 
31.03.2022; 07.04.2022, ora 15:00. Toate sedintele 
de licitatii se vor desfasura la sediul ales al lichi-
datorului judiciar din Mun. Ploiesti, Str. Cuptoa-
relor, Nr. 4, Judet Prahova. Pentru relatii 
suplimentare sunati la telefon: 021.318.74.25, 
email dinu.urse@gmail.com. Pentru relatii supli-
mentare si vizionarea apelati tel.: 0753.999.028, 
dl. Cristian Ciocan. Anuntul poate fi vizualizat si 
pe site www.dinu-urse.ro.

1. Informatii generale privind:societatea 
contractanta ARO-PALACE SA cu sediul 
administrativ in Brasov, cod postal 500030, Bd. 
Eroilor nr.27, jud. Brasov, cod fiscal: 
RO1102041, tel. 0268/477664, fax: 0268/475250, 
e-mail: o®ce@aro-palace.ro, e-mail persoana 
contact tehnic@aro-palace.ro. 2.Informatii 
generale privind obiectul inchirierii:Se scoate la 
licitatie spatiului comercial: „Cerbul Carpatin”: 
inchirierea spatiului comercial cu o suprafata 
de 2.168 mp, repartizati astfel spatii interioare 
de 2.124 mp; spatii exterioare 44 mp; spatiul a 
deservit restaurantul: „Cerbul Carpatin” din 
Brasov, aflat in Piata Sfatului nr. 14. Destinatia 
spatiului este prestarea de servicii alimentatie 
publica si nu poate fi modificata.  Marca: 
„Cerbul Carpatin” va fi utilizata obligatoriu 
individual, sau in asociere cu denumirea marcii/
siglei sub care va functiona spatiul. 3.Informatii 
privind documentatia de atribuire:se regasesc in 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modali-
tatile prin care persoanele interesate pot intra in 
posesia unui exemplar al documentatiei de 
atribuire:la cerere, de la sediul institutiei, sau 
electronic prin e-mail, dupa prezentarea dovezii 
platii caietului de sarcini. 3.2. Costul si condi-
tiile de plata pentru obtinerea caietului de 
sarcini: 5.000 lei/exemplar, ce se achita cu 
numerar la caserie sau prin ordin de plata in 
contul RO22RNCB0053009467740001 al 
Aro-Palace SA. 3.3. Data limita privind solici-
tarea clarificarilor: 07.03.2022, ora 12.00. 
4.Informatii privind ofertele: 4.1. Data limita de 
depunere a ofertelor 14.03.2022, ora 15.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele 
Aro-Palace SA, mun. Brasov, Bulevardul 
Eroilor nr. 27, jud. Brasov, secretariat. 4.3. 
Numarul de exemplare in care trebuie depusa 
fiecare oferta un exemplar.

Insolvein SPRL, cu sediul în Timișoara, str.
Simion Bărnuţiu, nr.71, ap.1, în calitate de lichi-
dator judiciar al Eurosei Matel SRL, CUI: 
32020960, organizează licitație publică cu strigare 
în fiecare zi de vineri a fiecărei săptămâni, înce-
pând cu data de 11.03.2022, ora 13.00, la sediul 
lichidatorului judiciar, pentru vânzarea bunurilor 
mobile după cum urmează: -Fiat Punto- an 2009- 
1.360Euro +TVA, -Fiat Punto- an 2011- 1.570 
Euro +TVA. Cei interesați să participe la licitaţia 
publică cu strigare vor depune ofertele de cumpă-
rare la sediul lichidatorului judiciar indicat mai 
sus. Prețul integral al bunurilor se va achita în 
termen de maxim 2 zile de la data vânzării. Toți 

cei care pretind vreun drept asupra bunurilor 
mobile licitate să anunţe lichidatorul judiciar, 
înainte de data stabilită pentru licitație 
(11.03.2022) sub sancțiunea de a nu mai fi ţinuţi 
in seama după această dată. Alte informaţii le 
puteţi af la de la lichidatorul judiciar la 
tel.0770.224.401.

Insolvein SPRL, cu sediul în Timișoara, str.
Simion Bărnuţiu, nr.71, ap.1, în calitate de lichi-
dator judiciar al Apa Vietii SRL, CUI: 4758246, 
organizează licitație publică cu strigare în fiecare 
zi de vineri a fiecărei săptămâni, începând cu 
data de 11.03.2022, ora 13.00, la sediul lichidato-
rului judiciar, pentru vânzarea bunurilor mobile 
după cum urmează: -Capsator Bea- 60Euro, 
-Mașina de spălat umplut bidoane QDYG 100P- 
4.930Euro, -Aparat reactivitate 2 buc- 106Euro, 
-Aparat fotocolor- 69Euro, -Mercedes Benz Vito 
an 2003- 1.370Euro, -Remorca tandem frânata 
Carrso an 2009- 400Euro, -Compresor Ceccato 
1998- 141 Euro, -Electropompa P126- 23Euro, 
-Electropompa PS 80- 20Euro. Prețurile nu 
conțin TVA. Cei interesați să participe la licitaţia 
publică cu strigare vor depune ofertele de cumpă-
rare la sediul lichidatorului judiciar indicat mai 
sus. Prețul integral al bunurilor se va achita în 
termen de maxim 2 zile de la data vânzării. Toți 
cei care pretind vreun drept asupra bunurilor 
mobile licitate să anunţe lichidatorul judiciar 
înainte de data stabilita pentru licitație 
(11.03.2022) sub sancțiunea de a nu mai fi ţinuţi 
in seama după această dată. Alte informaţii le 
puteţi afla de la lichidatorul judiciar la tel. 
0770.224.401.

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 Comunei Grăniceri, comuna Grăniceri, 
Str.Principală, nr.10, județul Arad, telefon/fax 
0257/353.150, e-mail: ottlaca@gmail.com, 
primaria@graniceri.ro, cod fiscal 3519291. 2.
Informații generale privind obiectul procedurii 
de licitație publică, în special descrierea și identi-
ficarea bunului care urmează să fie închiriat: a. 
Spațiu comercial cu destinație farmacie, compus 
din 2 încăperi, în suprafața totală de 55mp, situat 
în cladirea din comuna Grăniceri, nr.14, CF 
300411 -Grăniceri; b.Spațiu comercial compus 
din 1 încăpere, cu destinație comerț cu amănutul, 
în suprafață de 92,4mp, situat în sat Șiclău, nr.1, 
CF 300085 Grăniceri; Spațiile aparțin dome-
niului public al Comunei Grăniceri, conform 
H.C.L.nr.05/31.01.2022 și temeiul legal O.U.G. nr. 
57/03.07.2019, art.332-333. 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 Primăriei Comunei Grăniceri, 
Compartimentul Secretariat. 3.2.Denumirea și 
datele de contact ale serviciului/compartimen-
tului din cadrul instituției de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de atri-
buire: Se poate obține de la Compartimentul 
Secretariat din cadrul Primăriei Comunei Grăni-
ceri, comuna Grăniceri, Str. Principală, nr.10, 
județul Arad. 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: 50 Lei/exemplar, se 
achită numerar la Casieria Primăriei Comunei 
Grăniceri. 3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 17.03.2022, ora 12.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 25.03.2022, ora 12.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei 
Grăniceri, comuna Grăniceri, Compartimentul 
Secretariat, Str.Principală, nr.10, județul Arad. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar, 
în plic sigilat. 5.Data și locul la care se va desfă-
șura ședința publică de deschidere a ofertelor: 
28.03.2022, ora 11.00, Primăria Comunei Grăni-
ceri, comuna Grăniceri, Str.Principală, nr.10, 
județul Arad. 6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței 
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competente în soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul 
Arad, Arad, cu sediul în B-dul Vasile Milea, nr.2, 
județul Arad, cod poștal 310131, telefon 
0374/491.086, fax 0257/251.700, email: 
tr-arad-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 28.02.2022.

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: 
Serviciul Public Administrare Baze Sportive și de 
Agrement al Municipiului Sibiu, Piața Mică 
nr.22, județul Sibiu, telefon 0269/208.958, fax 
0269/208.949, e-mail: bazesportive@sibiu.ro, cod 
fiscal 42156448. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în special 
descrierea și identificarea bunului care urmează 
să fie închiriat: spațiu amenajat situat în cadrul 
Complexului de agrement Lacul lui Binder din 
Sibiu, Str.Lacul lui Binder, FN, CF nr.128012, 
nr.cadastral /nr.topografic 128012, județul Sibiu, 
compus din: bar în suprafață de 72,76mp; terasă 
pavilion neacoperită, în suprafață de 131mp; 
terasă zonă plajă, în suprafață de 35mp, pentru 
desfășurarea de activități comerciale, activități de 
alimentație publică, conform caietului de sarcini, 
ce aparține domeniului public al Municipiului 
Sibiu și se află administrarea Serviciului Public 
Administrare Baze Sportive și de Agrement al 
Municipiului Sibiu, în baza temeiului legal 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019, art.332-333 și conform 
H.C.L.nr.75/24.02.2022. 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: prin 
solicitare scrisă de la sediul Serviciului Public 
Administrare Baze Sportive și de Agrement al 
Municipiului Sibiu, Piața Mică nr.22, Camera 11, 
județul Sibiu sau de pe site-ul instituției: https://
bazesportive.sibiu.ro/anunțuri. 3.2.Denumirea și 
datele de contact ale serviciului /compartimen-
tului din cadrul instituției de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de atri-
buire: prin solicitare scrisă de la sediul Serviciului 
Public Administrare Baze Sportive și de Agre-
ment al Municipiului Sibiu, Piața Mică nr.22, 
Camera 11, județul Sibiu sau de pe site-ul institu-
ției: https://bazesportive.sibiu.ro/anunțuri. 
3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit preve-
derilor O.U.G.nr.57/2019 privind Codul adminis-
trativ: 50,00 lei /exemplar, care se achită numerar 
la Casieria Serviciului Public Administrare Baze 
Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu, 
Piața Mică nr.22, Camera 11, județul Sibiu. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
14.03.2022, ora 13.00. 4.Informații privind ofer-
tele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
22.03.2022, ora 13.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Serviciul Public Administrare 
Baze Sportive și de Agrement al Municipiului 
Sibiu, Piața Mică nr.22, Camera 11, județul Sibiu. 
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: unul exterior și unul inte-
rior. 5. Data și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofertelor: 
23.03.2022, ora 09.00, la sediul Primăriei Munici-
piului Sibiu, Str.Samuel Brukenthal nr.2, Sala 
313, județul Sibiu. 6.Denumirea, adresa, numărul 
de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului Sibiu, 
Sibiu, Str. Ocnei nr.33, județul Sibiu, telefon 
0269/217.104, fax 0269/217.702, e-mail: tribu-
nalul.sibiu@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului 
de licitație către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 28.02.2022.

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: 
Serviciul Public Administrare Baze Sportive și de 
Agrement al Municipiului Sibiu, Piața Mică 

nr.22, județul Sibiu, telefon 0269/208.958, fax 
0269/208.949, e-mail: bazesportive@sibiu.ro, cod 
fiscal 42156448. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în special 
descrierea și identificarea bunului care urmează 
să fie închiriat: magazin în suprafață de 19,52 
mp, situat în incinta Pavilionului Multifuncțional 
din cadrul Complexului de agrement Lacul lui 
Binder din Sibiu, Str.Lacul lui Binder, FN, județul 
Sibiu, CF nr. 128012, nr. cadastral /nr.topografic 
128012, pentru desfășurarea de activități comer-
ciale, magazin de suveniruri și articole sportive, 
conform caietului de sarcini, ce aparține dome-
niului public al Municipiului Sibiu și se află în 
administrarea Serviciului Public Administrare 
Baze Sportive și de Agrement al Municipiului 
S i b i u ,  î n  b a z a  t e m e i u l  l e g a l  a l 
O.U.G.nr.57/03.07.2019, art.332-333 și H.C.L. nr. 
76/24.02.2022. 3. Informații privind documen-
tația 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: prin 
solicitare scrisă de la sediul Serviciului Public 
Administrare Baze Sportive și de Agrement al 
Municipiului Sibiu, Piața Mică nr.22, Camera 11, 
județul Sibiu sau de pe site-ul instituției: https://
bazesportive.sibiu.ro/anunțuri. 3.2. Denumirea și 
datele de contact ale serviciului/compartimen-
tului din cadrul instituției de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de atri-
buire: prin solicitare scrisă de la sediul Serviciului 
Public Administrare Baze Sportive și de Agre-
ment al Municipiului Sibiu, Piața Mică nr.22, 
Camera 11, județul Sibiu sau de pe site-ul institu-
ției: https://bazesportive.sibiu.ro/anunțuri. 
3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit preve-
derilor O.U.G.nr.57/2019 privind Codul adminis-
trativ: 50,00 lei /exemplar, care se achită numerar 
la Casieria Serviciului Public Administrare Baze 
Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu, 
Piața Mică nr.22, Camera 11, județul Sibiu. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
14.03.2022, ora 13.00. 4.Informații privind ofer-
tele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
22.03.2022, ora 13.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Serviciul Public Administrare 
Baze Sportive și de Agrement al Municipiului 
Sibiu, Piața Mică nr.22, Camera 11, județul Sibiu. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: se depune într-un singur exemplar, 
în două plicuri sigilate: unul exterior și unul 
interior. 5.Data și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofertelor: 
23.03.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei Munici-
piului Sibiu, Str. Samuel Brukenthal nr.2, Sala 
313, județul Sibiu. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Administrativ a Tribuna-
lului Sibiu, Sibiu, Str.Ocnei nr.33, județul Sibiu, 
telefon 0269/217.104, fax 0269/217.702, e-mail: 
tribunalul.sibiu@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 28.02.2022.

Primăria Orașului Măcin, cu sediul în str.
Florilor, nr.1, C.F.3839156, tel.0240/571.354, fax: 
0240/571.102, e-mail: primaria_macin@yahoo.
com, organizează în data de 23.03.2022, ora 
14.30, licitație publică în vederea concesionării 
unui teren în suprafață de 2.432mp și construc-
țiile (C2, C3, C4) în suprafață de 489 mp, nr. cad. 
31574, situate în str.I.H.Rădulescu nr.48, bun 
aparținând domeniului privat al Orașului Măcin, 
cu destinația -imobil pentru funcționarea unei 
unități de prestări servicii. Redevența minimă de 
la care pornește licitația este de 10.000Lei/an, 
exclusiv TVA, indexat anual cu rata inflației, taxa 
de participare la licitație este de 1.023Lei, iar 
garanția de participare este de 20.000Lei. Docu-
mentația de atribuire se poate procura de la 
sediul concedentului, cam.9, în perioada 
01.03.2022-22.03.2022. Ofertele se depun la sediul 
organizatorului într-un singur exemplar până la 
data de 22.03.2022, ora 16.00. Orice litigiu legat 
de procedura de concesiune prin licitație publică 

și de contractul de concesiune încheiat urmare a 
adjudecării este supus legislației române și este de 
competența instanțelor judecătorești din 
România.

1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: 
Primăria Comunei Valea Mărului, Str.Preot 
Gheorghe Gafton, nr.2, județul Galați, telefon/fax 
0236/863.400, e-mail: valea_marului@gl.e-adm.
ro, cod fiscal 3655900. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie vândut: 1 parcelă de teren, apar-
ține domeniului privat al Primăriei Comunei 
Valea Mărului, identificată astfel: 751mp teren 
arabil, intravilan, identificat cu CF 11161, Tarla 
54, Parcela 542, conform H.C.L.nr.20/25.02.2022 
și temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 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 instituției. 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 din cadrul 
Primăriei Comunei Valea Mărului, Str. Preot 
Gheorghe Gafton, nr.2, județul Galați. 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: 
50 Lei /exemplar, ce se achită numerar la casieria 
instituției. 3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 15.03.2022, ora 10.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 23.03.2022, ora 10.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Compartimentul Secreta-
riat din cadrul Primăriei Comunei Valea Mărului, 
Str.Preot Gheorghe Gafton, nr.2, județul Galați. 
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: 
23.03.2022, ora 12.00, la Primăria Comunei Valea 
Mărului, cu sediul în Valea Mărului, Str.Preot 
Gheorghe Gafton, nr.2, județul Galați. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa 
de e-mail ale instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Secția de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Galați, Municipiul Galați, Str.
Brăilei, nr.153, județul Galaţi, telefon 
0236/460.027, fax 0236/412.130, e-mail: tr-gala-
ti-comunicari@just.ro. 7.Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 28.02.2022.

PIERDERI
Georgiana Lobont Events SRL, J12/2848/2021, 

anunță pierderea certificatului de înregistrare. Îl 
declarăm nul.

Pierdut certificat de inregistrare fiscală seria A, 
nr. 1171220/ 05.02.2016 emis de Agenția Natio-
nală de administrare fiscală pe numele Cârlig 
Constantin - Florin – Agent de asigurare, CUI 
35600440, cu sediu social în Mun. Petroșani, str. 
Ion Creangă, bl.14, sc.1 et.1 ap.5, jud Hunedoara. 
Se declară nul.

Declar pierdut Certificat de inregistrare seria B 
nr. 3114794 din 23.07.2015 emis de Registrul 
Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti 
pentru societatea Bio Management SRL cu sediul 
in Bucuresti, Calea Mosilor nr. 158, parter avand 
CUI 34803691 si J40/8993/22.07.2015. Il declar 
nul.

Subsemnata, Catrin Cristina-Nicoleta, declar 
că am pierdut legitimația/cardul de avocat 
eliberat de UNBR- Baroul București, vizat pe 
anul 2021. Îl declar nul.


