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OFERTE SERVICIU
l Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare 
Medico-Militară ,,Cantacuzino” București cu sediul 
în strada Splaiul Independenței nr.103, sector 5, 
localitatea București, organizează concursuri pentru 
ocuparea următoarelor posturi vacante: Șef Birou gr 
II în Biroul Calculații Prețuri și Tarife, studii superi-
oare, vechime în specialitatea studiilor absolvite in 
domeniul economic, minim 5 ani. - 14.10.2021, ora 
16.00 - data limită de depunere a dosarelor - 
22.10.2021, ora 13.00 - proba scrisă - 29.10.2021, ora 
13.00 – interviul. Detalii la secretarul comisiei: Biru 
Alexandru, telefon 021.306.92.80, între 08.00-15.00.

l Șef birou gr. I în Biroul Management Proiecte si 
Valorizare, studii superioare, vechime în muncă 
minim 2 ani, vechimea în specialitate minim 2 ani. 
- 14.10.2021, ora 16.00 - data limită de depunere a 
dosarelor - 22.10.2021, ora 09.00 - proba scrisă - 
29.10.2021, ora 09.00 – interviul. Detalii la secretarul 
comisiei: Biru Alexandru, telefon 021.306.92.80, 
între 08.00-16.00.

l Inginer II/Responsabil calificări-validări, în Labo-
ratorul Control Calitate, studii superioare, vechime 
în muncă 6 luni. - 14.10.2021, ora 15.00 - data limită 
de depunere a dosarelor - 22.10.2021, ora 09.00 - 
proba scrisă - 29.10.2021, ora 09.00 – interviul. 
Detalii la secretarul comisiei:Marius Tărpan, telefon 
021.306.93.09, între 08.00-15.00.

l 2 posturi Inginer II în microstructura Califi-
cări-Validări, studii superioare, vechime în muncă 6 
luni. - 14.10.2021, ora 15.00 - data limită de depu-
nere a dosarelor - 22.10.2021, ora 09.00 - proba 
scrisă - 29.10.2021, ora 09.00 – interviul. Detalii la 
secretarul comisiei:Marius Tărpan, telefon 
021.306.93.09, între 08.00-15.00.

l Șef Birou gr. II în Biroul evidență personal civil /
Oficiu management resurse umane, studii superi-
oare, vechime în specialitatea resurse umane  3 ani, 
vechimea în muncă minim 5 ani. - 15.10.2021, ora 
15.00 - data limită de depunere a dosarelor - 
22.10.2021, ora 10.00 - proba scrisă - 29.10.2021, ora 
10.00 – interviul. Detalii la secretarul comisiei: 
Daniel Simion, telefon 021.306.93.24, între 08.00-
15.00.

l Muncitor calificat IV în Sectorul Tehnic Adminis-
trativ, Stațiunea Băneasa,  studii absolvent învăță-
mânt profesional cu durată de minimum 2 ani, fără 
vechime în muncă. - 15.10.2021, ora 14.00 - data 
limită de depunere a dosarelor - 22.10.2021, ora 
09.00 - proba scrisă - 29.10.2021, ora 09.00 – inter-
viul. Detalii la secretarul comisiei: Angelica Dinu, 
telefon 0721.773.460, între 08.00-14.00.

l Muncitor calificat IV în Sectorul Seruri native, 
Secție Stațiunea Băneasa, studii absolvent învăță-
mânt profesional cu durată de minimum 2 ani, 
vechime în muncă 6 ani și 6 luni. - 15.10.2021, ora 
14.00 - data limită de depunere a dosarelor - 
22.10.2021, ora 09.00 - proba scrisă - 29.10.2021, ora 
12.00 – interviul. Detalii la secretarul comisiei: Ange-
lica Dinu, telefon 0721.773.460, între 08.00-14.00.

l Consilier gradul I în Compartimentul proiecte cu 
finanțare externă, studii superioare, vechimea în  
specialitate 6 ani și 6 luni. -  14.10.2021, ora 16.00 - 
data limită de depunere a dosarelor  -  22.10.2021, ora 
11.00 - proba scrisă  -  29.10.2021, ora 11.00 – interviul. 
Detalii la secretarul comisiei:Rogojinaru Nicoleta, 
telefon 021.30.69.244, între 08.00-16.00.

l Referent de specialitate gr.II în Biroul Coordonare 
Logistică, studii superioare, vechimea în specialitate 3 
ani și 6 luni. -  14.10.2021, ora 16.00 - data limită de 
depunere a dosarelor -  22.10.2021, ora 13.30 - proba 
scrisă -  29.10.2021, ora 13.00 – interviul. Detalii la 
secretarul comisiei: Vladu Corina, telefon 
021.30.69.254, între 08.00-16.00.

l Referent de specialitate debutant în Compartimentul 
management f lux documente, studii superioare. - 
14.10.2021, ora 16.00 -  data limită de depunere a dosa-
relor - 22.10.2021, ora 08.30 - proba scrisă - 29.10.2021, 
ora 09.00 – interviul. Detalii la secretarul comisiei: 
Vladu Corina, telefon 021.30.69.254, între 08.00-16.00.

l 2 posturi Inginer de sistem debutant, Biroul Tehno-
logia Informației studii superioare, fără vechime în 
specialitate.- 15.10.2021, ora 16.00 - data limită de 
depunere a dosarelor - 22.10.2021, ora 11.00 - proba 
scrisă - 29.10.2021, ora 11.00 – interviul. Detalii la 
secretarul comisiei: Ghinea Magdalena telefon 
021.306.91.62, între 08.00-16.00.

l Șef Birou Gr. II, în Biroul promovare servicii și 
produse, studii superioare, vechime în specialitatea 
studiilor absolvite minim 5 ani. - 15.10.2021, ora 16.00 
- data limită de depunere a dosarelor - 22.10.2021, ora 
13.00 - proba scrisă - 29.10.2021, ora 13.00 – interviul. 
Detalii la secretarul comisiei: Biru Alexandru, telefon 
021.306.92.80, între 08.00-15.00.

l Șef birou gr. II, în Biroul Contabilitate Sintetică, 
studii superioare, vechime în muncă minim 5 ani, 
vechimea în specialitate minim 5 ani. - 15.10.2021, ora 
16.00 - data limită de depunere a dosarelor - 
22.10.2021, ora 09.00 - proba scrisă - 29.10.2021, ora 
09.00 – interviul. Detalii la secretarul comisiei: Biru 
Alexandru, telefon 021.306.92.80, între 08.00-15.00. 
Dosarele de concurs se depun la sediul Institutului 
Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară 
“Cantacuzino” unde vor avea loc și probele de 
concurs. Detalii pe site: https://cantacuzino.mapn.ro/

l Infrastructura S5 SA angajeaza muncitori califica-
ti:asfaltator, pavator, betonist, pentru lucrari de 
constructii drumuri. Detalii la 0314.260.141 sau Calea 
Rahovei nr. 266-268 corp 63, et.8, sector 5 Bucuresti 
program 8-16.

l Infrastructura S5 SA angajeaza mecanic utilaje 
pentru lucrari de constructii drumuri. Detalii la 
0743.109.710.

l Liceul Tehnologic Auto, Craiova, Blvd.Decebal, 
nr.105, anunță scoterea la concurs a 2 posturi de expert 
-tutore de practică în cadrul  proiectului 
POCU/633/6/14/130904 -Profesioniștii de Mâine. Deta-
liile concursului se găsesc pe site-ul instituției: www.
liceulautocraiova.ro.

l SC Betacons Company SRL angajeaza! Căutăm 
oameni pentru următoarele poziții: chelner, recepți-
oner, bucătar, paznic, spălător de vase. Contact: 
0724.541.497.

l Eurodidactica S.R.L.,  cu sediul social în oraș 
Otopeni, str.Drumul Gării, Balotești, nr.20, județul 
Ilfov, J23/3110/2010, CUI: 21693430, angajează: 
Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor 
10 -posturi cod COR -932906. Pentru CV, la adresa de 
e-mail: financiar@eurodidactica.ro.

l U.M. 01835 București, din Ministerul Apărării 
Naţionale, organizează concurs/examen pentru 
ocuparea postului vacant de personal civil contractual 
de la Muzeul Naţional al Aviaţiei Române de asistent 
medical principal/ studii postliceale, cu o vechime în 
muncă și în specialitate de minim 5 ani, astfel: 
-26.10.2021, ora 10.00- proba scrisă; -01.11.2021, ora 
10.00- interviul. -data limită de depunere a dosarelor- 
15.10.2021, ora 14.30. Depunerea dosarelor și organi-
zarea concursului se vor face la sediul UM 01835 
București, șoseaua București- Ploiești Km. 10,5, sector 
1, București, unde vor fi afișate și detaliile organizato-
rice necesare. Date de contact ale secretariatului, la 
telefon: 021.319.40.00, interior 326.

l SC BLT EMPLOYMENT SOLUTIONS SRL, având 
CUI:40165830, cu sediul în Sat Dudu, Comuna Chiajna, 
Strada Tineretului, Nr.85, Cam.1, Bloc 6, Etaj 4, Ap.404, 
Județ Ilfov, angajează: Manipulant mărfuri COD COR 
933303- 20 posturi. Cerințe: studii medii, cunoștințe de 
limba engleză, cunoștințe în comerț. Selecția are loc în 
data de 04.10.2021, ora 10.00, la sediul societății.

l Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară - ITI 
Delta Dunării organizează  concurs  în data de 11 
noiembrie 2021 - proba scrisă și în data de 16 noiembrie 
2021 ( orele 10.00 - 12.00) - interviu (ora 10.00) pentru 
ocuparea postului de Coordonator ITI.  Data limită de 
depunere a dosarelor de concurs: 05 noiembrie 2021, 
ora 16.00. Detaliile privind condițiile de participare, 
conținutul dosarului, bibliografia, programul organi-
zării și desfășurării concursului, le găsiți pe site-ul 
Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară - ITI 
Delta Dunării www.itideltadunarii.com (secțiunea 
Anunțuri - Recrutare Personal)  și la sediul asociației 
din Județul Tulcea, Municipiul Tulcea, Str. Păcii, Nr. 20, 
în clădirea Consiliului Județean Tulcea - etajul 2 (corp 
legătură). Relații suplimentare se pot obține la: Tel: 
0731400481, persoană de contact Violeta Munteanu - 
inspector resurse umane Tel: 0731400469, persoană de 
contact Ana - Maria Covaciu - consilier juridic

l U.M. 0599 Ploiești scoate la concurs/examen, în 
vederea încadrării din sursă externă, 1 (un) post de 
personal contractual, specialitatea șofer, absolvent de 
minim studii liceale, cu diplomă de bacalaureat. 
Concursul/examenul se va desfășura începând cu data 
de 02.12.2021, ora 10.00, la sediul U.M.0599 Ploiești, din 
Ploiești, str.Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr.257, 
judeţul Prahova. Data-limită până la care se pot depune 
actele pentru dosarul de concurs: 15.10.2021, ora 15.00. 
Relaţii suplimentare se pot obţine în zilele lucrătoare, 
între orele 08.00-16.00, la telefon 0745.104.590 -compar-
timentul Resurse Umane din cadrul Grupării de 
Jandarmi Mobile „Matei Basarab” Ploiești.

l Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru 
Poni” Iași al Academiei Române, cu sediul în judetul 
Iași, Aleea Gr.Ghica Vodă, nr.41 A, organizeazã 
concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale 
vacante cu normă întreagă, pe durată nedetermi-
nată, de: -Referent de specialitate II -Specializarea 
Biolog, cod COR: 213104 (1 post); -Referent de 
specialitate II -Specializarea Biochimist, cod COR: 
213124 (1 post); -Documentarist I, cod COR: 262203 
(1 post). Documente obligatorii pentru constituirea 
dosarului de concurs sunt cele prevăzute de HG 
286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru 
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcțiilor contractuale. Cerințele postului: -studii 
universitate sau post universitare în specialitatea 
postului; -vechime în muncă -minim 3 ani pentru 
postul de Referent II, -minim 6 ani pentru postul de 
Documentarist I; -scrisoare de recomandare de la 
ultimul loc de muncă; -cunoștințe de limba engleză 
(scris și vorbit) -nivel avansat (pentru postul de 
Documentarist I). Concursul se va desfășura la 
sediul instituţiei, astfel: -25.10.2021, ora 09.00 -susţi-
nerea probei scrise la concursul pentru postul de 
Documentarist I; -25.10.2021, ora 13.00 -susținerea 
probei scrise la concursul pentru posturile de Refe-
rent II Biolog și Referent II Biochimist; -28.10.2021, 
ora 11.00 -susținerea probei interviu la concursul 
pentru postul de Documentarist I; -29.10.2021, ora 
09.00 -susținerea probei interviu la concursul pentru 
postul de Referent II Biolog; -29.10.2021, ora 14.00 
-susținerea probei interviu la concursul pentru postul 
de Referent II Biochimist; -04.11.2021, ora 14.00 
-afișarea rezultatelor finale ale concursului. Pentru 
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească condiţiile din art.3 al Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale, aprobat prin H.G.nr.286/2011 
modificată și completată prin H.G.1027/2014. 
Anunţul cuprinzând condiţiile generale și specifice, 
calendarul concursului, tematica și bibliografia sunt 
afișate la sediul Institutului, pe website www.icmpp.
ro și transmise spre publicare către portalul posturi.
gov.ro. Dosarele de concurs se depun la la sediul 
Institutului, Biroul Resurse Umane în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse 
Umane, sediul Institutului de Chimie Macromolecu-
lară „Petru Poni” din Iași, telefon 0332/880.050, 
interior 209, email: enciu.diana@icmpp.ro

l Primăria Comunei Vârlezi, cu sediul în comuna 
Vârlezi, județul Galați, organizează concurs pentru 
ocuparea funcției contractuale vacante de referent 
debutant în cadrul compartimentului de asistență 
socială, conform HG nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -selecția dosarelor: 18.10.2021; 
-proba scrisă în data de 25.10.2021, ora 11.00, la sediul 
Primăriei Comunei Vârlezi; -interviul -în termen de 5 
zile de la afișarea rezultatelor. Pentru participarea la 
concurs candidații trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții: -studii -diplomă de bacalaureat; -vechime 
în specialitate necesară exercitării funcției -nu este 
cazul; -competențe operare calculator -nivel mediu. 
Candidații vor depune dosarele de participare la 
concurs în teremen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunțului în Monitorul Oficial al României, 

Partea a III-a, la Primăria Comunei Vârlezi. Relatii 
suplimentare la sediul Primăriei Comunei Vârlezi, 
persoana de contact: Dumbravă Iuliana Valentina, tel./
fax 0236/332.230.

l Primăria Comunei Cornetu cu sediul în Șos. 
Alexandriei, nr. 140, comuna Cornetu, județul Ilfov, în 
baza H.G. 286/2011, cu modificările și completarile 
ulterioare, O.U.G. 57/2019 privind Codul Adminis-
trativ, cu modificările și completările ulterioare și 
Legea 53/2003 republicată, cu modificările și comple-
tările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea 
postului vacant de Consilier, grad I A, funcție contrac-
tuală de execuţie, normă întreagă, perioadă nedetermi-
nată – Compartimentul Cultură, Tineret și Imagine. 
Condiţii de participare la concurs: studii universitare 
de licență absolvite cu diplomă de licență sau echiva-
lentă în domeniul știinţelor umaniste si arte; vechime 
în muncă: minim 7 ani; cunoștinţe de operare pe 
calculator: nivel mediu. Durata timpului de muncă: 
8h/zi, 40h/săptămână; Data, ora și locul de desfășurare 
a concursului: Proba scrisă: Data 25.10.2021, ora 11:00 
la sediul instituţiei organizatoare. Interviul: 
27.10.2021, ora 11:00. Dosarul de înscriere la concurs 
va conţine următoarele documente: - cererea de 
înscriere la concurs; - copia actului de identitate sau 
orice alt document care atestă identitatea, potrivit 
legii, după caz; - copiile documentelor care să ateste 
nivelul studiilor absolvite și ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări; - carnetul de muncă, 
extras din REVISAL sau, după caz, adeverinţe care să 
ateste vechimea în muncă, în meserie sau, după caz, în 
specialitatea studiilor, în copie; - adeverinţa medicală 
care atestă starea de sănătate corespunzătoare, elibe-
rată de către medicul de familie al candidatului sau de 
către unităţile sanitare abilitate; - cazierul judiciar sau 
o declarație pe propria răspundere că nu are antece-
dente penale care să-l facă incompatibil cu funcția 
pentru care candidează; - curriculum vitae. Dosarele 
de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în 
termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe 
site-ul Primăriei Comunei Cornetu și în Monitorul 
Oficial. Bibliografia, precum si alte detalii referitoare 
la concurs vor fi afișate la sediul instituţiei și pe site-ul 
Primăriei Comunei Cornetu. Persoana de contact: 
doamna Lovinescu Ana Maria – Consilier, Primăria 
Cornetu, telefon  021/468.92.20.

CITATII
l Moldovan Maria este citată la Judecătoria Turda în 
dc 497/328/2021 în 04.10.2021 pentru prestație tabu-
lară.

l Capilnas Ionel cu domiciliul in SUA statul Ilinois 
cod 60093 orasul Northfield str. Winnetka Ave nr.1900 
, este chemat la Judecatoria Bistrita , sala 2 , in ziua de 
26.10.2021 orele 9,00 , in calitate de parata in proces cu 
Samoila Nicolae reclamanti in dosar nr.792/190/2008

l Sali Florin, cu ultimul domiciliu în Craiova, str.
Ecaterina Teodoroiu, nr.94, este chemat la Judecătoria 
Craiova în ziua de 14.10.2021, ora 12.50, CMF 3, în 
calitate de pârât, în proces  cu Sali Dana, domiciliată 
în Craiova, str.Isvarna, nr.12, Dolj, în calitate de recla-
mantă, pentru divorț.

l RCS&RDS SA cheamă în judecată pe BECU 
MARINEL, în calitate de pârât, domiciliat în sat Plop-
șoru, comuna Sălcuța, str.Traian Demetrescu, nr.93, 
jud.Dolj, în dosar 3282/215/2021, Judecătoria Craiova, 
complet civil 33 cc, în data de 27.10.2021, ora 13.00.

l Se citeaza paratul:Murariu Daniel, cu ultimul domiciliu 
cunoscut in Ale.Gorunului, Bl.2, Sc.2, Ap.20, Lupeni, 
Hunedoara, in proces  cu reclamanta E-Distriubutie Banat, 
in dosarul nr.283/278/2021, avand ca obiect pretentii, la 
Judecatoria Petrosani, camera Sala.24, Complet c.xi.civil, 
ora 10:40, pentru termenul din data de 20.10.2021.

l Se citeaza paratul:Brunner Emmerich, cu ultimul 
domiciliu cunoscut in Str.Randunicii, Nr.2, Pancota, 
Arad, in proces cu reclamanta Enel Energie SA, avand 
ca obiect cerere de valoare redusa, la Judecatoria Ineu, 
camera 1, Complet cs1_cons_2021, ora 10:05, pentru 
termenul din data de 25.10.2021.

DIVERSE
l SC AGEXIMCO SRL anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa: nu se 
supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul 
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, 
pentru proiectul Construire hală depozitare (P) corp C 
14 cu birouri P+1 propus a fi amplasat în comuna 
Crevedia, sat Crevedia, Șoseaua București-Târgoviște, 
nr.697C, T56, P423, 424, judeţul Dâmboviţa. Proiectul 
deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează 
pot fi consultate la APM Dâmboviţa din Municipiul 
Târgoviște, str.Calea Ialomiţei, nr.1, judeţul Dâmboviţa, 
în zilele de luni-vineri, între orele 09.00-16.00, precum și 
la următoarea adresă de internet http://apmdb.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta comentării/observaţii, la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la 
publicarea pe pagina de internet a autorităţii compe-
tente pentru protecţia mediului.
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l SC AGEXIMCO SRL anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa: nu se 
supune evaluării impactului asupra mediului, în 
cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului, pentru proiectul Construire hală depozitare 
(P) corp C 15 cu birouri (P+1), propus a fi amplasat în 
comuna Crevedia, sat Crevedia, Şoseaua Bucu-
reşti-Târgovişte, nr.697C, T56, P423, 424, judeţul 
Dâmboviţa. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele 
care o fundamentează pot fi consultate la APM 
Dâmboviţa din Municipiul Târgovişte, str.Calea 
Ialomiţei, nr.1, judeţul Dâmboviţa, în zilele de luni-vi-
neri, între orele 09.00-16.00, precum şi la următoarea 
adresă de internet http://apmdb.anpm.ro. Publicul 
interesat poate înainta comentării/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de 
la publicarea pe pagina de internet a autorităţii 
competente pentru protecţia mediului.

l SC AGEXIMC0 SRL anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa: nu se 
supune evaluării impactului asupra mediului, în 
cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului, pentru proiectul Construire hală depozitare 
(P) corp C 16 cu birouri (P+1), propus a fi amplasat în 
comuna Crevedia, sat Crevedia, Şoseaua Bucu-
reşti-Târgovişte, nr.697C, T56, P423, 424, judeţul 
Dâmboviţa. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele 
care o fundamentează pot fi consultate la APM 
Dâmboviţa din Municipiul Târgovişte, str.Calea 
lalomiţei, nr.1, judeţul Dâmboviţa, în zilele de luni-vi-
neri, între orele 09.00-16.00, precum şi la următoarea 
adresă de internet http://apmdb.anpm.ro. Publicul 
interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de 
la publicarea pe pagina de internet a autorităţii 
competente pentru protecţia mediului.

l Administratorul judiciar Dinu, Urse Si Asociatii 
SPRL notifica creditorii cu privire la deschiderea 
procedurii generale a insolventei prevazuta de Legea 
nr. 85/2014, impotriva debitoarei IN PROGRESS 
MEDIA SRL cu sediul in Bucuresti, str. Strabuna nr. 
85, sector 1, CUI 24495047, J40/16077/2008, in dosarul 
nr. 14013/3/2021 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, 
Sectia a VII-a Civila. Termenul limita pentru inregis-
trarea cererii de admitere a creantelor asupra averii 
debitorului – 08.11.2021, termenul de verificare a 
creantelor, de intocmire si publicare in Buletinul 
Procedurilor de Insolventa a tabelului preliminar de 
creante- 29.11.2021, termenul de definitivare a tabe-
lului creantelor – 24.12.2021. Data primei sedinte a 
adunarii generale a creditorilor 06.12.2021. Urmatorul 
termen de judecata a fost fixat pentru data de 
19.01.2022. Pentru relatii: 021.318.74.25.

l SC SIENA RESIDENCE SRL, având sediul în str.
Biruinței, nr.3, bl.C1, ap.6, Popeşti Leordeni, Județul 
Ilfov, titular al Planului Urbanistic Zonal „Introducere 
în intravilan în vederea construirii unui imobil cu 
funcțiuni mixte, locuințe colective- comert- servicii cu 
regim de înălțime Ds+P+4E” din localitatea Popeşti 
Leordeni, Județul Ilfov, NC 107610, anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de obținere a 
avizului de mediu pentru planul/programul menționat 
şi declanşarea etapei de încadrare. Prima versiune a 
planului/programului poate fi consultată la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului Ilfov din Aleea 
Lacul Morii, nr.1, sector 6, de luni până joi, între orele 
09.00-13.00. Observații/comentarii şi sugestii se 
primesc în scris la sediul APM Ilfov, (tel.021.430.15.23, 
021.430.14.02, 0746.248.440), în termen de 15 zile de la 
data publicării anunțului.

l SC SIENA RESIDENCE SRL, având sediul în str.
Biruinței, nr.3, bl.C1, ap.6, Popeşti Leordeni, Județul 
Ilfov, titular al Planului Urbanistic Zonal „Modificare 
reglementări aprobate prin HCL nr.25/2012 în vederea 

construirii unui ansamblu de locuințe colective P+4E, 
spații comerciale şi funcțiuni complementare” din 
localitatea Popeşti Leordeni, Județul Ilfov, NC 126410, 
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării 
de obtținere a avizului de mediu pentru planul/
programul menționat şi declanşarea etapei de înca-
drare. Prima versiune a planului/programului poate fi 
consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului 
Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, de luni până 
joi, între orele 09.00-13.00. Observații/comentarii şi 
sugestii se primesc în scris la sediul APM Ilfov, 
(tel.021.430.15.23, 021.430.14.02, 0746.248.440), în 
termen de 15 zile de la data publicării anunțului.

l Anunt Public 2. Mihai Cristian-Sebastian avand 
domiciliul in Str.Lizeanu, nr.28, ap.2, sector 2-locali-
tatea Bucuresti, titular al planului  P.U.Z.-Amenajare 
zona sport-agrement-parc, terenuri sport, zona servicii 
aferenta functiunii, lacuri agrement (prin exploatare 
agregate in sistem balastiera) amenajare circulatii si 
utilitati, adresa T184, P664/2-5,664/36/1, 664/17,17/1-2, 
664/26a, 664/12, 19, 20,22,664/29-49 in localitatea 
Magurele, Ilfov,  anunţă publicul interesat asupra 
organizarii dezbaterii publice pentru proiectul de plan/
program propus, inclusiv a raportului de mediu. 
Dezbaterea publica va avea loc in Bucuresti, sector 2, 
str.Delea Veche, nr.16-18 si/sau online, la data de 
15.noiembrie.2021, ora:12.00. La dezbaterea deschisa 
publicului vor participa urmatoarele autoritati:APM.
Ilfov si alte Institutii interesate. NOTA:ANUNT LA 
DEZBATERE PUBLICA  (cu cel putin 45 de zile 
calendaristice inainte de data realizarii dezbate-
rii).-art.31 alin.(1). Titularul are obligatia afisarii 
anuntului si pe propria pagina de internet.

l SC OBERHAUSER INVEST SRL, cu sediul în 
municipiul Baia Mare, str. Dealul Florilor, nr. 14B, 
judeţul Maramureş, titular al proiectului “Locuință 
Colectivă, Împrejmuire, Branşamente Şi Racorduri La 
Utilități” propus a fi amplasat în municipiul Baia 
Mare, str. Lămâiței, f.n., judeţul Maramureş, anunţă 
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de înca-
drare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Maramureş, în cadrul procedurii de evaluare a impac-
tului asupra mediului, pentru proiectul mai sus menţi-
onat. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Maramureş, cu sediul în 
localitatea Baia Mare, str. Iza, nr.1A, jud. Maramureş, 
în zilele de luni – joi între orele 8.00 - 16.30 şi vineri 
între orele 8.00 – 14.00 precum şi la următoarea adresă 
de internet  http://apmmm.anpm. ro Publicul interesat 
poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei 
de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării 
anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Maramureş.

l INFORMARE. Această informare este efectuată de 
SC MARCOS INTERNATIONAL IMPORT 
EXPORT SRL, cu sediul în Bucureşti, strada Lecturii, 
nr.3A, telefon: 0752.121.800, ce intenționează să soli-
cite de la SGA IALOMIȚA aviz de gospodărire a 
apelor pentru „Elaborare Plan Urbanistic Zonal Înfi-
ințare seră legumicolă”. Această solicitare de aviz este 
conformă cu prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu 
modificările şi completările ulterioare. Persoanele care 
doresc să obțină informații suplimentare cu privire la 
solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa menționată. 
Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii 
şi recomandări se pot adresa solicitantului la adresa: 
Bucureşti, strada Lecturii, nr.3A, după data de 
01.10.2021.

l Dumitru Cristina Ioana proprietar al terenului 
situat în Sat Vidra, Comuna Vidra, județul Ilfov, cod 
poştal 077185, sola (tarla) 9, parcela 536, 537, 538, 539, 
540, 542/2, 543, 544, 545, 546, 547, 547/1, 548, 549, str.
Ulcioara, nr.2, nr.cadastral 60662, în suprafață de 
5.723mp, anunță publicul interesat asupra depunerii 

solicitării de obținere a Avizului (de Oportunitate, 
tehnic Consultativ, /Favorabil) pentru documentația 
PUZ -funcțiunea. Documentația a fost depusă pentru 
consultare la Consiliul Județean Ilfov la data 
30.09.2021. Observații /comentarii se primesc în scris 
la Direcția de Urbanism din cadrul Consiliului Jude-
țean Ilfov, Bucureşti, sector 1, strada General 
Gheorghe Manu, nr.18, (tel.021/212.56.93), în termen 
de 15 zile de la publicarea prezentului anunț.

l General Capital Team SRL proprietar al terenului 
situat în Sat Vidra, Comuna Vidra, județul Ilfov, cod 
poştal 077185, sola (tarla) 9, parcela 536, 537, 538, 539, 
540, 542/2, 543, 544, 545, 546, 547, 547/1, 548, 549, str.
Ulcioara, nr.2, nr.cadastral 60424, în suprafața de 
5.200mp, anunță publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de obținere a Avizului (de Oportunitate, 
tehnic Consultativ, /Favorabil) pentru documentația 
PUZ -funcțiunea. Documentația a fost depusă pentru 
consultare la Consiliul Județean Ilfov la data 
30.09.2021. Observații/comentarii se primesc în scris la 
Direcția de Urbanism din cadrul Consiliului Județean 
Ilfov, Bucureşti, sector 1, strada General Gheorghe 
Manu, nr.18, (tel.021/212.56.93), în termen de 15 zile 
de la publicarea prezentului anunț.

l Anunţ Prealabil Privind Afişarea Publica A Docu-
mentelor Tehnice Ale Cadastrului – OCPI Vrancea 
anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru teritoriul Unității Administrativ Terito-
riale Măicăneşti, pentru sectoarele cadastrale nr. 
0,1-43, 46-60, pe o perioadă de 60 de zile calendaris-
tice, conform art. 14 alin. (1) şi (2) din Legea cadas-
trului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare. Data de 
început a afişării: 08.10.2021. Data de sfârşit a afişării: 
06.12.2021. Adresa locului afişării publice: Primăria 
Comunei Măicăneşti, cu sediul comuna Măicăneşti, 
județul Vrancea. Repere pentru identificarea locaţiei: 
comuna Măicăneşti, județul Vrancea, telefon 
0237/246.297. Cererile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei comunei 
Măicăneşti şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Informaţii privind 
Programul naţional de cadastru si carte funciara 2015-
2023 se pot obţine pe site-ul ANCPI la adresa http:/
www.ancpi.ro/pnccf/.

l Informaţii generale privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: 1.Comuna Pietroşani, cu sediul 
în comuna Pietroşani, judeţul Teleorman, telefon 
0247/334.620, fax 0247/334.620, e-mail: prinpietro-
sani@yahoo.com, cod fiscal 4568543. 2.Reglementări 
legale: Legea 350/2005 privind regimul finanțărilor 
din fonduri publice alocate pentru activitățile 
nonprofit de interes general, cu modificările şi 
completările ulterioare, H.C.L. nr.22/14.04.2021 
privind aprobarea bugetului local al Comunei Pietro-
şani pe anul 2021, H.C.L.37 din 15.07.2021 privind 
aprobarea planului anual de finanțare nerambursa-
bilă. 3.Solicitanții pot fi: persoane fizice sau persoane 
juridice fără scop patrimonial -asociații şi fundații 
constituite conform legii. 4.Procedura aplicată: finan-
țare nerambursabilă se acordă din bugetul Comunei 
Pietroşani pe bază de contract de finanțare neram-
bursabilă semnat între finanțator şi beneficiar, în 
urma aplicării procedurii de selecție proiecte şi a 
declarării proiectelor câştigătoare. 5.Se acordă finan-
țare nerambursabilă pentru: activități sportive. 6.
Suma aprobată pentru anul 2021: 30.000Lei. 7.
Durata programului: anul 2021. 8.Locul şi data limită 
de depunere a propunerilor de proiecte: Registratura 
Primăriei Pietroşani, comuna Pietroşani, județul 
Teleorman: 01.11.2021, ora 12.00. 9.Perioada de 
selecție şi evaluare a proiectelor: 02.11.2021-
09.11.2021. Solicitarea finanțării nerambursabile: 
documentația de solicitare a finanțării poate fi pusă la 
dispoziție prin Compartimentul Registratură din 

cadrul Primăriei Comunei Pietroşani şi încărcate în 
cadrul portalului: www.primariapietrosani.ro.

l S.C. Cosines Oil S.R.L. cu sediul social în sat 
Umbrăreşti Deal, comuna Umbrăreşti, str. Alexandru 
Ioan Cuza, nr. 785, județul Galați, anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a 
autorizației de mediu, în scopul desfăşurării activității 
de comerț cu amănuntul al carburanților pentru auto-
vehicule în magazine specializate, pe amplasamentul 
din sat Umbrăreşti Deal, comuna Umbrăreşti, str. 
Alexandru Ioan Cuza, nr. 785, județul Galați. Infor-
maţii privind impactul asupra mediului al activităţii 
pentru care se solicită autorizaţia de mediu pot fi 
consultate zilnic, de luni până joi, între orele 8.30–
16.00 şi vineri între orele 8.30–13.30, la sediul Agenției 
Pentru Protecția Mediului Galați, str. Regiment 11 
Siret, nr. 2, Galaţi, judetul Galaţi. Observațiile, suges-
tiile şi/sau propunerile publicului se primesc în scris la 
sediul A.P.M. Galaţi. 

ADUNARI GENERALE
l Convocator Al Adunării Generale  Extraordinare  A 
Acționarilor:SIMEX S.A. cu sediul în:Bucureşti, str.Arh.
G r i g o r e  C e r c h e z  n r. 1 2 ,  e t . 2 ,  c a m . 5 , 
J40/45/1991, CUI.1555360. Administratorul unic al 
SIMEX S.A. cu sediul în Bucureşti, str.Arh.Grigore 
Cerchez nr.12, et.2, cam.5, sect.1, având Codul Unic de 
Înregistrare nr.1555360 şi număr de înregistrare în 
Registrul Comerțului de pe langă Tribunalul Bucu-
reşti:J40/45/1991-(„Societatea”), în baza prevederilor 
art.113 din Legea nr.31/1990 privind societățile comer-
ciale/republicată, cu modificările şi completările ulteri-
oare, precum şi în baza art.12 şi 13 din:Actul Constitutiv 
al Societății, convoacă:Adunarea Generală Extraordi-
nara a Acționarilor Simex S.A. în data de:01.11.2021, 
ora:10.00, la sediul Societății din:Bucureşti, str.Arh.
Grigore Cerchez nr.12, et.2, cam.5, sect.1. În cazul în 
care în data de:01.11.2021 nu se întruneste cvorumul 
cerut de dispozițiile legale şi statutare pentru validitatea 
deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Acțio-
narilor, se convoacă a doua Adunare Generală Extraor-
dinara a Acționarilor Simex S.A. pentru data 
de:02.11.2021, ora:10.00, la sediul Societății din:Bucu-
reşti, str.Arh.Grigore Cerchez nr.12, et.2, cam.5, sect.1, 
cu aceeaşi ordine de zi. Data de referința pentru acțio-
narii îndreptățiți să participe şi să voteze în Adunarea 
Generală Extraordinară  a Acționarilor Simex S.A. 
este:25.10.2021. Ordinea de zi a Adunării Generale 
Extraordinare a Acționarilor propusa de Administra-
torul Unic este următoarea:1.Aprobarea fuziunii prin 
absorbție între:ATENA DEVELOPMENT S.R.L. cu 
sediul social în:Str.Arh.Grigore Cerchez, nr.12, etaj.2, 
cam.nr.4, sect.1-Bucureşti, înregistrată în Registrul 
Comerțului sub nr.J40/5003/1998, CUI.RO10596912, în 
calitate de societate absorbanta,  şi:ALIA NORD S.R.L. 
cu  sediul social în:Bucureşti, Str.Arh.Grigore Cerchez 
nr.12, cam.5, etaj.1, sect.1, înregistrată în Registrul 
Comerțului  sub nr.J40/8598/2007, CUI.21668224, în 
calitate de societate absorbita, societati la care SIMEX 
S.A. are calitatea de asociat, conform Proiectului de 
fuziune nr.7 din data de:15.09.2021 întocmit de admnis-
tratorii acestor doua societăți. 2.Aprobarea împuterni-
cirii domnului:GRUIA BOGDAN, administrator unic 
al Societății, pentru ca, în numele şi pe seama Societății, 
să participe şi  să voteze în Adunările Generale ale 
Asociaților ATENA DEVELOPMENT S.R.L şi ALIA 
NORD S.R.L. pentru aprobarea fuziunii prin absorbție 
între ATENA DEVELOPMENT S.R.L în calitate de 
societate absorbanta şi  ALIA NORD SRL în calitate de 
societate absorbita,  conform Proiectului de fuziune nr.7 
din data de:15.09.2021, să aprobe condițiile de imple-
mentare a fuziunii, să aprobe modificarea şi actuali-
zarea Actul constitutiv al ATENA DEVELOPMENT 
S.R.L. şi să îndeplinească orice acte, acțiuni şi formali-
tăți şi să semneze orice document în legaturî cu orice 
aspect referitor la implementarea fuziunii prevăzute la 
pct.1. 

l Convocator al Adunării Generale Extraordinare a 
Acționarilor Consiliul de Administrație al Societății 
METROUL S.A., (denumită în continuare ”Metroul” 
sau ”Societatea”), înmatriculată la Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. 
J40/4631/1991, Cod unic de înregistrare 426112, cu 
sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Johann Gutenberg 
nr.3 bis, sector 5, România, în temeiul Legii Societăților 
nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare (”Legea 31/1990„) şi al prevederilor din 
Actul Constitutiv al Societății METROUL S.A., 
CONVOACĂ Adunarea Generală Extraordinară a 
Acționarilor Societății METROUL S.A. în data de 
28.10.2021 de la ora 11:45, exclusiv prin corespondență 
(fără prezența acționarilor), pentru toți acționarii 
înscrişi în Registrul Acționarilor Societății, la sfârşitul 
zilei de 21.10.2021, considerată Data de Referință 
pentru această adunare. Având în vedere starea de 
alertă pe întreg teritoriul ţării instituită prin Hotărârea 
Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de 
alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia 
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei 
de COVID-19, precum şi prelungirea măsurii prin 
Hotărârea nr.932 din 09.09.2021, Societatea 
METROUL S.A., în vederea prevenirii/limitării 
răspândirii virusului SARS-Cov-2 (COVID 19), va 
organiza Adunarea Generală Extraordinară exclusiv 
prin corespondenta (fara prezența acționarilor) În 
cazul în care la data menționată mai sus nu se întru-
nesc condițiile de validitate/cvorum prevăzut de Actul 
Constitutiv al Societății, se convoacă şi se fixează în 
temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua 
Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor Socie-
tății, pentru data de 29.10.2021, la aceeaşi oră şi cu 
aceeaşi ordine de zi. Ordinea de zi a Adunării Generale 
Extraordinare a Acționarilor este următoarea: 1. Apro-
barea majorării capitalului social al societății 
METROUL S.A. de la suma de 1.979.294,66 lei până 
suma de 3.958.589,32 lei prin emisiunea unui număr de 
75.806 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 
26,11 lei/acțiune şi cu acordarea dreptului de preferință 
acționarilor existenți, înregistrați în Registrul Acționa-
rilor Societății la Data de Referință. 2. Aprobarea 
efectuarii majorarii de capital in doua etape, după cum 
urmează: • Etapa I. Acţiunile emise pentru majorarea 
capitalului social vor fi oferite spre subscriere, acţiona-
rilor existenţi, proporţional cu numărul acţiunilor pe 
care le posedă. Actionarii înregistrați în Registrul 
Acționarilor Societății la Data de Referință trebuie 
sa-si exercite dreptul de preferinta si sa efectueze inte-
gral plata actiunilor subscrise in termen de 31 de zile de 
la data publicării hotărârii Adunării Generale Extraor-
dinare. Modelul formularul de subscriere si contul vor 
fi publicate pe site-ul societatii ulterior aprobarii majo-
rarii de capital. Formularul de subscriere impreuna cu 
dovada platii vor fi transmise fie (i) în original în 
format fizic (personal sau prin poştă/servicii de curierat 
cu confirmare de primire), la sediul social al societatii 
METROUL S.A. din Municipiul Bucureşti, Str. Johann 
Gutenberg nr. 3 bis, sector 5, România, fie (ii) prin 
e-mail facând dovada calității de acţionar, la adresa 
electronică aga@metroul.ro, astfel încât acestea să fie 
recepţionate in termen de maxim 2 zile ulterior expi-
rarii termenului de 31 de zile de la data publicarii 
hotararii Adunarii Generale Extraordinare. • Etapa II. 
După expirarea termenului de preferință, Consiliul de 
Administratie va publica pe site-ul societatii o Decizie 
cu privire la numarul de actiuni subscrise si integral 
platite in Etapa I. Actiunile rămase nesubscrise in 
Etapa I vor fi oferite spre subscriere actionarilor înre-
gistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de 
Referință, pentru acelaşi preț de emisiune, respectiv 
26,11 lei/acțiune. Numărul maxim de acțiuni ce va 
putea fi subscris şi plătit de fiecare acționar este egal cu 
numărul de acțiuni disponibile în Etapa II. Acționarii 
trebuie să subscrie şi să efectueze integral plata acțiu-
nilor subscrise în termen de 3 zile de la data publicării 
pe site-ul societății a Deciziei Consiliului de Adminis-
trație. Formularul de subscriere împreună cu dovada 
plății vor fi transmise fie (i) în original în format fizic 

(personal sau prin poştă/servicii de curierat cu confir-
mare de primire), la sediul social al societății 
METROUL S.A. din Municipiul Bucureşti, Str. Johann 
Gutenberg nr. 3 bis, sector 5, România, fie (ii) prin 
e-mail facând dovada calității de acţionar, la adresa 
electronică aga@metroul.ro, astfel încât acestea să fie 
recepţionate in termen de maxim 2 zile ulterior expi-
rarii termenului de 3 de zile de la data publicării pe 
site-ul societății a Deciziei Consiliului de Administrație. 
In cazul in care vor fi subscrise si platite mai multe 
actiuni decat cele disponibile in Etapa II (suprasub-
scriere), acestea vor fi distribuite actionarilor proporți-
onal cu numărul de acțiuni deținute de aceştia la Data 
de Referință, prin rotunjire la numarul intreg inferior. 
Sumele de bani achitate de acționari si pentru care nu 
s-au distribuit actiuni vor fi restituite in acelasi cont, in 
termen de 5 zile de la data inchiderii subscrierii. • 
Acțiunile rămase nesubscrise după încheierea Etapei II 
se anulează. În cazul în care, Consiliul de Adminis-
trație constată subscrierea integrală a acțiunilor în 
Etapa I sau Etapa II acesta este mandatat să decidă 
închiderea anticipată a subscrierii. 3. Aprobarea modi-
ficării art.7.1. şi art.9.6. din Actului Constitutiv al 
societății în sensul actualizării valorii capitalului social 
şi a numărului de acțiuni al societății. 4. Aprobarea 
împuternicirii Consiliului de Administrație, în confor-
mitate cu dispozițiile art.114 din Legea 31/1990 privind 
societățile comerciale, în vederea îndeplinirii oricăror 
formalități necesare pentru ducerea la îndeplinire a 
hotărârii Adunării Generale Extraordinare, incluzând, 
dar fără a se limita la inițierea, derularea (inclusiv 
stabilirea şi aprobarea procedurii de subscriere, moda-
litatea de plată, constatarea şi validarea subscrierilor 
efectuate, anularea acțiunilor nesubscrise, stabilirea 
valorii exacte cu care se majorează capitalul social), 
redactarea şi semnarea tuturor documentelor şi înde-
plinirea oricaror formalități pentru punerea în aplicare 
şi înregistrarea majorării capitalului social la autorită-
țile competente, precum şi îndeplinirea formalităților 
privind modificarea actului constitutiv cu noile preve-
deri referitoare la valoarea capitalului social şi numărul 
de acțiuni. 5. Aprobarea împuternicirii Preşedintelui 
Consiliului de Administrație pentru a semna hotărârea 
Adunării Generale Extraordinare şi alte documente în 
legătură cu aceasta şi pentru a îndeplini formalitățile 
de publicare şi înregistrare la Registrul Comerțului sau 
la orice instituție publică. PRECIZĂRI PRIVIND 
ŞEDINŢA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDI-
NARE I. Cerinţele aplicabile acţionarilor La Adunarea 
Generală Extraordinară sunt îndreptățiți să îşi poată 
exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în 
Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință 
conform prevederilor legale ale Actului Constitutiv, 
personal sau prin reprezentant (pe baza de Procură 
dată unui alt acționar al societății în conformitate cu 
art. 20.2 din Actul Constitutiv). Acționarii nu vor putea 
fi reprezentați în adunările generale decât prin alți 
acționari ai societății, în baza unei procuri acordate 
pentru respectiva adunare generală. Modelul de 
Procura pentru reprezentarea în Adunarea Generală 
poate fi obținut la cerere, începând cu data de 
28.09.2021, ora 09:00, în fiecare zi lucrătoare, între 
orele 09.00-14.00, de la sediul Societății, de pe site-ul 
societății (www.metroul.ro), prin fax sau poştă. II. 
Materialele informative privind ordinea de zi Docu-
mentele şi materialele informative referitoare la proble-
mele/aspectele incluse pe ordinea de zi, pot fi consultate 
la cerere începând cu data 28.09.2021, în fiecare zi 
lucrătoare, între orele 09.00-14.00, la sediul Societății 
sau descărcate de pe site-ul Societății la rubrica „AGA 
2021”, parola fiind obținută de către acționari de la 
secretariatul Societății. Acționarii reprezentând singuri 
sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al Socie-
tății au dreptul, în condițiile legii, să introducă noi 
puncte pe ordinea de zi în termen de cel mult 15 zile de 
la data publicării prezentului convocator în Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. III. Întrebări privind 
ordinea de zi Fiecare acționar al Societății, indiferent 
de participația deținută la capitalul social al Societății, 
poate adresa Consiliului de Administrație întrebări 
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privind subiectele de pe ordinea de zi a ședinței 
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în 
scris, înaintea datei de desfășurare a acesteia, în condi-
țiile de mai jos. Respectivele întrebări vor fi adresate 
Consiliului de Administrație și vor fi transmise fie (i) în 
format fizic, la Registratura Societății (personal sau 
prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie 
(ii) prin e-mail facând dovada calității de acționar la 
adresa de e-mail aga@metroul.ro, astfel încât să fie 
recepționate în termen de cel mult 15 zile de la publi-
carea convocatorului, cu mențiunea scrisă clar și cu 
majuscule: „Întrebări Privind Ordinea De Zi Pentru 
Adunarea Generală Extraordinară Din Data De 
28.10.2021”. IV. Exprimarea votului prin corespon-
dență Exprimarea votului acţionarilor în cadrul 
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se va 
realiza exclusiv prin corespondenţă, prin completarea, 
semnarea și transmiterea corespunzătoare a formula-
rului de vot prin corespondenţă. Formularul de vot 
prin corespondenţă va disponibil pe site-ul societăţii 
www.metroul.ro începand cu data de 28.09.2021 
Formularul de vot prin corespondenţă, completat și 
semnat de acţionari, va fi transmis în scris fie (i) în 
original în format fizic (personal sau prin poștă/servicii 
de curierat cu confirmare de primire), la sediul social 
al societatii METROUL S.A. din Municipiul Bucu-
rești, Str. Johann Gutenberg nr. 3 bis, sector 5, 
România, fie (ii) prin e-mail facând dovada calității de 
acţionar, la adresa electronică aga@metroul.ro, astfel 
încât acestea să fie recepţionate până pe data de 
26.10.2021, ora 17:00. Ambele modalităţi de transmi-
tere a formularelor de vot prin corespondenţă trebuie 
să conţină menţiunea scrisă clar, cu majuscule 
,,Formular De Vot Prin Corespondenţă – Pentru 
Adunarea Generala Extraordinară Din Data De 
28.10.2021”. Buletinele de vot prin corespondenţă 
astfel recepţionate sunt valabile, atât pentru prima 
convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acti-
onarilor, cât și pentru a doua convocare, dacă condiţiile 
legale și/sau statutare de cvorum prevăzute pentru 
ţinerea AGA la prima convocare nu au fost îndeplinite. 
Formularele de vot prin corespondenţă vor fi însoţite 
de documentele care să ateste îndeplinirea cerinţelor de 
identificare prin simpla probă a identității acestora, 
făcută cu buletin de identitate/carte de identitate 
pentru cetațenii români sau, după caz, pașaport/legiti-
maţie de ședere pentru cetățenii străini. Ing. Gheorghe 
UDRIȘTE Președinte al Consiliului de Administrație 
al Societății METROUL S.A. 

LICITATII
l Meandros Shipping & Trading SRL prin lichidator 
judiciar BFJ Consulting Group SPRL, in dosar 
14365/118/2011 valorifica prin licitatie publica teren 
intravilan 260.588 mp situat in Giurgiu, Careul Plat-
forma Chimica nr. 3, sos. Sloboziei Km. 4, incepand de 
la pretul de 938.116,80 EURO (exclusiv TVA). Lici-
tatia va avea loc in data de in data de 15.10.2021, ora 
17:00, cu repetare in data de 22.10.2021, ora 17:00, cu 
repetare in data 29.10.2021 ora 17:00, cu repetare in 
data 05.11.2021 ora 17:00, cu repetare in data 
12.11.2021 ora 17:00, la sediul lichidatorului judiciar 
din str. Negoiu nr. 8, bl. D 14, sc 2, et. 2, ap. 30, sector 3 
Bucuresti. Informatii suplimentare: office@bfj.ro,  
www.licitatii-insolventa.ro. 

l HIDROJET SA prin lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică proprie-
tate imobiliară situată în Breaza, str. Griviței, nr. 18, 
județ Prahova, compusa din teren în suprafață de 
20.513 mp și constructiile C10 (hala monobloc), C11 
(punct poarta), C20 (baraca metalica), teren în supra-
față de 358 mp, teren în suprafață de 1.725 mp și teren 
în suprafață de 445,38 mp la prețul total de 1.000.000 
euro. Licitaţia va avea loc în 06.10.2021, ora 15/00 la 
sediul lichidatorului judiciar din str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 519800. Persoa-
nele interesate se pot programa pentru vizionare la 
numărul de telefon susmentionat, iar ulterior vor 
achizitiona dosarul de prezentare de la sediul lichida-
torului judiciar și vor depune documentația însoțită de 
taxa de garanţie de 10% din prețul de pornire cu cel 
putin o zi înainte de data licitatiei. În cazul neadjude-
cării vânzarea va fi reluată în ziua de 13.10.2021 
aceeași oră, în același loc.

l SC Odem Investment SRL prin BFJ Consulting 
Group SPRL, valorifica prin licitatie publica teren 
extravilan 20.000 mp situat in loc. Sarulesti, jud. Cala-
rasi la pretul de 14.200 EURO (exclusiv TVA). Lici-
tatia va avea loc la data de 15.10.2021, ora 16:00, cu 
repetare la data de 22.10.2021, ora 16:00, cu repetare 
la data de 29.10.2021, ora 16:00, cu repetare la data de 
05.11.2021, ora 16:00, cu repetare la data de 
12.11.2021, ora 16:00, la sediul lichidatorului judiciar 
din str. Negoiu nr. 8, bl. D 14, sc 2, et. 2, ap. 30, sector 3 
Bucuresti. Caietul de sarcini se poate procura de la 
sediul lichidatorului judiciar dupa achitarea costului 
acestuia in valoare de 1000 RON. Participarea la lici-
tatie este conditionata de achitarea taxei de partici-
pare, a caietului de sarcini si a unei cautiuni de cel 
putin 10% din pretul de pornire a licitatiei pentru 
bunul imobil pe care intentioneaza sa il cumpere. 
Informatii, E-mail: office@bfj.ro, https://www.licita-
tii-insolventa.ro/

l S.C. Cosines Oil S.R.L. cu sediul social în sat 
Umbrărești Deal, comuna Umbrărești, str. Alexandru 
Ioan Cuza, nr. 785, județul Galați, anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a 
autorizației de mediu, în scopul desfășurării activității 
de comerț cu amănuntul al carburanților pentru auto-
vehicule în magazine specializate, pe amplasamentul 
din sat Umbrărești Deal, comuna Umbrărești, str. 
Alexandru Ioan Cuza, nr. 785, județul Galați. Infor-
maţii privind impactul asupra mediului al activităţii 
pentru care se solicită autorizaţia de mediu pot fi 
consultate zilnic, de luni până joi, între orele 8.30–
16.00 și vineri între orele 8.30–13.30, la sediul Agenției 
Pentru Protecția Mediului Galați, str. Regiment 11 
Siret, nr. 2, Galaţi, judetul Galaţi. Observațiile, suges-
tiile și/sau propunerile publicului se primesc în scris la 
sediul A.P.M. Galaţi. 

l În temeiul art. 99 alin. (3) din Legea 85/2014 comu-
nicăm deschiderea procedurii generale de insolvenţă a 
debitorului SC Gromadia Consulting SRL, CIF: 
30507863, J25/291/2012, dosar nr. 1245/101 anul 2021 
–Tribunalul Mehedinti. Termen pentru depunerea 
cererilor de creanţă la 01.11.2021; Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afișarea și 
comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 
15.11.2021; Termen pentru depunerea eventualelor 

contestații este de 7 zile de la publicarea în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar și 
pentru afișarea tabelului definitiv al creanţelor la 
29.11.2021. Administrator judiciar, Consultant Insol-
venţă SPRL Filiala Timis

l SC Real Bucov SA, prin lichidator judiciar, anunta 
vanzarea  la licitatie publica, a urmatorului activ 
inscris in CF 21238 a loc.Bucov compus din: teren 
intravilan Cc de 718,36 mp, Cladire C1-cabina opera-
tori  P cu Sc=23,77 mp si instalatie de gaze la pretul de 
111.775 lei, situat in com.Bucov, sat Pleasa, str.Indus-
triei nr.1, jud. Prahova conform hotararilor adunarii 
creditorilor din data de 28.01.2021 si 16.09.2021. 
Castigatorul licitatiei este obligat sa respecte destinatia 
speciala a instalatiei de gaze si  are interdictia de 
schimbare a acestei destinatii. Licitatiile publice vor 
avea loc pe data de: 20.10.2021, 27.10.2021, 
03.11.202117.11.2021, 24.11.2021, 07.12.2021, 
14.12.2021, 13.01.2022, 27.01.2022, 03.02.2022, orele 
12.00 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. 
Ion Maiorescu, Bl.33S1 Cab.7B, Et.7. Conditiile de 
participare si relatii suplimentare in caietul de sarcini 
intocmit de lichidatorul judiciar la pretul de 4.000 lei 
fara TVA si la tel. 0344104525.

l Municipiul Petroșani – prin Serviciul Urbanism și 
Amenajarea Teritoriului, cu sediul administrativ pe str. 
1 Decembrie 1918, nr.93, județul Hunedoara, telefon 
0254/541220, 0254/541221, fax 0254/545903, cod fiscal 
4468943, adresa de e-mail serv_urbanismpetrosani@
yahoo.com organizează: licitaţie publică în vederea 
atribuirii contractului de închiriere al unui imobil 
(clădiri în suprafață totală de 314,0 mp și teren aferent 
în suprafață de 714,0 mp), situat în municipiul Petro-
șani, str. Dacia, nr.9, în vederea desfășurării unor acti-
vități religioase, aflat în Inventarul domeniului public 
al municipiului Petroșani la poziția nr.479; imobilul 
teren aparține domeniului privat al municipiului 
Petroșani iar construcțiile aparțin domeniului public, 
fiind înscrise în C.F. 64217 Petroșani, nr. cadastral 
64217. Ofertele se depun într-un exemplar până la 
data de 22.10.2021, ora 9.00 și se vor deschide în 
ședinţa publică din data de 22.10.2021, ora 11.00, în 
sala de ședinţe, la sediul instituţiei. Relaţii, detalii, 
clarificări cât și documentaţia de atribuire se pot 
obţine până la data de 14.10.2021, de la Serviciul 
Urbanism și Amenajarea Teritoriului, din cadrul 
Primăriei municipiului Petroșani, camera 37, telefon 
0254-541220(1), int.131. Instanţa competentă în solu-
ţionarea eventualelor litigii: Tribunalul Hunedoara, str. 
1 Decembrie 1918, nr.35, Deva, telefon 0254/211574, 
fax 0254/216333, e-mail tribunalul.hunedoara@just.ro; 
termenele pentru sesizarea instanţei: conform prevede-
rilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, 
cu modificările și completările ulterioare. Costul 
documentaţiei de atribuire este de 30 lei și se va achita 
la casieria din cadrul Primăriei municipiului Petro-
șani, parter. Ofertele se depun la sediul instituţiei, 
biroul de registratură, camera 5 sau 7.

l Debitorul Moldocons Grup SRL societate in fali-
ment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si Asociatii 
SPRL, scoate la vanzare: 1. Proprietati imobiliare, 
TERENURI: –Teren extravilan in suprafata de 60.234 
mp situat in Comuna Gura Vitioarei, Judet Prahova, 
Tarlaua 57, Parcelele Lv 1719/10, Lv 1719/14, Lv 

1719/13, De 1719/1, De 1719/11, De 1719/12, De 
1719/16, avand nr. cadastral 10316, inscris in Cartea 
Funciara nr. 1409, a Comunei Gura Vitioarei, Judet 
Prahova, prin incheierile nr. 9786/2008, nr. 1415/2009 
si 1886/2009 eliberate de OCPI Prahova, Biroul de 
Cadastru si Publicitate Imobiliara Valenii de Munte, 
pret pornire licitatie  42.250,00 Euro; -Teren extravilan 
in suprafata de 169.959 mp gasiti la masuratoare si din 
acte 170.166 mp si cota indiviza din teren 2911 (drum 
acces), situata in Comuna Gura Vitioarei, Sat Fagetu, 
Judet Prahova, Tarlaua 55, Parcelele Lv 1644/11/2, Lv 
1644/13, Lv 1644/17, De 1644/12, De 1644/16, De 
1644/18, avand nr. cadastral 10314, inscris in Cartea 
Funciara nr. 1408, a Comunei Gura Vitioarei, Judet 
Prahova, prin incheierea nr. 9954/2008, eliberata de 
OCPI Prahova, Biroul de Cadastru si Publicitate 
Imobiliara Valenii de Munte,
pret pornire licitatie 158.750,00 Euro exclusiv TVA; 
-Teren extravilan in suprafata de 34.221mp situat in 
Comuna Gura Vitioarei, Sat Fagetu, Judet Prahova, 
Tarlaua 57, Parcelele Lv1719/26 si De 1719/29, avand 
nr. cadastral 10318, inscris in Cartea Funciara nr. 
1411, a Comunei Gura Vitioarei, Judet Prahova, prin 
incheierile nr. 9788/2008 si 1414/2009, eliberata de 
OCPI Prahova, Biroul de Cadastru si Publicitate 
Imobiliara Valenii de Munte, pret pornire licitatie 
30.500,00 Euro exclusiv TVA. Terenurile prezentate 
sunt scoase spre vanzare la pachet (nu se vand 
separat). Pretul Caietului de sarcini pentru proprieta-
tile imobiliare TERENURI: 3.000,00 Lei exclusiv TVA. 
Pretul de pornire al licitatilor pentru proprietatile 
imobilare TERENURI, reprezinta 25% din valoarea 

de piata exclusiv TVA, aratata in Raportul de 
Evaluare. Participarea la licitatie este conditionata de: 
-consemnarea in contul nr. cod IBAN RO46 UGBI 
0000 2820 0687 7RON deschis la GARANTI BANK 
SA -Suc. Ploiesti pana la orele 14 am din preziua stabi-
lita licitaţiei, a garantiei de 10% din pretul de pornire a 
licitatiei; -achizitionarea pana la aceeasi data a Caie-
tului de sarcini pentru bunurile din patrimoniul debi-
toarei, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru 
imobilele TERENURI, prima sedinta de licitatie a fost 
fixata in data de 08.10.2021, ora 11:00, iar daca bunu-
rile nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarele 
sedinte de licitatii vor fi in data de 15.10.2021; 
22.10.2021; 29.10.2021; 05.11.2021, ora 11:00. Toate 
sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul ales al 
lichidatorului 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 suplimentare si vizionare 
apelati tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 

l Debitorul Lemar SRL societate in faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL, 
scoate la vanzare: 1. Spatiu comercial, constituit din 
teren intravilan in suprafata de 716 mp si cladire 
edificata pe acesta in suprafata de 193,31 mp, nr. 
cadastral 153, C.F 20017 a localitatii Calvini, situat 
in Sat Calvini, Comuna Calvini, Judet Buzau. Pret 
pornire licitatie –39.978,75 Euro exclusiv TVA. 2. 
Spatiu comercial, constituit din teren intravilan in 
suprafata de 50 mp si cladire edificata pe acesta in 
suprafata de 34,54 mp, nr. cadastral 228, C.F 20002 

a localitatii Calvini, situat in Sat Biscenii de Jos, 
Comuna Calvini, Judet Buzau. Pret pornire licitatie 
7.230,00 Euro exclusiv TVA. 3. Spatiu comercial, 
constituit din teren intravilan curti constructii in 
suprafata de 159 mp, nr. cadastral 480, C.F 20009 a 
localitatii Chiojdu, teren intravilan curti constructii 
in suprafata de 260 mp, nr. cadastral 481, C.F 20005 
a localitatii Chiojdu, teren intravilan agricol in 
suprafata de 594 mp, si cladiri edificate pe acestea, 
C1 in suprafata de 87,60 mp + Cladire C2 in supra-
fata de 72,35 mp, situat in Sat Lera, Comuna 
Chiojdu, Judet Buzau. Pret pornire licitatie 
35.391,00 Euro exclusiv TVA. 4. Spatiu comercial, 
constituit din teren intravilan in suprafata de 148, 
83 mp si cladire edificata pe acesta in suprafata de 
148,83 mp, nr. cadastral 37, C.F 20742 a localitatii 
Chiojdu, situat in sat Bisca Chiojdului, Comuna 
Chiojdu, Judet Buzau. Pret pornire licitatie 
31.153,50 Euro exclusiv TVA. 5. Spatiu depozitare 
constituit din teren intravilan faneata in suprafata 
de 360 mp, nr. cadastral 20062, C.F 20062 a locali-
tatii Chiojdu, teren intravilan arabil in suprafata de 
280 mp, nr. cadastral 20051, C.F 20051 a localitatii 
Chiojdu si cladire (Baraca metalica), in suprafata de 
130 mp, situat in sat Bisca Chiojdului, Comuna 
Chiojdu, Judet Buzau. Pret pornire licitatie 5.956,50 
Euro exclusiv TVA. 6. Hala depozitare si birouri 
Cladirea de birouri + Hala de depozitare are o 
suprafata construita de 784,08 mp si o suprafata 
desfasurata de 1002,38 mp. Cladirea de birouri are o 
suprafata construita de 109,15 mp si o suprafata 
utila de 279,90 mp, fiind formata din, Parter cu o 

Machiavelli.
Secretarul florentin 

și cartea blestemată 
de C. Antoniade Preț: 
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lei ziarul + 
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Exponent de prestigiu al Renașterii italiene.  
Autorul primului tratat modern de politică.  
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suprafata utila de 80,04 mp, Etajul 1 cu o suprafata 
utila de 99,93 mp, Etajul 2 cu o suprafata utila de 
99,93 mp Hala de depozitare are o suprafata constu-
rita de 674,93 mp si o suprafata utila de 669,36 mp 
Cladirea de birouri + Hala de depozitare sunt edifi-
cate pe terenul proprietatea persoanelor fizice 
Leonte Gheorghe si Leonte Margareta. Pret pornire 
licitatie 196.592,25 Euro exclusiv TVA. 7. Autotu-
rism marca Skoda, tip/varianta Octavia, nr. inmatri-
c u l a r e  P H  6 6  L E O ,  n r.  i d e n t i f i c a r e 
TMBBG41U212434193. Pret pornire licitatie – 
180,75 Euro exclusiv TVA. 8. Autoutilitara marca 
Mercedes –Benz, tip/varianta Atego 815, nr. inmatri-
c u l a r e  P H  9 5  L E O ,  n r.  i d e n t i f i c a r e 
WDB9700151K852922. Pret pornire licitatie 374,25 
Euro exclusiv TVA. Pretul Caietului de sarcini 
pentru proprietatile imobiliare “Spatiu comercial” 
3.000,00 Lei exclusiv TVA. Pretul Caietului de 
sarcini pentru proprietatea imobiliara “Hala depozi-
tare si birouri” 5.000,00 Lei exclusiv TVA. Pretul 
Regulamentului de licitatie pentru “autovehicule” 
500,00 Lei exclusiv TVA. Pretul de pornire al licita-
tilor pentru proprietatile imobilare si autovehicule, 
apartinand LEMAR SRL, reprezinta 75% din 
valoarea de piata exclusiv TVA, aratata in Raportul 
de Evaluare. Participarea la licitatie este conditio-
nata de: -consemnarea in contul nr. cod IBAN RO26 
BREL 0002 0029 2050 0100 deschis la LIBRA 
INTERNET BANK –Ploiesti pana la orele 14 am 
din preziua stabilita licitaţiei, a garantiei de 10% din 
pretul de pornire a licitatiei; -achizitionarea pana la 
aceeasi data a Caietului de sarcini si Regulamen-
tului de licitatie pentru bunurile din patrimoniul 
debitoarei, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru 
proprietatile imobiliare si autovehicule, prima 
sedinta de licitatie a fost fixata in data de 08.10.2021, 
ora 10:00, iar daca bunurile nu se adjudeca la 
aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in 
data de 15.10.2021; 22.10.2021; 29.10.2021; 
05.11.2021, ora 10:00. Toate sedintele de licitatii se 
vor desfasura 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. 

l 1.Informații generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Unitatea Administrativ 
Teritorială Traian, cu sediul în comuna Traian, Str.
Unirii, nr.589, județul Ialomița, cod poştal 927147, 
telefon/fax 0243/244.020, e-mail: primariacomunei-
traian@yahoo.com, cod fiscal 15552755. 2.Infor-
mații generale privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea şi identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: teren în suprafață de 
4.676,00mp şi clădire cazan fabricat rachiu -supra-
față construită 85,00mp, situat în Str.Răsăritului, 
identificat cu număr cadastral 24441, înscris în CF 
nr.24441, din domeniul privat al U.A.T.Traian, 
destinat desfăşurării activității de fabricare a 
rachiului, în mod continuu. Concesionarea se face 
conform art.302-331 din O.U.G. nr.57/03.07.2019 şi 
c o n f o r m  H o t ă r â r i i  C o n s i l i u l u i  L o c a l 
nr.16/26.04.2021. 3.Informații privind documentația 
de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: prin solicitare scrisă de 
la sediul U.A.T.Traian. 3.2.Denumirea şi adresa 
serviciului/compartimentului din cadrul conceden-
tului, de la care se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Compartiment „Conta-
bilitate, impozite şi taxe locale şi achiziții publice”, 
U.A.T.Traian, comuna Traian, Str.Unirii, nr.589, 
județul Ialomița. 3.3.Costul şi condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 
50Lei şi se poate achita la Casieria Primăriei 

Comunei Traian. 3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 13.10.2021, ora 10.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor: 25.10.2021, orele 10.30. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Ofertele se depun la sediul 
Primăriei Comunei Traian, comuna Traian, Str.
Unirii, nr.589, județul Ialomița. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
Oferta va fi depusă într-un singur exemplar. 5.Data 
şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 25.10.2021, ora 11.00, la 
sediul Primăriei Comunei Traian, comuna Traian, 
Str.Unirii, nr.589, județul Ialomița. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigi-
ilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Ialomița, Slobozia, B-dul.Cosminului, 
nr.12, județul Ialomița, cod poştal 920030, telefon 
0243/236.952, 0243/236.587 (centrală), fax 
0243/232.266, E-mail: tr-ialomita-pgref@just.ro. 
7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către insti-
tuţiile abilitate, în vederea publicării: 30.09.2021.

l 1.Informații generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Comuna Nucet, Str.
Linia Mare, nr.485, Nucet, judeţul Dâmbovița, 
telefon 0245/267.004, fax 0245/267.007, email 
nucet@cjd.ro, cod fiscal 4280345. 2.Informații gene-
rale privind obiectul concesiunii, în special descri-
erea şi identificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: teren în suprafață de 1.385mp, situat în 
localitatea Nucet, FN, înscris în CF nr.74000, bun 
proprietate privată a Comunei Nucet, conform 
H.C.L nr.41/06.09.2021, temei legal O.U.G 
nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația 
de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: prin solicitare scrisă de 
la sediul Primăriei Comunei Nucet. 3.2.Denumirea 
şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atribuire: compartimentul 
achizitii publice, stare civilă, resurse umane din 
cadrul Primăriei Comunei Nucet, Str.Linia Mare, 
nr.485, județul Dâmbovița. 3.3.Costul şi condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul: costul documentației de atribuire este de 
30Lei, care se achită n numerar la Casieria institu-
ției. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
08.10.2021, ora 15.00. 4.Informaţii privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 22.10. 2021, 
ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
oferta va fi depusă la Registratura Primăriei 
Comunei Nucet, Str.Linia Mare, nr.485, județul 
Dâmbovița. 4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: Oferta va fi depusă în 
două exemplare, unul original şi unul copie. 5.Data 
şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 22.10.2021 ora 12.00, la sediul 
Primăriei Comunei Nucet, Str.Linia Mare, nr.485, 
Nucet, judeţul Dâmbovița. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Târgoviste Secția Contencios Adminis-
trativ Calea Bucureşti, nr.3, județul Dâmbovița, 
telefon: 0245/612.344, e-mail: tr.dambovita-brp@
just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
29.09.2021.

l 1.Informații generale privind concedentul, în special 
denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Comuna Colceag, comuna 
Colceag, Str.Principală, nr.195A, județul Prahova, 
telefon 0244/447.001, fax 0244/447.001, e-mail: 

primaria.colceag@yahoo.com, cod fiscal 2843540. 
2.Informații generale privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea şi identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: construcție anexă „Puier-
niță” în suprafață de 411mp, situată în comuna 
Colceag, județul Prahova, bun proprietate publică a 
Comunei Colceag, înscris în Cartea Funciară nr.22788 
Colceag, având număr cadastral 22788, conform 
H.C.L.Colceag nr.34/28.09.2021 şi temeiului legal: 
O.U.G. nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: prin solicitarea scrisă, de la 
sediul Primăriei Comunei Colceag. 3.2.Denumirea şi 
adresa serviciului/compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Registratura Primăriei 
Comunei Colceag, comuna Colceag, Str.Principală, 
nr.195A, județul Prahova. 3.3.Costul şi condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul: Persoanele interesate pot achita contravaloarea 
documentației de atribuire de 50Lei în contul conce-
dentului: RO78TREZ52421360250XXXXX, deschis la 
Trezoreria Mizil, cod fiscal al concedentului: 2843540. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
15.10.2021, ora 10.00. 4.Informaţii privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 25.10.2021, 
ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei Comunei 
Colceag, comuna Colceag, Str.Principală, nr.195A, 
județul Prahova. 4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original în 
plic sigilat. 5.Data şi locul la care se va desfăşura 
sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 25.10.2021, 
ora 11.00, la sediul Primăriei Comunei Colceag, 
comuna Colceag, Str.Principală, nr.195A, județul 
Prahova. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Acțiunea în justiție se poate intro-
duce la Secția de Contencios Administrativ a Tribuna-
lului Prahova, Ploieşti, Piața Victoriei, nr.10, județul 
Prahova, telefon 0244/544.781, fax 0244/544.781, 
0244/544.598, 0244/544.230, e-mail: tb-prahova-reg@
just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 30.09.2021.

l 1.Informații generale privind concedentul, în special 
denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Comuna Coțofăneşti, sat Coțofă-
neşti, Str.Principală, nr.412, județul Bacău, telefon/fax 
0234/300.001 /0234/330.216, E-mail: cons_loc_cotofa-
nesti@yahoo.com, cod fiscal 4353110. 2.Informații 
generale privind obiectul concesiunii, în special descri-
erea şi identificarea bunului care urmează să fie conce-
sionat: Teren extravilan, în suprafață totală de 
7.700mp, format din 1 teren în suprafață de 3.835mp, 
situat în tarlaua 29, CF nr.61898 şi 1 teren în suprafață 
de 3.935mp, situat în tarlaua 29, CF nr.61901, proprie-
tate privată a Comunei Coțofăneşti, situate pe partea 
dreaptă a DN11A, pentru desfăşurarea de activități 
preponderent agricole în spații protejate, conform 
H.C.L. nr.52/24.09.2021 şi temeiului legal O.U.G. 
nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația 
de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Moda-
litatea sau modalitățile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: Documentația de atribuire se poate obține de 
orice persoană interesată prin e-mail: cons_loc_cotofa-
nesti@yahoo.com sau poate fi descărcată de pe pagina 
de internet a autorității www.comunacotofanesti.ro, în 
urma transmiterii unei solicitări scrise/e-mail către 
primărie. 3.2.Denumirea şi adresa serviciului/compar-
timentului din cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din documentaţia de atri-
buire: Se poate obține de la Biroul Finaciar-contabil, 
Achiziții şi Investiții din cadrul Primăriei Comunei 
Coțofăneşti, cu sediul în sat Coțofăneşti, Str.Princi-

pală, nr.412, județul Bacău. 3.3.Costul şi condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul: Costul este de 50Lei pentru documentația pe 
suport de hârtie, se achită numerar la Casieria Primă-
riei Comunei Coțofăneşti, cu sediul în sat Coțofăneşti, 
Str.Principală, nr.412, județul Bacău. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 18.10.2021, ora 15.00. 
4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 26.10.2021, ora 09.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei 
Coțofăneşti, sat Coțofăneşti, Str.Principală, nr.412, 
județ Bacău, la Registratură. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar. 
5.Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică 
de deschidere a ofertelor: 26.10.2021, ora 10.00, 
Primăria Comunei Coțofăneşti, cu sediul în sat 
Coțofăneşti, Str.Principală, nr.412, județ Bacău, Sala 
de şedințe. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul de pe lângă Judecătoria 
Oneşti, loc.Oneşti, Str.Tineretului, nr.1, județul Bacău, 
cod poştal 601068, telefon 0234/311.224, fax 
0234/326,170, email: jud-onesti-reg@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 30.09.2021.

l 1.Informații generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Comuna Șipote, comuna 
Șipote, Strada Alexandru Lapuşneanu, nr.1, județul 
Iaşi, telefon 0232/238.333, fax 0232/238.320, e-mail: 
primariasipote@yahoo.ro, cod fiscal 4540291. 2.Infor-
mații generale privind obiectul concesiunii, în special 
descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: 1.Lotul nr.1 -Teren împrejmuit, în supra-
faţă de 2.824,00mp, număr cadastral 60868, identi-
ficat în T73, parcela 1127/1; 2.Lotul nr.2 -Teren 
împrejmuit, în suprafaţă de 10.256,00mp, număr 
cadastral 60869, identificat în T73, parcela 1127/1 şi 
1128/1; 3.Lotul nr.3 -Teren împrejmuit, în suprafaţă 
de 453,00mp, număr cadastral 60503, identificat în 
T1, parcela 1; 4.Lotul nr.4 -Teren împrejmuit, în 
suprafaţă de 1.352,00mp, număr cadastral 60504, 
identificat în T1, parcela 1; 5.Lotul nr.5 -Teren împre-
jmuit, în suprafaţă de 6.074,00mp, număr cadastral 

60505, identificat în T1, parcela 1; 6.Lotul nr.6 -cota 
de 1/2 din terenul în suprafaţă de 373,00mp, număr 
cadastral 60506, identificat în T1, parcela 1, care 
constituie cale de acces, inventariate în domeniul 
privat al Comunei Șipote, județul Iaşi, situate admi-
nistrativ pe teritoriul Unităţii Administrativ Terito-
riale Comuna Șipote, judeţul Iaşi, conform 
H.C.L .94 /29 .09 .2021  ş i  t emeiu lu i  l ega l : 
O.U.G.57/03.07.2019. 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 docu-
mentației de atribuire: prin solicitarea scrisă, de la 
sediul Primăriei Comunei Șipote. 3.2.Denumirea şi 
adresa serviciului/compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Registratura Primăriei 
Comunei Șipote, comuna Șipote, Strada Alexandru 
Lăpuşneanu, nr.1, județul Iaşi. 3.3.Costul şi condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul: Persoanele interesate pot achita contravaloarea 
documentației de atribuire de 100Lei în numerar la 
Casieria unității sau cu ordin de plata în contul conce-
dentului: RO95TREZ24A705000200130X, deschis la 
Trezoreria Iaşi, cod fiscal al concedentului: 4540291. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
14.10.2021, ora 15.00. 4.Informaţii privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 22.10.2021, 
ora 11.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei Comunei 
Șipote, comuna Șipote, Strada Alexandru Lăpuş-
neanu, nr.1, județul Iaşi. 4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original 
şi 1 exemplar copie. 5.Data şi locul la care se va desfă-
şura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
25.10.2021, ora 11.00, la Căminul Cultural din 
comuna Șipote, Strada Luca Arbore, nr.151, județul 
Iaşi. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/
sau adresa de e-mail ale instanţei competente în solu-
ţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Acțiunea în justiție se poate introduce la 
Judecătoria Hârlău, oraş Hârlău, cu sediul în Str.
Gheorghe Doja, nr.1, județul Iaşi, telefon 0232/722.344, 
fax 0232/722.622, e-mail: jud-hirlau-reg@just.ro. 7.
Data transmiterii anunţului de licitaţie către institu-
ţiile abilitate, în vederea publicării: 30.09.2021.

PIERDERI
l Societatea Pascal Trading SRL, CUI 30177749, 
J40/5360/2012 cu sediul in Bucuresti,sector 6,blv Iuliu 
Maniu, nr.12, bl.13A, sc.B, et.3, ap.39, declar pierdut 
certificat in scopuri de TVA

l Societatea Advanced Robotics Techologies, identifi-
cată cu RO39726042, declară pierdută Hotărârea 
Judecătorească cu nr.100880, emisă de ONRC Bucu-
reşti la data de 07.08.2018, respectiv Actul de autori-
zare şi înmatriculare a companiei.

l SC Elitartstil SRL, CUI:34748430, 9000334874, 
declar pierdute: Carte Intervenție, Registru Special, 
declarații de instalare, nr. ordin eliberare ANAF la 
casa de marcat INCOTEX, Model SUCCES M7, seria 
M7MLTAB4864 RAL. Declar nule.

l SC Liuba Trofaniuc SRL, CUI:40361187, 
2000408173, declar pierdute Carte Intervenție, 
Registru Special, Declarații de Instalare, nr ordine 
eliberare ANAF al casei de marcat PARTENER 200, 
seria PI2000009420. Declar nule.

l Declar pierdute Certificate constatatoare (toate), 
Certificat înregistrare ale firmei Alegra Beauty Center, 
J23/3038/2011, CUI RO29363039, serie B 3424837, cu 
sediul în Otopeni, județul Ilfov.

DISPARIȚII
lAVÂ N D  Î N  V E D E R E  D O S A R U L  C I V I L 
NR.5128/189/2021 DIN 21/09/2021, ÎN TEMEIUL 
ART.945 ALIN.2 COD PROCEDURA CIVILĂ, 
INFORMĂM CĂ S-A DESCHIS LA JUDECĂTORIA 
BÂRLAD PROCEDURA DE DECLARARE A MORȚII 
NUMITULUI ANDRIEȘ NELU, NĂSCUT LA DATA DE 
4.10.1969, FIUL LUI ANDRIEȘ ION SI MARIA. 
ACESTA A DISPĂRUT DE LA ULTIMUL DOMICILIU 
CUNOSCUT DIN SATUL CRÂNG, COMUNA PERIENI 
ÎN DATA 16.07.1998. RUGĂM ORICE PERSOANĂ 
CARE CUNOAȘTE DATE DESPRE ANDRIEȘ NELU 
SĂ LE COMUNICE LA JUDECĂTORIA BÂRLAD, STR.
BULEVARDUL REPUBLICII, NR.277, TELEFON: 
0235.414.621, EMAIL: JUD-BARLAD@JUST.RO


