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l SC Mekapat SRL, CUI: 23895479, J8/1370/2008, din
Brașov, angajează 2 lucratori în bucătărie (spălător
vase mari). CV la: office@jobtips.ro
l Comelf SA angajează sudori, lăcătuși mecanici,
electricieni, operatori CNC și muncitori necalificați din
România sau din străinătate pentru fabrica din
Bistrița, asigurăm cazare și condiții bune de muncă,
pachet salarial atractiv! Pentru informații
tel.0740.144.145, CV-uri la adresa de mail: comelf@
comelf.ro sau la sediul societății din str.Industriei, nr.4.
l Tunari Salubrizare cu sediul în str. Mihai Eminescu
nr.16 bis, comuna Tunari, judeţ Ilfov organizează în
data de 09.06.2021 concurs recrutare pentru 3 posturi
de Muncitor necalificat. Condiţii de participare: studii
medii/ generale, fără vechime în muncă. Detalii suplimentare la 021.424.43.62.
l SC Gospodărie Ștefănești SRL– județ Ilfov cu sediul
în șos. Ștefănești nr.116, camera 3, comuna Ștefăneștii
de Jos, județ Ilfov organizează în data de 09 Iunie
2021, ora 10:00 concurs de recrutare în vederea
ocupării postului vacant de Şef departament. Condiții
de participare la concurs: studii medii, vechime în
muncă: 5 ani. Dosarele de înscriere se depun la sediul
societății în perioada 04.06.2021– 07.06.2021 ora 15:00.
Detalii suplimentare la 0721.490.200.
l Societatea Iuliana Hair Style & Beauty SRL recrutează coafor stilist, 2 posturi, pentru București. Se
solicită cunoștințe de limbă engleză, rusă și ucraineană.
Constituie un avantaj experiența în acest domeniu.
Candidații interesați sunt rugați să transmită CV-ul la
adresa de e-mail: office@dbcr.ro, până pe data de
08.06.2021 inclusiv, până la ora 12.00 sau să sune la
nr.0765.443.952 în vederea stabilirii unui interviu.
l Unitatea Administrativ-Teritorială Pâncești, din
județul Neamț, anunță publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale
nr.27, 65, începând cu data de 14.06.2021, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, la sediul Primăriei
Comunei Pâncești, conform art.14, alin. (1) și (2) din
Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul primăriei Pâncești și pe site-ul
Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
l Spitalul Municipal Râmnicu Sărat organizează in
conformitate cu prevederile Ordinului MS nr.284/2007
concurs pentru ocuparea funcţiei specifice Comitetului
Director – Director Financiar Contabil. Concursul /
examenul va avea loc la sediul Spitalului Municipal
Rm. Sarat din str. N. Balcescu nr.2 in data de
28.06.2021, ora 10:00. Condiţiile generale si specifice de
participare la concurs, continutul dosarului de
inscriere, temele pentru proiectul/lucrarea de specialitate si bibliografia pentru concurs se vor afişa la sediul
Spitalului Municipal Râmnicu Sărat, precum si pe
site-ul Spitalului Municipal Râmnicu Sărat www.
spitalrms.ro. Relaţii suplimentare se pot obtine la
sediul Spitalului Municipal Râmnicu Sărat şi la
numărul de telefon 0238561231.
l Primăria Comunei Zvoriştea, cu sediul în localitatea
Zvoriştea, str.Principală, nr.f.n., judeţul Suceava, organizează în conformitate cu prevederile H.G.R.
nr.286/2011, concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de Asistent medical comunitar debutant în cadrul compartimentului stare civilă,
autoritate tutelară și asistență socială. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 30.06.2021,
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ora 12.00; -Proba interviu în data de 02.07.2021, ora
12.00. Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii: a) studii de
specialitate: absolvirea liceului sanitar, studii postliceale sanitare sau învațământ universitar în specializarea „asistență medicală”; b) certificat de menbru și
aviz anual eliberat de Ordinul Asistenților Medicali
Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din
România; c) cunoştinţe medii de operare pe calculator.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la Registratura Primăriei Comunei Zvoriştea, respectiv până la
data de 16.06.2021, ora 16.00. Informaţii suplimentare
se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Zvoriştea,
judeţul Suceava, sau la telefon 0230/538.786, interior
19, persoană de contact: Balan Ada-Elena.
l Anunț de concurs pentru ocuparea unei funcții
contractuale vacante. Comuna Mintiu Gherlii, județul
Cluj, organizează concurs pentru ocuparea pe durată
nedeterminată a unei funcții contractuale vacante. 1.
Denumirea postului și compartimentul: referent 1A (1
post) - Compartimentul Administrație publică locală,
secretariat administrativ, stare civilă, autoritate tutelară,registru agricol, fond funciar, cadastru. 2. Nivelul
studiilor: studii medii liceale, finalizate cu diplomă de
bacalaureat. 3.Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: cel puțin 6 ani și 6 luni. 4. Data,
ora și locul desfășurării concursului: - proba scrisă: 28
iunie 2021, ora 10,00; - interviul: 02 iulie 2021, ora
11:00; -concursul se va desfășura la sediul Primăriei
comunei Mintiu Gherlii (Loc.Mintiu Gherlii, nr. 184). 5.
Data limită până la care se pot depune actele pentru
dosarul de concurs: 17 iunie 2021. 6. Datele de contact
ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de
concurs: -Mureșan Mihaela- inspector superiorPrimăria comunei Mintiu Gherlii, tel. 0264-241767
l Ministerul Sănătății. Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, Str.
Av. Sănătescu, nr.48, sector 1, 011478, Bucureşti, tel.:
+4021/317.11.00, fax: +4021-316.34.97, www.anm.ro,
organizează concurs pentru ocuparea următoarelor
funcții contractuale vacante, perioadă nedeterminată,
în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu
modificările și completările ulterioare, și a Legii nr.
33/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea
posturilor vacante din cadrul unor instituții din
sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de
Conturi, respectiv: 1.Direcția Generală Inspecție
Farmaceutică: I.Direcția Administrarea Proceselor
DGIF: a) 1 (unu) post inspector de specialitate gr.IA
(farmacist), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în
specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă
întreagă; b)1 (unu) post inspector de specialitate gr.IA
(farmacist specialist), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni
vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu
normă întreagă. II.Direcția Supravegherea Calităţii
Medicamentelor şi Unităţi Teritoriale/ UTI Cluj: a) 1
(unu) post inspector de specialitate gr.IA (farmacist),
nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate,
perioadă nedeterminată, cu normă întreagă; b)1 (unu)
post inspector de specialitate gr.IA (farmacist), nivel
studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă
nedeterminată, cu normă întreagă (experiență în activități de distribuție angro pentru medicamente de uz
uman). III.Direcția Supravegherea Calităţii Medicamentelor şi Unităţi Teritoriale/UTI Deva: a)1 (unu)
post inspector de specialitate gr.IA (farmacist), nivel
studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă
nedeterminată, cu normă întreagă. IV.Direcția Supravegherea Calităţii Medicamentelor şi Unităţi Teritoriale
/UTI Mureş: a)1 (unu) post inspector de specialitate gr.
IA (farmacist), nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în

specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă
întreagă. V.Direcția Supravegherea Calităţii Medicamentelor şi Unităţi Teritoriale UTI Timișoara: a)1
(unu) post inspector de specialitate gr. IA (farmacist),
nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate,
perioadă nedeterminată, cu normă întreagă. VI.
Direcția Supravegherea Calităţii Medicamentelor şi
Unităţi Teritoriale/UTI Craiova: a)1 (unu) post
inspector de specialitate gr.IA (farmacist), nivel studii
S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă; b)1 (unu) post inspector
de specialitate gr.IA (farmacist), nivel studii S, 6 ani şi
6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată,
cu normă întreagă (experiență distribuție angro pentru
medicamente de uz uman). 2.Compartiment Nomenclator: a)1 (unu) post expert debutant, farmacist, nivel
studii S, fară vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă. 3.Compartiment Prevenire
și Protecție: a) 1 (unu) post expert gr.IA, nivel studii S,
6 ani și 6 luni vechime în specialitate perioadă nedeterminată, cu normă întreagă. 4.Serviciul Monitorizare și
Raportare: a)1 (unu) post expert gr.IA, nivel studii S, 6
ani și 6 luni vechime în specialitate, experiență în
domeniul monitorizare, raportare sau control, perioadă
nedeterminată; b) 1 (unu) post expert gr.IA, nivel studii
S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, cu normă întreagă. Selecția dosarelor
-22.06.2021, ora 16.00; Proba scrisă -29.06.2021, ora
10.00; Probă interviu -05.07.2021, ora 10.00; Data
limită pentru depunerea dosarelor la concurs
-17.06.2021, ora 16.00. Relații suplimentare -Serviciul
personal, salarizare, tel.+4021/317.11.00, int.: 307, 418.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov
organizează, în temeiul H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, concurs pentru ocuparea
unui post temporar vacant contractual pe perioadă
determinată de timp, până la revenirea titularului dar
nu mai târziu de 22.03.2023, repartizat de la bugetul
din venituri proprii -Serviciul Cadastru-Biroul Înregistrare Sistematică pentru implementarea Programului
Național de Cadastru și Carte Funciară, corespunzătoare funcţiilor contractuale de execuție, după cum
urmează: 1 post de Consilier cadastru gr.II. Cerinţele
specifice pentru ocuparea postului: -Studii de specialitate: studii universitare de lungă durată cu licență sau
absolvite cu diplomă: specializarea cadastru, geodezie,
topografie, măsurători terestre şi cadastru; -Vechime în
specialitatea studiilor: minim 6 luni; -Cunoştinţe
operare calculator, programe de tip CAD și pachetul
Microsoft Office; -Abilităţi comunicare; -Muncă în
echipă; -Capacitate de asimilare rapidă a informațiilor
noi; -Rezistență la stres, flexibilitate, atenție la detalii,

minuțiozitate, perseverență; -Comportament profesional integru și conduită ireproșabilă; -Deplasări frecvente atât pe raza județului, cât și la nivelul altor județe
de pe întreg teritoriul țării. Data limită de depunere a
dosarelor de concurs este 14.06.2021, inclusiv, orele
16.30, la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Ilfov (luni-joi între orele 08.00-16.30, vineri
08.00-14.00). Concursul se va desfăşura la sediul
O.C.P.I.Ilfov, Şos.Kiseleff, nr.34, sector 1. Proba scrisă:
în data de 22.06.2021, ora 10.00. Interviul: în data de
25.06.2021, de la ora 09.00. Date de contact: telefon
021/224.60.85 -interior 173/126 -Biroul Resurse Umane,
Secretariat și Petiții, e-mail: if@ancpi.ro. Temei legal:
art.7, alin. (4) din H.G. nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov
organizează, în temeiul H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, concurs pentru ocuparea
unor posturi vacante contractuale pe perioadă determinată de timp, de 20 luni, repartizate de la bugetul din
venituri proprii-PNCCF, corespunzătoare funcţiilor
contractuale de execuție din cadrul Oficiului de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov, după cum
urmează: 1 post de Asistent registrator principal gr.IA.
Cerinţele specifice pentru ocuparea postului: -Studii de
specialitate: studii universitare de lungă durată cu
licență sau absolvite cu diplomă: profilul ştiinţe juridice, specializarea drept; -Vechime în specialitate:
minim 6 ani şi 6 luni; -Muncă în echipă; -Capacitate de
asimilare rapidă a informațiilor noi; -Rezistență la
stres, f lexibilitate, atenție la detalii, minuțiozitate,
perseverență; -Comportament profesional integru și
conduită ireproșabilă; -Cunoştinţe operare calculator;
-Deplasări frecvente atât pe raza județului, cât și la
nivelul altor județe de pe întreg teritoriul țării. 1 post de
Asistent registrator principal gradul II. Cerinţele specifice pentru ocuparea postului: -Studii de specialitate:
studii universitare de lungă durată cu licență sau
absolvite cu diplomă: profilul ştiinţe juridice, specializarea drept; -Vechime în specialitatea studiilor: minim
6 luni; -Muncă în echipă; -Capacitate de asimilare
rapidă a informațiilor noi; -Rezistență la stres, flexibilitate, atenție la detalii, minuțiozitate, perseverență;
-Comportament profesional integru și conduită ireproșabilă; -Cunoştinţe operare calculator; -Deplasări frecvente atât pe raza județului, cât și la nivelul altor județe
de pe întreg teritoriul țării. 1 post de Asistent registrator principal debutant. Cerinţele specifice pentru
ocuparea postului: -Studii de specialitate: studii universitare de lungă durată cu licență sau absolvite cu
diplomă: profilul ştiinţe juridice, specializarea drept;
-Vechime în specialitate: -; -Excelente abilități de comu-

nicare, amabilitate și muncă în echipă; -Capacitate de
asimilare rapidă a informațiilor noi; -Rezistență la
stres, f lexibilitate, atenție la detalii, minuțiozitate,
perseverență; -Comportament profesional integru și
conduită ireproșabilă; -Cunoştinţe operare calculator;
-Deplasări frecvente atât pe raza județului, cât și la
nivelul altor județe de pe întreg teritoriul țării. 1 post de
Referent treapta II. Cerinţele specifice pentru ocuparea
postului: -Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; -Vechime în muncă: minim 6 luni; -Excelente
abilități de comunicare, amabilitate și muncă în echipă;
-Capacitate de asimilare rapidă a informațiilor noi;
-Rezistență la stres, f lexibilitate, atenție la detalii,
minuțiozitate, perseverență; -Comportament profesional integru și conduită ireproșabilă; -Cunoştinţe
operare calculator; -Deplasări frecvente atât pe raza
județului, cât și la nivelul altor județe de pe întreg teritoriul țării. Data limită de depunere a dosarelor de
concurs este 22.06.2021, inclusiv, orele 16.30, la sediul
Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov
(luni-joi între orele 08.00-16.30, vineri 08.00-14.00).
Concursul se va desfăşura la sediul O.C.P.I. Ilfov, Şos.
Kiseleff, nr.34, sector 1. Proba scrisă: în data de
30.06.2021, ora 10.00. Interviul: în data de 05.07.2021,
de la ora 10.00. Date de contact: telefon 021/224.60.85
-interior 173/126 -Biroul Resurse Umane, Secretariat și
Petiții, e-mail: if@ancpi.ro. Temei legal: art.7, alin.(4)
din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările
ulterioare.
l Unitatea Militară 02526 Bucureşti (Institutul pentru
studii politice de apărare şi istorie militară) din Ministerul Apărării Naţionale organizează în conformitate
cu Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de
cercetare-dezvoltare, cu modificările şi completările
ulterioare, concurs pentru ocuparea postului vacant de
personal civil contractual de execuţie asistent de cercetare ştiinţifică, Secţia programe studii de securitate,
Biroul politici de securitate. Condiţii specifice necesare
pentru ocuparea postului vacant de personal civil
contractual de execuţie de asistent de cercetare ştiinţifică, Secţia programe studii de securitate, Biroul politici
de securitate: 1.studii universitare de licenţă absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul
ştiinţelor sociale; 2.nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al
persoanei care doreşte să candideze privind verificarea
în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii
clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia
în care va fi declarată „admisă”; 3.atenţie, capacitate
de analiză şi sinteză, dinamism şi creativitate; 4.capacitate de exprimare cu uşurinţă în limbile română şi
engleză; 5.cunoştinţe de operare pe calculator, nivel

bun. Dosarele de concurs se pot depune la sediul
unităţii până la data de 05.07.2021. Probe de concurs:
-selecţie dosare: în data de 06.07.2021; -probă scrisă: în
data de 09.07.2021, ora 09.00. -probă interviu: în data
de 15.07.2021, începând cu ora 09.00. Datele de contact
ale persoanei care asigură secretariatul comisiei:
COCINĂ VĂDUVA MIHAELA, telefon: 021.313.79.55
sau 021.315.17.00. Informaţii suplimentare se pot
obţine de pe site-ul ispaim.mapn.ro.
l Unitatea Militară 02526 Bucureşti (Institutul pentru
studii politice de apărare şi istorie militară) din Ministerul Apărării Naţionale, în conformitate cu prevederile
art. 37 alin. (2) şi art. 38 alin. (1) lit. b) din Hotărârea
Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare, a decis, din motive obiective,
suspendarea concursurilor pentru ocuparea următoarelor două posturi vacante de personal civil contractual
de execuţie: -asistent de cercetare ştiinţifică, Secţia
programe studii de securitate, Biroul politici de securitate; -cercetător ştiinţific, Secţia programe studii de
apărare. Concursul va fi reluat la o dată ulterioară.

CITAŢII
l Se citează, în calitate de pârâte numitele Leudvay
Maria (născută Tornyai), cu ultimul domiciliu cunoscut
în Ungaria, Budapesta, str. Szatmari, nr. 26 şi Matrai
Ileana (născută Tornyai), cu ultimul domiciliu cunoscut
în Ungaria, Budapesta, str. Jozef A., nr. 5, în dosarul
nr. 5594/55/2021 aflat pe rolul Judecătoriei Arad, în
contradictoriu cu reclamanţii Ilieș Marius şi Mureșan
Ramona, dosar având ca obiect – partaj judiciar, pentru
data de 14 iunie 2021, ora 09:00, sala 145.
l Stroescu Elvira, cu ultim domiciliu necunoscut, este
chemată în judecată civilă, în calitate de pârâtă, în data
de 10.06.2021, ora 11.45, la Judecătoria Răducăneni
-dosar 753/286/2020, în proces cu Stroescu Vasile,
pentru partaj judiciar, ieșire din indiviziune.
l Bonda Vasile (Vazul) sen., Bonda Vasile (Vazul) jr.,
Bonda Simion, Bonda Viktor, Farcas Peter a lui Ianos,
Bonda Ioan, Bonda Petru sunt citați pe data de
15.06.2021 la Judecătoria Turda, în dos. nr.
1401/328/2014, în calitate de pârâți.

ANUNȚURI
l Dosar nr.6578/318/2020 de la Jud.Tg-Jiu. Admite
cererea. Dispune desfacerea căsătoriei părţilor, încheiată
la data de 29.06.2000 şi înregistrată sub nr.256/2000 la
Primăria Municipiului Tg.-Jiu, din culpa exclusivă a
pârâtei. Încuviinţează ca după divorţ pârâta să poarte
numele avut anterior căsătoriei, acela de LĂPĂDAT.
Obligă pârâta la 1.100lei cheltuieli de judecată reclamantului. Cu apel care se va depune la Judecătoria Tg-Jiu în
termen de 30 de zile de la comunicare. Pronunţată prin
punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa
instanţei azi, 02.04.2021, la Judecătoria Tg-Jiu. Document: Hotărâre 2155/2021- 02.04.2021.
l Bozocea Ileana, Bozocea Maria căsătorită Gridescu,
Bozocea Rosalia, Bozocea Ilona, Bozocea Anna,
Bozocea Rozalia, Costea Gheorghe minor, Costea
Gheorghe senior, sunt chemați în judecată în dosarul
nr. 373/293/2021 aflat pe rolul Judecătoriei Rupea,
pentru termenul din data de 29.06.2021, sala 1, ora
09.00, având ca obiect uzucapiune.
l Schlanger Iosif, Uram Greta, Pal Magda, Ferenczi
Anna, soția lui Gonczi Lajos, Fulop Anna sunt citați pe
data de 21.09.2021 la Judecătoria Turda în dos
nr.3411/328/2019 în calitate de pârâți.
l Pop Octavian, Pop Maria, Pop Victor, Pop Andrei,
Pop Emil sunt citați pe data de 13.09.2021 la Judecătoria Turda în dos nr.2886/328/2020, în calitate de
pârâți.
l Mărunțelu Tudorița, cu ultimul domiciliu în comuna
Podari, sat Podari, str. Cătănești, nr. 50, Dolj, este citată
cu mențiunea de a se prezenta personal la interogatoriu
în dosarul nr. 15451/215/2020 al Judecătoriei Craiova,
având ca obiect reziliere contract de întreținere, în
contradictoriu cu Mărunțelu Marin și Mărunțelu
Floarea, pentru data de 13.09.2021, Civil 15, ora 12.00.
l Numita Ioniță Monica este citată în calitate de intimată pârâtă la Tribunalul Brașov în data de 24 iunie
2021, ora 10.00, sala T2, dosar civil 6240/197/2017,
obiect succesiune, stadiu apel, apelanta Ioniță Ana.
l Huzmezan Sorin, cu ultumul domiciliu în Vatra
Dornei, str.Transilvaniei, nr.4, jud.Suceava, este citat la
Judecătoria Vatra Dornei, pentru data de 08.06.2021, în
dos. civ. 1563/334/2020 cu obiect succesiune, în proces
cu reclamanta Ungurean Angela.
l Numiții Andrei Nicolae Valentin, Andrei Paul
Constantin și Andrei Marius Daniel sunt citați la Judecătoria Roșiorii de Vede, jud.Teleorman, în dosarul civil
nr.3376/292/2020 în calitate de pârâți, dosarul având
termen de judecată la data de 24.06.2021. Dosarul are
ca obiect hotărâre care ține loc de act de vânzare-cumpărare, iar calitatea de reclamant o are numitul
Armatu Catalin Cristian.
l Se citează pârâta Matură Carmen, cu ultimul domiciliu în sat Tifu, com.Banca, jud.Vaslui, la Judecătoria
Vaslui, în data de 17.06.2021, ora 10.00, în dosar
nr.10464/333/2019, obiect partaj succesoral, în contradictoriu cu reclamanta Popa Emilia.
l Numiții Andrei Nicolae Valentin, Andrei Paul
Constantin și Andrei Marius Daniel sunt citați la Judecătoria
l Husein Veronica și Ivan Ramona Mihaela (Petcu)
sunteți chemate la Judecătoria Tulcea, camera sala nr.
3, complet C2, în ziua de 24 iunie 2021, ora 09.00, în
calitate de pârâte, în proces cu Consiliul Local Tulcea
-Direcția Întreținere și Administrare Patrimoniu, în
calitate de reclamant în dosar nr.3909/327/2021.

COMUNICAT
l Informăm investitorii şi acţionarii societăţii
ROMAERO S.A. că, în conformitate cu prevederile
Regulamentului nr.5/2018 art.125 (2) Raportul financiar anual pentru 2020 al ROMAERO S.A. a fost
transmis către A.S.F şi BVB-Piaţa AeRO. Acest raport
poate fi consultat la cerere la sediul societăţii din Bd.
Ficusului, nr. 44, Bucureşti, România, pe website-ul
societatii www.romaero.com sau la adresa www.bvb.ro
la simbolul RORX. Informaţii suplimentare la telefon
021 599 41 04.

www.jurnalul.ro

DIVERSE
l Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița
anunță publicul interesat asupra necesității efectuării
evaluării de mediu în vederea obținerii avizului de
mediu pentru “Amenajamentul silvic U.P. IX Rușețu”,
titulari: Degeratu Aura Cătălina și Poenaru Dorin
Mihail, comuna Moroeni, județul Dâmbovița. Observațiile și comentariile publicului interesat privind decizia
etapei de încadrare se transmit în scris la APM Dâmbovița, Târgoviște, Calea Ialomiței nr. 1, cod 130142, fax:
0245 213 944, e-mail: office@apmdb.anpm.ro în zilele
de luni - joi, între orele 9.00 – 14.00 și vineri între orele
9.00 – 12.00, în termen de 10 zile calendaristice de la
data apariției anunțului.
l Primaria Comunei Cernica prin Apostol Gelu,
titular al PUZ– “Infiintare zona industrial CERNICA”,
in com. Cernica, sat. Tanganu, jud. Ilfov, anunta
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de
incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata
la sediul Agentiei Protectia Mediului.Ilfov din Aleea
Lacul Morii, nr.1 (in spatele benzinariei Lukoil), sect.6,
de luni pana joi intre orele 9°°-11°°. Observatii si
sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. ILFOV in
termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.
l Tudor MariN, titular al PUZ-“Introducere in intravilan
in vederea construirii de hale industrial /depozitare,
unitati de comert, servicii, birouri, productie nepoluanta
si utilitati”, in loc. Popesti Leordeni, Tarla 13, Parcela
231/9, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei
de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la:sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea
Lacul Morii, nr. 1 (in spatele benzinariei Lukoil), sector 6,
de luni pana joi intre orele 9°°-11°°. Observatii si sugestii
se primesc in scris la sediul A.P.M ILFOV in termen de 18
zile de la data publicarii anuntului.
l Anunt Public-Mihai Cristian-Sebastian, avand domiciliul in Mun. Bucuresti, sect. 2, str. Lizeanu, nr.28,
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, la
adresa: T184, P664/2-5, 664/36/1 ,664/17, 17/1-2,
664/26a, 664/12,19,20,22, 664/29-49, in loc. Magurele,
anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de
incadrare si luarii deciziei privind necesitatea efectuarii
evaluarii de mediu pentru planul propus. Comentariile
privind decizia etapei de incadrare se primesc in scris
la sediul A.P.M. ILFOV, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.
l Vehicule aflate pe domeniul public sau privat al
Sectorului 5 ce prezintă indicii pentru a fi încadrate în
categoria vehiculelor fără stăpân: - autovehicul marca
FORD, culoare Negru, număr de înmatriculare B 1745
HX, identificat în strada Mihail Sebastian nr. 168,
Sector 5; - autovehicul marca KYMCO, culoare
Albastru, fără număr de înmatriculare, identificat în
Str. Ivan Anghelache nr. 1, Sector 5; - autovehicul
marca Fiat, culoare Verde, fără număr de înmatriculare, identificat pe Intr. Mistrețului nr. 21-23, Sector 5;
- autovehicul marca Daewoo, culoare Roșu, fără număr
de înmatriculare, identificat pe Str. Vigoniei nr. 4,
Sector 5; - autovehicul marca Opel, culoare Galben,
fără număr de înmatriculare, identificat pe Str. Novaci
nr. 1; - autovehicul marca Renault, culoare Albastru,
fără număr de înmatriculare, identificat pe Str. Înclinată nr. 125, Sector 5; - autovehicul marca Fiat, culoare
Verde, fără număr de înmatriculare, identificat pe Str.
Semănătorului nr. 19, Sector 5; - autovehicul marca
Renault, culoare galben, fără număr de înmatriculare,
identificat pe Str. Răchitașului nr. 27, sector 5; - autovehicul marca Iveco, culoare Alb, fără număr de înmatriculare, identificat pe Str. Răchitașului nr. 12, Sector 5;
- autovehicul marca Volkswagen, culoare Galben, fără
număr de înmatriculare, identificat la intersecția dintre
Str. Șinei cu str. Uraniului; - autovehicul marca
Peugeot, culoare Alb, fără număr de înmatriculare,
identificat pe Str. Pucheni nr. 1; - autovehicul marca
Renault, culoare Galben, fără număr de înmatriculare,
identificat pe Str. Ursa Mică nr. 16, sector 5; - autovehicul marca Audi, culoare Verde, fără număr de înmatriculare, identificat pe Aleea Sălaj nr. 6, Sector 5.

l Unitatea administrativ-teritorială Valea Stanciului,
din judeţul Dolj, anunţă publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale
nr.7, 43, 45, 46, începând cu data de 11.06.2021, pe o
perioadă de 60 de zile, la sediul Primăria Valea Stanciului, conform art.14 alin. (1) şi (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată,
cu modificările și completările ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse
la sediul primăriei şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Cererile de rectificare depuse prin orice alte mijloace de comunicare
decât cele menţionate mai sus, nu vor fi luate în considerare.
l În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990
privind societăţile comerciale, cu modificările si
completările ulterioare, SC Welde Cernavodă SRL,
oraş Cernavodă, judeţul Constanţa, având numărul de
ordine în registrul comerţului J13/1814/2003, codul
unic de înregistrare 15489437 şi o cifră anuală de
afaceri de peste 10 milioane Lei, confirmă că a depus
sub numărul INTERNT-255531409-2021 din data de
28 mai 2021 la Administraţia Finanţelor Publice pentru
Contribuabili Mijlocii Constanţa situaţiile financiare
anuale pentru exerciţiul financiar 1 ianuarie 2020-31
decembrie 2020, însoţite de raportul administratorilor,
raportul auditorilor financiari.
l Unitatea administrativ-teritorială GHIDICI, din
județul DOLJ, anunță publicarea documentelor tehnice
ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.24 și 29,
începând cu data de 10.06.2021, pe o perioadă de 60 de
zile, la sediul Primăriei Ghidici, Județul Dolj, conform
art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și
completările ulterioare. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul
primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și
Publicitate Imobiliară. Cererile de rectificare depuse
prin orice alte mijloace de comunicare decât cele menționate mai sus, nu vor fi luate în considerare.
l Primăria Municipiului Galați. Anunț prealabil
privind afișarea publică a documentelor tehnice ale
cadastrului. Unitatea administrativ - teritorială Municipiul Galați, din județul Galați, anunță publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele
cadastrale nr. 11, 18, 20, începând cu data de
07.06.2021, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Municipiului Galați, situat în Str. Domnească nr.
54, conform art. 14, alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată,
cu modificările și completările ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse
la sediul Primăriei Municipiului Galați și pe site-ul
Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Primar, Ionuț Florin Pucheanu.
l SC M & K Magic Twins SRL cu sediul in str. Sf.
Nicolae, nr. 12, oras Popesti Leordeni, jud. Ilfov inregistrata la ONRC -ORCTB cu CUI nr. 33587026 informeaza pe cei interesanti ca s-a depus solicitarea pentru
emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea
spalatorie auto. Desfasurata in str. Putul lui Zamfir, nr.
61, sector 1, Bucuresti. Informatii se pot solicita la
sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Bucuresti din
sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr. 1 (Barajul Lacul
Morii- in spatele benzinariei LUKOIL), intre orele 9:0012:00, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se
pot depune la sediul A.P.M Bucuresti in termen de 10
zile de la data publicarii prezentului anunt.
l Domnul Daneș Cătălin Nicușor în calitate de reprezentant/ primar al Comunei Titești anunță publicul
interesat asupra depunerii solicitării de emiterea a
acordului de mediu pentru proiectul: „Construire podeț
rutier pe drumul căminului, punctul Dumitru
Gheorghe, sat Bratovești, comuna Titești, județul
Vâlcea”, propus a fi realizat în județul Vâlcea, comuna
Titești, satul Titești, strada Căminului. Informațiile
privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea: strada
Remus Bellu, nr.6, în zilele de luni-vineri, între orele
09.00-14.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la
sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea,
strada Remus Bellu, nr.6.
l Informaţii generale privind autoritatea contractantă,
în special denumirea, codul de identificare fiscală,

adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Comuna Ilişeşti, localitatea
Ilişeşti, Str.Principală nr.150, telefon/fax 0230/521.248,
e-mail: primaria_ilişeşti@yahoo.com, cod fiscal
4326930. Face cunoscut Programul anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activităţi nonprofit doar pentru domeniul: culte -pentru
anul 2021 în condiţiile prevăzute de Legea nr.350/2005,
în sumă de 40.000 lei.
l Anunţ prealabil privind afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului OCPI Suceava anunţă
publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru
sectorul cadastral nr.12, ( Baia Sasca Dreapta II,
Stiubei, Drum Butuc, Vad, Bahna, Punte Radaseni,
Spate Biserica, Obîrsie, Hotar Sasca) pe o perioadă de
60 de zile calendaristice, conform art.14 alin.(1) și (2)
din Legea cadastrului și a publicităţii imobiliare
nr.7/1996, republicată cu modificările şi completările
ulterioare. Data de început a afişării: 07.06.2021. Data
de sfârşit a afişării: 05.08.2021. Adresa locului afişării
publice: Primăria Comunei Baia. Repere pentru identificarea locaţiei: zona centrală. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul
Primăriei Baia. Informaţiile privind Programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 se pot
obţine pe site-ul ANCPI la adresa: http: //www.ancpi.
ro/pnccf/
l Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului. Comuna Subcetate, cod
fiscal 4367698, cu sediul în comuna Subcetate, satul
Subcetate, str.Protopop Elie Câmpeanu, nr.16, județul
Harghita, telefon 0266/345.003, fax 0266/345.184, vă
înștiințează că la data de 14.06.2021 se publică documentele tehnice ale cadastrului din cadrul proiectului
„Înregistrarea sistematică a imobilelor în Sistemul
Integrat de Cadastru și Carte Funciară în cadrul
Programului Național de Cadastru și Carte Funciară
din UAT Subcetate, județul Harghita”, în conformitate
cu prevederile art. 12 alin.(9^3) litera. a) și b) coroborat
cu art. 14 alin. (1) din Legea cadastrului și publicității
imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și
completările ulterioare. Afișarea documentelor tehnice
ale cadastrului se va realiza pe o perioadă de 60 de zile
la nivel local, la Căminul Cultural Subcetate, str.
Protopop Vasile Urzică, nr. 1, comuna Subcetate, satul
Subcetate, județul Harghita, și pe pagina de internet a
administrației publice locale, iar la nivel central pe
pagina de internet special creată de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară în acest
scop. Cererile de rectificare formulate în legătură cu
documentația afișată pot fi depuse la locul afișării,
Căminul Cultural Subcetate, în zilele lucrătoare, între
orele 08.00-16.00, pe perioada afișării și pe pagina de
internet special creată de către Agenția Națională de
Cadastru și Publicitate Imobiliară în acest scop.
l SC Inter Properties SRL prin SC South Land Invest
SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului și Studiului de
evaluare a impactului asupra corpurilor de apă pentru
proiectul „Construire parc de agrement”, propus a se
realiza în comuna Bolintin-Deal, sat Bolintin-Deal,
CF30389, judeţul Giurgiu. Tipul deciziei posibile luate
de Agenţia pentru Protecţia Mediului Giurgiu poate fi
emiterea sau respingerea acordului de mediu. Raportul
privind impactul asupra mediului și Studiul de
evaluare a impactului asupra corpurilor de apă pot fi
consultate la sediul autorității competente pentru
protecția mediului, A.P.M.Giurgiu din Giurgiu, Șos.
București, bl.111, scara A+B și la sediul Inter Properties SRL prin South Land Invest SRL din comuna
Grădinari, sat Grădinari, str.Gării, nr.273B, ap.39, în
zilele de luni-joi, între orele 09.00-14.00 și vineri între
orele 09.00-12.00. Raportul privind impactul asupra
mediului și Studiul de evaluare a impactului asupra
corpurilor de apă sunt disponibile la următoarea adresă
de internet: http//apmgr.anpm.ro. Dezbaterea publică a
raportului privind impactul asupra mediului și
Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor
de apă va avea loc în data de 05.07.2021, în format
electronic. Publicul interesat poate transmite în scris
comentarii/opinii /observaţii privind documentele
menţionate, pe adresa de e-mail: office@apmgr.anpm.
ro, până la data organizării dezbaterii publice.
l Anunț public privind depunerea solicitării de emitere
a acordului de mediu SC White Beach SRL cu domiciliul în județul Constanța, oraș Constanța, str.Doche-

rilor, nr.32, anunță publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul: Modificare proiect în curs de execuție autorizat cu AC 899/11.12.2019 imobil S+P+2E -camere de
închiriat, împrejmuire teren prin: amplasare firmă
luminoasa și steaguri, organizare de șantier și împrejmuire teren prin: schimbare funcțiune în hotel, amenajări interioare, supraetajare cu un nivel în limita a 20%
din suprafața desfășurată, modificare fațade și realizare spații tehnice, amplasat în județul Constanța, oraș
Năvodari, str. D21, nr.54. Informațiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Constanța: municipiul Constanța,
str.Unirii, nr.23 și la sediul cu domiciliul în județul
Constanța, în zilele de luni-vineri, între orele 09.0013.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul
autorității competente pentru protecția mediului
Constanța.

SOMAŢII
l Prin prezenta somaţie se aduce la cunoştinţă celor
interesaţi faptul că reclamantul Deak Samuel, domiciliat în com Brăduţ, sat Filia nr.123, jud.Covasna, solicită dobândirea dreptului de proprietate prin
uzucapiune extratabulară, conform prev art.28, alin.1
din D-L 115/1938, asupra următoarelor imobile, care
constituie o singură unitate gospodărească, situată sub
nr. admin. 123 din loc.Filia, jud.Covasna, respectiv: 1.
imobilul din CF nr.25030 Brăduţ, nr top 228- proprietatea def . Deak Samuel şi Deak Rebeka, 2. Imobilul
din CF nr.25031 Brăduţ, nr top 233- proprietatea def.
Deak Samuel Deak Rebeka, 3. Imobilul din CF
nr.25931 Brăduţ, nr top 249/1- din proprietatea def.
prezumat Deak Sandor şi 4. imobilul înscris în CF
nr.25932 Brăduţ, nr top 232, proprietatea tabulară a
numiţilor Deak Roza, Deak Marcella, Deak Jeno şi
Maczkos Erzsebet în cote de 1/4 fiecare. Toţi cei interesaţi pot face opoziţie în termen de o lună de la afişare la
Judecătoria Sfantu Gheorghe, str.Kriza Janos, nr.2,
jud.Covasna, în dos. nr. 1581/305/2021.

ADUNARI GENERALE
l Convocator. În conformitate cu prevederile Legii nr.
31/1990, legea societăţilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind
emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de
piaţă, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind
emitenții de instrumente financiare și operațiuni de
piață şi ale Actului Constitutiv al ROMAERO S.A.,
Consiliul de Administraţie al ROMAERO S.A. - cod
unic de înregistrare RO 1576401, număr de ordine in
Registrul Comerţului J40/3940/1991 - convoacă:
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor
(A.G.E.A.) la data de 07.07.2021 ora 14.00 la sediul
societăţii din Bucureşti, Bulevardul Ficusului nr. 44,
Sector 1, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul
Acţionarilor la data de referinţă de 30.06.2021, având
următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea majorării capitalului social al ROMAERO S.A., cu valoarea investițiilor finanțate în anii 2019 și 2020 de la bugetul de stat,
prin bugetul Ministerului Economiei, Energiei și
Mediului de Afaceri (în prezent Ministerul Economiei,
Antreprenoriatului și Turismului), într-o singură etapă,
fără primă de emisiune, prin subscrierea în cadrul unei
oferte publice cu acordarea dreptului de preferinţă
pentru acţionarii înscrişi la Depozitarul Central S.A. la
data de înregistrare, cu o sumă de până la 34.426.680
lei, de la nivelul actual al capitalului social de
17.368.942,50 lei până la nivelul maxim de
51.795.622,50 lei, pentru asigurarea capitalului de lucru
şi pentru realizarea de investiţii, fiind justificată de
obligaţia ROMAERO S.A. de a respecta prevederile art.
13 din Legea nr. 232/2016, în următoarele condiţii: 1.1.
Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de 13.770.672 acţiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, fiecare având o valoare
nominală de 2,50 lei/acţiune, cu acordarea dreptului de
preferinţă pentru acţionarii înscrişi la Depozitarul
Central S.A., proporţional cu cotele de participare
deţinute de aceştia la data de înregistrare; 1.2. Subscrierea se poate face de către acţionari, atât în numerar
cât şi prin conversia în acţiuni a oricărei creanţe certe,
lichide şi exigibile deţinute faţă de societatea
ROMAERO S.A. de către acţionarii existenţi, înregistraţi în Registrul Acţionarilor Societăţii, ţinut de Depozitarul Central S.A. Bucureşti, la data de înregistrare,
conform prevederilor art. 173 din Regulamentul ASF

nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și
operațiuni de piață, creanţă ce trebuie recunoscută de
către Consiliul de Administraţie al ROMAERO S.A.;
1.3. Preţul de emisiune pentru o acţiune nou emisă
subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferinţă
va fi de 2,50 lei/acțiune; 1.4. Numărul total al drepturilor de preferință va fi de 13.770.672; Drepturile de
preferinţă nu sunt tranzacţionabile. 1.5. Raportul de
subscriere este de 1,982082751 acţiuni nou emise la 1
acţiune deţinuta la data de înregistrare, prin rotunjirea
întotdeauna la prag inferior; un acționar al societății
poate achiziționa un număr maxim de acțiuni nou
emise calculat prin înmulţirea numărului de acțiuni
deținute de respectivul acționar la data de înregistrare
aferentă majorării de capital social cu numărul de
drepturi de preferință necesare pentru a subscrie o
acțiune nouă (1,982082751) aplicându-se rotunjirea;
1.6. Perioada în care se pot realiza subscrierile în cadrul
exercitării dreptului de preferinţă va fi de o lună de la
data stabilită în prospectul UE de ofertă şi va începe la
o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social şi datei de publicare a hotărârii
în Monitorul Oficial al României; 1.7. Majorarea capitalului social se face în limita conversiei în acţiuni a
creanţelor şi a sumelor efectiv subscrise şi vărsate în
contul societăţii, acţiunile noi emise nesubscrise sau
cele neplătite în întregime fiind anulate. Plata acţiunilor subscrise se face integral la data subscrierii,
conform prospectului aprobat de ASF. 1.8. Conform
prevederilor art. 6 și art. 161 din Legea nr. 24/2017
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 6 din Regulamentul nr. 5/2018
privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiunile de piață, operaţiunea de subscriere se va realiza în
baza unui Prospect aprobat de ASF şi printr-un intermediar autorizat de către ASF să presteze servicii de
investiţii financiare pentru derularea ofertei publice de
majorare a capitalului social al Romaero SA în conformitate cu reglementările pieţei de capital. 2. Aprobarea
listei cu entităţile care deţin creanţe certe, lichide şi
exigibile şi valoarea acestora, entităţi care pot subscrie
cu aceste creanţe; 3. Aprobarea delegării către Consiliul
de Administrație al ROMAERO S.A. a exercițiului
atribuţiei majorării capitalului social, în conformitate
cu prevederile art. 113 lit. f) şi ale art. 114 alin. (1) din
Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de
exercitare a dreptului de preferintă în cadrul ofertei
publice să constate numărul acţiunilor noi care au fost
subscrise, să anuleze acţiunile rămase nesubscrise, să
stabilească valoarea cu care se majorează capitalul
social, să modifice Actul Constitutiv al societăţii în
conformitate cu noua valoare a capitalului social şi cu
noua structură a acţionariatului acesteia, să efectueze
formalităţile necesare la instituţiile competente (Oficiul
Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere
Financiară, Bursa de Valori Bucureşti, Depozitarul
Central S.A.) în vederea înregistrării majorării de
capital social. 4. Aprobarea modificării dispoziţiilor
art. 7 din Capitolul III al Actului Constitutiv al Societăţii conform cifrelor corespunzatoare dupa centralizarea, de catre Consiliul de Administratie al societatii,
a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social.
Mandatarea Directorul General al Romaero S.A. să
semneze Actul Constitutiv actualizat. 5. Aprobarea
ex-date de 26.07.2021, a datei de 27.07.2021 ca dată de
înregistrare și a datei plății de 28.07.2021. 6. Aprobarea
împuternicirii Directorului General al societăţii
ROMAERO S.A. pentru a semna documentele necesare
privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la
Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită
putând delega unei alte persoane, salariată a societății,
mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităţilor
menţionate mai sus. La ședinţă pot participa şi vota
numai acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor
societăţii la data de 30.062021 stabilită ca dată de referinţă. La data convocării, capitalul social al societăţii
este de 17.368.942,50 lei, divizat în 6.947.577 acţiuni
nominative, dematerializate, cu valoare nominală de
2,50 lei, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii. Documentele şi informaţiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum şi proiectul de
hotărâre supus dezbaterii şi aprobării A.G.E.A. sunt
disponibile la sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul
A.G.A., începând cu data de 04.06.2021 precum şi pe
website-ul societăţii ROMAERO S.A.: www.romaero.
com. Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social
au dreptul: de a introduce până la data de 04.06.2021
puncte pe ordinea de zi a adunării generale extraordi-
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de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și
nare a acţionarilor, cu condiţia ca fiecare punct să fie
însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre
propus spre adoptare de adunarea generală extraordinară a acţionarilor; de a prezenta până la data de
18.06.2021 proiecte de hotărâre pentru punctele incluse
sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării
generale extraordinare. Fiecare acţionar are dreptul să
adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi
a adunării generale. Societatea are obligaţia de a
răspunde la întrebările adresate de acţionari, sub
condiţia respectării art. 198 din Regulamentul A.S.F.
nr. 5/2018. Drepturile prevăzute anterior pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat
sau prin mijloace electronice). Acţionarii înscriși în
registrul acţionarilor la data de referință pot exercita
dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență atât
în limba română, cat şi în limba engleză, se pun la
dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii precum şi pe
pagina de Internet a societăţii www.romaero.com,
începând cu data de 04.06.2021. Formularul de vot prin
corespondență, completat de către acţionar şi însoțit de
o copie a actului de identitate a acţionarului persoană
fizică, respectiv Certificat de înregistrare eliberat de
ORC împreună cu copia actului care dovedeşte calitatea de reprezentant legal al acestora, în cazul persoanelor juridice, sunt expediate sau se depun la sediul
Societăţii cu cel puţin o oră înainte de adunare
(07/08.07.2021 ora 13.00) cu menţiunea scrisă pe plic în
clar şi cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENŢĂ
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 07/08.07.2021”.
Buletinele de vot prin corespondenţă care nu sunt
primite în forma şi în termenul stipulat în prezentul
convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezenţă şi vot precum şi la
numărătoarea voturilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor. În temeiul prevederilor legale
(art. 92 alin. (10) – Legea nr. 24/2017), acţionarii pot fi
reprezentaţi de alţi acţionari, în baza unei Împuterniciri speciale (Procuri speciale), înscris sub semnatură
privată, pusă la dispoziţie de către Consiliul de Administraţie sau în baza unei Împuterniciri generale
(Procuri generale). Forma Împuternicirii speciale
(Procurii speciale) atât în limba română, cât şi în limba
engleză, se pun la dispoziţia acţionarilor atât la sediul
societăţii cât şi pe pagina de Internet a societăţii www.
romaero.com şi pot fi consultate începând cu data de
04.06.2021. Împuternicirea specială (Procura specială)
se depune sau se poate expedia, în original, la societate
cu cel puţin o oră înainte de adunare (07/08.07.2021 ora
13.00). În cazul în care Împuternicirea specială
(Procura specială) se expediază prin poştă trebuie
facută pe plic menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule
“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 07/08.07.2021”.
Procurile speciale care nu sunt primite în termenul
stipulat în prezentul convocator nu vor fi acceptate de
către Societate. Formularele de vot prin corespondenţă
sau împuternicirile speciale pot fi transmise şi prin
email cu semnatură electronică extinsă încorporată
conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică până cel târziu cu o oră înainte de adunare
(07/08/07.2021 ora 13.00), la adresa office@romaero.
com, menţionând la subiect: “PENTRU ADUNAREA
GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 07/08.07.2021”. Reprezentarea
acţionarilor în cadrul adunării generale de către alte
persoane decât acţionarii se poate face şi în baza unei
Împuterniciri generale (Procuri generale) valabilă
pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permițând
reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele
aflate în dezbaterea adunării generale a acţionarilor
societăţii cu condiţia ca împuternicirea generală să fie
acordată de către acţionar, în calitate de client, unui
Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din

Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Împuternicirile
generale (Procurile generale) trebuie să conţină informaţiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul ASF nr.
5/2018 și se depun/expediază la societate cu cel puţin o
oră înainte de adunare (07/08.07.2021, ora13.00), în
copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul, sub semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale Împuternicirilor generale (Procurilor generale)
sunt reţinute de societate, făcându-se menţiune despre
acestea în procesul verbal al adunării generale. Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în adunarea generală a
acţionarilor, pe baza unei Împuterniciri generale
(Procuri generale), de către o persoană care se află
într-o situaţie de conflict de interese, în conformitate cu
dispoziţiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, cu
modificările şi completările ulterioare. În cazul neîntrunirii condiţiilor de cvorum/validitate prevăzute de
Actul Constitutiv al societăţii pentru prima convocare,
A.G.E.A. se reprogramează pentru data de 08.07.2021,
în acelaşi loc, la aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine de zi şi
dată de referinţă. Informaţii suplimentare se pot obţine
la telefon 021/599.41.04; fax 021/319.20.82. Preşedintele C.A. Viorel-Dan Dobra.
l Convocator. În conformitate cu prevederile Legii nr.
31/1990, legea societăţilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind
emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de
piaţă, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind
emitenții de instrumente financiare și operațiuni de
piață şi ale Actului Constitutiv al ROMAERO S.A.,
Consiliul de Administraţie al ROMAERO S.A. - cod
unic de inregistrare RO 1576401, număr de ordine in
Registrul Comerţului J40/3940/1991 - convoacă:
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (A.G.O.A.)
la data de 07.07.2021 ora 13.00, la sediul societăţii din
Bucureşti, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru
toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la
data de referinţă de 30.06.2021, având următoarea
ordine de zi: 1. Alegerea a patru administratori provizorii ai societăţii ROMAERO S.A. ca urmare a expirării, la data de 08.07.2021, a mandatului de
administrator provizoriu al domnul Constantin
ALEXIE-COTAN, domnului Viorel-Dan DOBRA,
domnului Teodor-Iulian GHEORGHE şi doamnei
Doina VARIU. 2. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii aleşi la pct.1; 3. Împuternicirea
reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.A. pentru semnarea
contractelor de mandat/actelor adiționale la contractele
de mandat ale administratorilor provizorii ai societății.
4. Aprobarea ex-date de 26.07.2021 şi a datei de
27.07.2021 ca dată de înregistrare; 5. Aprobarea împuternicirii Directorului General al societății ROMAERO
S.A. pentru a semna documentele necesare privind
înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul
Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând
delega unei alte persoane, salariată a societății,
mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităţilor
menţionate mai sus. La sedinţă pot participa şi vota
numai acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor
societăţii la data de 30.06.2021, stabilită ca dată de
referinţă. Documentele şi informaţiile referitoare la
problemele incluse pe ordinea de zi precum şi proiectul
de hotărâre supus dezbaterii şi aprobării A.G.O.A. sunt
disponibile la sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul
A.G.A., începând cu data de 04.06.2021, precum şi pe
website-ul societăţii ROMAERO S.A.: www.romaero.
com. Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social
au dreptul: de a introduce până la data de 18.06.2021
puncte pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a
acţionarilor, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de
o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre
adoptare de adunarea generală ordinară a acţionarilor;
de a prezenta până la data de 18.06.2021 proiecte de

hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a adunării generale ordinare.
Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări
privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea are obligaţia de a răspunde la întrebările adresate de acţionari, sub condiţia respectării art.
198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Drepturile
prevăzute anterior pot fi exercitate numai în scris
(transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace
electronice). Lista cuprinzând informaţii cu privire la
numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţia de administrator provizoriu se af lă la dispoziţia acţionarilor,
putând fi consultată şi completată la propunerea acestora, la sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul
A.G.A., începând cu data de 04.06.2021. Propunerile de
candidaţi pentru funcţia de administrator provizoriu se
pot depune la registratura societăţii până la data de
18.06.2021 sau pot fi transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporată conform Legii nr.
455/2001 privind semnatura electronică până la data de
18.06.2021 la adresa office@romaero.com, menţionând
la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ
ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN
07/08.07.2021.” Acţionarii înscriși în registrul acţionarilor la data de referință pot exercita dreptul de vot
direct, prin reprezentant sau prin corespondență.
Formularul de vot prin corespondență atât în limba
română, cat şi în limba engleză, se pun la dispoziţia
acţionarilor la sediul societăţii precum şi pe pagina de
Internet a societăţii www.romaero.com, începând cu
data de 04.06.2021. Formularul de vot prin corespondență, completat de către acţionar şi însoțit de o copie
a actului de identitate a acţionarului persoană fizică,
respectiv Certificat de înregistrare eliberat de ORC
împreună cu copia actului care dovedeşte calitatea de
reprezentant legal al acestora, în cazul persoanelor
juridice, sunt expediate sau se depun la sediul Societăţii
cu cel puţin o oră înainte de adunare (07/08.07.2021 ora
12.00) cu menţiunea scrisă pe plic în clar şi cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENŢĂ PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 07/08.07.2021”. Buletinele de vot prin
corespondenţă care nu sunt primite în forma şi în
termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi
luate în calcul pentru determinarea cvorumului de
prezenţă şi vot precum şi la numărătoarea voturilor în
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. În
temeiul prevederilor legale (art. 92 alin. (10) – Legea nr.
24/2017), acţionarii pot fi reprezentaţi de alţi acţionari,
în baza unei Împuterniciri speciale (Procuri speciale),
înscris sub semnatură privată, pusă la dispoziţie de
către Consiliul de Administraţie sau în baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale). Forma Împuternicirii speciale (Procurii speciale) atât în limba română,
cât şi în limba engleză, se pun la dispoziţia acţionarilor
atât la sediul societăţii cât şi pe pagina de Internet a
societăţii www.romaero.com şi pot fi consultate începând cu data de 04.06.2021. Împuternicirea specială
(Procura specială) se depune sau se poate expedia, în
original, la societate cu cel puţin o oră înainte de
adunare (07/08.07.2021 ora 12.00). În cazul în care
Împuternicirea specială (Procura specială) se expediază
prin poştă trebuie făcută pe plic menţiunea scrisă în
clar şi cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN
07/08.07.2021”. Procurile speciale care nu sunt primite
în termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi
acceptate de către Societate. Formularele de vot prin
corespondenţă sau împuternicirile speciale pot fi transmise şi prin email cu semnatură electronică extinsă
încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică până cel târziu cu o oră înainte de
adunare (07/08.07.2021 ora 12.00), la adresa office@
romaero.com, menţionând la subiect: “PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIO-
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NARILOR DIN DATA DE 07/08.07.2021”. Reprezentarea acţionarilor în cadrul adunării generale de către
alte persoane decât acţionarii se poate face şi în baza
unei Împuterniciri generale (Procuri generale) valabilă
pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permițând
reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele
aflate în dezbaterea adunării generale a acţionarilor
societăţii cu condiţia ca împuternicirea generală să fie
acordată de către acţionar, în calitate de client, unui
Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din
Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Împuternicirile
generale (Procurile generale) trebuie să conţină informaţiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul ASF nr.
5/2018 și se depun/expediază la societate cu cel puţin o
oră înainte de adunare (07/08.07.2021 ora 12.00), în
copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul, sub semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale Împuternicirilor generale (Procurilor generale)
sunt reţinute de societate, făcându-se menţiune despre
acestea în procesul verbal al adunării generale. Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în adunarea generală a
acţionarilor, pe baza unei Împuterniciri generale
(Procuri generale), de către o persoană care se află
într-o situaţie de conflict de interese, în conformitate cu
dispoziţiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, cu
modificările şi completările ulterioare. În cazul neîntrunirii condiţiilor de cvorum/validitate prevăzute de
Actul Constitutiv al societăţii pentru prima convocare,
A.G.O.A. se reprogramează pentru data de 08.07.2021,
în acelaşi loc, la aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine de zi şi
dată de referinţă. Informaţii suplimentare se pot obţine
la telefon 021/599.41.04; fax 021/319.20.82. Preşedintele C.A. Viorel-Dan DOBRA.
l CONVOCARE. I.Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. Dorna Apemin S.A., persoana juridica
romana, cu sediul social in:Voluntari, Sos.Bucuresti
Nord, Nr.10, cladirea.O23, camera.2, Etaj.1, Jud.Ilfov,
avand numar de inregistrare in Registrul Comertului:J23/4064/2017 si Cod Unic de Inregistrare:742581
(numita in continuare-“Societatea”), convoaca: 1.
Adunarea generala ordinara a actionarilor Societatii (in
continuare “AGOA”), la adresa Sos.Bucuresti Nord
nr.10, Global City Business Park, Cladirea.O23, et. 2,
oras. Voluntari, Jud.Ilfov, pentru data de:07.07.2021, la
orele 10:00 A.M. In cazul in care, la aceasta data, nu se
intruneste cvorumul prevazut de Actul Constitutiv,
prin prezenta se convoaca, in conformitate cu art.118
din Legea nr.31/1990/republicata si modificata, a doua
AGOA, la aceeasi adresa, pentru data de 08.07.2021, la
orele 10:00 A.M.; si: 2. Adunarea generala extraordinara a actionarilor Societatii (in continuare “AGEA”),
la adresa Sos.Bucuresti Nord nr.10, Global City Business Park, Cladirea O23, et.2, oras Voluntari, Jud.
Ilfov, pentru data de:07.07.2021, la orele 11:30 A.M. In
cazul in care, la aceasta data, nu se intruneste
cvorumul prevazut de Actul Constitutiv, prin prezenta
se convoaca, in conformitate cu art. 118 din Legea nr.
31/1990/ republicata si modificata, a doua AGEA, la
aceeasi adresa, pentru data de 08.07.2021, la orele
11:30 A.M. II. Ordinea de zi a AGOA este urmatoarea:
1. Aprobarea situatiilor financiare si a bilantului
contabil al Societatii pentru anul fiscal 2020. 2. Aprobarea intregii activitati a Consiliului de Administratie
al Societatii pentru perioada:01.01.2020-31.12.2020
privitoare la exercitiul financiar 2020, inclusiv insa fara
a se limita la Raportul aferent exercitiului financiar
2020, dupa cum urmeaza:i)in perioada 01.01.20201.02.2020, componenta Consiliului de Administratie a
fost urmatoarea:Jovan Radosavljevic-Presedinte;Andreas Pelekanou-Administrator/ Membru al Consiliului
de Administratie;Nicoleta Eftimiu -Administrator/
Membru al Consiliului de Administratie; ii) in perioada
18.02.2020-12.06.2020 componenta Consiliului de
Administratie a fost urmatoarea:Jovan RadosavljevicPresedinte; Andreas Pelekanou-Administrator /

Membru al Consiliului de Administratie; Paraskevas
Nikolopoulos-Administrator/ Membru al Consiliului de
Administratie iar iii) in perioada 12.06.2020-31.12.2020
componenta Consiliului de Administratie a fost urmatoarea: Jovan Radosavljevic- Presedinte; Dimitrios
Rompis Satskos-Administrator/ Membru al Consiliului
de Administratie; Paraskevas Nikolopulos-Paraskevas
Nikolopoulos-Administrator/ Membru al Consiliului de
Administratie.3. Aprobarea descarcarii de raspundere
a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii
(in componentele aratata la articolul anterior) pentru
perioada 01.01.2020-31.12.2020, pentru gestiunea exercitiului fiscal 2020. Este in mod expres prevazut faptul
ca: i)atat dna Nicoleta Eftimiu, cat si dl. Paraskevas
Nikolopoulos (care a inlocuit-o pe dna.Nicoleta
Eftimiu in functia de Administrator /Membru al Consiliului de Administratie incepand cu data de
18.02.2020), respectiv atat dl.Andreas Pelakanou, cat si
dl.Dumitrios Rompis Satskos (care l-a inlocuit pe
dl.Andreas Pelekanou in functia de Administrator /
Membru al Consiliului de Administratie incepand cu
data de 12.06.2020), nu vor fi tinuti responsabili pentru
actele executate sau pentru faptele intamplate in afara
perioadelor pentru care fiecare dintre acestia au detinut
functia de Administrator/Membru al Consiliului de
Administratie, si /sau pentru acele acte sau fapte care
au inceput inainte de aceste perioade si au produs
efecte in timpul perioadelor respective. 4. Aprobarea
raportului Consiliului de Administratie privind rezultatele economice si financiare obtinute in anul fiscal
2020, cu descarcarea corespunzatoare de gestiune a
membrilor Consiliului de Administratie pentru anul
fiscal 2020. 5.Aprobarea Raportulului auditorului independent PricewaterhouseCoopers Audit SRL cu privire
la Situatiile Financiare ale Societatii pentru anul fiscal
2020. 6.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
pentru anul fiscal 2021. III.Cu privire la AGEA, avand
in vedere urmatoarele aspecte: a. Semnarea de catre
Societate a contractului de asociere in participatiune,
denumit Silent Partnership Agreement (in continuare
“SPA”), incheiat intre Societate si Coca-Cola HBC
Romania SRL, persoana juridica romana cu sediul
social in Voluntari, Sos.Bucuresti Nord nr. 10, Cladirea
O23, Etajul.1, Jud.Ilfov, numar de ordine in Registrul
Comertului J23/2300/2009, avand cod unic de inregistrare RO474152; b. Potrivit dispozitiilor art. 4.2 din
SPA, in perioada de valabilitate a SPA, ratele de participare la asocierea in participatiune vor fi revizuite
periodic de catre parti si vor fi modificate in baza
acordului acestora, materializat intr-un act aditional la
SPA, astfel incat aceste valori sa reflecte noile cote de
participare ale fiecareia dintre parti, conform parametrilor economici si financiari ai asocierii in participatiune. IV. Ordinea de zi a AGEA este urmatoarea: 1.
Aprobarea modificarii cotei de participare a Societatii
la asocierea in participatiune, astfel cum aceasta a
rezultat in baza analizei realizate catre partile participante la asocierea in participatiune si incheierea unui
act aditional la SPA care sa reflecte noile cote de participare. 2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de
Administratie al Societatii cu privire la negocierea si
semnarea actului aditional la SPA care sa ref lecte
decizia mentionata la punctul anterior. V. Actionarii
Societatii inregistrati la data de 25.06.2021 in registrul
actionarilor tinut de Consiliul de Administratie al
Societatii au dreptul de a participa si de a vota in
cadrul AGOA si AGEA. Actionarii Societatii pot participa la AGOA si AGEA fie direct, fie prin reprezentare
de catre o persoana fizica sau juridica, care poate fi
actionar al Societatii sau nu, in baza unei procuri
speciale care trebuie inregistrata la sediul Societatii cel
tarziu la datele la care se tin AGOA si AGEA. VI.
Actionarilor le vor fi puse la dispozitie, la cererea acestora, materialele scrise, disponibile la momentul cererii,
referitoare la ordinea de zi incepand cu data publicarii
prezentei convocari, acestea putand fi studiate la

adresa Voluntari, Sos.Bucuresti Nord nr. 10, Global
City Business Park, cladirea O23, et.2, Jud.Ilfov.
Redactat in 3 (trei) exemplare, astazi, 03.06.2021, la
Voluntari, Jud.Ilfov. Jovan Radosavljevic-Presedintele
Consiliului de Administratie.

LICITAŢII
l Unitatea administrativ teritorială comuna Fântânele
judeţul Iaşi cu sediul în localitatea Fântânele strada
Principală nr.147 e-mail primariafantaneleiasi@yahoo.
com, telefon 0760245522 scoate la concesiune suprafaţa de 99,36 ha păşune comunală aflată în domeniul
public conform OUG 57/2019 privind Codul Administrativ şi a H.C.L. nr. 53/31.05.2021. Persoanele interesate pot intra în posesia documentaţiei de atribuire
contracost (50 lei) de la sediul Primăriei Fântânele
(biroul financiar contabil). Informaţii privind ofertele:
Data limită de depunere a ofertelor 08.07.2021 ora
14.00; Data limită de solicitare clarificări 01.07.2021
ora 14.00; Data şi locul în care se va desfăşura şedinţa
publică de deschidere a ofertelor 09.07.2021 ora 10.00;
Adresa la care poate fi depusă oferta: Primăria Fântânele, localitatea Fântânele strada Principală nr.147,
comuna Fântânele judeţul Iaşi; Numărul de exemplare
în care trebuie să fie depusă oferta: un exemplar.
l Doly Super Market S.R.L., societate in faliment, prin
lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL, cu sediul in
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud.
Prahova, vinde la licitatie, in bloc, urmatoarele bunuri:
vopsea, adeziv, fitinguri, tevi PVC, coturi, chit,
suruburi, becuri, aracet, grund, baterii sanitare, etc.
Lista completa a tuturor bunurilor si preturilor, poate fi
consultata in anexa de pe site-ul lichidatorului judiciar
www.andreiioan.ro. Conform hotararii creditorilor,
pretul de incepere al licitatiei este de 6.505,06 lei, fara
TVA. Inscrierea la licitatie se poate efectua cu 48 de ore
inaintea datei tinerii licitatiei, mai multe relatii precum
si achizitionarea regulamentului de vanzare se pot
obtine de la sediul lichidatorului judiciar, din Ploiesti,
Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, la
numerele de telefon/fax: 0723.357.858/0244.597.808,
email: office@andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro. Licitatia se va organiza in data de 08.06.2021,
ora 10:30, iar in cazul in care bunurile nu vor fi valorificate, aceasta este reprogramata pentru data de
09.06.2021, 10.06.2021, 11.06.2021, 14.06.2021,
15.06.2021, 16.06.2021.
l Andal Expert SRL prin lichidator judiciar CII
Tudose Gabriela, scoate la vânzare in bloc prin licitaţie
publică bunuri mobile: canapea, mochete, mobilier
birou, elemente imbinare pvc etc. pornind de la pretul
de 6.921 lei. Persoanele interesate vor achizitiona
caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor
depune documentele de participare la licitaţie cu cel
putin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc
în data de 09.06.2021, ora 12/00 la sediul lichidatorului
Ploiesti, str. Faget, nr.3, bl.12I, sc.A, ap.3, Ploieşti, tel.
0722670035. În cazul neadjudecării vânzarea va fi
reluată în zilele de 16.06.2021, 23.06.2021 si 30.06.2021,
aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l SCP Insolvein SPRL Timişoara, cu sediul în Timişoara, str.Simion Bărnuţiu nr.71, ap.1, în calitate de
lichidator judiciar al SC AL-Ro-Tim SRL, cu sediul în
loc.Săcălaz, (fost IAS), încăperea 2, jud.Timiş,
J35/2783/2004, CUI: 16799304, organizează licitație
publică cu strigare în fiecare zi de joi a fiecărei săptămâni, începând cu data de 10.06.2021, ora 12.00, la
sediul lichidatorului judiciar, iar în caz de nevalorificare se vor repeta în fiecare zi de vineri, pentru
vânzarea bunurilor imobile și mobile după cum
urmează: Bunuri mobile: Mașina de prelucrat 4 fețe4.050Lei, Autospecială Iveco- 18.000Lei; Schmitz
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Remorca- 8.900Lei; Autospecială Iveco- 4.200Lei;
Mercedes Benz Vito- 4.000Lei; Mașina ascuțit Loroch
Hidromat- 2.500Lei; Mașina Ceaprăzuit Wilhelm
Meinert- 1.050Lei; Compresor LAM- defect- 225Lei;
Mașina Găurit Înfrățirea- 1.800Lei. Bunurile sunt
utilizate și în parte nefuncționale. La preturile afișate se
adaugă TVA. Alte informaţii le puteţi afla de la lichidatorul judiciar la tel.0256.206.661, 0722.703.385.
l Anunţ de participare la licitaţia publică deschisă cu
oferta in plic sigilat pentru: “Concesionarea unei
suprafete de 8500 mp. teren aparţinand domeniului
privat al Comunei Braesti, în vederea concesionarii
unor suprafeţe de teren pentru construirea unor case de
locuit si anexe gospodaresti, situat in satele componente ale com. Braesti , jud. Iasi, conform
H.C.L.9/2021. 1.Denumirea, adresa: Primaria Comunei
Braesti tel 0232320300; fax 0232320300; E-mail:
contact@primariabraestiiasi.ro. 2. Procedura de atribuire aplicata: licitatie deschisa cu oferta în plic sigilat.
3. Locul desfasurari. Primaria Comunei Braesti, tel.
0232320300, fax 0232320300. 4. Biroului de la care se
poate solicita documentatia de atribuire. Primaria
Comunei Braesti tel 0232320300, fax 0232320300.
Compartimentul urbanism. 5. Costul documentatiei de
atribuire: 20 lei, chitanta Primaria Braesti. a) Termenul
limita de primire a ofertelor 14.07.2021 ora 10. b)
Adresa la care se transmit ofertele; Primaria Comunei
Braesti, tel 0232320300, fax 0232320300. c) Limba sau
limbile în care trebuie redactate ofertele: romana. 6.
Data, ora şi locul deschiderii ofertelor 15.07.2021 ora
10. 7. Garantia de participare in suma de: 50 lei. Documente care dovedesc eligibilitatea: 1.Copie C.I. 2.
Declaratie pe propria raspundere. 8. Perioada de timp
in care ofertantul trebuie să îşi mentina oferta valabila
30 de zile 9.Criteriul de atribuire a contractului: Oferta
cea mai avantajoasa din punct de vedere economic
(pretul cel mai mare). 10. Alte informatii. Cerinte
minime de calificare impuse de autoritatea contractanta: Pretul de pornire al licitatiei va fi trecut in
caietul de sarcini, care se va indexa anual cu indicile
oficial al inflatiei, conform prevederilor Hotarii Consiliului Local al Comunei Braesti, Judetul Iasi.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata legal prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in
calitate de lichidator judiciar al Acvarius SRL,
desemnat prin sentinta civila nr. 1303 din data de
06.09.2017, pronuntata in dosar nr. 391/118/2017, aflat
pe rolul Tribunalul Constanta - Sectia a II-a Civila,
anunta scoaterea la vanzare a bunurilor imobile aflate
in proprietatea Acvarius SRL, constand in cladiri (Hala
frigorifica in suprafata de 1.171,15 mp, cladire birou si
anexe in suprafata totala de 291,80 mp) edificate pe
parcela K1 amplasata in Incinta 1A din Zona Libera
Constanta Sud avand o suprafata de 5250,88 mp, teren
care face obiectul contractului de concesiune
82/13.08.2002 (terenul nu este proprietatea beneficiarului), in valoare totala de 68.750 euro la care se va
calcula TVA conform dispozitiilor legale in vigoare.
Vanzarea bunurilor imobile apartinand societatii falite
se va organiza in data de 15.06.2021 ora 14.00, prin
licitatie publica cu strigare. In cazul in care bunurile nu
se vor vinde la termenul de licitatie stabilit, se vor mai
organiza 7 (sapte) licitatii saptamanale, in datele de
22.06.2021, 29.06.2021, 06.07.2021, 13.07.2021,
20.07.2021, 27.07.2021, 03.08.2021, la aceeasi ora, in
acelasi loc si in aceleasi conditii. Locul de desfasurare a
licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar
din Bucuresti, Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr. 35, bl.
M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de
sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.
Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile
de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a
acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de
lichidatorul judiciar. Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti,
Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3.
Costul caietului de sarcini este de 1500 lei exclusiv
TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine la tel.021.227.28.81 sau
0721.236.313.
l Primăria oraşului Mioveni, B-dul Dacia nr.1, tel.
0348/450000, fax 0248/260500, județul Argeș, reorganizează licitaţie publică deschisă pentru închirierea
următoarelor bunuri din proprietatea orașului Mioveni:
• 4,5 mp – teren Bd. Dacia bloc M4 - 4,25 euro/mp/

lună; • 4,5 mp - teren zona bloc F1 - 4,25 euro/mp/lună.
Data limită pentru primirea ofertelor: 06.07.2021, ora
12.00. Data desfăşurării licitaţiei publice deschise :
06.07.2021, ora 15.00. Licitaţia va avea loc la sediul
Primăriei oraşului Mioveni, Bd. Dacia, nr.1, în sala de
şedinţe a Consiliului Local. Închirierea se face pentru o
perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire prin
acordul părților. Documentaţia de atribuire şi caietul de
sarcini pot fi procurate de la Biroul Patrimoniu începând cu data de 07.06.2021. Relaţii suplimentare se pot
obţine la tel. 0348/455113 – Biroul Patrimoniu, între
orele 9 - 15.
l Primăria oraşului Mioveni, B-dul Dacia nr.1, tel.:
0348/450000, fax:0248/260500, județul Argeș, reorganizează licitaţie publică deschisă pentru închirierea unui
teren în suprafață de 240 mp situate lângă batalul de
șlam al Automobile Dacia. Data limită pentru primirea
ofertelor: 06.07.2021, ora 12.00. Data desfăşurării licitaţiei publice deschise: 06.07.2021, ora 14.00. Licitaţia
va avea loc la sediul Primăriei oraşului Mioveni, Bd.
Dacia, nr.1, în sala de şedinţe a Consiliului Local.
Preţul de pornire a licitaţiei este de 320 euro/ lună.
Închirierea se face pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire prin acordul părților. Documentaţia de atribuire şi caietul de sarcini pot fi procurate de
la Biroul Patrimoniu începând cu data de 07.06.2021.
Relaţii suplimentare se pot obţine la tel.0348/455113 –
Biroul Patrimoniu, între orele 9 - 15.
l SC DHC CO SRL, din Municipiul Craiova, Calea
Unirii, nr.169, Județul Dolj, România, cod poștal
200330, vă invită să participați la procedura concurențială pentru atribuirea contractului privind servicii de
consultanță în management în cadrul proiectului
„Construire centru de vinificaţie Domeniile Dascălu”,
proiect cofinanțat prin Programul Național de Sprijin
în sectorul vitivinicol 2019-2023. Obiectul contractului
de consultanță în management: Servicii de managementul investiției pentru obiectivul de investiții
„Construire centru de vinificație Domeniile Dascălu”.
Durata contractului: 24 luni. Valoarea estimată a
contractului: 190.000,00Lei fără TVA. Criteriul atribuirea: prețul cel mai scăzut. Data și ora-limită de depunere a ofertelor: Data: 07.06.2021, ora 16.00. Data și ora
ședinței de deschidere: Data: 08.06.2021, ora 09.00.
Adresa și modul de obținere a documentației de atribuire: Documentația de atribuire se poate obține printr-o solicitare scrisă la următoarea adresa de e-mail:
florin.opris@doomeniiledascalu.ro. Ofertele se vor
depune la următoarea adresă: Municipiul Craiova,
Strada Râului, nr.429, Județul Dolj, România. Modul
de prezentare al ofertelor: Ofertantul trebuie să
prezinte un (1) exemplar al ofertei în original, în plic
sigilat, pe care să fie trecute adresa achizitorului.
Pentru informații suplimentare legate de contract vă
invităm să ne contactați la telefonul 0725.005.500 și
sau, la adresa de e-mail: florin.opris@doomeniiledascalu.ro, persoană de contact este Florin Opriș.
l Dinu, Urse Si Asociatii SPRL, in calitate de lichidator judiciar al AAP GROUP SRL, scoate la vanzare
autotractorul N3 Scania T124, capacitate cilindrica
11705 cmc, avand un pret evaluat de 38.268 lei
(exclusiv TVA). Pretul Caietului de Sarcini este de
1.000 lei (exclusiv TVA) si se achită prin OP in contul
nr. RO 43 INGB 5514 9999 0051 3726 deschis la ING
BANK – Sucursala Dorobanti, pe seama lichidatorului judiciar Dinu Urse si Asociatii SPRL. Participarea la licitatie este conditionata de: achitarea, cel
mai tarziu cu o zi inainte de data si ora stabilita
pentru licitatie, a garantiei de 10% din pretul de
pornire al licitatiei; achizitionarea cel mai tarziu cu o
zi inainte de data si ora stabilita pentru licitatie a
Caietului de sarcini, ce va fi achitat in contul lichidatorului judiciar. Prima sedinta de licitatie a fost fixata
la data de 10.06.2021, ora 15:00, iar daca bunul nu se
adjudeca la aceasta data, urmatoarea sedinta de licitatie a fost fixata in data de 17.06.2021, la ora 15:00.
Daca bunurile nu se adjudeca nici la aceasta data,
urmatoarele sedinte de licitatie au fost fixate dupa
cum urmeaza: - in datele de 24.06.2021 si 01.07.2021,
la ora 15:00, la un pret de pornire reprezentand o
scadere de 10% fata de pretul evaluat; - in datele de
08.07.2021 si 15.07.2021, la ora 15:00, la un pret de
pornire reprezentand o scadere de 20% fata de pretul
evaluat; - in datele de 22.07.2021 si 29.07.2021, la ora
15:00, la un pret de pornire reprezentand o scadere de
30% fata de pretul evaluat; - in datele de 05.08.2021 si
12.08.2021, la ora 15:00, la un pret de pornire repre-

zentand o scadere de 40% fata de pretul evaluat; - in
datele de 19.08.2021 si 26.08.2021, la ora 15:00, la un
pret de pornire reprezentand o scadere de 50% fata de
pretul evaluat. Sedintele de licitatie se vor desfasura la
sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str.
Buzesti, nr. 71, et. 5, cam. 502 – 505, sector 1. Pentru
relatii suplimentare sunati la tel. 021.318.74.25, email:
dinu.urse@gmail.com.
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: Orașul Segarcea, localitatea Segarcea, Str.Unirii, nr.52, județul Dolj, telefon
0251/210.750, fax 0251/210.795, e-mail: segarcea@
dj.e-adm.ro, cod fiscal 4554467. 2.Informații generale
privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează să fie concesionat:
Teren intravilan în suprafață de 10,4mp, situat în
Segarcea, Str.Unirii, nr.48 bis, județul Dolj, bun
proprietate publică a U.A.T.Oraș Segarcea, conform
H . C . L . S e g a r c e a n r. 2 0 / 2 9 . 0 3 . 2 0 2 1 ș i
O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin solicitarea scrisă, de la
sediul Primăriei Segarcea sau pe site-ul primăriei:
www.primariasegarcea.ro. 3.2. Denumirea şi adresa
serviciului /compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: Registratura Primăriei
Segarcea, Str.Unirii, nr.52, județul Dolj. 3.3. Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul: gratuit. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 16.06.2021, ora 15.00. 4.Informaţii
privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 25.06.2021, ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: oferta va fi depusă la Registratura
Primăriei Segarcea, Str.Unirii, nr.52, județul Dolj. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: 1 exemplar original și 2 exemplare copii. 5.
Data şi locul la care se va desfăşura ședinţa publică de
deschidere a ofertelor: 25.06.2021, 12.00, la sediul
Primăriei Segarcea, Str.Unirii, nr. 52, județul Dolj.
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 introduce la
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului
Dolj, cu sediul în Craiova, Str . Brestei, nr.12, județul
Dolj, telefon/fax 0251/415.323, e-mail: arhiva.dj.caf@
just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 03.06.2021.
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: Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, B.dul Bucureşti, nr.49-51, județul
Giurgiu, telefon 0246/213.588 /213.747, fax
0246/215.405, email: primarie@primariagiurgiu.ro,
cod fiscal 4852455. 2.Informații generale privind
obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:
Spațiu-cabinet medical, identificat cu număr cadastral
36341, în suprafată utilă de 32,45 mp, suprafață
construită din clădire de 57,754 mp (inclusiv părțile de
utilitate comună) și o cotă indiviză din teren cu suprafața de 76,60 mp, aparținând domeniului public al
Municipiului Giurgiu, situat în incinta Dispensarului,
S t r a d a I e r u s a l i m 3 0 0 0 , n r. 5 - 9 , c o n f o r m
O.U.G.57/03.07.2019 și H.C.L. nr.173/25.05.2021. 3.
Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire:
prin solicitare scrisă de la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu, județul Giurgiu. 3.2. Denumirea şi
adresa serviciului /compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obţine un exemplar
din documentaţia de atribuire: Direcţia Patrimoniu
-Compartiment Urmărire, executare contracte,
Primăria Municipiului Giurgiu, B.dul.Bucureşti,
nr.49-51, județul Giurgiu. 3.3. Costul şi condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este
cazul: Valoarea documentaţiei este de 100Lei la care se
adaugă TVA și se achită în numerar la Direcția de
Taxe și Impozite Locale Giurgiu sau cont IBAN:
RO04TREZ32121300205XXXXX. 3.4. Data-limită

pentru solicitarea clarificărilor: 16.06.2021, ora 11.00.
4.Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor: 25.06.2021, ora 14.00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura
Primăriei Municipiului Giurgiu, Bdul.Bucureşti,
nr.49-51, județul Giurgiu. 4.3. Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare ofertă: Fiecare participant depune o singură ofertă în original. 5.Data şi
locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 28.06.2021, ora 13.00, Primăria
Municipiului Giurgiu, Şos.Bucureşti, nr.49-51, județul
Giurgiu, sala Parter. 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 Giurgiu
-secţia Contencios Administrativ Fiscal, Giurgiu, Str.
E p i s c o p i e i , n r. 1 3 , j u d e ț u l G i u r g i u , t e l e f o n
0246/212.725, fax 0337/819.940, e-mail: registratura-tr@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
03.06.2021.
l Clubul Sportiv Municipal Slatina, cu sediul în mun.
Slatina, str.Bld. Sf.Constantin Brâncoveanu, nr.1, jud.
Olt, organizează, în conformitate cu prevederile Hotăr â r i i C o n s i l i u l u i L o c a l a l m u n . S l a t i n a n r.
182/18.05.2021, la data de 25.06.2021, ora 10.00, licitație publică pentru închirierea spațiului destinat
comerț alimentație publică din incinta Clubului Nautic
și de Agrement „Plaja Olt” reprezentând foișor din
lemn în suprafață construită la sol de 27,35mp, iar
suprafața utilă de 23,65mp. Procurarea documentației
pentru participarea la licitație se face de la Clubul
Sportiv Municipal Slatina, cu sediul în mun. Slatina,
str.Bld. Sf.Constantin Brâncoveanu, nr.1, jud.Olt,
persoana de contact Cirstea Lidia, telefon/fax:
0349/881.148, e-mail: csmslatina@yahoo.com. Depunerea ofertelor se face la sediul Clubului Sportiv Municipal Slatina până la data de 24.06.2021, ora 12.00.
l Anunț de Licitație. Primăria Comunei Olari
-Județul Arad organizează licitație publică în vederea
vânzării imobilului – teren din OLARI, evidențiat în
CF307928 Olari, nr. cad. /top 307928 în suprafață de
733mp și imobil - casă, nr. cad.307928 -C1, având
suprafața construită de 25mp aparținând domeniului
privat al comunei Olari. 1.Informaţii generale privind
autoritatea contractantă, precum: denumirea, codul
de identificare fiscală, adresa, datele de contact,
persoană de contact: Primăria Olari, str.Narciselor,
nr.21, Olari, judeţul Arad, cod fiscal 3520113, telefon
0257/377.132, fax 0257/377.011, email: contact@
comunaolari.ro. 2.Informaţii generale privind obiectul
procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează să fie închiriat;
imobilul -teren din Olari, evidențiat în C.F. nr.307928
Olari, nr. cad. /top 307928 în suprafață de 733mp și
imobil -casă, nr. cad.307928 -C1, având suprafața
construită de 25mp, aparținând domeniului privat al
comunei Olari, conform O.U.G.57/2019 și HCL
nr.54/25.05.2021. 3.Informaţii privind documentaţia
de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.
Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentația de atribuire
poate fi obținută, de la sediul Primăriei Comunei
Olari, strada Narciselor, nr.21, județul Arad, de către
persoanele interesate, care transmit o solicitare în
acest sens prin: mijloace electronice, e-mail și pe
suport de hârtie. 3.2. Denumirea şi datele de contact
ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul financiar
contabil si resurse umane, email: anisoara.petrisor@
comunaolari.ro, tel: 0760.264.691. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei, dacă
este cazul: documentația de atribuire poate fi obținută
de către persoanele interesate care transmit o solicitare în acest sens prin: -mijloace electronice, e-mail,
fără costuri; -pe suport de hârtie, contravaloarea
acesteia fiind de 50Lei. Plata poate fi făcută la Casieria Comunei Olari sau în contul
RO70TREZ02121360250XXXXX deschis la Trezoreria Arad. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 10.06.2021, ora 10.00. 4.Informaţii privind
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor:
25.06.2021, ora 14.00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Comuna Olari, strada Narciselor,
nr.21, judetul Arad, Registratură. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un

exemplar. 5.Data şi locul la care se va desfăşura
şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 28.06.2021,
ora 11.00, Sala de ședințe a Primăriei Comunei Olari.
6.Instanţa competentă în soluţionarea eventualelor
litigii şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Arad, Bulevardul Vasile Milea, nr.2-4, oraș Arad,
județul Arad, telefon 0257/250.114, fax: 0257/251.700,
e-mail: tr-arad@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului
de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 03.06.2021.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa
de e-mail, persoană de contact: Comuna Cerna,
Județul Tulcea, localitatea Cerna, str.Şcolii, nr.2,
telefon: 0240.575.511, fax: 0240.575.511, email: primariacernatl@yahoo.com. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului care urmează să fie
vândut: 1.Lot de teren în suprafață de 1.000 mp, situat
în intravilanul localității Cerna, Tarla 21, A 477/1; 2.
Lot de teren în suprafață de 932mp, situat în intravilanul localității Cerna, Tarla 56, A 1087/1; 3.Lot de
teren în suprafață de 12.016mp, situat în extravilanul
comunei Cerna, Tarla 19, Nb 513/1, din domeniul
privat al Comunei Cerna, conform HCL nr.
26/05.05.2021, HCL nr.33/02.06.2021 și OUG 57/2019.
3. Informații privind documentația de atribuire: Se
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Direct la sediul Primăriei Comunei Cerna,
localitatea Cerna, str.Școlii, nr.2 sau prin mijloace
electronice. 3.2. Denumirea și datele de contact ale
serviciului /compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartiment relații cu publicul,
telefon: 0240.575.511, fax: 0240.575.511, email: primariacernatl@yahoo.com. 3.3Costul și condițiile de plată
pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ: Gratuit. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 17.06.2021, ora 16.30. 4. Informații
privind ofertele: Ofertele se depun la sediul autorităţii
contractante în două plicuri sigilate, unul exterior şi
unul interior. 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor:
25.06.2021, ora 09.00. 4.2Adresa la care trebuie depuse
ofertele: localitatea Cerna, comuna Cerna, judeţul
Tulcea, str.Şcolii, Nr.2. 4.3. Numărul de exemplare în
care trebuie depusă oferta: 1. 5.Data și locul la care se
va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:
25.06.2021, la ora 10,00, la sediul comunei Cerna,
județul Tulcea, localitatea Cerna, str.Şcolii, Nr.2. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa
de e-mail aIe instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Tribunalul Tulcea, Tulcea, Str.Toamnei
nr.15, judeţul Tulcea, cod poştal 820127, Telefon:
0240.504.276, E-mail: tribunalul-tulcea@just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 03.06.2021.

PIERDERI
l Pierdut contract de vânzare cumpărare nr.2744/5 din
12.11.1990 emis de ICVL București pe numele Mangoș
Tamara și Proces Verbal de predare-primire nr.2744/5
din 12.11.199 emis de ICVL București. Le declar nule.
l Declar pierdut certificat de înregistrare/CUI aparținând SC D&A PENTRU CASA TA SRL, cu sediul în
Comuna Ileana, Sat Ștefănești, Județul Călărași,
J51/588/17.09.2007, CUI:22428440, cu seria și numărul
B 1603764. Îl declar nul.
l Pierdut carnet de student SIMON REBECA, Facultatea de Drept, anul 4.
l Subscrisa RONIFID SRL, cu sediul în Bucureşti,
Sector 1, Drum Pădurea Pustnicu 127 Corp A, Et.1,
Ap.4, număr de înregistrare la Registrul Comerţului
J40/8051/2013, cod de identificare fiscală 31918247,
reprezentat de Administrator Raducan Narcis Claudiu,
solicită publicarea pierderii Certificatul de înregistrare
seria B nr.2775347/27.06.2013, eliberat de către Oficiul
National al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București. Îl declar nul.

