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OFERTE SERVICIU
l Fort Engineering SRL, CUI: 
32120765, din Cluj-Napoca angajează 
operator la mașini unelte cu comandă 
numerică. CV la: o�ce@jobtips.ro

l Prelipcean Constantin-Sebastian, 
anunta vacantarea unui post de mena-
jera.CV-urile se pot trimite la adresa de 
email: chr.esat@gmail.com, pana la data 
de 26.04.2022.

l SC Panoramic Parc SRL, din comuna 
Cârcea, jud.Dolj, angajează 5 ajutori 
bucătar, cu cod COR-941101, 5 ajutori 
ospătar, cu cod COR-513101, 2 femei de 
serviciu, cu cod COR-911201. Se solicită 
cunoștințe de limba engleză. Se oferă 
salariu brut 2.550Lei. Relații la telefon: 
0762.636.247. CV-urile se pot trimite la 
adresa de e-mail: panoramic@robest.ro 
până la data de 09.05.2022.

l SC Panoramic Parc SRL, din comuna 
Cârcea, jud.Dolj, angajează 2 zidari 
rosar-tencuitori, cod COR-711205, și 2 
f i n i s o r i  t e r a s a m e n t e ,  c u  c o d 
COR-711911. Se solicită cunoștințe de 
limba engleză. Se oferă salariu brut 
3 . 0 0 0 L e i .  R e l a ț i i  l a  t e l e f o n : 
0762.636.247. CV-urile se pot trimite la 
adresa de e-mail: panoramic@robest.ro 
până la data de 09.05.2022.

l Darius Grill SRL angajează 3 lucră-
tori pe postul de ajutor de bucătar 
(COR-941101) și 3 lucrători pe postul de 
spălător vehicule (COR-912201), locația 
com.Jilava. Candidații trebuie să aibă 
studii generale, să cunoască specificul 
muncii și să cunoască limba engleză la 
nivel minim. CV-urile se pot transmite 
pe adresa: marian.eftimie86@gmail.com 
până la data de 05.05.2022.

l Firma  SC NEXT CO SRL, 
CUI:6668921 din Sighișoara angajează: 
Îngrijtor animale, Electrician de între-
ținere și de reparații, Lucrător bucă-
tărie (spălător vase mari), Bucătar, 
Ospătar (chelner) .  CV la:  shri .
interworks@gmail.com

l SC Micul Fermier Grifarm SRL, 
având CUI: 35760416, cu sediul în sat 
Uzunu, Comuna Călugăreni, NC 
32180, județ Giurgiu, angajează: 
Muncitor necalificat în agricultură, cod 
COR 921302- 5 posturi. Cerințe: studii 
medii, cunoștințe de limba engleză, 
cunoștințe în domeniul agriculturii. 
Selecția are loc în data de 05.05.2022, 
ora 09.00, la sediul societății.

l SC Explo Mining Coal SRL, având 
CUI: 35342014, cu sediul în Municipiul 
Timișoara, Strada Emanuil Ungu-
reanu, nr.3, spaţiu nr.4, biroul nr.7, etaj 
1, Judeţ Timiș, angajează: Excavatorist 
pentru excavatoare cu rotor de mare 
capacitate, cod COR 811106- 2 posturi. 
Cerințe: studii medii, cunoștințe de 
limba engleză, cunoștințe în domeniul 
construcțiilor. Selecția are loc în data 
de 05.05.2022, ora 09.00, la sediul 
societății.

l Administrația Comercială Sector 6, 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcției contractuale 
de execuție  vacantă –Referent  II din 
cadrul Serv. Parcări. Cerințele pentru 
funcția contractualą de execuție  
vacantă:  Studii medii absolvite cu 
diploma de bacalaureat. Vechime 
minimă în specializarea studiilor- nu 
este cazul. Concursul se va desfășura  

la sediul instituției din  Șos. Virtuții 
nr.148 Sector 6, în data de 25.05.2022 
orele 10.00 proba scrisă. Data și ora 
susținerii interviului se va afișa odată 
cu rezultatele la proba scrisă. Dosarele 
de înscriere se pot depune în 10 zile 
lucrătoare de la data afișării anunțului. 
Pentru alte detalii vă solicităm să vă 
adresați Compartimentului RU SSM 
PSI  din cadrul Administrației Comer-
ciale  Sector 6  tel. 021.316.12.97.

l Institutul de Cercetare Dezvoltare 
pentru Pajiști Brașov, cu sediul în 
Brașov, str. Cucului nr. 5, organizează 
concurs pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a următoarelor posturi 
contractuale vacante: 1. Biolog botanist 
compartiment cercetare (studii superi-
oare cu diplomă de licență în domeniul 
biologie ) – 1 post; 2. Inginer agronom 
compartiment cercetare (studii superi-
oare cu diplomă de licență în domeniul 
agronomie) – 2 posturi; 3. Consilier 
juridic (studii superioare juridice cu 
diplomă de licență; vechime în speciali-
tate: 3 ani) – 1 post; 4. Gestionar 
depozit/ Magaziner (studii medii cu 
diplomă de bacalaureat; cursuri de 
pregătire: legislație, gestiune stocuri) – 
1 post; 5. Femeie de serviciu (studii 
medii /generale) – 1 post. Dosarele 
pentru înscrierea la concurs se vor 
depune la secretariatul I.C.D.P. Brașov 
din str. Cucului nr. 5, în perioada 
04.05.2022 – 18.05.2022 între orele 
07:30 - 15:30. Condiţiile de participare, 
data susţinerii concursului, tematica și 
bibliografia de concurs se regăsesc pe 
site-ul www.pajisti-grassland.ro și 
afișate la sediul ICDP Brașov, iar relații 
suplimentare se pot obține la telefon: 
0268 472 704, 0268 472 781.

l Institutul Național de Boli Infecți-
oase „Prof.Dr.Matei Balș”, cu sediul în 
București, sectorul 2, strada Dr.Calis-
trat Grozovici, numărul 1, în conformi-
tate cu prevederile Legii nr.95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, 
cu modificările și completările ulteri-
oare și ale O.M.S. nr. 284/2007, privind 
aprobarea Metodologiei-cadru de orga-
nizare și desfășurare a concursurilor/
examenelor pentru ocuparea funcţiilor 
specifice comitetului director din spita-
lele publice, modificat de art.1 din 
O.M.S. nr. 954/2017, organizează 
concurs/examen pentru ocuparea func-
ţiei specifică comitetului director al 
unităţii, în conformitate cu legea 
153/2017, cu modificările și completa-
rile ulterioare, după cum urmează: -1 
post de director de financiar-contabil, 
vacant pe durată determinată de 3 ani. 
La concurs/examen se pot înscrie 
candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, 
criteriile generale și specifice. Criterii 
generale: a)au domiciliul stabil în 
România; b)nu au fost condamnaţi 
definitiv pentru săvârșirea unei infrac-
ţiuni contra umanităţii, contra statului 
ori contra autorităţii, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor 
fapte de corupţie sau a unei infracţiuni 
săvârșite cu intenţie, care i-ar face 
incompatibili cu exercitarea funcţiei, 
cu excepţia situaţiei în care a intervenit 
reabilitarea; c)au o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza adeve-
rinţei medicale eliberate de medicul de 
familie sau de unităţile sanitare abili-
tate; d)nu au vârsta de pensionare, 
conform prevederilor legale în vigoare. 
Criterii specifice: 1.sunt absolvenţi de 
învăţământ universitar de lungă 

durată, cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă în profil economic; 2.au cel 
puţin 2 ani vechime în specialitatea 
studiilor. Concursul/examenul pentru 
ocuparea funcţiei specifică comitetului 
director al unităţii se va organiza în 
data de 26.05.2022, ora 10.00 -proba 
scrisă, în data de 02.06.2022, ora 09.00 
-susţinere orală a proiectului de specia-
litate, respectiv în data de 03.06.2022, 
ora 13.00 -interviul de selecţie, la sediul 
unităţii. Data-limită până la care se pot 
depune actele pentru dosarul de 
concurs este 18.05.2022. Bibliografia 
pentru concurs/examen și temele-cadru 
pentru proiectul de specialitate se 
afișează la sediul Institutului Național 
de Boli Infecțioase „Prof.Dr.Matei 
Balș” și se publică pe site-ul institutului 
www.mateibals.ro. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la telefonul: 021/20.10.980 
-interior 3953 -Serviciul R.U.N.O.S.

CITAŢII
l Se citează numita Ionescu Laura la 
termenul de 20.05.2022, la judecătoria 
Cornetu in calitate de parat in dosarul 
14395/1748/2021, ce are că obiect 
divorț.

l Se citează numitul Alexandrachi 
Petru cu ultim domiciliu în Iasi, str.
Luca Arbore, nr.20, bl.511, sc.F, et.1, 
ap.3, Jud. Iasi în calitate de pârât în 
dosarul 3206/245/2020, pentru data de 
20.05.2022, ora 9.30, sala 6, complet 
C18 la Judecătoria Iasi, str.Anastasie 
Panu, nr.25, jud.Iasi, având ca obiect 
acțiune în constatare a situației de 
moștenire vacanță, reclamant, Asoci-
ația de proprietari str.Luca Arbore, 
nr.20, bl.511, sc.F, pârât Statul Roman 
Prin Ministerul Finantelor.

l Se citează la sediul Biroului Indivi-
dual 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 18.05.2022, ora 11.00, persoa-
nele cu vocație succesorală legală sau 

testamentară, la succesiunea defunc-
tului Ștefanov Ghe. Mircea- Vasile, 
decedat la data de 21.08.2020, fost cu 
ultim domiciliu în Oraș Sulina, strada a 
III-a, numărul 180, județul Tulcea, în 
Dosar succesoral nr.62/2022, în vederea 
dezbaterii succesiunii.

l Guță Ionela este chemată la Judecă-
toria Craiova în data de 23 iunie 2022, 
o r a  1 1 . 3 0 ,  î n  d o s a r u l  n r. 
19270/215/2021, complet CMF3, având 
ca obiect divorț.

l Numita Birică Anghel Ioana-Mi-
haela, cu ultimul domiciliu cunoscut în 
Iași, Str.Ioan D. Pastia, nr.47C, este 
citată (chemată) în data de 18.05.2022, 
ora 11.00, la Judecătoria Iași, complet 
C11 M, sala 4, în calitate de pârâtă, în 
dosar nr.24238/245/2021, având ca 
obiect stabilire domiciliu minor/ exerci-
tarea autorității părintești, reclamant 
fiind Vasiliu Gelu Petrică.

l Tamas Ioan Dragomir și soția Tamas 
Maria sunt citați în data de 25 mai 
2022 la Judecătoria Bistrița, ora 9.00, 
în dosar nr.1749/190/2021 partaj, în 
calitate de pârâți.

l Tudor Camelia Adriana, având 
domiciliul necunoscut, este citată pe 
data de 13.05.2022 la Judecătoria 
Turda, în dos. 1670/328/2021, în cali-
tate de pârâtă.

l Se citează Dută Gabriel, ultimul 
domiciliu cunoscut Galați,str.Ionel 
Fernic, nr.3,bl.Y7,sc.3,ap.56, pentru 
06.06.2022, ora 9, Judecătoria Topolo-
veni, județ Argeș, dosar 870/828/2021.

l Numita Urseanu Maria (Natalia), cu 
domiciliul în comuna Olanu, sat Olanu, 
județul Vâlcea, este chemată la Judecă-
t o r i a  D r ă g ă ș a n i ,  î n  d o s a r  n r. 
2947/223/2019, având termen în 
18.05.2022 – obiect partaj bunuri 
comune, în contradictoriu cu Bîcu 
Marin.

DIVERSE
l SC Comalex SA, cu sediul social în 
municipiul Alexandria, str. Libertăţii, 
nr. 211, bl. L8-L9, judeţul Teleorman, 
înregistrată la Registrul Comerţului 
sub numărul J34/17/1991, având CUI: 
RO1384767, prin reprezentant legal 
Mar iana  Campurean-  Director 
General, aduce la cunoștința publicului 
publicarea Raportului Anual 2021 pe 
site-ul BVB, pe site-ul Comalex SA 
(www.comalexsa.ro) și poate fi solicitat 
și pe adresa: comalexalexandria@
gmail.com

l S.C. Marshal Turism S.R.L., Sucur-
sala Dorobanți, cu sediul în str.Calea 
Dorobanților, nr.50B, sector 1, Bucu-
rești, înregistrată la O.N.R.C.București, 
cu C.U.I. nr.29096705, informează pe 
cei interesați că s-a depus solicitarea 
pentru emiterea autorizației de mediu 
pentru activitatea „Hoteluri și alte 
facilități de cazare similare” cod 
CAEN 5510, „Restaurante” cod CAEN 
5610, „Baruri și alte activități de 
servire a băuturilor” cod CAEN 5630, 
desfășurată în București, sector 1, str.
Calea Dorobanților, nr.50B. Informații 
se pot solicita la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului București, din 
sectorul 6, Aleea Lacul Morii, nr.1 
(Barajul Lacul Morii -în spatele benzi-
năriei Lukoil), între orele 9.00-12.00, de 
luni până vineri. Propuneri sau contes-
tații se pot depune la sediul A.P.M.Bu-
curești în termen de 10 zile de la data 
publicării prezentului anunț.

l Comunicat. Societatea “Germina 
Agribusiness” S.A. anunta plata a cota-
parte din aporturi urmare a reducerii 
capitalului social subscris al societatii 
Germina Agribusiness S.A. in confor-
mitate cu prevederile Regulamentului 
A.S.F. nr. 5/2018 si ale Legii nr. 24/2017. 
Societatea Germina Agribusiness S.A. 
(Emitent), avand Codul Unic de Inre-
gistrare RO 351290, inmatriculata la 
R e g i s t r u l  C o m e r t u l u i  s u b  n r. 
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J40/895/1991, cu sediul social in Mun. 
Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, 
Camera 502, sector 4,  anunta plata 
unei cote-parti din aporturi, proporti-
onal cu participarea la capitalul social 
varsat al Societatii, cu incepere din 
data de 10.05.2022 (stabilita ca „Data 
Platii” prin Hotararea Adunarii Gene-
rale Extraordinare a Actionarilor nr. 63 
din data de 10.01.2022). Actionarii 
SEOM indreptatiti sa beneficieze de 
cota-parte din aporturi, proportional 
cu cota de participare la capitalul 
social subscris si varsat, sunt numai 
acei actionari inregistrati la data de 
28.04.2022 in Registrul actionarilor 
SEOM furnizat Emitentului de catre 
Depozitarul Central S.A. (stabilita ca 
„Data de Inregistrare” prin Hotararea 
Adunarii Generale Extraordinare a 
Actionarilor nr.  63 din data de 
10.01.2022). Ex-Date stabilita prin 
Hotararea Adunarii Generale Extraor-
dinare a Actionarilor nr. 63 din data de 
10.01.2022, este data de 27.04.2022. 
Valoarea cotei-parti ce urmeaza a fi 
platita este de 2,40 lei/actiune. Cu 
exceptia cheltuielilor ocazionate de 
plata cotei-parti catre Depozitarul 
Central S.A., care vor fi suportate de 
catre Emitent, costurile aferente inca-
sarii cotei-parti de catre actionari, 
indiferent de modalitatea de plata, vor 
fi suportate de catre actionari, din 
valoarea neta a cotei-parti. Sumele vor 
fi distribuite actionarilor incepand cu 
data de 10.05.2022, prin intermediul 
Depozitarului Central S.A. („Depozi-
tarul Central”) si al participantilor la 
sistemul de compensare-decontare si 
registru al Depozitarului Central S.A. 
(„Participanti”, intermediari in confor-
mitate cu art. 2 alin. (1) pct. 20 din 
Legea nr. 24/2017, care au incheiat 
contract de participare la sistemul 
Depozitarului Central). Agentul de 
plata desemnat de catre Emitent este 
Banca Comerciala Romana („Agent de 
Plata”), avand sediul social in Mun. 
Bucuresti, Calea Plevnei nr 159, Busi-
ness Garden Bucharest, cladirea A, 
etajul 6, sector 6, inregistrata la Oficiul 
Registrului  Comertului  sub nr. 
J40/90/1991, Cod Unic de Inregistrare 
361757. “Procedura privind COTA-
PARTE DIN APORTURI urmare a 
reducerii capitalului social subscris al 
societatii Germina Agribusiness S.A.” 
poate fi consultata accesand: i) websi-
te-ul Societatii www.germina.ro secti-
unea Informati i  Invest itori ,  i i ) 
website-ul Depozitarului Central, 
https://www.roclear.ro/Emitenti/Divi-
dende; iii) website-ul Bursei de Valori 
Bucuresti https://m.bvb.ro/FinancialIn-
struments/Details/FinancialInstru-
mentsDetails.aspx?s=SEOM. 
Informatii suplimentare se pot obtine 
la sediul social al Emitentului din Mun. 
Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, 
Camera 502, sector 4,  in fiecare zi 
lucratoare, intre orele 09:00 –16:00. 
Societatea Germina Agribusiness S.A. 
Director General – Presedinte Consiliul 
de Administratie, Iuliana Cernat.

l Dosar nr. 7947/318/2021; Sentință 
civilă nr. 622/2022. Admite acţiunea 
civilă de divorţ formulată de recla-
manta  Spătaru  Camel ia ,  CNP 
2800613271715, domiciliată în orașul 
Drobeta Turnu Severin, str. Privigheto-
rilor, nr.2, bl.T4, sc.1, et.4, ap.17, 
judeţul Mehedinţi, în contradictoriu cu 
p â r â t u l  S p ă t a r u  I o n ,  C N P 
1760208185981, citat prin publicitate, 
cu domiciliul în comuna Plopșoru, sat 
Plopșoru, nr.14, judeţul Gorj, citat și în 
comuna Gighera, sat Gighera, judeţul 
Dolj, la familia Spătaru Ramona. 
Declară desfăcută căsătoria părţilor 
încheiată la data de 05.04.2007 și înre-
gistrată la Primăria Plopșoru sub nr. 
18/2007, din culpa pârâtului. Dispune 
efectuarea cuvenitelor menţiuni în 
registrul stării civile. Dispune revenirea 
reclamantei la numele purtat anterior 
căsătoriei, respectiv acela de „Andro-
nache“ . Dispune exercitarea în comun 
a autorităţii părintești cu privire la 

minorii Spătaru Ionuţ- Cătălin, născut 
la 11.06.2008 și Spătaru Albert- Cris-
tian, născut la data de 19.09.2009 de 
către ambii părinţi, după desfacerea 
căsătoriei. Stabilește domiciliului mino-
rilor la mama reclamantă. Obligă 
pârâtul la plata unei pensii de întreţi-
nere în favoarea fiecărui minor în 
cuantum de câte 231 lei lunar începând 
cu data introducerii cererii 28.06.2021 
până în data de 31.12.2021 iar din 
ianuarie 2022 în cuantum de câte 254 
lei lunar pentru fiecare minor până 
majoratul fiecărui beneficiar sau noi 
dispoziţii ale instanţei. Constată că 
pârâtul a achitat suma totală de 800 lei 
în sept/octombrie 2021 cu titlu de 
pensie de întreţinere. Obligă pârâtul la 
plata către reclamantă a sumei de 
1.542,84 lei cu titlu de cheltuieli de 
judecată. Cu apel, în termen de 30 de 
zile de la comunicare, apel care se va 
depune la Judecătoria Tg-Jiu. Pronun-
ţată la Judecătoria Tg-Jiu, azi, 
07.02.2022, prin punerea soluţiei la 
dispoziţia părţilor de către grefa 
instanţei.

SOMAŢII
l Se aduce la cunoștința cetățenilor 
localității că numita Bar Elena a 
invocat dobândirea dreptului de 
proprietate prin uzucapiune asupra 
imobilelor înscrise în CF 594 Bruznic 
nr. top. 1119-1120/8/90, compus din 
arăror în Gavrin, în suprafață de 
5755mp, proprietar tabular fiind 
Hatagan Trifu, CF 594 Bruznic nr. top. 
1154/10/25, compus din arător în 
Barunia, în suprafață de 1422mp, 
proprietar tabular fiind Hatagan Trifu, 
CF 594 Bruznic nr. top. 1119-1120/1-
6/127 compus din arător în Valea Blata 
în suprafață de 2880mp, proprietar 
tabular Hatagan Trifu, CF nr. 594 
Bruznic nr. top. 1119-1120/1-6/5 
compus din arător în Staruti în supra-
față de 5755mp, proprietar tabular 
Hatagan Trifu, CF 594 Bruznic nr. top. 
632/2/3, compus din arător din Spatita, 
în suprafață de 5755mp, proprietar 
tabular fiind Hatagan Trifu, CF nr.594 
Bruznic nr. top. 632/2/3 compus din 
arător în Spatita, în suprafață de 
5755mp, proprietar tabular fiind 
hatagan Trifu, CF nr.594 Bruznic nr. 
top. 1154/10/26 compus din arător în 
Baruina, în suprafață de 4338mp, 
proprietar tabular fiind Hatagan Trifu. 
Cei interesați sunt invitati să facă 
opoziții, cu precizarea că, în caz 
contrar, în termen de 30 de zile de la 
emiterea celei din urmă publicații se va 
trece la judecarea cererii, la Judecă-
t o r i a  L i p o v a ,  d o s a r  c i v i l  n r. 
229/250/2022.

l România. Instanța Judecătoria 
Sighișoara. Dosar Nr.1043/308/2022. 
Somație din data de 27.04.2022. Prin 
cererea înregistrată pe rolul Judecăto-
riei Sighișoara, sub nr.1043/308/2022, 
posesorii Blajan Gheorghe- CNP 
166907321845 și Blajan Florentina- 
CNP 2730706263505, cu domiciliul 
procesual ales la Cabinetul de avocat 
Morar Oliviu Mihail, cu sediul în Sighi-
șoara- 545400, str.1 Decembrie 1918, 
nr.2, ap. 7, jud. Mureș, au invocate 
dobândirea prin uzucapiune a drep-
tului de proprietate asupra imobilului 
cu adresa poștal în sat Saes, nr.1, 
comuna Apold, jud. Mureș, înscris în 
CF 52755 a localității Apold (CF vechi 
1022 Saes), nr. top. 555, A1, teren în 
suprafață de 611mp, A1.1 „casa”. Toți 
cei interesați sunt somați să formuleze 
opoziție, cu precizarea că, în caz 
contrar se va trece la judecarea în 
termen de o lună de la emiterea celei 
din urmă publicații. Prezenta somație: 
-se afișează la imobilul în litigiu, așa 
cum a fost identificat mai sus, la sediul 
Judecătoriei Sighișoara, precum și la 
sediul Primăriei Apold, jud.Mureș; -se 
publică într-un ziar de largă răspân-
dire, de circulație națională. Preșe-
dinte, Grefier.

l Se aduce la cunoștința celor intere-
sați că petenții Călin Bucur și Călin 
Eniko, cu domiciliul în Făgăraș, str. 
Andrei Mureșanu, nr.52, jud.Brașov, au 
introdus la Judecătoria Făgăraș 
acțiune prin care se solicită să se 
constate că au dobândit dreptul de 
proprietate dobândit prin uzucapiune 
asupra imobilului situat în satul 
Felmer, nr.83, com.Soars, jud.Brașov, 
identic cu cel înscris în CF nr.101766 
Soars, nr. top 130, 131, constând în 
casă și curte în suprafață de 345mp și 
grădină de 936mp, identic cu cel înscris 
în CF 1915 Soars. Persoanele interesate 
pot să facă opoziție la Judecătoria 
Făgăraș în termen de o lună de la data 
afișării și publicării prezentei somații.

ADUNĂRI GENERALE
l IFCOR S.A.cu sediul social in Valea 
Dobarlaului nr.61, jud.Covasna, CIF 
550896, prin Administrator unic 
CONVOACA AGOA pentru data de 
6.06.2022, ora-11.00,cu urmatoarele 
ordine de zi: 1.Discutarea si aprobarea 
situatiilor financiare anuale: bilant, 

contul de profit si pierdere aferente-`a-
nului 2021. 2.Aprobarea descarcarii de 
gestiune a Administratorului unic 
pentru exercitiul financiar 2021.

l VITACOM SA cu sediul social 
Sfantu Gheorghe str.Grigore Balan 
nr.9C, jud.Covasna, CIF545377, prin 
presedinte CA , CONVOACA AGOA 
pentru data de 6.05.2022, ora-12.00,cu 
urmatoarele ordine de zi:  1.Discutarea 
si aprobarea situatiilor financiare 
anuale: bilant, contul de profit si pier-
dere aferente-`anului 2021 2.Aprobarea 
descarcarii de gestiune a Consiliului de 
Administratie pentru exercitiul finan-
ciar 2021.

l Convocator. Secretarul General al 
Consiliului Director, în baza solicitării 
Cenzorului Asociației,  convoacă 
Adunarea Generală a Asociaților la 
data de 04.05.2022, ora 08.30, la sediul 
Asociației Naționale a Scafandrilor 
Profesioniști și Salvamarilor din 
România, din Constanța, Str.Soveja, 
Parc Tăbăcărie, Zona Shell, având 
următoarea ordine de zi: 1.Alegerea 

membrilor Consiliului Director; 2.
Desemnarea cenzorului; 3.Modificarea 
și actualizarea Statutului; 4.Împuterni-
cirea persoanei care va îndeplini toate 
formalitățile de înregistrare a modifică-
rilor efectuate în Registrul de persoane 
juridice; 5.Diverse. În cazul în care nu 
se va întruni cvorumul necesar la data 
de 04.05.2022, se convoacă Adunarea 
Generală a Asociaților pe data de 
05.05.2022, ora 08.30, la aceeași adresă 
și cu aceeași ordine de zi.

l Consiliul de Administrație al SC 
Microcomputer Service SA, prin Preșe-
dintele Consiliului de Administraţie 
D l .  Mândru leanu  Cons tant in , 
convoacă în conformitate cu prevede-
rile Legii 31/1990 Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor în data de 
04.06.2022, ora 10.00, la sediul social al 
SC Microcomputer Service  SA, 
persoană juridică română, cu număr 
d e  î n r e g i s t r a r e  l a  O R C  D o l j 
J16/1244/1991, CUI: RO2320656, cu 
sediul social în Craiova, Str.Părului, 
Nr.8A-8C, jud.Dolj, pentru toți acțio-
narii înregistrați în Registrul Acționa-
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rilor la sfârșitul zilei de 05.05.2022 
(data de referință), cu următoarea 
ordine de zi: 1. Prezentarea, discutarea 
și aprobarea Raportului de Gestiune 
privind activitatea economico-finan-
ciară la data de 31.12.2021. 2.Prezen-
tarea ,  d iscutarea  ș i  aprobarea 
Raportului Comisiei de cenzori pentru 
activitatea economico-financiară  pe 
anul 2021. 3.Prezentarea, discutarea și 
aprobarea Raportului cenzorului 
extern independent pe anul 2021. 4.
Prezentarea, discutarea și aprobarea 
Bilanțului contabil și contului de profit 
și pierderi pe anul 2021. 5.Discutarea 
și aprobarea repartizării dividendelor 
pentru exercițiul financiar 2021. 6.
Prezentarea, discutarea și aprobarea 
Bugetului de venituri si cheltuieli pe 
anul 2022. 7.Prezentarea, discutarea și 
aprobarea Programului de investiții pe 
anul 2022. 8.Aprobarea împuternicirii 
Dl. Constantin Mândruleanu, în cali-
tate de Președinte CA, în vederea 
îndeplinirii formalităților necesare 
pentru punerea în aplicare a hotărârii. 
9.Diverse. În cazul în care pe data de 
04.06.2022 nu se întrunește cvorumul 
prevăzut de lege, Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor este convocată 
în data de 05.06.2022 în același loc, la 
aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

l Președintele Consiliului de Admi-
nistrație Joao Castro Convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acțio-
narilor societății Agromec Balaciu 
S.A., persoană juridică română, cu 
sediul în comuna Balaciu, Calea Bucu-
resti nr. 2, Corp C14, parter, biroul nr. 
1, judeţul Ialomița, inregistrata in 
R e g i s t r u l  C o m e r t u l u i  s u b  n r. 
J21/458/2012, cod fiscal RO 2069440 
(„Societatea”), din inițiativa Consi-
liului de Administrație, pentru data de 
05.06.2022, orele 10.00, la sediul social 
al Societății.În cazul în care adunarea 
generală  convocată nu se va putea tine 
la data primei convocari, din lipsă de 
cvorum, o a doua adunare generală se 
va putea tine pe data de 06.06.2022, 
ora 10.00, la sediul social al Societății. 
Relații suplimentare se pot obține la 
telefon: 0728118239. Adunarea Gene-
rală Ordinară va avea următoarea 
ordine de zi: 1. Aprobarea balanței de 
verificare la 31.12.2021 și a situațiilor 
financiare anuale la 31.12.2021 
compuse din „Bilanț”, „Contul de 
profit și pierdere”, „Date informative” 
și „Note explicative la situațiile finan-
ciare anuale”, ținând cont de Raportul 
de gestiune al administratorilor la 
31.12.2021. 2. Aprobarea profitului 
contabil înregistrat la 31.12.2021, în 
suma de 4.662,663,68 Lei și se reparti-
zează după cum urmează: a) 0 Lei –
rezerva 
legală; b) 4.662.663,68 Lei –valoare 
rămasă nerepartizată. Decizia reparti-
zării acesteia va fi luată ulterior. 3. 
Aprobarea Raportului Comisiei de 
Cenzori. 4. Aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pentru anul 2022. 
5. Aprobarea împuternicirii Dlui. Joao 
Costa de Castro, pentru a semna în 
numele și pentru acționari, toate docu-
mentele și declarațiile, să solicite orice 
atestări, inclusiv completarea tuturor 
documentelor și îndeplinirea tuturor 
formalităților necesare inregistrarii 
Deciziei adoptate. 6. Diverse. Președin-
tele Consiliului de Administrație Joao 
Castro.

l Președintele Consiliului de Adminis-
trație Joao Castro Convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor 
Societății Agrozootehnica Facaeni S.A., 
cu sediul in comuna Făcăeni, strada 
Fetești nr.264, Corp C2, parter, biroul 
nr. 1, județul Ialomița, având nr. de 
ordine în Registrul  Comerțului 
J21/463/2012, cod fiscal RO 2081346 
(„Societatea”), din initiațiva Consi-
liului de Administrație, pentru data de 
05.06.2022, ora 12.00, la sediul social al 
Societății. In cazul în care adunarea 
generală convocată nu se va putea ține 

la data primei convocări, din lipsă de 
cvorum, o a doua adunare generală se 
va putea ține pe data de 06.06.2022, ora 
12.00, la sediul social al Societății. 
Relații suplimentare se pot obține la 
telefon: 0728118239. Adunarea Gene-
rală Ordinară va avea următoarea 
ordine de zi: 1. Aprobarea balanței de 
verificare la 31.12.2021 și a situațiilor 
financiare anuale la 31.12.2021 
compuse din „Bilanț”, „Contul de 
profit și pierdere”, „Date informative” 
și „Note explicative la situațiile finan-
ciare anuale”, ținând cont de Raportul 
de gestiune al administratorilor la 
31.12.2021. 2. Aprobarea pierderii 
contabile înregistrată la 31.12.2021, in 
suma de 928.725,56 Lei. 3. Aprobarea 
Raportului Comisiei de Cenzori. 4. 
Aprobarea bugetului de venituri și 
cheltuieli pentru anul 2022. 5. Apro-
barea împuternicirii Dlui. Joao Costa 
de Castro, pentru a semna în numele si 
pentru acționari, toate documentele și 
declarațiile, să solicite orice atestări, 
inclusiv completarea tuturor documen-
telor și îndeplinirea tuturor formalită-
ților necesare înregistrării Deciziei 
adoptate. 6. Diverse. Președintele 
Consiliului de Administrație Joao 
Castro.

l Convocare: Președintele Consiliului 
de Administraţie al societăţii comer-
ciale TUBAL- Metalica S.A., persoană 
juridică română, cod unic de înregis-
trare 15086795, înmatriculată în Regis-
trul Comerţului sub nr. J40/13055/2002, 
cu sediul în București, Sector 5, Str. 
Înclinată nr.129, convoacă adunarea 
generală ordinară a acţionarilor Socie-
tăţii la data de 21 Mai 2022, ora 09:30, 
la sediul societăţii din București, Sector 
5, Str. Înclinată nr.129, pentru toţi acţi-
onarii înregistraţi în Registrul Acţiona-
rilor, ţinut de Depozitarul Central SA, 
la data de 19 Mai 2022. 
Ordinea de zi a adunării ordinare va fi 
următoarea: 1. Prezentarea rapoartelor 
de activitate aferente anului 2021, 
respectiv raportul Consiliului de Admi-
nistraţie al Societăţii și raportul audito-
rului  f inanciar al  Societăţi i .  2. 
Discutarea, aprobarea sau modificarea 
situaţiilor financiare aferente anului 
2021, fixarea dividentului. 3. Adop-
tarea unei hotărâri cu privire la gesti-
unea Consiliului de Administraţie 
aferentă anului 2021 și aprobarea 
descărcării de gestiune. 4. Stabilirea 
bugetului de venituri și cheltuieli și a 
programului de activitate pentru anul 
2022 .  5 .  F ixarea  remuneraţ i e i 
membrilor Consiliului de Administratie 
pentru exerciţiul în curs. Începând cu 
data de 21 Aprilie 2022, documentele și 
materialele informative, referitoare la 
problemele incluse pe ordinea de zi, se 
pot consulta și procura gratuit de la 
sediul Societăţii din București, Sector 
5, Str. Înclinată nr.129. Acţionarii 
persoane fizice care doresc să fie repre-
zentaţi prin mandatari în adunare, 
sunt rugaţi să completeze procuri 
speciale de reprezentare ce vor fi puse 
la dispoziţia acestora începând cu data 
de 19 Mai 2022 la sediul Societăţii. În 
cazul în care adunarea nu se va putea 
ţine la prima convocare, a doua convo-
care este pentru data de 23 Mai 2022, 
la ora 09:30, în același loc, respectiv 
sediul societăţii din București, Sector 5, 
Str. Înclinată nr.129. Prezenta convo-
care se face în conformitate cu dispozi-
ţiile legale prevăzute de art.117 și 
următoarele din Legea 31/1990 (Repu-
blicată). Președintele Consiliului de 
Administraţie, Ing. Ghiţă Gheorghe.

l Convocare: Președintele Consiliului 
de Administraţie al societăţii comer-
ciale S.C. TUBAL Com S.A., persoană 
juridică română, cod unic de înregis-
trare 15086787, înmatriculată în Regis-
trul Comerţului sub nr. J40/13056/2002, 
cu sediul în București, Sector 5, Str. 
Înclinată nr.129, convoacă adunarea 
generală ordinară a acţionarilor Socie-
tăţii la data de 21 Mai 2022, ora 10:30, 

la sediul societăţii din București, Sector 
5, Str. Înclinată nr.129, pentru toţi acţi-
onarii înregistraţi în Registrul Acţiona-
rilor, ţinut de Depozitarul Central SA, 
la data de 19 Mai 2022. Ordinea de zi a 
adunării ordinare va fi următoarea: 1. 
Prezentarea rapoartelor de activitate 
aferente anului 2021, respectiv raportul 
Consiliului de Administraţie al Socie-
tăţii și raportul auditorului financiar al 
Societăţii. 2. Discutarea, aprobarea sau 
modificarea situaţiilor financiare 
aferente anului 2021, fixarea dividen-
tului. 3. Adoptarea unei hotărâri cu 
privire la gestiunea Consiliului de 
Administraţie aferentă anului 2021 si 
aprobarea descărcării de gestiune. 4. 
Stabilirea bugetului de venituri și chel-
tuieli și a programului de activitate 
pentru anul 2022. 5. Fixarea remunera-
ţiei membrilor Consiliului de Adminis-
traţie pentru exerciţiul în curs. 
Începând cu data de 21 Aprilie 2022, 
documentele și materialele informa-
tive, referitoare la problemele incluse 
pe ordinea de zi, se pot consulta și 
procura gratuit de la sediul Societăţii 
din București, Sector 5, Str. Înclinată 
nr.129. Acţionarii persoane fizice care 
doresc să fie reprezentaţi prin manda-
tari în adunare, sunt rugaţi să comple-
teze procuri speciale de reprezentare ce 
vor fi puse la dispoziţia acestora înce-
pând cu data de 19 Mai 2022 la sediul 
Societăţii. În cazul în care adunarea nu 
se va putea ţine la prima convocare, a 
doua convocare este pentru data de 23 
Mai 2022, la ora 10:30, în același loc, 
respectiv sediul societăţii din București, 
Sector 5, Str. Înclinată nr.129. Prezenta 
convocare se face în conformitate cu 
dispoziţiile legale prevăzute de art.117 
și următoarele din Legea 31/1990 
(Republicată). Președintele Consiliului 
de Administraţie, Ing. Ghita Gheorghe.

l Consiliul de Administrație al 
CENTRAL SA, cu sediul în Cluj-Na-
poca, str.Regele Ferdinand, nr.22-26, 
î n r e g i s t r a t ă  l a  O R C  s u b  n r.
J12/150/1991,  având cod f iscal 
RO199230, în temeiul art.111 și art.117 
(1) din Legea nr.31/1990 republicată cu 
modificările și completările ulterioare 
și a actului constitutiv al societății, 
CONVOACĂ I.Adunarea  Generală  
Ordinară  a  Acționarilor  pentru  data  
de  23.05.2022, ora 10.00, la sediul 
societății din Cluj-Napoca, str.Regele 
Ferdinand, nr.22-26. În cazul neînde-
plinirii condițiilor de validitate, a doua 
convocare a Adunării Generale Ordi-
nare a Acționarilor se stabilește pentru 
data de 24.05.2022, ora 10.00, cu 
aceeași ordine de zi și la aceeași adresă. 
Data de referință stabilită de către 
Consil iul  de Administrație este 
09.05.2022. Adunarea Generală Ordi-
nară a Acționarilor va avea următoarea 
ordine de zi: 1.Aprobarea situaţiilor 
financiare pentru exerciţiului financiar 
2021, pe baza discuțiilor și a rapoar-
telor prezentate de Consiliul de Admi-
nistraţie și de auditorul financiar. 2. 
Aprobarea repartizării profitului 
conform propunerii Consiliului de 
Administrație. 3.Aprobarea descărcării 
de gestiune a membrilor Consiliului de 
Administraţie pentru exerciţiul finan-
ciar 2021. 4. Aprobarea Bugetului de 
venituri și cheltuieli și a Planului de 
investiţii pentru exerciţiul financiar 
2022. 5. Aprobarea remuneraţiilor 
cuvenite administratorilor pentru exer-
citiul financiar 2022. 6.Aprobarea 
limitelor generale ale remunerațiilor 
suplimentare ale administratorilor și 
limitelor generale ale remuneraţiei 
directorului general pentru exercitiul 
financiar 2022. 7.Mandatarea unei 
persoane din partea societății care să 
negocieze obiectivele și criteriile de 
performanţă pentru anul 2022 cu 
administratorii și să semneze actele 
adiționale la contractele de adminis-
trare. 8. Numirea auditorului financiar 
al societății, stabilirea duratei contrac-
tului de audit și împuternicirea Preșe-
dintelui Consiliului de Administrație, 

cu drept de substituire, să negocieze și 
să semneze contractul de audit. 9. 
Împuternicirea Directorului General în 
persoana dlui Muresan Radu Bogdan, 
pentru semnarea hotărârilor Adunării 
Generale Ordinare a Acționarilor și 
pentru efectuarea menţiunilor și a înre-
gistrărilor necesare la ORC si publi-
carea lor  în Monitorul  Oficial . 
Materialele informative pot fi consul-
tate si procurate de la sediul societății 
sau de pe pagina de internet a socie-
tății, www.magazincentral.ro, secțiunea 
Informații acționari. Acționarii pot 
participa la Adunarea Generală Ordi-
nară a Acționarilor personal sau pot fi 
reprezentați de alte persoane prin 
procura specială. Modelul procurii 
speciale va putea fi obținut de pe 
pagina de internet a societății sau de la 
sediul central al societății începând cu 
data de 09.05.2022. Procurile de repre-
zentare vor fi depuse în original la 
sediul societății cu 48 de ore înainte de 
Adunarea Generală Ordinară a Acțio-
narilor. Unul sau mai mulți acționari 
reprezentând individual sau împreuna 
cel puțin 5% din capitalul social are/au 
dreptul: -de a introduce puncte pe 
ordinea de zi a adunării generale, în 
termen de cel mult 15 zile de la data 
publicării convocării, cu condiția ca 
fiecare punct să fie însoțit de o justifi-
care sau de un proiect de hotărâre 
propus spre adoptare de adunarea 
generală; -de a prezenta proiecte de 
hotărâre pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe ordinea de 
zi a adunării generale, în termen de cel 
mult 15 zile de la data publicării convo-
cării. Fiecare acționar are dreptul să 
adreseze întrebări privind punctele de 
pe ordinea de zi a adunării generale 
până la data de 19.05.2022, ora 16.00, 
societatea urmând a răspunde acestora 
în cadrul ședinței Adunării Generale. 
Obținerea oricăror materiale și infor-
mații de către acționari de la sediul 
societății se poate face de luni până 
vineri, între orele 09.00-15.00, Birou 
secretariat/contabilitate, 
tel.0264.594.140, email: actionariat@
magazincentral.ro

LICITAŢII
l  Primăria Municipiului Bistriţa 
organizează în data de 24.05.2022, ora 
13.00, la sediul din Piaţa Centrală, nr. 
6, licitaţie publică cu strigare pentru 
vânzarea spaţiiIor situate în: -Bistrița, 
str.G-ral Grigore Bălan nr. 5, ap.IV; 
-Bistrița, str.Dornei nr.13, ap.IV; 
-Bistrița, str.L.Rebreanu nr.8; -Bistrița, 
str. L. Rebreanu nr.47, ap. III; -Bistrița, 
str.N.Titulescu nr.13, ap.III; -Bistrița, 
str.N.Titulescu nr.13, ap.II; -Bistrița, 
Piața Centrală nr. 32, ap.II; -Bistrița, 
Str.Liviu Rebreanu nr.35, parter; 
-Bistrița, Piața Centrală nr.32. Docu-
mentele licitaţiei se pot procura de la 
Primăria Municipiului  Bistriţa, 
Direcţia Patrimoniu, str.Gh.Șincai nr.2, 
începând cu data de 09.05.2022. Ofer-
tele se vor depune la Registratura 
Primăriei Municipiului Bistriţa, strada 
Gh. Șincai nr.2, până la data de 
23.05.2022, ora 12.00. Relaţii suplimen-
tare la telefon: 0263/223.923, int. 264.

l Compania Naţională “Imprimeria 
Naţională” -S.A. cu sediul în Bucu-
rești, b-dul Iuliu Maniu nr. 244 D, 
sector 6, scoate la vânzare prin licitaţie 
cu depunere de ofertă în plic închis, 
doua transformatoare de putere TP1 
si TP2 de 1.000 KVA, cu racire pe ulei, 
fabricate la Filiasi-Romania, an fabri-
catie 1981. Pretul de pornire este de 
2080 euro/buc., fara TVA. Oferta se va 
depune până la data de 10.05.2022  
ora 1600, prin poștă sau direct la 
punctul de lucru din b-dul Iuliu Maniu 
nr. 224, sector 6, la Registratura. 
Deschiderea ofertelor va avea loc în 
data de 11.05.2022 orele 930 la sediul 
C.N. “Imprimeria Naţională” - S.A. 
Documentaţia de atribuire se poate 
obţine de la sediul companiei, înce-

pând cu data de 04.05.2022 si pana la 
data de 09.05.2022, intre orele 8.00-
13.30,  sub condiţia prezentării 
B.I./C.I.(original și copie) și a unei 
împuterniciri acordate de către repre-
zentantul legal în acest scop. Infor-
maţii suplimentare se pot obtine prin 
telefon 021/434.88.05- 09, persoana 
contact dl. Catalin Nicolescu.

l Celedona SRL, prin lichidator judi-
ciar, anunta vanzarea  la licitatie 
publica la pretul de 895.900 lei + TVA, 
a proprietatii imobiliare rezidentiale ( 
stare buna ) formată din Clădire cu 4 
niveluri D+P+E+M Sc sol = 81 mp, Sc 
desfasurata = 256 mp, compusa din 
demisol: hol + casa scarii, garaj; parter: 
hol + casa scarii, camera de zi cu buca-
tarie, hol, baie, spatiu depozitare; etaj: 
hol + casa scarii, camera de zi cu buca-
tarie, baie; mansarda: hol + casa scarii, 
camera de zi cu bucatarie , baie  deli-
mitat cu gard si teren  aferent in supra-
față de 739 mp, situată in localitatea 
Predeal, str. Turiștilor, jud. Brașov,CF 
103057 Predeal. Constructia are 
fundatia de beton armat , structura cu 
stalpi si grinzi din beton armat, zidarie 
din caramida, plansee din beton armat 
peste demisol, parter, etaj si lemn peste 
mansarda, zidarie BCA si interior 
zidarie caramida, sarpanta lemn, inve-
litoare cu tabla ondulata tip Lindab, la 
exterior zugraveli lavabile, la interior 
placari ale tavanelor si peretilor cu 
placi gips carton, glet partial, lambriu 
lemn partial. Garantia de participare la 
licitatie este in cuantum de 89.590 lei si 
se plateste in contul debitoarei. Licita-
tiile publice se organizeaza in baza 
hotararii Adunarii Creditorilor din 
07.04.2022 si  vor avea loc pe data de: 
12.05.2022, 19.05.2022, 26.05.2022, 
09.06.2022, 16.06.2022, 23.06.2022, 
30.06.2022, orele 12.00,  la sediul lichi-
datorului judiciar din Ploiesti, str. Ion 
Maiorescu, Bl.33S1, Cab.7B, Et.7. 
Conditiile de participare si relatii supli-
mentare in caietul de sarcini intocmit 
de lichidatorul judiciar la pretul de 
5.000 lei plus TVA si la tel. 0344104525.

l Anunț vânzare licitație publică. 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: UAT 
Oraș Călimănești, Calea lui Traian nr. 
380, Călimănești, judeţul Vâlcea, 
telefon 0250750080, fax 0250750082, 
email primaria_calimanesti@yahoo.
com. 2. Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, 
în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie vândut: 
imobilul teren în suprafață măsurată 
de 2.010,00 mp, categorie arabil  situat 
în intravilanul /extravilanul orașului 
Călimănești (482 mp intravilan și 1528 
mp extravilan), localitatea Jiblea Nouă,  
strada Preot Dumitru Sandu nr. 6, 
județul Vâlcea, identificat prin numărul 
cadastral 40055 și înscris în Cartea 
funciară nr. 40055 a localităţii Călimă-
nești,  imobil ce aparține domeniului 
privat al U.A.T. Oraș Călimănești, în 
baza art. 363 din OUG 57/2019 și a 
HCL nr. 39 din 28.04.2022. 3.Infor-
mații privind documentația de atri-
buire: 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, contra cost de la 
Direcţia Economică a U.A.T. Oraș Căli-
mănești. 3.2 Denumirea și datele de 
contact ale serviciului /compartimen-
tului din cadrul vânzătorului, de la care 
pot obține un exemplar din documen-
tația de atribuire: Direcţia Economică a 
U.A.T. Oraș Călimănești - Logăscu 
Liana tel. 0250751063. 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: 100 lei/ 
exemplar, se achită în numerar la casi-
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erie sau prin virament în contul 
RO14TREZ67121360250XXXXX 
Trezoreria Rm. Vâlcea, al U.A.T. Oraș 
Călimănești, cod fiscal 2541630.  3.4 
Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 18/05/2022, ora 16.00. 4. Infor-
mații privind ofertele: Se regăsesc în 
caietul de sarcini.  4.1 Data-limită de 
depunere a ofertelor: 25.05.2022, ora 
16.00. 4.2 Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Registratura U.A.T. Oraș Căli-
mănești, str. Calea lui Traian nr. 380. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă oferta: un singur exemplar.  5. 
Data și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofer-
telor: 26.05.2022, ora 10.00, la sediul 
U.A.T. Oraș Călimănești, str. Calea lui 
Traian nr. 380.  6.Denumirea, adresa, 
numarul de telefon și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în solu-
ționarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribuna-
lului Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, Scuarul 
Revoluţiei nr. 1, Telefon: 0250/739120, 
Fax: 0250/732207, e-mail: tribuna-
lul-valcea@just.ro  7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile 
abil itate,  în vederea publicări i : 
03/05/2022.

l Subscrisa S.C. RECONS S.A. – în 
faliment, prin lichidator judiciar 
LICEV GRUP S.P.R.L., va facem 
cunoscut faptul că în data de 
17.05.2022, ora 14,00 va avea loc la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Reșița, str. Horea, bl. A2, parter, jud. 
Caraș-Severin, licitația publică cu 
strigare privind vânzarea următoa-
relor bunuri imobile: -Bloc locuinte 
C11, str.  Pinilor,  Cartier Nou- 
Marghitas, Anina – 1.135 mp –21.420 
euro, reprezentând 35% din prețul 
stabilit prin raportul de evaluare 
procedural. Prețul caietului de sarcini 
este 200 lei plus TVA. -Bloc locuințe 
C7,  s tr.  Pini lor,  Cart ier  Nou- 
Marghitas, Anina –1.135 mp –21.420 
euro, reprezentând 35% din prețul 
stabilit prin raportul de evaluare 
procedural. Prețul caietului de sarcini 
este 200 lei plus TVA. Caietele de 
sarcini se pot achiziționa de la sediul 
lichidatorului judiciar, până înainte 
cu o zi de data licitaţiei conform 
procedurilor legale. În cazul în care 
imobilele nu vor fi valorificate la data 
de 17.05.2022 următoarele licitații vor 
avea loc în 31.05.2022, 14.06.2022, 
28.06.2022, 12.07.2022, 26.07.2022, 
09.08.2022 ora 14,00. Vizitarea imobi-
lelor scoase la vânzare se poate 
efectua cu o programare prealabilă. 
Informații suplimentare se pot obține 
la telefon 0255/212940 sau la sediul 
lichidatorului judiciar.

l 1.Informații generale privind auto-
ritatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană 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 gene-
rale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea 
și identificarea bunului care urmează 
să fie vândut: 1 parcelă de teren, care 
aparține domeniului privat al Primă-
riei Comunei Valea Mărului, identifi-
cată astfel: 81.257mp, teren arabil, 
intravilan, identificat cu CF5520, 
Tarla 5, Parcela 45, conform H.C.L. 
nr. 42/29.04.2022 și temeiului legal 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019; 1 parcelă de 
teren, care aparține domeniului 
privat al Primăriei Comunei Valea 
M ă r u l u i ,  i d e n t i f i c a t ă  a s t f e l : 
190.008mp, teren arabil, intravilan, 
identificat cu CF5825, Tarla 4, 
Parcela 1,  conform H.C.L. nr. 
43/29.04.2022 și temeiului legal 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019; 1 parcelă de 
teren, care aparține domeniului 
privat al Primăriei Comunei Valea 

Mărului, identificată astfel: 45.036 
mp, teren arabil, intravilan, identi-
ficat cu CF630, Tarla 68/1, Parcela 55, 
conform H.C.L. nr. 44/29.04.2022 și 
t e m e i u l u i  l e g a l  O . U . G .  n r. 
57/03.07.2019; 1 parcelă de teren, care 
aparține domeniului privat al Primă-
riei Comunei Valea Mărului, identifi-
cată astfel: 9.786mp, teren arabil, 
intravilan, identificat cu CF673, Tarla 
68/2, Parcela 43, conform H.C.L. nr. 
45/29.04.2022 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 documenta-
ției de atribuire: la cerere de la sediul 
instituției. 3.2. Denumirea și datele de 
contact ale serviciului /compartimen-
tului din cadrul vânzătorului, de la 
care pot obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: Comparti-
mentul  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: 
17.05.2022, ora 10.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 25.05.2022, ora 
10.00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Compartimentul 
Secretariat 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 desfășura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 
25.05.2022, 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 Admi-
nistrativ a Tribunalului Galați, Muni-
cipiul Galați, Str.Brăilei nr.153, 
județul Galaţi, telefon 0236/460.027, 
fax 0236/412.130, e-mail: tr-galati-co-
municari@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 
03.05.2022.

l 1.Informații generale privind auto-
ritatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Comuna Brebu, comuna 
Brebu, Str. Gării nr.21, județul 
C a r a ș - S e v e r i n ,  t e l e f o n / f a x 
0255/232.524, 0255/232.666, e-mail: 
primaria_brebu@yahoo.com, cod 
fiscal 3227629. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identi-
ficarea bunului care urmează să fie 
închiriat: Pășune comunală, în supra-
faţă de 985,1164 hectare, conform 
caietului de sarcini, aparținând 
domeniului public al Comunei Brebu, 
conform H.C.L. nr. 28/29.04.2022 și 
t e m e i u l u i  l e g a l :  O . U . G .  n r. 
57/03.07.2019, art.332-333. 3. Infor-
mații privind documentația de atri-
buire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ției de atribuire: la cerere, de la sediul 
instituției, Compartimentul Secreta-
riat. 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 atribuire: Se poate 
obține de la Compartimentul Secreta-

riat din cadrul Primăriei Comunei 
Brebu, comuna Brebu, Str.Gării nr.21, 
județul Caraș-Severin. 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 Brebu. 
3.4. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 17.05.2022, ora 14.00. 
4.Informații privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
27.05.2022, ora 10.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Primăria 
Comunei Brebu, comuna Brebu, 
Compartimentul Secretariat, Str.Gării 
nr. 21, județul Caraș-Severin. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: se depun 
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 deschi-
dere a ofertelor: 27.05.2022, ora 11.00, 
Primăria Comunei Brebu, comuna 
Brebu, Str.Gării nr. 21, județul 
Caraș-Severin. 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 Caraș-Severin, Reșița, 
Str.Horea nr.2-4, județul Caraș-Se-
verin, telefon 0255/213.304, fax 
0255/211.554, e-mail: ecris.115@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 03.05.2022.

l Debitorul SC Recisev Plast SRL cu 
sediul în Dr.Tr.Severin, str.Padeș, nr.6, 
jud.Mehedinţi, J25/169/2011, CIF 
28399034, af lata  în procedură de 
faliment in bankruptcy, en faillite în 
dosar nr. 3395/101/2014 prin lichi-
dator judiciar Consultant Insolvență 
SPRL reprezentata de ec Popescu 
Emil, cu sediul în Dr.Tr. Severin, str. 
Zăbrăuţului, nr.7A, jud.Mehedinţi, 
scoate la vânzare: - Proprietate imobi-
liara Spatiu Comercial Demisol, cu 
suprafata de 130,52 mp,  situat în 
localitatea Constanta, str. B –dul 
Mamaia, nr. 190, judeţul Constanta, 
avand  numar cadastral 200125-C1-
U1. (Nota: bunul imobil figureaza in 
evidenta cu adresa din Bdul. Mamaia 
nr. 190, insa acesta in realitate se afla 
pe strada Ciprian Porumbescu care se 
intersecteaza cu Bdul. Mamaia). 
Preţul de pornire a licitaţiei este 
108700 Euro (echivalentul in lei la 
cursul BNR din ziua platii, preț 
neafectat de T.V.A). Titlul executoriu 
în baza căruia lichidatorul judiciar 
procedează la vânzarea bunurilor 
imobile * proprietati imobiliare * 
descris anterior, o reprezinta sentinta 
din data de 16.09.2015 de deschidere 
a procedurii de faliment pronunțată 
de către judecătorul sindic in dosarul 
de insolvență nr. 3395/101/2014 aflat 
pe rolul Tribunalului Mehedinti. Lici-
taţia va avea loc la biroul lichidato-
rului judiciar din localitatea Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, 
judeţul  Mehedinţ i  la  data  de 
25.05.2022 orele 12:00. Informăm toți 
ofertanţii faptul că sunt obligaţi să 
depuna o garanţie reprezentând 10% 
din preţul de pornire al licitaţiei și să 
achiziționeze caietul de sarcină în 
suma de 1000,00 lei . Contul unic de 
insolvență al debitoarei SC Recisev 
Plast SRL Drobeta Tr. Severin este: 
RO11BRMA 0999100083881619 
deschis la Banca Romaneasca SA 
Sucursala Dr. Tr. Severin. Invităm pe 
toti cei care vor să participe la ședinţa 
de licitaţie din data de 25.05.2022 să 
depună oferte de cumpărare și docu-
mentele în copie xerox din care 
rezultă faptul că a fost achitată 
garanția de licitație și contravaloarea 
caietului de sarcină până la data de 
24.05.2022 orele 17,00 la adresa 
menționată anterior respectiv Dr.Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului nr.7A, jud.

Mehedinţi. Somam pe toti cei care 
pretind vreun drept asupra imobilului 
sa anunte lichidatorul judiciar inainte 
de data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută de 
lege. Relaţii la sediul lichidatorului 
judiciar sau telefon 0742592183, tel./
fax : 0252354399 sau la adresa de 
email : o¯ce@consultant-insolventa.
ro. Lichidator judiciar, Consultant 
Insolvenţă SPRL.

l Debitorul Mola N. Sorin Laurenţiu 
P.F.A. - societate în faliment, in 
bankrupcy, en faillite, cu sediul în 
Com. Devesel, sat Scăpău, str.Princi-
pală nr. 249, jud.Mehedinţi, CUI 
368227395, F25/573/2016, prin lichi-
dator judiciar Consultant Insolvență 
SPRL, cu sediul social în Dr.Tr.
Severin, str. Zăbrăuțului nr.7A, jud. 
Mehedinț i ,  RFO II-0649,  CIF 
31215824, reprezentată de asociat 
coordonator ec. Emil Popescu, 
conform Sentintei nr. 53 din data de 
05.10.2020, pronunţată de Tribunalul 
M e h e d i n t i ,  î n  d o s a r u l  n r. 
937/101/2020, scoate la vânzare, la 
preturile diminuate cu 20% fata de 
preturile stabilite prin Raportul de 
Evaluare nr. 19726/EB/06.04.2021 
conform hotarare adunare creditori 
din data de 08.02.2022, urmatoarele 
bunuri mobile: -Grapa cu discuri 
Gregoire Besson cu seria N142994, 
Model XRVP 666-44 – Big Pro 4.8, 
An fabricatie 2017, Stare Buna, 
Culoare rosu, la pretul de pornire al 
licitatiei de 20.000 Euro; -Semana-
toare Gaspardo MTR 6,  Serie 
HG9271020, An fabricatie 2017, Stare 
Buna, Culoare rosie, la pretul de 
pornire al licitatiei de 11.200 Euro. 
Preturile nu includ T.V.A (echiva-
lentul in lei la cursul BNR din ziua 
platii). Licitaţia va avea loc la biroul 
lichidatorului judiciar din Dr.Tr.
Severin, str.Zabrautului nr. 7A, jud. 
Mehedinti la data de 24.05.2022, orele 
14:00. Titlul executoriu în baza căruia 
lichidatorul judiciar procedează la 
vânzarea bunurilor mobile, conform 
Raportului de evaluare nr. 19726/
EB/06.04.2021, il reprezinta Sentinta 
nr. 53 din data de 05.10.2020, de 
deschidere a procedurii de faliment 
impotriva debitoarei Mola N. Sorin 
Laurenţiu P.F.A., pronunţată de 
Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a 
Civilă de Contencios Administrativ si 
Fiscal în dosarul nr. 937/101/2020. 
Participarea la licitaţie este condiţio-
nată de consemnarea în contul unic 
de insolventa al debitoarei Mola N. 
Sorin Laurenţiu P.F.A., pana la data 
de 23.05.2022 orele 17.00 a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de pornire 
pentru bunul mobil pe care intentio-
neaza sa-l achizitioneze precum și 
achiziţionarea caietului de sarcini in 
suma de 500,00 lei+TVA. Cont 
deschis la Banca Romaneasca S.A., 
sub nr. RO11 BRMA 0999 1000 9140 
3775. Invităm pe toti cei care vor să 
participe la ședinţa de licitaţie să 
transmita oferte de cumpărare și 
documentele în copie xerox din care 
rezultă faptul că a fost achitată 
garanția de licitație și contravaloarea 
caietului de sarcină la adresa de 
email: o¯ce@consultant-insolventa.
ro. Avand in vedere măsurile de 
prevenire a răspândirii virusului 
COVID 19 (CORONAVIRUS), 
precum si a ordonantelor militare 
emise, lichidatorul judiciar reco-
manda ca participarea la licitatie sa 
aiba loc prin sistem de videoconfe-
rinta, iar in masura in care se doreste 
participarea fizica se impune prezenta 
unui singur participant care sa 
respecte masurile impune de autopro-
tectie (masca, manusi, halat, etc.). 
Somam pe toti cei care pretind vreun 
drept asupra bunurilor mobile 
descrise anterior sa anunte lichida-
torul judiciar inainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub sancti-
unea prevazută de lege. Relaţii supli-
mentare la telefoanele: 0742592183, 

0756482035, 0252/354399, email 
o¯ce@consultant-insolventa.ro. 
Lichidator judiciar, Consultant Insol-
venţă SPRL,

PIERDERI
l Pierdut Atestat profesional CPC 
marfă emis de ARR Dolj pe numele 
Ștefan Florin. Se declară nul.

l Pierdut Certificat internațional de 
conducător de ambarcațiune de agre-
ment nr. 56297 eliberat la 07.11.2018 de 
Căpitănia Portului Constanța pe 
numele: Grosu Marian. Se declară nul.

ipar  DeaPrint Bucureș  
și aramond Cluj


