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l SC ZED SB CONSTRUCT SRL, având CUI: 39372336, 
cu sediul în Bucureşti, Sectorul 2, Strada Despot Vodă, nr. 
14, angajează: muncitor necalificat la spargerea şi tăierea 
materialelor de construcţii, cod COR 931302- 10 posturi. 
Cerințe: studii medii, cunoştințe de limba engleză, cunoş-
tințe în domeniul constucţiilor. Selecția are loc în data de 
06.10.2021, ora 09.00, la sediul societății.

l Spitalul Județean de Urgență Alexandria, județul 
Teleorman, Strada Libertății numărul 1, organizează 
concurs pentru ocuparea următorului post contractual 
vacant: 1 post economist II în cadrul Serviciului RUNOS. 
Condiții specifice de participare la concurs pentru funcția 
de economist II: -Studii: superioare absolvite cu diplomă de 
licență în profil economic; -Vechime: 6 luni vechime în 
specialitate. Concursul se organizează la sediul Spitalului 
Județean de Urgență în data de 27.10.2021, ora 10.00,  
proba scrisă, iar data şi ora  interviului vor fi anunțate 
după rezultatul probei scrise. Dosarele se depun la sediul 
Spitalului Județean de Urgență în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării anunțului şi trebuie să conțină, 
în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.7 din HG 
nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Taxa 
de concurs este de 100 de lei şi se achită la casieria unității. 
Bibliografia şi relații suplimentare la avizierul Spitalului 
Județean de Urgență Alexandria, la serviciul RUNOS sau 
la telefonul 0247/306.723.

l Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Gafencu” cu 
sediul în localitatea Constanţa, B-dul. Mamaia 96, judeţul 
Constanţa, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor 
vacante de execuţie, de personal civil contractual, pe durată 
nedeterminată, astfel: - medic veterinar debutant în Labo-
ratorul de medicină preventivă, diplomă de medic veterinar, 
nu se solicită vechime în specialitate = 1 post. Termen de 
depunere al dosarelor de concurs, la sediul Spitalului 
Militar de Urgenţă Constanţa: 14.10.2021, ora 15.00; 
Concursul se va desfăşura astfel: - Proba scrisă în data de 
07.12.2021, începând cu ora 10.00; - Proba de interviu în 
data de 10.12.2021, începând cu ora 10.00; Loc de desfăşu-
rare: sediul unităţii; Relaţii suplimentare: la sediul Spita-
lului Militar de Urgenţă Constanţa; Persoană de contact: 
plt.adj.pr. Andrei Atos, tel. 0241660390/ interior 107.

l Spitalul Militar de Urgenţă „dr. Alexandru Gafencu”, 
cu sediul în localitatea Constanţa, B-dul. Mamaia nr.96, 
judeţul Constanţa, organizează concurs pentru ocuparea 
următoarei funcţii vacante de execuţie, de personal civil 
contractual, pe durată nedeterminată, astfel: - asistent 
medical generalist în Compartimentul boli infecţioase, 
studii postliceale sanitare, minim 6 luni vechime în specia-
litatea postului = 1 post. Termen de depunere al dosarelor 
de concurs, la sediul Spitalului Militar de Urgenţă 
Constanţa: 14.10.2021, ora 15.00. Concursul se va desfă-
şura astfel: - Proba scrisă în data de 02.11.2021, începând 
cu ora 10.00; - Proba practică în data de 05.11.2021, înce-
pând cu ora 09.00; - Proba de interviu în data de 
10.11.2021, începând cu ora 10.00; Loc de desfăşurare: 
sediul unităţii. Relaţii suplimentare: la sediul Spitalului 
Militar de Urgenţă Constanţa. Persoană de contact: p.c.c. 
Semco Vera, tel. 0241660390/ interior 107.

l Spitalul Militar de Urgenţă „dr. Alexandru Gafencu”, 
cu sediul în localitatea Constanţa, B-dul. Mamaia nr. 96, 
judeţul Constanţa, organizează concurs pentru ocuparea 
următoarei funcţii vacante de execuţie, de personal civil 

contractual, pe durată nedeterminată, astfel: - asistent 
medical generalist în Compartimentul neurologie din 
Secţia medicină internă, studii postliceale sanitare, minim 
6 luni vechime în specialitatea  postului = 1 post. Termen 
de depunere al dosarelor de concurs, la sediul Spitalului 
Militar de Urgenţă Constanţa: 14.10.2021, ora 15.00. 
Concursul se va desfăşura astfel: - Proba scrisă în data de 
02.11.2021, începând cu ora 10.00; - Proba practică în data 
de 05.11.2021, începând cu ora 09.00; - Proba de interviu în 
data de 10.11.2021, începând cu ora 10.00; Loc de desfăşu-
rare: sediul unităţii. Relaţii suplimentare: la sediul Spita-
lului Militar de Urgenţă Constanţa. Persoană de contact: 
plt.adj.pr. Andrei Atos, tel. 0241660390/ interior 107.

l Spitalul Militar de Urgenţă „dr. Alexandru Gafencu”, 
cu sediul în localitatea Constanţa, B-dul. Mamaia nr.96, 
judeţul Constanţa, organizează concurs pentru ocuparea 
următoarei funcţii vacante de execuţie, de personal civil 
contractual, pe durată nedeterminată, astfel: - inginer gr.II 
în Biroul mentenanţă tehnică medicală la Directorul admi-
nistrativ, diplomă de licenţă, specializarea inginer echipa-
mente şi sisteme medicale, minim 6 luni vechime în 
specialitatea postului = 1 post. Termen de depunere al 
dosarelor de concurs, la sediul Spitalului Militar de 
Urgenţă Constanţa: 14.10.2021, ora 15.00. Concursul se va 
desfăşura astfel: - Proba scrisă în data de 09.11.2021, înce-
pând cu ora 10.00; - Proba de interviu în data de 
12.11.2021, începând cu ora 10.00; Loc de desfăşurare: 
sediul unităţii. Relaţii suplimentare: la sediul Spitalului 
Militar de Urgenţă Constanţa. Persoană de contact: Lt.col. 
Minciună Cristian, tel. 0241660390/ interior 106.

l Spitalul Militar de Urgenţă „dr. Alexandru Gafencu”, 
cu sediul în localitatea Constanţa, B-dul Mamaia nr.96, 
judeţul Constanţa, organizează concurs pentru ocuparea 
următoarei funcţii vacante de execuţie, de personal civil 
contractual, pe durată nedeterminată, astfel: - inginer de 
sistem debutant în Compartimentul comunicaţii şi infor-
matică, diplomă de licenţă în specialitate, nu se solicită 
vechime în specialitate = 1 post. Termen de depunere al 
dosarelor de concurs, la sediul Spitalului Militar de 
Urgenţă Constanţa: 14.10.2021, ora 15.00. Concursul se va 
desfăşura astfel: - Proba scrisă în data de 22.11.2021, înce-
pând cu ora 10.00; - Proba de interviu în data de 
25.11.2021, începând cu ora 10.00; Loc de desfăşurare: 
sediul unităţii. Relaţii suplimentare: la sediul Spitalului 
Militar de Urgenţă Constanţa. Persoană de contact: Lt.col. 
Minciună Cristian, tel. 0241660390/ interior 106.

l Spitalul Militar de Urgenţă „dr. Alexandru Gafencu”, 
cu sediul în localitatea Constanţa, B-dul. Mamaia nr. 96, 
judeţul Constanţa, organizează concurs pentru ocuparea 
următoarei funcţii vacante de execuţie, de personal civil 
contractual, pe durată nedeterminată, astfel: - infirmieră în 
Secţia chirurgie generală, şcoală generală şi curs de infir-
miere organizat de furnizori autorizaţi, nu se solicită 
vechime în specialitate = 2 posturi. Termen de depunere al 
dosarelor de concurs, la sediul Spitalului Militar de 
Urgenţă Constanţa: 14.10.2021, ora 15.00. Concursul se va 
desfăşura astfel: - Proba practică în data de 26.10.2021, 
începând cu ora 10.00; - Proba de interviu în data de 
29.10.2021, începând cu ora 10.00; Loc de desfăşurare: 
sediul unităţii. Relaţii suplimentare: la sediul Spitalului 
Militar de Urgenţă Constanţa. Persoană de contact: p.c.c. 
Semco Vera, tel. 0241660390/ interior 107.

l Anunț concurs. Primăria municipiului Galați, cu sediul 
în Galați, str. Domnească nr. 54, județul Galați,  organi-

zează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a 
funcției contractuale de execuție de inspector de speciali-
tate, grad IA – Compartiment Proiecte Internaționale. 
Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează: 
- selecţia dosarelor de înscriere; - proba scrisă; - interviul. 
Proba scrisă va avea loc pe data de 20.10.2021, ora 10.00 la 
sediul Primăriei municipiului Galaţi din str. Domnească nr. 
54, iar interviul va avea loc într-un termen de  maximum 4 
zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Pentru 
participare la concurs candidații trebuie să îndeplinescă 
următoarele condiții: - absolvenți de studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; - 
vechime minim 3 ani în specialitatea studiilor superioare; - 
autorizație valabilă diriginte de şantier în domeniile: 
construcții civile, industriale, agricole sau drumuri, poduri, 
tunele, piste de aviație, transport pe cablu. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din 
HG 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. 
Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data publicării anunţului de concurs, 
respectiv până pe data de 12.10.2021 ora 16.00, la sediul 
Primăriei municipiului Galați, la Serviciul Resurse Umane 
şi Salarizare, camera nr. 208 – str. Domnească nr. 54. Relații 
suplimentare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane şi 
Salarizare, str. Domnească nr. 54, cam. 208, tel. 0236-
3077713, e-mail: personal@primariagalati.ro, persoană de 
contact – Toporău Teofania – consilier superior.

l Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu 
Jiu, cu sediul în str. Traian nr.5, Târgu Jiu, jud. Gorj, orga-
nizează concursuri pentru ocuparea următoarelor posturi 
vacante: - un post contractual vacant de execuție, pe peri-
oadă nedeterminată, de maestru lumini, treaptă profesio-
nală III, la Compartimentul tehnic. - un post contractual 
vacant de execuție, pe perioadă nedeterminată, de îngri-
jitor, treaptă profesională I, la Compartimentul tehnic. 
Concursurile se vor desfăşura la sediul Ansamblului 
Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” din Târgu Jiu şi vor 
consta în următoarele probe: Pentru postul de maestru 
lumini: - proba scrisă în data de 27 octombrie 2021, ora 
10:00; - proba interviu în data de 1 noiembrie 2021, ora 
10:00. Pentru postul de îngrijitor: - proba practică în data 
de 28 octombrie 2021, ora 10:00; - proba interviu în data de 
2 noiembrie 2021, ora 10:00. Candidații trebuie să îndepli-
nească cumulativ următoarele condiții: I. Condiții gene-
rale, prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru anexă la 
H.G. nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespun-
zător funcțiilor contractuale. II. Condiții specifice: Pentru 
postul de maestru lumini, treaptă profesională III: - studii 
medii – absolvent cu diplomă de bacalaureat; - vechime în 
muncă – minim 1 an. Pentru postul de îngrijitor, treaptă 
profesională I: - studii medii – absolvent cu diplomă de 
bacalaureat; - vechime în muncă – minim 5 ani. Dosarele 
de înscriere la concursuri se depun la sediul Ansamblului 
Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Tg-Jiu, în termen de 
10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț în 
Monitorul Oficial al României, Partea III-a, respectiv până 
pe 19.10.2021, ora 14:00. Relații suplimentare se pot obține 
de la sediul Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina 
Gorjului” Târgu Jiu, la secretariatul instituției, telefon 
0764525368.

l Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Mili-
tară ,,Cantacuzino” Bucureşti cu sediul în strada Splaiul 
Independenței nr.103, sector 5, localitatea Bucureşti, organi-
zează concursuri pentru ocuparea următoarelor posturi 
vacante: Referent de specialitate gr. II în Biroul management 
personal civil /Oficiu management resurse umane, studii 
superioare, vechime în specialitatea resurse umane 3 ani şi 6 
luni. - 19.10.2021, ora 15.00 - data limită de depunere a 
dosarelor; - 27.10.2021, ora 10.00 - proba scrisă; - 02.11.2021, 
ora 10.00 – interviul. Detalii la secretarul comisiei: Daniel 
Simion, telefon  021.306.93.24. între 08.00-15.00.

l Brancardier în Serviciul sprijin medical, studii generale, 
fără vechime în muncă. - 19.10.2021, ora 16.00, data limită 
de depunere a dosarelor; - 27.10.2021, ora 12.00 - proba 
scrisă; - 02.11.2021, ora 12.00 – interviul. Detalii la secre-
tarul comisiei: Tănase Gabriela, telefon 021.30.69.243, între 
08.00-16.00.

l Șofer autosanitară II în Serviciul sprijin medical, studii 
medii, vechimea în specialitate: minim 3 ani. - 19.10.2021, 
ora 16.00, data limită de depunere a dosarelor. - 27.10.2021, 
ora 09.00 - proba scrisă; - 02.11.2021, ora 09.00 – interviul. 
Detalii la secretarul comisiei: Vladu Corina, telefon 
021.30.69.254, între orele 08.00-16.00.

l Arhivar în Compartimentul arhivă, studii medii, 
vechime în muncă minim 6 ani, vechimea în specialitate 
minim 3 ani şi 6 luni. - 19.10.2021, ora 16.00 - data limită 
de depunere a dosarelor - 27.10.2021, ora 09.00 - proba 
scrisă - 02.11.2021, ora 09.00 – interviul. Detalii la secre-
tarul comisiei: Irimia Mircea, telefon 021.306.93.10 , între 
08.30-15.30.

l Referent de specialitate, gr. II, în Compartimentul docu-
mente clasificate, studii superioare, vechime în munca 
minim 6 ani, vechimea în specialitate minim 3 ani şi 6 luni. 
- 19.10.2021, ora 16.00 - data limită de depunere a dosa-
relor - 27.10.2021, ora 09.00 - proba scrisă - 02.11.2021, ora 
09.00 – interviul. Detalii la secretarul comisiei: Irimia 
Mircea, telefon 021.306.93.10, între 08.30-15.30.

l Referent debutant în Compartimentul management flux 
documente din structura fabricaţie, studii medii, fără 
vechime în muncă. - 19.10.2021, ora 15.00 - data limită de 
depunere a dosarelor - 27.10.2021, ora 09.00 - proba scrisă 
- 02.11.2021, ora 09.00 – interviul. Detalii la secretarul 
comisiei: Brobonea Cornelia, telefon 021.30.69.245, între 
08.00-15.00.

l Manipulant bunuri în Sectorul depozitare, studii gene-
rale, vechimea în specialitate, minim 6 luni. -19.10.2021, 
ora 16.00 data limită de depunere a dosarelor - 27.10.2021, 
ora 12.00 - proba scrisă; - 02.11.2021, ora 12.00 - interviul; 
Detalii la secretarul comisiei: Dumitraşcu Diana,telefon 
021.30.69.243, între orele 08.00-16.00.

l Magaziner în Sectorul Depozitare, studii generale, 
vechimea în specialitate, minim 6 luni. -19.10.2021, ora 
16.00 data limită de depunere a dosarelor - 27.10.2021, ora 
12.00 - proba scrisă; - 02.11.2021, ora 12.00 – interviul. 
Detalii la secretarul comisiei: Dumitraşcu Diana, telefon 
021.30.69.243, între orele 08.00-16.00. Dosarele de concurs 
se depun la sediul Institutului Național de Cercetare-Dez-
voltare Medico-Militară “Cantacuzino” unde vor avea loc 
şi probele de concurs. Mai multe detalii la adresa https://
cantacuzino.mapn.ro/pages/view/298.

l Spitalul Militar de Urgenta Dr. Ion Jianu-Pitesti organi-
zeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de personal 
civil contractual de referent tr.II la compartiment docu-
mente clasificate cu urmatoarele conditii specific nivelul 
studiilor liceale cu diploma de bacalaureat; certificat 
absolvire curs arhivar; vechime in munca si in specialitate 
6(luni) in specialitatea postului. Concursul se va desfasura 
la sediul S.M.U.Dr.Ion Jianu-Pitesti sau la Centrul Militar 
Pitesti din Pta.Muntenia nr.2 in functie de numarul de 
candidati, dupa cum urmeaza proba scrisa in data de 
28.10.2021 ora 10.00 si proba de interviu in data de 
03.11.2021 ora 10.00. data limita de depunere a dosarelor 
de inscriere la concurs este 19.10.2021 ora 14.00. Relatii 
suplimentare pe site-ul www.smupitesti.org la rubrica 
posturi vacante si la secretariatul comisiei de concurs la 
SMU. Dr. Ion Jianu-Pitesti cu sediul in mun.Pitesti, str. 
Negru Voda nr.47, jud.Arges-tel. 0248.218.090, 
0248.218.172, interior.414.

l Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân”, Turnu Măgu-
rele, cu sediul în localitatea Turnu Măgurele, str. Avîntului, 
nr.1, judeţul Teleorman, organizeazã concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante de ÎNGRIJITOR: 
1 post, conform HG 286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
şura la sediul Școlii Gimnaziale „Mircea cel Bătrân”, 
Turnu Măgurele, astfel: Proba scrisă în data de 20 Octom-
brie 2021, ora 09.00-11.00, Proba practică în data de 21 
Octombrie 2021, ora 09.00-11.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: Medii, -vechime: 5 ani, -certificat de inte-
gritate comportamentală. 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 sediul Școlii Gimnaziale „Mircea cel Bătrân” Turnu 
Măgurele. Relaţii suplimentare la sediul: Școlii Gimnaziale 
„Mircea cel Bătrân”, Turnu Măgurele, persoană de 
contact: Dragu Florinela Carmen, telefon: 0763.552.537, 
fax: 0247.416.898, E-mail: mirceacelbatrannr1@yahoo.
com. Director, Silimon Corina Giorgiana.

l Primăria Berceni cu sediul în bd. 1 Mai nr.233, comuna 
Berceni, județul Ilfov, organizează în data de 29.10.2021 
concurs recrutare pentru: -Inspector de specialitate– 
Compartiment Administrativ, Arhivă şi Gestiune; -2 
posturi de Muncitor necalificat– Compartiment Monitori-

zare Unități de Învățământ; -Muncitor calificat– Compar-
timent Monitorizare Unități de Învățământ; -Șef 
S.V.S.U.– Serviciul Voluntar Pentru Situații de Urgență. 
Condiţii de participare: Inspector de specialitate: studii 
superioare, vechime în muncă: 3 ani; Muncitor necalificat: 
studii medii/ generale, vechime în muncă 5 ani; Muncitor 
calificat: studii medii/ generale, vechime în muncă 5 ani, 
calificare mecanic; Șef S.V.S.U.: studii medii, vechime în 
muncă: 5 ani. Dosarele se depun în perioada 05.10.2021– 
18.10.2021, ora 16:00 la sediul primăriei Berceni din bd. 1 
Mai nr. 233, comuna Berceni, județul Ilfov. Relaţii supli-
mentare la sediul Primăriei Berceni din comuna Berceni, 
bd. 1 Mai nr.233, județ Ilfov, persoană de contact Nicoară 
Manuela Adriana– Inspector Asistent, email registratura@
primariaberceni.ro, telefon 021.365.19.68.

l Casa Oamenilor de Știință, unitate reînființată prin HG. 
347/1990 cu finanțare de la bugetul statului, subordonată 
Academiei Române, organizează în condițiile Regulamen-
tului- cadru de organizare şi desfăşurare a concursului 
pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcțiilor contractuale în cadrul unității 
Casa Oamenilor de Stiință, concursuri pentru ocuparea, pe 
durată nedeterminată, a 5 posturi contractual vacante: •1 
post Administrator I; •1 post Muncitor necalificat I; •1 
post Îngrijitor; •1 post Muncitor calificat I/ telefonist; •1 
post Servant pompier. Condiţii de participare la concurs 
pentru postul de Administrator I- Probă scrisă şi interviu: 
-Studii: medii; -Vechime în muncă de minim 5 ani; -Abili-
tăți operare PC MS Office(Word, Excel); -Cunoştințe de 
contabilitate; Permis de conducere categoria B; Abilități 
bune de comunicare; Persoană organizată, atentă la detalii. 
Condiţii specifice: Muncitor necalificat I (pentru diverse 
servicii ocazionale)– probă practică şi interviu: -Studii: 
generale/ medii; -Vechime în muncă: minim 3 ani; -Aptitu-
dini în utilizarea utilajelor mecanice de cosit. Condiții 
specifice: Îngrijitor– probă practică şi interviu: Studii: 
generale /medii; -Vechime în muncă: minim 3 ani. Condiţii 
specifice: Muncitor calificat I/ telefonist– probă practică şi 
interviu: -Studii: medii; -Să posede cunoştințe temeinice 
profesionale pentru meseria de telefonist; -Vechime în 
muncă: minim 6 ani. Condiții specifice: Servant pompier: 
-Studii: generale /medii; -Atestare/ curs inițiere– perfecțio-
nare în domeniul PSI-SU; -Vechime în muncă: minim 3 
ani. Concursrile se organizează la sediul unității Casa 
Oamenilor de Știință din clădirea Casa Academiei, Calea 
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13 Septembrie nr.13,sector 5, după cum urmează: 1. 
Afișarea anunțului la sediul unității se face în data de 
05.10.2021; 2. Data limită până la care se pot depune 
personal actele pentru dosarul de concurs la sediul unității 
este 19.10.2021 ora 14.00; 3. Etapa I– selecție dosare– 
20.10.2021, ora 15.00; 4. Etapa II– Proba scrisă/ practică– 
27.10.2021: -Pentru postul de Administrator I proba 
scrisă– ora 10.00; -Pentru postul de Muncitor necalificat I, 
proba practică- ora 11.00; -Pentru postul de îngrijitor, 
probă practică- ora 12.00; -Pentru postul de Muncitor 
calificat I/ telefonist, proba practică- ora 10.00; -Pentru 
postul de servant pompier, proba practică- ora 11.00; 5. 
Etapa III– Interviul– 02.11.2021; -Pentru postul de Admi-
nistrator I -ora 10.00; - Pentru postul de Muncitor necali-
ficat I- ora 11.00; -Pentru postul de îngrijitor- ora 12.00; 
-Pentru postul de Muncitor calificat I/ telefonist- ora 10.00; 
-Pentru postul de servant pompier- ora 11.00; Secretariatul 
comisiei de concurs între orele 09.00-14.00 zi lucrătoare 
este asigurat de către Macovei Rebeca și Dobre Doina, tel. 
021.318.24.40, 021.318.81.06 /interior 2708, e-mail rebeca.
macovei@acad.ro.

CITAȚII
l Căpîlnaș Ionel, cu domiciliul în SUA, statul Illinois, cod 
60093, orașul Northfield, str. Winnetka Ave nr. 1900, este 
chemat la Judecătoria Bistrița, sala 2, în ziua de 
26.10.2021, ora 09:00, în calitate de parat, în proces cu 
Samoilă Nicolae s.a, reclamanți in Dos C. nr. 792/190/2008.

l Se citeaza pentru 1910.2021, ora 8.30 camera 1, complet 
C2, la Judecatoria Campeni, paratii Colda Aron si Napeu 
Neti, cu doiciliu necunoscut in dosar civil nr 840/203/2021, 
reclamant Bozgan Gheorghe obiect radiere uzufruct.

l Prin Încheierea din dosarul nr.1938/322/2021 a Jude-
cătoriei Tg. Secuiesc se emite somația potrivit art. 130 
din D.L. 115/19138, cei interesați pot face opoziție cu 
privire la dobândirea dreptului de proprietate prin 
uzucapiune de către Kelemen Alpar, Kelemen Zsolt-
Iosif și Zakarias Erzsebet, asupra imobilului din com. 
Brateș nr.1, jud. , înscris in cartea funciara nr. 24475 
-Brateș, nr. cadastral 24475, in suprafața de 3184 mp, 
având ca proprietar tabular pe numita Ferenczi Ida 
decedata la data de 03.04.1995 si pe petenți, cu menți-
unea ca in caz contrar se va trece la judecarea cererii. 
Opoziția trebuie formulata in termen de 30 de zile de la 
publicarea somației.

l Se aduce la cunoștință prin prezentul anunț că numitele: 
Zeides Rita (născută Kolto, fiica lui Ludovic și Ecaterina), 
cu ultim domiciliu cunoscut în Mun. Brașov, str. Nicolae 
Bălcescu nr.11, ap.2, Jud.Brașov; Kolto Katharina (fiica lui 
Johann și Katharina), cu ultim domiciliu cunoscut în Mun. 
Brașov, str. Nicolae Bălcescu, nr. 11, ap.1, Jud.Brașov; 
Szocs Luisa (născută Pildner), cu ultim domiciliu cunoscut 
în Mun.Brașov, str. Postăvarului, nr. 20, Jud. Brașov, sunt 
chemate în instanță la Judecătoria Brașov, cu sediul în 
Brașov, b-dul. 15 Noiembrie nr. 45, Jud.Brașov, în data de 
28.10.2021, ora 11.00, sala J2, în calitate de pârâte în 
dosarul nr. 6774/197/2021, având ca și obiect declararea 
judecătorească a morții, în contradictoriu cu reclamanții 
Radu Vasile; Druhora Raluca-Afrodita; Popescu Ioan și 
Popescu Ioan-Gabriel.

l Numita Ene Luciana, cu ultim domiciliu cunoscut în 
com.Valea Argovei, sat Valea Argovei, str.Serelor, nr. 14, 
jud.Călărași, este citată la Judecătoria Lehliu-Gară pe data 
de 21.10.2021, joi, ora 11.00, în calitate de pârâtă în dosarul 
civil nr.1283/249/2021, în procesul de desfacere a căsătoriei 
cu reclamantul Ene Florin. Pârâta Ene Luciana este citată 
cu mențiunea prezentării la interogatoriu. În caz de nepre-
zentare, cauza se va judeca și în lipsa pârâtei.

l Numitul Dumitrașcu Petru, domiciliat în Reșița, str.
Traian Lalescu, nr.18, citează la Judecătoria Reșița în data 
de 20.10.2021, ora 16.00, pe pârâta Dumitrașcu Elena, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Reșița, str.Traian Lalescu, 
nr.18, în dosar nr.604/290/2021, pentru divorț fără minori.

l Biroul Individual Notarial Memet Diana Elena, munici-
piul Arad, str.Episcopiei nr.19-21, ap.3, judeţul Arad, 
numele și prenumele: eventuali moștenitori ai defunctei 
Mureșan Anca-Bernadette, cetăţean român, decedată la 
data de 14.07.2021, cu ultimul domiciliu în municipiul 
Arad, Ale. Răsăritului nr.3, bl. 21, ap.40, judeţul Arad, 
CNP 2740711020034. Vă înștiinţăm că sunteţi invitaţi la 
sediul acestui birou notarial (indicat mai sus), la data de 
20.10.2021, ora 12.00, pentru a participa la dezbaterea 
procedurii succesorale a defunctei Mureșan Anca-Berna-
dette. La termenul fixat veţi aduce toate actele pe care le 
deţineţi în legătură cu această succesiune (testament, titluri 
de proprietate, certificatele de stare civilă), cărţi de identi-
tate și martori.

DIVERSE
l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL reprezentată prin 
asociat coordonator Liscan Aurel, în calitate de lichidator 
judiciar al Erika House SRL desemnat prin Încheierea de 
ședinţă  din data de 28.09.2021, pronunţată de Tribunalul 
București - Secţia a VII -a Civilă, în dosar nr. 27851/3/2021, 
notifică deschiderea falimentului prin procedură simplificată 
prevazută de Legea nr. 85/2014  împotriva Erika House SRL, 
cu sediul social în București, Sectorul 5, Str. Mihail Sebastian, 
Nr. 137, Bloc V79, Scara 2, Etaj 2, Ap. 46, CUI 25221910, nr. 
de ordine în registrul comerţului J40/2838/2009. Persoanele 
fizice și juridice care înregistrează un drept de creanţă împo-
triva Erika House  SRL vor formula declaraţie de creanţă 
care va fi inregistrată la grefa Tribunalul București - Secţia a 
VII-a Civilă, cu referire la dosarul nr. 27851/3/2021, în urma-
toarele condiţii: a) termenul limită pentru înregistrarea cererii 
de admitere a creanţelor în tabelul creanţelor  09.11.2021; b) 
termenul limita pentru verificarea creanţelor, intocmirea, 
afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanţelor 
16.11.2021; c) termenul limita pentru definitivarea tabelului 
creanţelor la 02.12.2021; d) data primei ședinţe a adunarii 
generale a creditorilor 18.11.2021, ora 14.00; e) adunarea 
generală a asociaţilor Erika House SRL la data de 15.10.2021, 
ora 14.00 la sediul lichidatorului judiciar.

l S.C Eurocov SRL și persoanele fizice: Virtyo Elena, 
Benedek Ileana, Gocz Bela, Ciambur Dumitru Codruț, 
Csorja Cornelia, Debreczi Ladislau, Bdebreczi Pavel și alții, 
cu sediul în Orașul Covasna, Strada Morilor,  Nr 12, judeţul 
Covasna, anunţă publicul interesat că s-a luat de către 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna Decizia finală a 
etapei de încadrare nr. 60 din data de 04.10.2021, privind 
Amenajamentul Silvic al Unității de Protecție și Producție 
(U.P.) III Comandău situat în U.A.T. Covasna și Zagon din 
județul Covasna, fără aviz de mediu.

l Tempo Insolv SPRL anuntă deschiderea procedurii simpli-
ficate de insolventă privind pe Liv Marimar Distribution SRL, 
cu sediul în Boldești - Scăieni, str. Distilării, nr. 75B, Judetul 
Prahova, J29/59/2013, CUI 31092217, Tribunalul Prahova, 
dosar nr. 4064/105/2021. Termenul limită pentru înregistrarea 
cererii de admitere a creantelor 05/11/2021, termenul tabel 
preliminar 15/11/2021, termen tabel definitiv 09/12/2021, 
adunarea creditorilor va avea loc la 19/11/2021 ora 11 la 
sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, P-ta Victoriei, nr.7, 
bl. A Est, sc. D, ap. 51, judetul Prahova.

l S.C. Lidl Discount S.R.L., titular al activităţii: „Super-
market Lidl”, anunţă publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru punctul 
de lucru amplasat în municipiul Bacău, Str. Narciselor, nr. 5, 
judeţul Bacău. Informaţii privind documentaţia depusă pot fi 
obţinute la sediul APM Bacău, strada Oituz, nr.23, în zilele de 
luni - joi, între orele 8,00-16,30 si vineri intre orele 8,00 – 
14,00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM 
Bacău, pe durata derularii procedurii de autorizare.

l Informații privind impactul asupra mediului Multiservice 
Cyclop VTM SRL, Trimestrul III/Anul 2021. Activitatea 
desfășurată de Multiservice Cyclop VTM SRL- Cod CAEN 
4520 rev.2- Întreținerea și repararea autovehiculelor, la 
punctul de lucru din Jud.Constanța, Mun.Constanța, Str. 
Vârful cu Dor, Nr.26, Incinta SC Prosper SA Ferma 2 Ciuper-
cărie- lot 1, corp C2, este reglementată de Autorizația de 

Mediu nr. 17/29.02.2019. Raportările de mediu se întocmesc și 
se transmit către autoritatea locală de mediu conform frec-
venței stabilite în Autorizația de mediu nr.17/28.02.2019. 
Evidența gestiunii deșeurilor se completează lunar în confor-
mitate cu legistația de mediu în vigoare, și se transmite anual 
către APM Constanța (conform OUG nr.92/2021 privind 
regimul deșeurilor). Evidența gestionării uleiului uzat se 
întocmește și se depune la APM Constanța conform prevede-
rilor legislației în vigoare (OUG nr. 92/2021 privind regimul 
deșeurilor). Semestrial se efectuează buletine de analiză 
pentru apa uzaăa, iar anual, în luna emiterii Autorizației de  
mediu- luna Februarie, se efectuează analize pentru emisii la 
cabina de uscare vopsea. În perioada trimestrului III 2021 s-a 
întocmit și s-a transmis către APM Constanța situația utili-
zării freonului (raportare GFS) aferentă anului 2020, la soli-
citarea APM Constanța. Protecția factorului de mediu sol 
este asigurată prin platforme betonate și locuri de parcare 
amenajate. Pentru indepartarea eventualelor pete de produse 
petroliere provenite de la mijloacele de transport, Multiservice 
Cyclop VTM SRL utilizează material absorbant biodegra-
dabil. Prin activitatea sa Multiservice Cyclop VTM SRL nu 
aduce un impact negativ asupra mediului.

l SC Imobiliare Italiana SRL cu sediul in Chisoda, com.
Giroc, DN-59, km 8+550 stanga, jud. Timis, titular al 
Planului Urbanistic Zonal “zona productie, depozitare si 
servicii”, situat in Timisoara, str.Ovidiu Cotrus FN, 
CF-405020, judetul Timis, anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru 
planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Consul-
tarea primei versiuni a planului /programului se poate realiza 
la sediul proiectantului SC WH Project SRL, localitatea 
Timisoara, Piata Victoriei, nr. 8, ap.8, zilnic intre orele 10.00-
14.00. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la 
sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timisoara, locali-
tatea Timisoara, B-dul. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in termen 
de 18 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

ADUNĂRI GENERALE
l CONPET S.A. Convocator. Consiliul de Administrație al 
“CONPET” S.A. societate administrată în sistem unitar, 
înființată și funcționând în conformitate cu legislația română 
aplicabilă, cu sediul social în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lȃngă 
Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, cod de înregistrare 
fiscală RO 1350020, avȃnd capitalul subscris și vărsat în sumă 
de 28.569.842,40 lei, denumită în continuare “Conpet” S.A. 
sau “Societatea”), în conformitate cu prevederile Legii socie-
tăților nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța 
corporativă a întreprinderilor publice, modificată și comple-
tată prin Legea nr. 111/ 2016, ale Legii nr. 24/ 2017 privind 
emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale 
Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018 privind emitenții de instru-
mente financiare și operațiuni de piață, și ale altor acte apli-
cabile, precum și cu Actul Constitutiv al Societății, întrunit în 
ședința Consiliului de Administrație din data de 01.10.2021, 
Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 
(A.G.O.A.) pentru data de 09.11.2021, ora 10:00, la sediul 
Societății Conpet S.A. situat în Municipiul Ploiești, str. Anul 
1848, nr. 1-3, județul Prahova, cu următoarea: Ordine de zi: 1. 
Alegerea unui secretar al Adunării Generale Ordinare a 
Acționarilor (A.G.O.A.). 2. Prezentarea Raportului adminis-
tratorilor privind activitatea pentru semestrul I 2021 (peri-
oada ianuarie - iunie 2021), întocmit în conformitate cu 
prevederile art. 223 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 și art. 
55 din O.U.G. nr. 109/ 2011, însoțit de Situațiile financiare la 
data și pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2021 
întocmite în conformitate cu O.M.F.P. nr. 2844/ 2016 și cu 
Standardul Internațional de Contabilitate 34 “Raportarea 
Financiară Interimară” și de Raportul auditorului financiar 
privind revizuirea situațiilor financiare interimare, întocmit 
de firma de audit BDO Audit SRL. 3. a) Aprobarea încheierii 
unei singure polițe de asigurare pentru administratorii socie-
tății și directorii cu contract de mandat, cu suma minimă 
asigurată (limita de despăgubire) de 12.000.000 euro, în 
agregat, și limita maximă a primei de asigurare anuală de 
34.000 euro/ an. b) Aprobarea sumelor solicitate de asigurator 
reprezentând prima de asigurare suplimentară aferentă 

prelungirii valabilității poliței de asigurare a administratorilor 
până la data de 31.12.2021. 4. Prezentarea Notei de Infor-
mare nr. 32345/ 22.09.2021 privind prescripția dreptului 
acționarilor la dividendele aferente exercițiului financiar 
2017, neridicate până la data de 28.06.2021. 5. Aprobarea 
datei de ȃnregistrare 26.11.2021 propusă de Consiliul de 
Administrație, cu ex date 25.11.2021. 6. ȃmputernicirea 
Președintelui ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționa-
rilor pentru semnarea Hotărârii A.G.O.A. și pentru efectu-
area formalităților necesare înregistrării Hotărârii A.G.O.A. 
la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 
Prahova, publicării în Monitorul Oficial al României Partea a 
IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei 
alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai 
sus menționate. În cazul în care la data primei convocări a 
A.G.O.A., respectiv 09.11.2021, ora 10:00, nu sunt îndeplinite 
condițiile de cvorum/ validitate prevăzute de lege și de Actul 
Constitutiv pentru desfășurarea adunării generale, A.G.O.A. 
va avea loc în data de 10.11.2021, ora 10:00 (a doua convo-
care), la sediul Societății din Municipiul Ploiești, str. Anul 
1848, nr. 1-3, cu aceeași ordine de zi. La A.G.O.A. (prima 
convocare și a doua convocare) au dreptul să participe și să 
voteze doar acționarii care sunt înregistrați ca acționari ai 
Societății “Conpet” S.A. la data de 29.10.2021 (data de refe-
rință) în Registrul Acționarilor Societății ținut și eliberat de 
către Depozitarul Central S.A. Proiectul de hotărâre al 
A.G.O.A. și documentele și materialele de ședință sunt dispo-
nibile, atât ȃn limba romȃnă cât și în limba engleză, pe pagina 
de internet a Societății la adresa www.conpet.ro, secțiunea 
“Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.” - A.G.O.A. din 
09.11.2021, începând cu data de 08.10.2021, ora 10:00, 
precum și la sediul Societății (Biroul Secretariat C.A. și 
A.G.A.), începând cu data de 08.10.2021, în zilele lucrătoare, 
între orele 10:00 - 14:30. Acționarii Societății pot obține, la 
cerere, copii ale documentelor informative referitoare la 
punctele incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. Unul sau mai 
mulți acționari, reprezentȃnd, individual sau împreună, cel 
puțin 5% din capitalul social al Societății, are/ au dreptul: 1) 
de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale 
Ordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie 
însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus 
spre adoptare de adunarea generală, solicitările urmând a fi 
primite de către Societatea “Conpet” S.A. în termen de cel 
mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la 
data de 21.10.2021, ora 13:00. 2) de a prezenta proiecte de 
hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse 
pe ordinea de zi a adunării generale, solicitările urmând a fi 
primite de către Societatea “Conpet” S.A. în termen de cel 
mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la 
data de 21.10.2021, ora 13:00. În cazul în care exercitarea 
dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării 
generale determină modificarea ordinii de zi din convocatorul 
publicat, Societatea va face toate demersurile necesare pentru 
republicarea convocatorului A.G.O.A. cuprinzând ordinea de 
zi completată/ revizuită înainte de data de referință 
29.10.2021. În situația în care ordinea de zi a adunării gene-
rale va fi completată/ revizuită iar acționarii nu transmit 
împuternicirile speciale și/ sau formularele de vot prin cores-
pondență actualizate, împuternicirile speciale și formularele 
de vot prin corespondență transmise anterior completării/ 
revizuirii ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru 
punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi comple-
tată/ revizuită. Solicitările privind introducerea unor puncte 
suplimentare pe ordinea de zi a A.G.O.A./ supunerea spre 
aprobare A.G.O.A. a unor proiecte de hotărâre pentru punc-
tele incluse pe ordinea de zi sau pentru punctele solicitate a fi 
incluse pe ordinea de zi, însoțite de justificarea/ proiectele de 
hotărâre propuse spre adoptare de adunarea generală pentru 
punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi 
a A.G.O.A., trebuie formulate în scris către Consiliul de 
Administrație, cu respectarea termenelor sus-menționate și 
vor fi transmise prin orice formă de servicii de curierat cu 
confirmare de primire, direct la sediul “Conpet” S.A., în 
Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în plic închis, 
cu mențiunea “Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. - Pentru 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 
09.11.2021”, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă 
încorporată conform Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura 
electronică, la adresa actionariat@conpet.ro. Acționarii Socie-
tății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au 

dreptul să adreseze întrebări în scris, în limba română sau în 
limba engleză, privind punctele de pe ordinea de zi a 
A.G.O.A., întrebările urmând a fi transmise la sediul Socie-
tății din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, prin 
orice formă de servicii de curierat cu confirmare de primire, 
direct la sediul “Conpet” S.A., în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 
- 3, jud. Prahova, în plic închis, cu mențiunea “Biroul Secre-
tariat C.A. și A.G.A. – Pentru Adunarea Generală Ordinară 
a Acționarilor din data de 09.11.2021” sau prin e-mail cu 
semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 
455/ 2001 privind semnătura electronică, la adresa actiona-
riat@conpet.ro, până la data de 02.11.2021, ora 10:00. Pentru 
identificarea acționarului persoană fizică, sau, după caz, a 
reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau 
entitate fără personalitate juridică, care adresează întrebări 
sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau 
propune proiecte de hotărâri, aceștia vor anexa solicitării 
respective și copii ale documentelor care să le ateste identi-
tatea. Răspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate pe 
pagina de web a Societății, la adresa www.conpet.ro, secți-
unea “Relația cu investitorii - Informații tranzacționare - 
Întrebări frecvente” precum și în secțiunea “Relația cu 
investitorii/ Documente A.G.A.” - A.G.O.A. din 09.11.2021. 
La A.G.O.A. pot participa și vota numai acționarii înregistrați 
la data de referință 29.10.2021, personal sau prin reprezen-
tanți, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, 
conform dispozițiilor legale. Formularul de împuternicire 
specială și împuternicire generală vor fi disponibile începând 
cu data de 08.10.2021, ora 10:00, în limba română și în limba 
engleză, în format electronic pe pagina de web a acesteia, la 
adresa www.conpet.ro secțiunea “Relația cu investitorii/ 
Documente A.G.A.” - A.G.O.A. din 09.11.2021, și la sediul 
Societății, Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., începând cu data 
de 08.10.2021, în zilele lucrătoare, între orele 10:00 - 14:30. 
Împuternicirea specială va conține modalitatea de identifi-
care a calității de acționar și numărul de acțiuni deținute, 
precum și instrucțiuni specifice de vot, cu precizarea clară a 
opțiunii de vot “pentru” sau “împotrivă” sau “abținere” 
pentru fiecare punct supus aprobării inclus pe ordinea de zi a 
A.G.O.A. Formularul de împuternicire specială va fi actua-
lizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe 
ordinea de zi a A.G.O.A. În situația discutării în cadrul 
A.G.O.A., în conformitate cu prevederile legale, a unor 
puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul 
poate vota pe marginea acestora conform interesului acționa-
rului reprezentat. Acționarul poate acorda împuternicire 
generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, 
permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele 
aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor a 
unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în 
mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la 
o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește 
acte de dispoziție. Împuternicirea generală va putea fi acor-
dată de acționar, în calitate de client, doar unui intermediar 
definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea 
nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și 
operațiuni de piață, sau unui avocat. Împuternicirea specială 
în original, semnată și, după caz, ștampilată, precum și împu-
ternicirea generală semnată, înainte de prima ei utilizare, în 
copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub 
semnătura reprezentantului legal și însoțită de o declarație pe 
propria răspundere în original semnată și, după caz, ștampi-
lată, dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de 
avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin 
împuternicire generală, din care să reiasă că împuternicirea 
este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, 
intermediarului sau, după caz, avocatului și că împuterni-
cirea este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de 
semnătură electronică extinsă, dacă este cazul, precum și 
mandatul primit prin Ordin al Ministrului Energiei pentru 
participarea reprezentatului statului în Adunarea Generală a 
Acționarilor, în original, vor fi depuse, în limba română sau în 
limba engleză, la sediul “Conpet” S.A., în Ploiești, str. Anul 
1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, cu minim 24 ore înainte de 
adunare, respectiv până la data de 08.11.2021, ora 10:00, în 
plic închis, cu mențiunea: “Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. 
- Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data 
de 09.11.2021”, sau se pot transmite cu semnătura electronică 
extinsă încorporată conform prevederilor Legii nr. 455/ 2001 
privind semnătura electronică, până la aceeași dată și oră 

antemenționate, pe adresa de e-mail: actionariat@conpet.ro, 
sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/ 
1990 privind societățile, cu modificările și completările ulteri-
oare. În cazul în care reprezentantul acționarului/ acționarilor 
este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, 
aceasta poate participa și vota în cadrul A.G.O.A., în condi-
țiile în care prezintă Societății, până la data de 08.11.2021, ora 
10:00, în original, o declarație pe propria răspundere, semnată 
și după caz, ștampilată, de reprezentantul legal al instituției 
de credit, în care se precizează în clar, numele/ denumirea 
acționarului în numele căruia instituția de credit participă și 
votează în cadrul A.G.O.A., precum și faptul că instituția de 
credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acți-
onar pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace 
electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea 
unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. 
Custodele votează în adunarea generală a acționarilor 
exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de 
la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință 
de 29.10.2021. Acționarii înregistrați la data de referință au 
posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de 
A.G.O.A., prin utilizarea formularului de vot prin corespon-
dență, disponibil începând cu data de 08.10.2021, ora 10:00, 
în limba română și în limba engleză, în format electronic pe 
pagina de web a acesteia, la adresa www.conpet.ro secțiunea 
“Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.” - A.G.O.A. din 
09.11.2021, precum și la sediul Societății, Biroul Secretariat 
C.A. și A.G.A., începând cu data de 08.10.2021, în zilele 
lucrătoare, între orele 10:00 - 14:30. Formularele de vot prin 
corespondență trebuie completate și semnate de către acțio-
nari persoane fizice și însoțite de copia actului de identitate al 
acționarului semnat conform cu originalul de către titularul 
actului de identitate/ completate și semnate de către reprezen-
tantul legal al acționarului persoană juridică, însoțite de 
documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant 
legal. Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor 
persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, 
calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acțio-
narilor de la data de referință/ de înregistrare, primită de 
Societate de la Depozitarul Central S.A. sau, după caz, pentru 
date diferite de data de referință/ de înregistrare, pe baza 
următoarelor documente prezentate Societății de către acți-
onar, emise de Depozitarul Central S.A., sau de către partici-
panții definiți conform legislației privind piața de capital, care 
furnizează servicii de custodie: a) extrasul de cont din care 
rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute; b) 
documente care atestă înscrierea informației privind repre-
zentantul legal la Depozitarul Central S.A./ respectivii parti-
cipanți. În cazul în care datele privind calitatea de 
reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul 
Central de către acționarul persoană juridică până la data de 
referință, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui 
certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comer-
țului, în original sau în copie conformă cu originalul, sau 
orice alt document emis de către o autoritate competentă din 
statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă 
calitatea de reprezentant legal, emise cu cel puțin 3 luni 
înainte de data publicării convocatorului. Documentele care 
atestă calitatea de reprezentant legal, întocmite într-o limbă 
străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere 
realizată de un traducător autorizat în limba română sau în 
limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea 
documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al 
acționarului. Formularele de vot prin corespondență, însoțite 
de documentele legale, vor trebui transmise în original, în 
limba română sau în limba engleză, prin orice formă de 
servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la sediul 
“Conpet” S.A., în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. 
Prahova, în plic închis, cu mențiunea “Biroul Secretariat C.A. 
și A.G.A. - Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționa-
rilor din data de 09.11.2021” sau prin e-mail cu semnătură 
electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/ 2001 
privind semnătura electronică, la adresa actionariat@conpet.
ro, până la data de 08.11.2021, ora 10:00. Formularele de vot 
prin corespondență/ împuternicirile speciale sau generale 
(împreună cu documentele însoțitoare solicitate) care nu sunt 
primite la sediul Societății în termenele indicate, respectiv 
până la data de 08.11.2021, ora 10:00, nu vor fi luate în calcul 
pentru determinarea cvorumului și majorității ȃn A.G.O.A. 
Regulile stabilite prin prezentul convocator, pentru organi-
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zarea ședinței A.G.O.A., din data de 09.11.2021 (prima 
convocare)/ 10.11.2021 (a doua convocare) vor fi completate 
de prevederile legale aplicabile întreprinderilor publice ale 
căror acțiuni sunt tranzacționate pe piața valorilor mobiliare. 
Având în vedere recomandările autorităților publice române 
în legatură cu prevenirea/ limitarea răspândirii Covid-19, în 
măsura în care restricțiile impuse pentru gestionarea situației 
generate de Covid-19 vor fi menținute, societatea Conpet S.A. 
reiterează recomandările adresate acționarilor, după cum 
urmează: - să acceseze materialele de ședință aferente ordinii 
de zi în format electronic, disponibile pe web-site societății la 
adresa www.conpet.ro, link-ul Relația cu Investitorii/ Docu-
mente AGA/ A.G.O.A. 09.11.2021, atât în limba română, cât 
și în limba engleză, mai degrabă decât în format fizic la sediul 
societății; - să voteze prin corespondență, înainte de adunarea 
generală, prin utilizarea Formularului de vot prin corespon-
dență; - să utilizeze, ca mijloace de comunicare, e-mailul cu 
semnatură electronică extinsă încorporată, mai degrabă decât 
transmiterea prin poștă sau prin curier la Sediul Societății 
atunci când înaintează (i) propuneri cu privire la adăugarea 
de noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A., (ii) proiecte de 
hotărâre, (iii) întrebări scrise înainte de A.G.O.A., (iv) Împu-
ternicire pentru reprezentarea în A.G.O.A. sau (v) Formular 
de vot prin corespondență. La nivelul societății vor fi aplicate 
restricțiile legale în vigoare la data desfășurării adunărilor 
generale ale acționarilor, cu privire la limitarea numărului de 
participanți la evenimente desfășurate în spații închise, 
numai în funcție de deciziile exprese adoptate de autorități. 
Informații suplimentare se pot obține la sediul “Conpet” S.A. 
din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, Biroul Secretariat C.A. și 
A.G.A., tel. 0244.401.360 int. 2655, 2579, fax 0244.516.451, 
între orele 08:00 - 14:30, e-mail: actionariat@conpet.ro. Preșe-
dintele Consiliului de Administrație, Cristian - Florin 
Gheorghe.

l Convocator al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor 
Societății Păltiniș S.A.” Societatea profesională Ceres Insolv 
SPRL, cu sediul social în București, str.Turturelelor, nr.11A, 
corp C, et.4, modul 19, sector 3, membră a UNPIR conform 
atestat RFO II-0867, desemnat prin Încheierea de ședință din 
data de 03.10.2019, pronunțată de către Tribunalul București, 
secția a VII-a civilă, în dosarul cu nr.27934/3/2019, în calitate 
de administrator judiciar al Societății Păltiniș S.A.(denumită 
în continuare “Societatea”), cu sediul social în str.Aleea Privi-
ghetorilor, nr.86P, Bloc B, etaj P, ap.B 0.2 biroul 1, Sector 1, 
București, CUI: RO780151, înregistrată la Registrul Comer-
țului București, cu nr.J40/19224/2017, convoacă în data de 
05.11.2021 la adresa din mun.București, str.Aleea Privigheto-
rilor, nr.86P, Bloc B, etaj P, ap.B 0.2 biroul 1, Sector 1, 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Păltiniș S.A., la 
ora 12.00, cu următoarea ordine de zi: Punctul 1.)Aprobarea 
propunerii unui plan de reorganizare de către Păltiniș S.A., 
prin administratorul special, conform art.132 alin.1 lit.a) din 
Legea nr.85/2014, privind procedurile de prevenire a insol-
venței și de insolvență. Punctul 2.)Desemnarea unei persoane 
pentru a semna toate documentele necesare și pentru a 
efectua toate formalitățile prevăzute de lege pentru a duce la 
îndeplinire și pentru a înregistra Hotărârile Adunării Gene-
rale Ordinare a Acționarilor oriunde va fi necesar. Persoana 
astfel împuternicită va avea dreptul de a-și substitui orice altă 
persoană în scopul realizării mandatului său. Data de refe-
rință pentru convocarea acționarilor este 25.10.2021. Acţio-
narii Societăţii pot participa personal sau pot fi reprezentaţi 
în cadrul ședinţei Adunării Generale Ordinare, fie de repre-
zentanţii lor legali, fie de alţi reprezentanţi cărora li s-a 
acordat o procură specială. Formularele procurilor speciale se 
vor găsi la sediul social situat la adresa din str.Aleea Privighe-

torilor, nr.86P, Bloc B, etaj P, ap.B 0.2 biroul 1, Sector 1, 
București, începând cu data convocării în fiecare zi lucră-
toare, între orele 10.00 și 12.00. Procurile speciale vor trebui 
depuse în original la sediul social al Societății: str.Aleea 
Privighetorilor, nr.86P, Bloc B, etaj P, ap.B 0.2 biroul 1, Sector 
1, București, până cel mai târziu cu 48 de ore înainte de 
adunare sub sancțiunea pierderii dreptului de vot pentru acea 
adunare. În cazul procurilor speciale transmise prin poștă, 
vor fi luate în considerare doar acelea care au fost recepțio-
nate în original până la termenul de mai sus. Acționarii 
reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din 
capitalul social al Societății au dreptul de a solicita, în scris, 
introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a ședinței, în 
termen de cel mult 15 zile de la publicarea prezentului convo-
cator. Aceste solicitări formulate de acționari trebuie să înde-
plinească cumulativ următoarele condiții: (a)Să fie însoțite de 
documente care atestă identitatea acționarului persoană 
fizică și/sau a reprezentantul legal al acționarului persoană 
juridică care solicită introducerea de noi puncte pe ordinea de 
zi, care vor fi transmise Societății potrivit prevederilor de la 
lit.(b) de mai jos; (b)Să fie adresate Consiliului de Adminis-
trație al Societății și să fie transmise în scris, în format fizic, la 
Registratura Societății de la sediul social al Societății 
(personal sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire). Accesul acționarilor în sala de ședințe, la data fixată 
pentru desfășurarea acesteia, este permis: (i)în cazul acționa-
rilor persoane fizice prin simpla probă a identității care constă 
în prezentarea în original a actului de identitate; (ii)în cazul 
acționarilor persoane juridice prin prezentarea unui certificat 
constatator emis de Registrul Comerțului împreună cu actul 
de identitate în original al reprezentantului legal al acționa-
rului; (iii)în cazul acționarilor persoane fizice/juridice repre-
zentate, cu împuternicirea dată mandatarului și prezentarea 
în original a actului de identitate a acestuia. Începând cu data 
convocării, textul integral al documentelor care urmează să 
fie prezentate Adunării Generale Ordinare, precum și alte 
documente informative și materiale vizând problemele 
înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate de acţionari la sediul 
social al Societăţii, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10.00 și 
16.00. În caz de neîntrunire a cvorumului la prima convocare, 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se convoacă 
pentru data de 08.11.2021, în același loc și la ora 12.00.

l Raport Curent. Data raportului: 30.09.2021. Emitent: Regal 
SA Galați. Sediul social: Galați, str.Brăilei, nr. 17, Complex 
„Potcoava de Aur”. Nr. telefon/fax: 0236.411.801/ 
0236.414.746, web/e-mail: www.regalgl.ro; regalgalati2001@
yahoo.com, CUl: 1647588 RO. Cod ORC: J17/52/1991. 
Capital social subscris și vărsat: 120.000Lei. Piața: BVB 
AeRO. Evenimentul de raportat: Hotărârea nr.1/30.09.2021 a 
AGEA societății REGAL SA și Hotărârea nr.2/30.09.2021 a 
AGEA societății  REGAL SA. Hotărârea AGEA 
nr.1/30.09.2021. Adunarea Generală Extraordinară a Acționa-
rilor societății REGAL SA, ce și-a desfășurat lucrările în data 
de 30.09.2021, ora 10.00, la sediul social al societății REGAL 
SA, str.Brăilei, Complex Potcoava de Aur, nr.17. Conform 
Convocatorului, au fost îndreptățiți să participe și să voteze 
persoanele având calitatea de acționar la data de referință, 
17.09.2021. La ședință au participat personal, prin reprezen-
tant sau prin corespondență un număr de 4 acționari deținând 
un număr de 1.145.559 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 
95,4632% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din 
capitalul social al REGAL SA (1.200.000 acțiuni). Ședința 
Adunării Generale a fost prezidată de către Președintele 
Consiliului de Administrație al societății REGAL SA, dl. 
Esanu Romeo Vasile. În cadrul Adunării Generale Extraordi-
nare au fost dezbătute și aprobate punctele 1, 2, 3, 4, 6, 7 de pe 

ordinea de zi, cu majoritatea voturilor deținute de acționarii 
prezenți, reprezentați sau prin corespondență, după cum 
urmează: Art.1.Se aprobă retragerea de la tranzacționare de 
pe piața AeRO Standard a Bursei de Valori București a acțiu-
nilor emise de REGAL SA Galați și radierea acestora din 
evidentele ASF, în temeiul prevederilor art.60, lit.c) din Legea 
24/2017 și ale art.115, lit.b) pct.A din Regulamentul ASF 
nr.5/2018 și declararea societății de tip închis, cu un număr de 
1.116.258 voturi pentru, reprezentând un total de 93,0215% 
din capitalul social. Art.2.Se aprobă concluziile Raportului de 
evaluare întocmit de evaluatorul autorizat independent 
Darian DRS, înregistrat la ASF, cu privire la prețul pe acțiune 
care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din 
cadrul REGAL SA, raport efectuat la solicitarea acționarului 
majoritar EVERGENT Investments SA în temeiul art.115, A, 
lit.(ii), pct.1 din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenţii 
de instrumente financiare și operaţiuni de piaţă, cu un numar 
de 1.116.258 voturi pentru, reprezentând un total de 93,0215% 
din capitalul social. Art.3.Se aprobă preţul de 8,0875Lei a unei 
acțiuni, care urmează a fi achitat în cazul retragerii actiona-
rilor din cadrul Societatii, în baza concluziilor evaluatorului, 
cu un numar de 1.116.258 voturi pentru, reprezentând un total 
de 93,0215 % din capitalul social. Art.4.Se aprobă modalitatea 
de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord 
cu hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor de 
retragere de la tranzacționare conform prevederilor legale 
incidente după cum urmează: -acționarii existenți la data de 
înregistrare 11.01.2022, care nu sunt de acord cu hotărârea 
privind retragerea REGAL SA de la tranzacționare, pot soli-
cita retragerea din societatea REGAL SA, în termen de 45 de 
zile de la data de înregistrare printr-o cerere scrisă transmisă 
către REGAL SA, cu condiția ca aceștia să fi deținut respec-
tivul pachet de acțiuni la data de înregistrare (11.01.2022) și la 
data de referință (17.09.2021) aferente prezentei adunări 
generale extraordinare; -în cererea de retragere din societate, 
acționarul trebuie să precizeze modalitatea prin care dorește 
efectuarea plății, cu indicarea contului bancar în care se efec-
tuează plata; -solicitarea de retragere din societatea REGAL 
SA se va face prin cererea de retragere conform modelului 
anexat; -cererea de retragere din societatea REGAL SA se face 
pe răspunderea exclusivă a semnatarului acesteia privind 
calitatea de acționar, dobândirea cu bunăcredință a acțiunilor, 
faptul ca acestea sunt libere de sarcini/garanții/executări silite, 
precum și privind respectarea legislației aplicabile; -cererile de 
retragere din societate pot fi depuse personal la sediul socie-
tății REGAL SA sau pot fi transmise prin scrisoare recoman-
dată cu confirmare de primire sau prin servicii de curierat 
rapid la sediul societății REGAL SA din Galați, str.Brăilei, 
nr.17, Complex “Potcoava de Aur”, județul Galați, cod poștal 
800070 (vor fi luate în considerare doar acele cereri de retra-
gere expediate în 45 de zile de la data de înregistrare 
11.01.2022); -cererea de retragere din societate este irevocabilă 
și produce efecte juridice începând cu data primirii acesteia la 
sediul societății REGAL SA; -în cazul acționarilor persoane 
fizice, cererea de retragere din societate semnată de acționar/
împuternicit va fi însoțită obligatoriu de o copie a actului de 
identitate, certificată pentru conformitate cu originalul și de 
procura în original, după caz; -în cazul acționarilor persoane 
juridice, cererea de retragere din societate semnată de acți-
onar/împuternicit va fi însoțită obligatoriu de o copie certifi-
cată pentru conformitate cu originalul a certificatului de 
înregistrare al persoanei juridice, dovada că persoana care a 
semnat cererea de retragere din societate este reprezentantul 
legal/convențional al acționarului persoană juridică, copie a 
actului de identitate a reprezentantului legal/convențional 
certificată pentru conformitate cu originalul și, după caz, alte 
documente conform legii; -cererea de retragere din societate 

va conține inclusiv adresa de email și numărul de telefon la 
care pot fi contactați acționarii sau reprezentanții acestora; 
-societatea REGAL SA va achita acționarilor care solicită 
retragerea din societate contravaloarea acțiunilor deținute de 
aceștia, la pretul de 8,0875Lei/acțiune, în termen de cel mult 
15 zile lucrătoare de la data primirii cererii în modalitatea în 
care acționarii au solicitat expres efectuarea plății prin cererea 
de retragere formulată. Pentru orice clarificări în legătură cu 
procedura de retragere a acționarilor din societate, acționarii 
pot contacta societatea în zilele lucrătoare de luni până joi, 
între orele 10.00-14.00, la sediul social, precum și la numărul 
de telefon: 0236.414.746 sau la adresa de email: regalga-
lati2001@yahoo.com. Modelul cererii de retragere acționar 
este anexat prezentei hotărâri. Cu un număr de 1.116.258 
voturi pentru, reprezentând un total de 93,0215% din capitalul 
social Art.5.Se aprobă data de 11.01.2022 ca data de înregis-
trare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se 
răsfrâng efectele Hotărârilor adoptate și a ex-date 10.01.2022. 
Cu un număr de 1.116.258 voturi pentru, reprezentând un 
total de 93,0215% din capitalul social Art.6.Se aprobă împu-
ternicirea Directorului general cu ducerea la îndeplinire și 
publicitatea hotărârilor acționarilor, acesta putând să îndepli-
nească orice formalități, să efectueze pe seama societății orice 
acțiune pe care o consideră necesară, adecvată sau recoman-
dabilă pentru a angaja societatea în vederea îndeplinirii hotă-
rârilor, în fața autorităților relevante, Registrului comerțului, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară, după cum va fi 
cazul. Cu un număr de 1.116.258 voturi pentru, reprezentând 
un total de 93,0215% din capitalul social. ANEXA la Hota-
rarea AGEA nr.1 din 30.09.2021. MODEL CERERE DE 
RETRAGERE ACȚIONAR DIN SOCIETATEA REGAL 
SA. Subsemnatul (a) _______(nume si prenume), persoană 
fizică, cetățean___________, identificat cu CI/BI/Pașaport/
Legitimație de ședere seria___nr.___ emis de _____ la data 
de______, valabil până la adata de ____, având 
CNP____________, domiciliat (ă) în localitatea_____, 
str._____, nr.___, bloc___, etaj___, ap.___, sector___, 
județul___,  țara_____,  telefon_____,  adresa de 
email___________, reprezentat legal/cpnventional prin dl/
dna____________,  în  cal i tate  de  _______ sau 
Subscrisa__________persoana juridică, având CUI ____, nr. 
de înregistrare ONRC _____, cu sediul social în _________, 
telefon______, adresa de email________, reprezentată legal/
convențional prin dl/d-na________, în calitate de__________, 
în baza_________deținător a_________acțiuni REGAL SA la 
data de referință 17.09.2021 a AGEA REGAL SA din data de 
30.09.2021 precum și deținător al aceluiași pachet de acțiuni și 
la data de înregistrare 11.01.2022 aprobată prin Hotărârea 
AGEA nr.1/30.09.2021, acțiuni libere de sarcini și executări 
silite, neexistând niciun impediment pentru transferul drep-
tului de proprietate asupra acestora, îmi exercit prin prezenta, 
în mod irevocabil, dreptul de a mă retrage din societatea 
REGAL SA, în baza dreptului conferit de art.115 lit.b) punctul 
A din Regulamentul ASF nr.5/2018 și solicit contravaloarea 
tuturor acțiunilor deținute la REGAL SA, atât la data de 
înregistrare 11.01.2022, cât și la data de referință 17.09.2021 
(_________acțiuni), la prețul de 8,0875Lei/acțiune, stabilit prin 
evaluare de către evaluatorul independent autorizat înregis-
trat ASF- societatea Darian DRS. Vă rog să efectuați plata 
p r e ț u l u i  a c ț i u n i l o r  î n  c o n t u l  I B A N 
nr.______________________, deschis la banca _______, al 
cărui titular sunt eu. Prin semnarea prezentei cereri de retra-
gere din societate, subsemnatul/subscrisa, îmi dau consimță-
mântul și autorizez REGAL SA pentru următoarele 
operațiuni: -să prelucreze datele mele cu caracter persoanl, cu 
respectarea prevederilor legale, în scopurile menționate în 
prezenta cerere; cunosc faptul că, potrivit dispozițiilor legale, 

am dreptul de acces, dreptul de a corecta datele mele perso-
nale, dreptul de opoziție și dreptul de a fi informat de către 
REGAL SA; -să efectueze toate demersurile necesare pentru 
transferarea tuturor acțiunilor mele REGAL SA de pe numele 
meu pe numele societății REGAL SA. Prin semnarea 
prezentei cereri de retragere, subsemnatul/subscrisa, sub 
sancțiunile prevăzute de Codul Penal pentru fals în declarații, 
declar, pe propria răspundere, următoarele: -nu am instrăinat, 
în nicio modalitate, acțiunile REGAL SA, menționate în 
prezenta cerere și nici nu am dobândit alte acțiuni REGAL SA 
în perioada cuprinsă între data de înregistrare 11.01.2022 și 
data prezentei cereri; -mă angajez să nu înstrăinez și/sau 
dobândesc sub nicio formă acțiuni REGAL SA până la data 
transferarii acțiunii de pe numele meu pe numele REGAL SA, 
ca efect al prezentei cereri de retragere; -acțiunile REGAL SA 
pe care le dețin la data de înregistrare 11.01.2022 nu fac 
obiectul vreunei executări silite și nu există niciun impediment 
pentru a fi transferate către REGAL SA; -mă angajez să nu 
constitui niciun fel de sarcini asupra acțiunilor REGAL SA 
până la data transferării acțiunilor de pe numele meu pe 
numele REGAL SA, ca efect al prezentei cereri de retragere. 
Anexez prezentei cereri: -pentru persoane fizice: 1)copia 
actului de identitate al acționarului persoană fizică și al 
mandatarului dacă e cazul, certificate pentru conformitate cu 
originalul, 2)procura specială acordată mandatarului, în 
original (dacă e cazul), 3)extras de cont bancar, pentru confir-
mare IBAN; -pentru persoane juridice: 1)copia certificatului 
de înregistrare al persoanei juridice și dovada privind repre-
zentantul legal, certificată pentru conformitate cu originalul, 
2)procura specială acordată reprezentantului convențional al 
persoanei juridice, în original (dacă e cazul), 3)extras de cont 
bancar, pentru confirmarea IBAN. Solicitant, Nume, Prenume 
_________. Semnătura ____________. HOTĂRÂREA AGEA 
nr. 2/30.09.2021. Adunarea Generală Extraordinară a Acționa-
rilor societății REGAL SA, ce și-a desfășurat lucrările în data 
de 30.09.2021, ora 10.00, la sediul social al societății REGAL 
SA, str. Brăilei, Complex Potcoava de Aur, nr.17. Conform 
Convocatorului, au fost îndreptățiți să participe și să voteze 
persoanele având calitatea de acționar la data de referință, 
17.09.2021. La ședință au participat personal, prin reprezen-
tant sau prin corespondență un număr de 4 acționari deținând 
un număr de 1.145.559 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 
95,4632% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din 
capitalul social al REGAL SA (1.200.000 acțiuni). Ședința 
Adunării Generale a fost prezidată de către Președintele 
Consiliului de Administrație al societății REGAL SA, dl. 
Esanu Romeo Vasile. În cadrul Adunării Generale Extraordi-
nare a fost dezbătut și aprobat punctul 5 de pe ordinea de zi, 
cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți, repre-
zentați sau prin corespondență după cum urmează: Art.1.Se 
aprobă actualizarea Actului constitutiv al societății ca urmare 
a hotărârilor adoptate, respectiv se elimină preambulul 
Actului constitutiv: “Structura sintetică a acționarilor socie-
tății REGAL SA la data de referință 04.04.2016, conform 
evidențelor de la Depozitarul Central SA București este 
următoarea: -SIF Moldova SA, cu sediul în Bacău, str.Pictor 
Aman, nr.94C, J04/2400/1992.C1F2816642, având naționali-
tate română, cu 1.1 16.258 acțiuni, reprezentând 93,0215% din 
capitalul social, -Statul Român, prin Autoritatea pentru 
Administrarea Activelor Statului, cu sediul în București, 
sector 1. Str.Cpt. Alexandru Șerbănescu, nr.50, cu 29.035 
acțiuni, reprezentând 2,4196% din capitatul social, -Persoane 
fizice (lista) cu un total de 54.083 acțiuni reprezentând 
4,5069% din capitalul social, -Alte persoane juridice cu un 
total de 624 acțiuni reprezentând 0,0520% din capitalul 
social”, cu un număr de 1.116.258 voturi pentru, reprezentând 
un total de 93,0215% din capitalul social. Structura sintetică a 

acționarilor societății REGAL SA este conform evidențelor de 
la Depozitarul Central anexată la prezenta hotărâre. ANEXA 
la Hotărârea AGEA nr.2 din 30.09.2021. Structura sintetică a 
acționarilor societății REGAL SA conform evidențelor de la 
Depozitarul Central la data de 17.09.2021 este următoarea: 
-EVERGENT INVESTMENTS SA Bacău: Număr de acțiuni 
deținute de: 1.116.258 acțiuni reprezentând 93,0215% din 
totalul capitalului social, -Autoritatea Pentru Administrarea 
Activelor Statului București: Număr de acțiuni deținute de: 
29.035 de acțiuni reprezentând 2,4196% de acțiuni din totalul 
social, -Persoane fizice: Număr de acțiuni deținute de: 53.543 
de acțiuni reprezentând 4,4619% din totalul capitalului social, 
Persoane juridice: Număr de acțiuni deținute de alte: 1.164 de 
acțiuni reprezentând 0,0970% din totalul capitalului social.

LICITAȚII
l The Bigb Food SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL scoate la vânzare in bloc prin licitaţie publică o serie de 
bunuri mobile pentru desfasurarea activitatii de shaormerie: 
mese de lucru, aparate pentru shaorma, dulapuri frigorifice, 
instalatie incalzire-ventilatie etc. pornind de la pretul de 
44.936,13 lei TVA inclus. Lista completa a bunurilor se poate 
studia la sediul lichidatorului judiciar. Persoanele interesate vor 
cumpăra caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar și vor 
depune documentele de participare la licitaţie cu cel putin o zi 
inaintea datei licitatiei, ora 15.00. Licitatia va avea loc in data 
de 12.10.2021, ora 13.00 la sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 
0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în 
datele de 19.10.2021 si 26.10.2021 la aceeași oră, în același loc.

l Anunţ privind organizarea licitaţiei publice deschise pentru 
concesionarea unui imobil teren în suprafaţă de 85 mp, situat 
în Municipiul Drăgășani, str. Batca, nr. 2, aparţinând dome-
niului public al localităţii. 1. Informații generale privind loca-
torul, precum: denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, 
datele de contact, persoana de contact; U.A.T. Municipiul 
Drăgășani, CIF: 2573829, cu sediul in Piaţa Pandurilor, nr. 1, 
judeţul Vâlcea, telefon: 0250/811990; fax: 0250/811990; e-mail: 
dragasani@vl.e-adm.ro; primaria.dragasani@yahoo.com; 
persoană de contact: Mișcoci Daniela,  e-mail persoană de 
contact: miscoci_daniela@yahoo.com. 2. Informații generale 
privind obiectul închirierii, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat. Obiectul concesionării 
prin licitaţie publică deschisă, pe o perioadă de 49 ani, îl 
constituie terenul situat în Municipiul Drăgășani, str. Batca  
nr. 2, în suprafaţă de 85 mp, ce aparţine domeniului public al 
municipiului, liber de sarcini, înregistrat în Cartea Funciară 
sub nr. 35764. Concesionarea se face conform Hotărârii de 
Consiliu Local nr. 63/27.09.2021 și O.U.G. nr. 57/2019. 3. 
Informații privind documentația de atribuire: Se găsesc în 
Caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire. Documentaţia de atribuire se 
poate ridica de la sediul Primăriei Municipiului Drăgășani – 
Birou contracte. 3.2. Denumirea și datele de contact ale servi-
ciului /compartimentului din cadrul locatorului, de la care se 
poate obține un exemplar din documentația de atribuire; 
Documentaţia de atribuire se poate obţine de la Direcţia 
Administrării Domeniului Public și Privat  din cadrul U.A.T. 
- Municipiul Drăgășani, din Piaţa Pandurilor, nr.1. 3.3. Costul 
și condițiile de plată pentru obținerea documentației de atri-
buire, unde este cazul;  Preţul caietului de sarcini este de 54 lei 
și se poate achita cu numerar la casieria Primăriei Munici-
piului Drăgășani. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor : 20.10 2021, ora: 16.00. 4. Informații privind ofertele: 
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Ofertele se vor prezenta conform Caietului de sarcini. 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 27.10.2021, ora 16.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele:  Ofertele se depun la 
Regitratura Primăriei Municipiului Drăgăşani din Piaţa 
Pandurilor, nr. 1. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă. Oferta se va depune intr-un singur 
exemplar. 5. Data, ora şi locul la care se  va desfăşura  şedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 28.10.2021, ora 9.00, în Sala 
de Ședinţe a Consiliului Local al U.A.T. - Municipiul Drăgă-
şani, din Piaṱa Pandurilor, nr. 1. 6. Instanța competentă în 
soluționarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanței; Judecătoria Municipiului Dăgăşani din str. Gib 
Mihăescu, nr. 25, judecatoriadragasani@yahoo.com, tel/fax: 
0250/810631. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării:  01.10.2021.

l Subscrisa S.C. Motiv8 Print S.R.L. – în faliment, cu sediul în 
localit. Reşița, str. P, Maior, nr. 30B, sc.2, parter, jud. Caras-Se-
verin, prin lichidator judiciar LICEV GRUP S.P.R.L., vă facem 
cunoscut faptul că în data de 13.10.2021, ora 13,00, va avea loc 
la sediul lichidatorului judiciar din Reşița, str. Horea, bl. A2, 
parter, jud. Caraş-Severin, licitația publică cu strigare privind 
vânzarea a următoarelor bunuri mobile: 1.Imprimanta Konika 
Minolta BizHub 6500 – 1.033 euro +TVA, reprezentând 35% 
din raportul de evaluare; 2.Gravator – CNC BZT PFE 1000 – 
PX – 1.120 euro +TVA, reprezentând 35% din raportul de 
evaluare. In cazul in care bunurile scoase la licitaţie nu se vând 
la data stabilită, următoarele licitații vor avea loc în astfel: 
27.10.2021, 10.11.2021 şi 24.11.2021, ora 13,00 la sediul lichida-
torului judiciar, la acelasi pret. Caietul de sarcini se poate achi-
ziţiona de la sediul  lichidatorului judiciar la valoarea 50 lei+ 
TVA /bun. Inscrierea la licitaţie si achizitionarea caietului de 
sarcini se poate face in fiecare zi de luni pana vineri  cu exceptia 
zilei in care are loc licitaţia.  Garanţia de participare la licitaţie 
este de 10% din pretul de pornire al licitatiei. Vizitarea bunurilor 
scoase la vânzare se poate efectua cu o programare prealabilă. 
Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255/212.940 
sau la sediul lichidatorului judiciar.

l Subscrisa S.C. Siro Deserts.R.L. in procedura simplificata, cu 
sediul in Reşiţa, str. Libertatii, nr. 15, jud. Caraş-Severin, Număr 
de ordine în registrul comerţului  J11/300/2014, CUI 33340017 
vă face cunoscut faptul ca in data de 13.10.2021, ora 14,00 va 
avea loc la sediul lichidatorului judiciar LICEV GUP SPRL din 
Reşiţa, str. Horea bl.A2, parter, licitaţia publică cu strigare 
privind vânzarea bunului: 1). Aparat gheţă Whirlpool la preţul 
de 600 lei + TVA, reprezentând 50% din preţul de evaluare; In 
cazul in care bunul mobil nu se valorifică la data stabilită urma-
toarele licitatii vor avea loc astfel: 27.10.2021, 10.11.2021, 
24.11.2021, ora 11,00 la sediul lichidatorului judiciar, la acelasi 
pret. Caietul de sarcini se poate achiziţiona de la sediul lichida-
torului judiciar la preţul de 20 lei+TVA. Inscrierea la licitaţie si 
achizitionarea caietului de sarcini se poate face in fiecare zi de 
luni pana vineri  cu exceptia zilei in care are loc licitaţia. 
Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din pretul de 
pornire al licitatiei. Informatii suplimentare se pot obtine la 
telefon 0255.212.940 sau la sediul lichidatorului judiciar.

l SPLDP Dolj SA Craiova, str.Drumul Jiului 10, organizează 
în data de 20.10.2021, ora 11.00, licitație pentru utilaje. Bunu-
rile scoase la licitație pot fi văzute la punctul de lucru Cernele 
şi la punctul de lucru Lazu. Lista cu aceste bunuri va fi afişată 
la sediul societății din Craiova, str.Drumul Jiului, 10. Taxa de 
participare este de 100Lei. Garanția de participare este de 10% 
din prețul de începere a licitației. Documentele de participare 
la licitație vor fi depuse la sediul societății din str.Drumul 
Jiului, 10, Craiova, până la data de 15.10.2021. În caz de 
neadjudecare, data de desfăşurare a următoarelor două lici-
tații este 27.10.2021, cu depunerea documentelor de partici-
pare până pe data de 25.10.2021, respectiv 03.11.2021, cu 
depunerea documentelor de participare până pe data de 
01.11.2021. Informații Ia telefon: 0251.416.760.

l 1.Informații generale privind concedentul, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: UAT 
Comuna Berezeni, Str. Principală, județul Vaslui, telefon/fax: 
0235/431.326/0235/431.122, e-mail: berezeniprimaria@yahoo.
com, cod fiscal 3552085. 2.Informații generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care 

urmează să fie concesionat: suprafața totală de 18,4086 ha 
teren categoria de folosință „arabil”: -trup I -număr cadastral 
75413 -suprafață de 13,09ha, Tarla 43, Parcela 720 (stația de 
epurare), vecinătăți: N -DE (drum exploatare), E -Hotar 
comuna Fălciu, V -DE (drum exploatare), S -proprietatea 
primăriei; -trup II -număr cadastral 72592 -suprafață de 
2,27ha, Tarla 86, Parcela 2076A, vecinătăți: N -CN (canal) 
2061, E -CN (canal) 1533,V -CN (canal) 2061, S -DE (drum 
exploatare) 748; -trup III -număr cadastral 75343 -suprafață 
de 2,3338ha, Tarla 89, Parcela 317, vecinătăți: N -proprietăți 
particulare, E -DE (drum exploatare), V -DJ (drum județean) 
244A, S -Școala Muşata; -trup IV -număr cadastral 75344 
-suprafață de 0,7148ha, Tarla 89, Parcela 315, vecinătăți: N 
-Școala Muşata, E -DE (drum exploatare), V -DJ (drum 
județean) 244A, S -DE (drum exploatare), aparținând dome-
niului privat al Comunei Berezeni, județul Vaslui, conform 
O.U.G. nr.57/03.07.2019 şi conform H.C.L.nr.38 din data de 
23.06.2021 şi H.C.L.nr.47 din data de 19.08.2021. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației 
de atribuire: documentația de atribuire se poate ridica, la 
cerere, de la sediul Primăriei Comunei Berezeni, județul 
Vaslui. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului 
din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atribuire: Compartimentul agricol al 
Primăriei Comunei Berezeni, Str. Principală, județul Vaslui. 
3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul: 20Lei/exemplar, se poate achita cu 
numerar la Casieria Primăriei Comunei Berezeni. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 20/10/2021, ora 
16.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 03/11/2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Berezeni, Str.Prin-
cipală, județul Vaslui. 4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: două exemplare (original şi 
copie). 5.Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică 
de deschidere a ofertelor: 04/11/2021, ora 10.00, sala de şedințe 
a Consiliului Local al Comunei Berezeni, Str.Principală, 
județul Vaslui. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax 
şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Vaslui, Vaslui, Str.Ștefan cel Mare, nr.54, județul 
Vaslui, cod poştal 730171, telefon/fax Registratură 
0235.311.582, Prim-grefier 02353.124.32, e-mail: mirela.
pavel@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 04.10.2021.

l Comuna Recea, judeţul Maramureş, organizează la sediul 
primăriei din localitatea Recea, str.Primăriei nr.2, în data de 
26.10.2021, ora 10.00, licitaţie publică pentru concesionarea 
următoarei suprafeţe de teren: -Teren în suprafaţă de 1.500mp 
din nr.cadastral 130572. Terenul este situat în municipiul Baia 
Mare, strada Mărgeanului, având ca destinaţie activități 
industriale. Condiţiile de participare sunt cele prevăzute în 
caietul de sarcini şi în documentaţia de atribuire, care pot fi 
achiziţionate de la sediul Primăriei Recea, Compartiment 
Taxe şi Impozite. Ofertele se depun la sediul Primăriei 
Comunei Recea, în două plicuri sigilate, conform instrucţiu-
nilor cuprinse în documentaţia de atribuire. Planul de ampla-
sament, caietul de sarcini, condiţiile de participare, 
documentaţia de atribuire şi informaţii suplimentare se pot 
obţine de la Primăria Comunei Recea, telefon: 0262.287.202 
sau e-mail: office@primaria-recea.ro

l Continental 2000 S.P.R.L.-în calitate de lichidator judiciar al 
societății EXPLOATAREA MINIERA HARGHITA SA-în 
faliment, vinde prin licitație publică în data de 06.10.2021, 
următoarele bunuri imobile/mobile aflate în proprietatea socie-
tății: Ora 10.00, Bunuri mobile compuse din: 1.Excavator 
UNEX E303 -nefuncțional, proiectat pentru lucrări de 
construcție şi minerit, vârsta cronologică 29 ani -135.181Lei; 2. 
Auto Hummer H2 HR 15 EMH, nefuncțional, benzină, 
5267cmc, 237KW, caroserie corodată -9790Lei; 3. Auto Dacia 
Solenza- HR 04 NNE, nefuncțională, caroserie corodată, 
benzină, 1390cmc, an de fabricație 2004, km -824 Lei; 4.
Volkswagen Transporter -HR 24 NMT, nefuncțională, caroserie 
corodată, diesel, km, 1896cmc, an de fabricație 1998 -1.649Lei; 
5.Toyota Land Cruiser J 10 -HR 11 EMH, nefuncțională, caro-
serie corodată, diesel, km-, 1896cmc, an de fabricație 1998 

-16.492Lei; Ora.11.00, Bunuri imobile compuse din: 1.Teren 
Zona Jigodin, M-Ciuc, jud.Harghita în suprafață de 63.385mp, 
categoria de folosință -altele - C.F.52242 a loc.Miercurea Ciuc, 
jud.Harghita. Pret de pornire la licitație: 649.459Lei; 2. Teren 
extravilan în suprafață de 9.786mp, C.F.51108 a loc.Ciceu/
Siculeni, jud.Harghita, situat în zona perimetrului miner 
Harghita Băi- la prețul de 204.906Lei; 3.Teren extravilan în 
suprafață de 905mp, C.F.51138 a loc.Ciceu/Siculeni, jud.
Harghita, situat în zona perimetrului miner Harghita Băi -la 
prețul de 1.896 Lei; 4.Teren intravilan în suprafață de 
33.476mp, C.F.52696 a loc.Harghita Băi, jud.Harghita, situat în 
zona perimetrului miner Harghita Băi -la prețul de 
1.594.890Lei; 5.Teren extravilan în suprafață de 221.881 mp, 
C.F.51135 a loc.Ciceu/Siculeni, jud.Harghita, reprezentând iaz 
de decantare -la prețul de 465.462 Lei; Ora 12.00, Bunuri 
imobile situate în localitatea Voşlăbeni, jud.Harghita, compuse 
din: 1. Ansamblu imobil situat în Voşlobeni, respectiv: teren 
intravilan în suprafață de 12.383mp+remiză locomotivă 122mp, 
linie electrică 20KW -10.315ml. Preț de pornire la licitație total/
ansamblu: 1.201.565Lei. 2.Linie triaj nr.inventar 100341. Bunul 
a fost ca mijloc fix şi reprezintă 1.400m.l.cale ferată construită 
în anul 1975. Prin actul administrativ nr.214 din 10.11.2017 
linia de triaj -nr.inv.100341 a fost trecută în CF nr.51901 al loc.
Voşlăbeni la poz.A1.77 nr.51901-C77 ca şi -construcții indus-
triale şi edilitare, suprafață măsurată de 3490mp, situație juri-
dică fără acte la prețul de 3.838.444Lei. 3.Linie racord CFN 
nr.de inventar 100340. Bunul a fost ca mijloc fix şi reprezintă 
1.920ml cale ferată construită în anul 1975. Prin actul adminis-
trativ nr.220 din 02.11.2017 linia de racord CFN -nr.inv.100340 
a fost trecută în CF nr.51798 al loc.Voşlăbeni la poz.A1.2; A1.4; 
A1.9; A1.10; A1.11; A1.12; A1.13; A1.14; A1.15; A1.16; A1.17; 
A1.22; A1.23; A1.24; A1.25; A1.26; A1.27; A1.28; A1.29; A1.31; 
A1.32; A1.33; A1.34; A1.35; A1.36; A1.37; A1.38; A1.39; A1.40; 
A1.41 ca şi -construcții industriale şi edilitare, suprafață măsu-
rată de 4608mp, situație juridică- fără acte la prețul de 
6.044.067Lei. În cazul nevalorificării bunurilor, licitațiile se vor 
relua în 13.10.2021, 20.10.2021, 28.10.2021 şi 04.11.2021 în 
acelaşi loc şi aceleaşi condiții. La prețurile de pornire se adaugă 
TVA în funcție de legislația în vigoare. Vânzările vor avea loc la 
sediul lichidatorului judiciar din Sfântu Gheorghe, str.Crân-
gului nr.12, bl.9, sc.B, ap.4, parter. Pentru participarea la licitație 
este obligatorie achiziționarea caietului de sarcini. Garanția de 
participare la licitație este de 20% din prețul de pornire. 
Înscrierea la licitație se face cel târziu cu o oră înainte de înce-
perea şedinței de licitație. Informații prin e-mail: contact@
continental2000.ro sau la telefoanele: 0267.311.644; 
0728.137.515 -şi pe pagina de internet: www.continental2000.ro.

l 1.Informații 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: Municipiul Aiud, C.I.F. 4613636, str.Cuza Vodă, nr.1, 
Aiud, județul Alba, telefon 0258/861.310, fax 0258/861.280, 
e-mail: office@aiud.ro, persoană de contact Ovidiu Ranca 
-Direcția Arhitect-şef, e-mail: tehnic@aiud.ro. 2. Informații 
generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi 
identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Obiectul 
concesiunii îl constituie imobilul teren intravilan şi clădire, 
situat în: Aiud, Str. Cuza Vodă, nr.7-8, compus din teren în 
suprafață de 94mp, înscris în C.F. nr.75025, şi clădire compusă 
din apartament nr.1 înscris în CF nr.72128-C1-U2, apartament 
nr.2, înscris în CF nr.72128-C1-U3 şi apartament nr.3 (subsol) 
înscris în CF nr.72128-C1-U4, aflate în domeniul privat al 
Municipiul Aiud. Concesionarea se face conform H.C.L. 
nr.199/19.08.2021 şi O.U.G. nr.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 atri-
buire: Direct de la sediul Primăriei Municipiului Aiud -Direcția 
Arhitect-şef, în baza unei solicitări scrise. 3.2.Denumirea şi 
datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul 
vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documen-
tația de atribuire: Direcţia Arhitect-şef din cadrul Primăriei 
Municipiului Aiud, telefon 0258/861.310, int.1039, e-mail: 
tehnic@aiud.ro. 3.3.Costul şi condițiile de plată pentru obți-
nerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ: 50 lei/docu-
mentație, care se achită în numerar la Casierie sau în contul 
RO84TREZ00421360250XXXXX, deschis la Trezoreria 
Municipiului Aiud. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifică-

rilor: 21.10.2021, ora 12.00. 4. Informații privind ofertele: 
Conform documentației de atribuire. 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 01.11.2021, ora 12.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Municipiul Aiud, str.Cuza Vodă, nr.1, 
județul Alba, Primăria Municipiului Aiud, Centrul de Infor-
mații pentru Cetățeni. 4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă oferta: 1 (unu) exemplar original, într-un plic 
sigilat. 5.Data şi locul la care se va desfăşura şedința publică de 
deschidere a ofertelor: 02.11.2021, ora 12.00, la sediul Primăriei 
municipiului Aiud, str.Cuza Vodă, nr.1, sala de şedințe. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/sau adresa de e-mail 
ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Alba -Secția de 
Contencios Administrativ şi Fiscal, Piața Iuliu Maniu, nr.24, 
Alba Iulia, județul Alba, telefon 0258/813510, e-mail: tribuna-
lulalba@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 04.10.2021.

l Comuna Ţibăneşti, cu sediul în loc. Ţibăneşti, jud. Iaşi, cod 
fiscal 4540267, tel/fax: 0232326400 /0232326401, e-mail: 
primaria_tibanesti@yahoo.com, contact@primariatibanesti.ro, 
organizează licitaţie pentru închiriere spaţiu în 37,44 mp 
(camera 6) amplasat în imobilul situat în bl.L, sc.A, parter, din 
satul Ţibăneşti, comuna Ţibăneşti, str. Fierarului, nr.11, pentru 
desfăşurarea de servicii bancare pe o perioadă de 10 ani, 
proprietate publică a Consiliului Local Ţibăneşti, judeţul Iaşi, 
conform HCL 102/27.08.2021. Ofertanţii sunt obligaţi să 
achite la caseria Primăriei Ţibăneşti taxa de participare la 
licitaţie în cuantum de 1500 lei şi garanţia de participare în 
valoare de 562 lei până cel târziu 26.10.2021, ora 09.00. Costul 
caietului de sarcini este de 20 lei. Data limită pentru solicitarea 
de clarificări este 18.10.2021 ora 16:00. Data limita de depu-
nere a ofertelor 26.10.2021, ora 09:00, la secretariatul Primă-
riei Ţibăneşti. Ședinţa publică de deschidere a ofertelor va 
avea loc în data de 26.10.2021, ora 10:00 la sediul Primăriei 
Ţibăneşti. Relaţii suplimentarela sediul unităţii sau tel/fax: 
0232326400 /0232326401.

l U.A.T. Comuna Probota, comuna Probota, județul 
Iaşi, C.U.I. 4540364, telefon 0232/297572, email: 
primariaprobota@yahoo.com; Data publicării anun-
țului de licitație în Monitorul Oficial al României- 
27.08.2021; Criteriul de atribuire a contractului de 
vânzare: prețul cel mai ridicat. Numărul ofertelor 
primite şi al celor declarate valabile: 2(două). Ofertele 
declarate câştigătoare: Hobincu Robert- Ionuț, sat 
Probota, Comuna Probota, Județul Iaşi; Vasiliu Aurel, 
sat Probota, Comuna Probota, Județul Iaşi; Roşu 
Marian Cristian, sat Probota, Comuna Probota, 
Județul Iaşi. Litigiile se soluționează de Tribunalul Iaşi, 
Strada Elena Doamna, nr.1A. Dată informare ofertanți 
privind decizia de stabilire a ofertei câştigătoare 
29.09.2020. Data transmiterii anunțului în vederea 
publicării: 06.10.2021.

PIERDERI
l Pierdut Acord 104/01.02.2021 şi Fişa de Valabilitate. Le 
declar nule.

l Pierdut abonament toate traseele Ploieşti pe numele 
Beneduc Petrişor Cristian, clasa a VIII-a şi carnet de note. 
Le declar nule.

l Pierdut carnet student Miu Alin Laurențiu.

l Peştean Darius, pierdut carnet de student. Declar nul.

l Subscrisa Recycle International SRL, având CUI: 
RO22389937, anunțăm pierderea următoarelor docu-
mente: certificat constatator nr.72431 din 11.12.2013 
pentru punctul de lucru din Calea Chişinăului, nr. 22, hala 
C2, Mun. Iaşi, Jud. Iaşi şi certificat constatator nr. 532533 
din 20.07.2012 pentru punctul de lucru Str. Fabricii, nr. 
145/A, Mun.Cluj-Napoca, Jud.Cluj.

DECESE


