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OFERTE SERVICIU
l SC OLIMP IMPEX SRL, angajeaza in Oradea sudor,
pentru detalii tel. 0743022263.
l UM 02043 Brăila, din Ministerul Apărării Naţionale,
organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de personal civil contractual de muncitor calificat I (sudor manual cu flacără de
gaze) în cadrul atelierului plutitor mentenanţă nave şi
tehnică de luptă, studii generale/şcoală profesională/
studii medii, curs de calificare/atestat în meseria de
sudor manual cu flacără de gaze, minim 9 (nouă) ani
vechime în specialitatea postului, astfel: 31.05.2021, ora
10.00- proba practică; 07.06.2021, ora 10.00– interviul.
Data limită de depunere a dosarelor: 21.05.2021, ora
15.30. Locul de desfășurare a probelor: în portul militar
Brăila, localitatea Vărsătura. Depunerea dosarelor de
concurs se va face la sediul UM 02043 Brăila, strada
Calea Călăraşilor nr.273, municipiul Brăila, unde vor fi
afişate şi detaliile organizatorice necesare. Detaliile
organizatorice se pot consulta și pe pagina de internet a
Bazei Logistice Navale „Pontica”, www.bazanavala.ro,
secţiunea anunţuri și pe portalul posturi.gov.ro. Date de
contact ale secretariatului, la telefon: 0239.684.638
int.130 sau 119.
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, Direcția
Administrarea Proceselor DGIF: 1 (unu) post inspector
de specialitate gr.IA, farmacist, nivel studii S, 6 ani şi 6
luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată,
normă întreagă; 2.Direcția Generală Inspecție Farmaceutică, Serviciul Inspecție de bună practică de distribuție:
2 (două) posturi inspector de specialitate gr.II, farmacist
specialist, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate,
perioadă nedeterminată, normă întreagă; 2 (două)
posturi inspector de specialitate gr.IA, farmacist primar,
nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate,
perioadă nedeterminată, normă întreagă. Selecția dosarelor -24.05.2021. Proba scrisă -31.05.2021, ora 10.00.
Probă interviu -07.06.2021, ora 10.00. Data limită
pentru depunerea dosarelor la concurs -20.05.2021, ora
16.00. Relații suplimentare -Serviciul personal, salarizare, tel.+4021/317.11.00, int.307, 418.
l Primăria municipiului Râmnicu Sărat organizează
concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie, vacante de consilier gradul IA în
cadrul Compartimentului Tehnic - Biroul Minitorizare
si Îndrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Intreprinderilor Publice - Aparatul de specialitate al Primarului
Municipiului Râmnicu Sărat. Concursul va avea loc la
sediul Primăriei municipiului Râmnicu Sărat în data de
02 iunie 2021, ora 10:00 - proba scrisă, iar interviul in
data de 07 iunie 2021, ora 10:00. Condiţiile de participare, la concursul menţionat mai sus, sunt cele prevăzute în art.3 din H.G nr.286/2011, actualizată, precum

şi cele specifice şi anume: - studii superioare absolvite cu
diploma, respectiv studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in stiinte
inginereşti; - vechime în specialitatea studiilor:
minimum 7 ani. Aceste condiţii de participare la
concurs se vor afişa la sediul Primăriei municipiului
Râmnicu Sărat, precum şi pe site-ul Primăriei municipiului Râmnicu Sărat www.primariermsarat.ro. Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 10-21
mai 2021. Coordonate de contact: -sediul instituţiei: str.
Nicolae Bacescu, nr.1, mun.Râmnicu Sărat, numărul de
telefon este 0238561946, numărul de fax este
0238561947, adresa de e-mail primarie_rmsarat@
primariermsarat.ro. -persoana de contact: Georgiana
Horohai, şef birou resurse umane.
l Primăria Comunei Osica de Jos, cu sediul în comuna
Osica de Jos, satul Osica de Jos, Str.Dealul Mic, nr.2,
judeţul Olt, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: Șef SVSU, conform
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 31.05.2021, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 07.06.2021, ora 10:00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; -vechime: -; -permis de
conducere categoria B; -disponibilitate la program
flexibil; -domiciliul stabil în comuna Osica de Jos,
județul Olt, constituie avantaj pentru îndeplinirea la
timp a unor atribuții generate de situații de urgență
specifice, în cazul unui punctaj egal. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la concurs în termen de
10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, 21.05.2021, la
sediul Primăriei Comunei Osica de Jos, sat Osica de Jos,
Str.Dealul Mic, nr.2, Județul Olt -Secretariatul comisiei
de concurs. Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei
Comunei Osica de Jos, Str.Dealul Mic, nr.2, persoană de
contact: Torcea Daniela, secretar general al comunei,
telefon 0249/455.015, fax 0249/455.085.
l Liceul de Transporturi Auto, Drobeta Turnu Severin,
jud. Mehedinți, organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi vacante contractuale pe perioadă
nedeterminată și anume: 1 post muncitor III M (1
normă) și 1 post paznic I M (1 normă), în conformitate
cu prevederile H.G nr. 286/2011, cu modificările și
completările ulterioare și a Legii nr.33/2021. Dosarul de
concurs trebuie să cuprindă actele necesare prevăzute de

art.6 din H.G nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Înscrierile se fac la sediul Liceului de
Transporturi Auto din Drobeta Turnu Severin, Bdul
Carol I, nr.5, până la data de 27.05.2021 ora 12. Bibliografia pentru concurs este afișată la sediul Liceului de
Transporturi Auto, Drobeta Turnu Severin. Concursurile se vor desfășura astfel: -proba scrisă în data de
02.06.2021, ora 9, la sediul școlii; -proba interviu în data
de 03.06.2021, ora 9, la sediul școlii. Condiţii specifice de
participare •Muncitor III M: -Studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat; -Atestat în una din următoarele
calificări: electrician joasă tensiune, electrician aparate
și echipamente electrice, electrician în construcții, electrician reparaţii aparatură electrocasnică; -Vechime în
muncă: minim 5 ani. •Paznic I M: -Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; -Atestat pentru exercitarea profesiei de ”Agent pază și ordine”; -Vechime în
muncă: minim 5 ani; -Vechime în specialitatea postului:
minim 1 an. Relații suplimentare la sediul Liceului de
Transporturi Auto din Drobeta Turnu Severin sau la
telefon: 0728833331, persoana de contact Prodan
Claudia.
l Unitatea Administrativ Teritorială -Comuna Ivești,
județul Galați, cu sediul în: localitatea Ivești, Str.General
Eremia Grigorescu, nr.451, jud.Galați, CUI: 3601986,
organizează concurs, pentru ocuparea următoarelor
posturi contractuale vacante, pe o perioadă nedeterminată, aprobate prin H.G.nr.286/2011, modificată şi
completată de H.G.nr.1027/2014: -Muncitor necalificat,
Compartimentul Strategie romi; -Muncitor calificat I,
Compartimentul Gospodărie locală. Condiţii specifice
de participare la concurs: 1)muncitor necalificat, în
cadrul Compartimentului Strategie Romi: a)studii generale; b)vechime în muncă -nu se solicită. 2)muncitor
calificat I, în cadrul Compartimentului Gospodărie
locală: a)studii generale; b)să dețină permis de conducere categoriile B1, B, C1, C, BE, C1E, CE; c)vechime în
muncă -minimum 3 ani. Concursul se va organiza la
sediul UAT -Comuna Ivești, județul Galați, cu sediul în:
localitatea Ivești, Str.General Eremia Grigorescu, nr.451,
jud.Galați, conform următorului calendar: -21.05.2021,
ora 16.00 -data limită pentru depunerea dosarelor;
-31.05.2021, ora 10.00 -proba scrisă (Sunt declaraţi
admişi la proba interviu candidaţii care au obţinut
minimum 50 de puncte conform prevederilor art.28
alin.3 lit.a din H.G.nr.286/2011); -data și ora interviului
vor fi comunicate ulterior. Detalii privind condiţiile
specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile

accesând site-ul: www.comunaivestiprimar.ro Monitorul
Oficial/Alte documente/Alte tipuri de documente.
Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei
Comunei Ivești, judeţul Galați, str.Gen.Eremia Grigorescu nr.451, comuna Ivești, județul Galați, telefon
0236/866.004 int.23, fax 0236/833.726 sau e-mail:
ivesti@gl.e-adm.ro. Persoana de contact: doamna
Voinea Liliana -Elena, funcţia publică deţinută
-inspector debutant.

CITAȚII
l Se citeaza Tifigiu Valeria Mihaita, Ilina Vasile Gica si
Ilina Viorel, in calitate de parati in dosar 8655/204/2017
cu termen la data de 09.06.2021, orele 09.00-10.30 la
Judecatoria Campina.
l Se citează pârâtul Rusu Sergiu, cu ultimul domiciliu
în Chișinău, comuna Stăuceni, strada Msateeviei, 15,
ap.1, Republica Moldova, la Tribunalul Vaslui, termen la
4 iunie 2021, în dosarul 2109/89/2020, obiect recunoaștere hotărâre străină, în contradictoriu cu reclamanta
Rusu Natalia.

ANUNȚURI
l Numitul Bălan Radu, născut la data de 17.03.1967, în
Mun. Pitești, județul Argeș, cu ultimul domiciliu în
Germania, Blumenstr. 4, 78591, Durchhausen este citat
la Judecătoria Rm. Vâlcea, în data de 11.05.2021, ora
10.00, complet Civil C10, în calitate de pârât, în dosarul
civil nr. 12514/288/2020, având ca obiect partaj judiciar
privind pe reclamanta Bălan Elena și pe pârâtul Bălan
Ion-Cosmin.

SOMAȚII
l Somație. În baza cererii de dobândire a dreptului de
proprietate prin uzucapiune, formulată de petenta
NAGY ERZSEBET, cu privire la imobilul teren în
suprafață de 700mp situat în comuna Eremitu, sat
Eremitu, nr.472, jud.Mureș, categorie de folosință curți,
construcții și casă de locuit cu 1 nivel, suprafață
construită la sol: 109mp, înscris în cartea funciară
nr.50576 Eremitu, nr. cad, nr. top: 50576, nr. 50576-C1,
proprietatea defuncților Kovacs Berta și Kovacs Karoly.
Prin prezenta se somează toți cei interesați asupra
împrejurării că pot formula opoziție la cererea de uzucapiune ce formează obiectul dosarului nr.2202/320/2021 al
Judecătoriei Tg-Mureș, cu termen de judecată la data de
07.09.2021, ora 08.30, în caz contrar, în termen de 1 lună
de la emiterea celei din urmă publicații, se va trece la
judecarea cererii.

DIVERSE
l Awad Ruxanda din București, Str.Bucur, nr.3A,
Sectorul 4, în calitate de titular al planului „PUZ Copăceni, Ansamblu De Locuințe”, anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de
mediu pentru planul menționat și declanșarea etapei de
încadrare. Prima versiune a planului poate fi consultată
la sediul Agenției Regionale de Protecție a Mediului
București din Aleea Lacul Morii, nr.1 (în spatele benzinăriei Lukoil), sector 6, de luni până joi, între orele 09.0011.00. Observații/comentarii și sugestii se primesc în scris
la sediul ARPMB, în termen de 18 zile de la data publicării anunțului.
l SC Crispy House SRL având sediul în Calea Aurel
Vlaicu nr. 10-12 stand S250B spatiul STORAGE S4
incinta Atrium Mall etaj II, Arad, titular al planului/
programului „Construire Hala P+2e Sala De Evenimente, Depozitare, Logistica Si Servicii” intravilan
comuna Livada CF 302141 Livada, anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a
avizului de mediu pentru planul/programul menţionat şi
declanşarea etapei de încadrare. Prima versiune a
planului/programului poate fi consultată la sediul APM
ARAD, strada Splaiul Muresului, FN, localitatea Arad,
judeţul Arad, de luni până joi între orele 09 - 16:00,
vineri între orele 09 - 13:00. Observaţii/comentarii şi
sugestii se primesc în scris la sediul APM ARAD, în
termen de 15 zile de la data publicării anunţului.
l Unitatea Administrativ Teritorială Viziru din Judeţul
Brăila anunţă publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 25, 26 începând cu data de 13.05.2021 pe o perioadă de 60 de zile,
la sediul Primăriei Comunei Viziru, conform art. 14 alin.
1 şi 2 din Legea Cadastrului şi a Publicităţii Imobiliare
nr. 7/1996 republicată cu modificările şi 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.
l RNP-Romsilva Direcția Silvică Mehedinți, Ocolul
Silvic Orșova, titular al Planului „Amenajamentul silvic
al O.S.Orșova -U.P.I Elișeva, U.P.II Svinița, U.P.III Baia
Nouă, U.P.IV Prisaca, U.P.V Mraconia, U.P.VI Radu,
U.P.VII Corbu, U.P.VIII Ogradena, U.P.IX Eșelnița,
U.P.X Orșova” anunță publicul interesat asupra disponibilizării proiectului de plan și finalizării Raportului de
Mediu și Studiului de Evaluarea Adecvată. Consultarea
planului, a Raportului de Mediu și Studiului de Evaluarea Adecvată se poate realiza la sediul titularului, zilnic
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între orele 10.00-15.00. Comentariile și propunerile se
vor transmite în scris la sediul titularului și la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului Mehedinți, str.Băile
Romane, nr.3, Drobeta Turnu Severin în termen de 45
zile calendaristice. RNP-Romsilva Direcția Silvică
Mehedinți, Ocolul Silvic Orșova, titular al Planului
„Amenajamentul silvic al O.S.Orșova -U.P.I Elișeva,
U.P.II Svinița, U.P.III Baia Nouă, U.P.IV Prisaca, U.P.V
Mraconia, U.P.VI Radu, U.P.VII Corbu, U.P.VIII Ogradena, U.P.IX Eșelnița, U.P.X Orșova” anunță publicul
interesat asupra dezbaterii publice a Raportului de
Mediu și Studiului de Evaluarea Adecvată, care va avea
loc în data de 22.06.2021. Prezentarea Raportului de
Mediu se va face începând cu ora 11.00, la sediul
Ocolului Silvic Orșova, Str.Banatului, nr.92, Municipiul
Orșova, Jud.Mehedinți.
l Notificare privind deschiderea procedurii falimentului - procedura generală: Date privind dosarul: Număr
dosar: 5531/115/2016, Tribunalul Caraş-Severin Secţia a
II-a Civilă, de Contencios, Administrativ şi Fiscal ; Judecător sindic: Deteșan Daniela. Arhiva/registratura
instanţei: Adresa: Horea, nr. 2-4, Reşiţa, Jud. Caraş-Severin, Număr de telefon: 0255/213.304 programul
arhivei/registraturii instanţei: 9-12. Debitor: Societatea
Cooperativă Meșteșugărească COM GRUP ; Cod Unic
de Înregistrare: 18162889; Sediu social: Reșiţa, B-dul
Revoluția din Decembrie, nr. 1A, Jud. Caraş-Severin ;
Număr de Ordine în Registrul Comerţului: C11/38/2005.
Lichidator judiciar: Darada Insolv I.P.U.R.L.; Cod de
Identificare Fiscală: 31022114; Sediul ales: Reşiţa, P-ţa 1
Decembrie 1918, Nr.7, et.2, cam.21, Jud. Caraş-Severin;
Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: RFO II – 0639/2012; Telefon: 0355/429.116; Fax:
0355/429.117. Subscrisa Darada Insolv I.P.U.R.L. în
calitate de lichidator judiciar al debitorului Societatea
Cooperativă Meșteșugărească COM GRUP., conform
Sentinţei Civile nr. 83/JS din data de 22.04.202. Notifică
Deschiderea procedurii falimentului - procedura generală - împotriva debitoarei Societatea Cooperativă
Meșteșugărească COM GRUP.Debitorul Societatea
Cooperativă Meșteșugărească COM GRUP are obligaţia
ca până cel târziu la data de 24.05.2021 să predea gestiunea către lichidatorul judiciar, împreună cu lista actelor
și operațiunilor efectuate după deschiderea procedurii.
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere
a creanţelor asupra averii debitoarei, născute dupa data
deschiderii procedurii este: 07.06.2021. Termenul limită
de verificare a creanţelor, de admitere, afişare şi publicare a Tabelului suplimentar al creanţelor este:
08.07.2021. Contestațiile la tabelul suplimentar al creanţelor pot fi depuse în termen de 7 zile de la data publicării tabelului suplimentar în BPI. Termenul pentru
întocmirea, depunerea și publicarea Tabelului definitiv
consolidat al creanţelor este: 09.08.2021.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL reprezentata
prin asociat coordonator LISCAN AUREL, in calitate
de lichidator judiciar al Transmoldavia SA desemnat
prin hotararea nr.2483 din data de 29.04.2021, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in
dosar nr. 26438/3/2006, notificã deschiderea falimentului
prin procedura generala prevazuta de Legea nr.85/2006
împotriva Transmoldavia SA, cu sediul in Sat Dobreni,
Comuna Dobreni, Strada Lascăr Catargiu, Nr. 1, Judet
Neamţ, CUI 2040249, numar de ordine in registrul
comertului J27/1187/2006. Persoanele fizice si juridice
care inregistreaza un drept de creanta nascut dupa data
deschiderii procedurii insolventei impotriva Transmoldavia SA vor formula declaratie de creanta care va fi
inregistrata la grefa Tribunalului Bucureşti - secţia a
VII-a civila, cu referire la dosarul nr. 26438/3/2006, in
urmatoarele conditii: a) termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor in tabelul suplimentar al creantelor 14.06.2021; b) termenul limita
pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si
comunicarea tabelului suplimentar al creantelor
14.07.2021; c) termenul pentru depunerea contestatiilor
la tribunal, care va fi de 7 zile de la publicarea în BPI a
tabelului suplimentar; d) termen pentru intocmirea si
afisarea tabelului definitiv consolidat 13.08.2021.

VÂNZĂRI DIVERSE
l Bucureștii Noi, parc Bazilescu, garsonieră 29 mp,
proprietar, bloc 2012, centrală, intabulare, 30.500E.
0765.434.973

ADUNĂRI GENERALE
l Administratorul societatii Solar SA, cu sediul in
Ploiesti, Str. Poligonului, nr. 2, Judetul Prahova, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa
Tribunalul Prahova sub nr. J29/1101/2001, avand CIF
RO14344934, in temeiul dispozitiilor Legii nr.31/1990,
republicata, cu completarile si modificarile ulterioare si
ale actului constitutiv, convoaca Adunarea Generala
Ordinara a Actionarilor societatii, pentru data de
08.06.2021, ora 8.00, care se va tine la sediul acesteia
situat in Ploiesti, Str. Poligonului, nr. 2, Judetul Prahova,
avand urmatoarea ordine de zi: 1. Se supune aprobarii
actionarilor repartizarea profitului catre actionari
aferent trimestrului I al exercitiului financiar 2021, in
limita profitului contabil net realizat la 31.03.2021. 2. Se
supune aprobarii imputernicirea unei persoane pentru
indeplinirea formalitatilor necesare pentru publicarea si
inregistrarea Hotararii Adunarii Generale Ordinara a
Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe
langa Tribunalul Prahova. La adunare pot participa toti
actionarii, personal sau prin mandatar, conform dispozitiilor statutare. In cazul in care nu se vor indeplini
conditiile legale privind cvorumul si valabilitatea deliberarilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
societatii SOLAR S.A., se va tine in data de 09.06.2021,
la aceeasi ora, adresa si avand aceeasi ordine de zi.
l Convocare: Consiliul de Administratie al Societatii
ICPE S.A., cu sediul in Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii nr.
313, sector 4, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr.
J40/21438/1992, avand Codul unic de inregistrare
423140 („Societatea”), Avand in vedere Cererea actionar u l u i m a j o r i t a r S I F M u n t e n i a S . A . n r.
3149/104319/09.10.2020, inregistrata la Societate sub nr.
1414/09.10.2020, In temeiul art. 119 alin. (1) din Legea
societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare si al Actului Constitutiv al Societatii, CONVOACA Adunarea Generala Extraordinara
(AGEA) si Adunarea Generala Ordinara (AGOA) a
actionarilor Societatii pentru data de 08.06.2021, incepand cu ora 09:00 (AGEA), respectiv incepand cu ora
11:00 (AGOA), la adresa din Mun. Bucuresti, Bd. Mircea
Eliade nr. 113A, Sala de conferinte mezanin Hotel
Diesel, sector 1. La Adunarile Generale au dreptul sa
participe si sa voteze, potrivit legii, toti actionarii Societatii inregistrati in Registrul actionarilor Societatii la
data de 12.05.2021, care este stabilita ca Data de Referinta. In situatia in care nu se intruneste cvorumul legal
si statutar pentru validitatea deliberarilor, Adunarea
Generala Extraordinara, respectiv Adunarea Generala
Ordinara, se vor intruni, in a doua convocare, la data de
09.06.2021, la aceleasi ore, in acelasi loc, cu aceleasi
ordini de zi si Data de Referinta. Ordinea de zi a
Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii este urmatoarea: 1. Aprobarea modificarii prevederilor Actului Constitutiv al Societatii ICPE S.A., dupa
cum urmeaza: 1.In art. 2, art. 10. alin. (1) si (2) si in art.
22 alin. (1) termenul „statut” se inlocuieste cu sintagma
„Act constitutiv”, iar in art. 17 alin. (2) lit. h) se inlatura
sintagma „Statutul ICPE”. 2.In art. 8 alin. (2), denumirea “SIF Muntenia” se corecteaza in “SIF Muntenia
S.A.”. 3.Art. 9 alin. (1) se completeaza si va avea urmatorul continut: “(1) Toate actiunile societatii sunt nominative, ordinare si emise in forma dematerializata.”
4.Art. 12 alin. (5) si (6) se abroga, iar alineatele urmatoare se renumeroteaza. 5.Art. 12 alin. (5) se modifica si
va avea urmatorul continut: „(5) Actionarii pot participa
si vota in adunarile generale ale actionarilor personal sau
prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate
pentru respectiva adunare generala. Procurile de reprezentare vor fi depuse la societate in original, cu cel putin
48 ore inainte de respectiva adunare generala a actionarilor.” 6.Art. 13 alin. (2) se modifica si va avea urmatorul

continut: „(2) Convocarea se publica in Monitorul Oficial
al Romaniei, Partea a IV-a, si in unul dintre ziarele de
larga raspandire din localitatea in care se afla sediul
societatii sau din cea mai apropiata localitate.” 7.In art.
13 alin. (3) se elimina „(...) si manageriala (...)”. 8.In art.
13 alin. (5) teza II se completeaza si va avea urmatorul
continut: „(5) (...) Cererile se inainteaza Consiliului de
administratie in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari. (...)” 9.In art. 13 alin. (5) teza III
se elimina „(...) si manageriala (...)”. 10.In art. 13 alin. (8)
in partea finala se adauga: „(...) si prezentului Act constitutiv.” 11.Art. 13 alin. (10) se modifica si va avea urmatorul continut: „(10) In cazul in care societatea detine o
pagina de internet proprie, documentele prevazute in
alin. (9), convocarea si orice alt punct adaugat pe ordinea
de zi la cererea actionarilor, se publica si pe pagina de
internet, pentru accesul liber al actionarilor, pe baza unei
parole, conform unei proceduri ce urmeaza a fi comunicata.” 12.Art. 14 alin. (1) se modifica si va avea urmatorul continut: „(1) Pentru validitatea deliberarilor
adunarii generale ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin 50%+1 din numarul total
de drepturi de vot. Hotararile adunarii generale ordinare
se iau cu majoritatea voturilor exprimate.” 13.Art. 14
alin. (2) se modifica si va avea urmatorul continut: „(2)
Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din
cauza neindeplinirii conditiilor de prezenta prevazute la
alin. (1), adunarea ce se va intruni la o a doua convocare
poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi
a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit,
luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.” 14.
Art. 14 alin. (3) se modifica si va avea urmatorul
continut: „(3) Pentru validitatea deliberarilor adunarii
generale extraordinare este necesara la prima convocare,
prezenta actionarilor care detin cel putin 50%+1 din
numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sunt luate
cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti
sau reprezentati. La convocarile urmatoare, pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este
necesara prezenta actionarilor reprezentand cel putin o
patrime din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.” 15.Art. 14 alin. (5) teza
II se modifica si va avea urmatorul continut: „(5) (...) In
cazul in care Presedintele Consiliului de administratie
refuza sa deschida sedinta sau daca nu a fost desemnata
o persoana care sa ii tina locul, actionarii prezenti si
reprezentati in adunare pot hotari o persoana dintre
acestia care sa tina locul presedintelui si sa deschida si sa
prezideze adunarea.” 16.Art. 14 alin. (7) se modifica si va
avea urmatorul continut: „(7) Adunarea generala va
putea hotari ca operatiunile desfasurate in cadrul
adunarii sa fie supravegheate sau indeplinite de un notar
public, pe cheltuiala societatii.” 17.Art. 14 alin. (9) se
modifica si va avea urmatorul continut: „(9) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor, semnat de
presedintele de sedinta si de secretar, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii
generale, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de acestia in sedinta. Secretarul
intocmeste procesul verbal al sedintei adunarilor generale. Procesul verbal va fi trecut in registrul adunarii
generale, iar la procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare precum si listele de prezenta a actionarilor.” 18.Art. 14 alin. (10) se modifica si va avea
urmatorul continut: „(10) Hotararile adunarii generale
vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul registrului
comertului spre a fi mentionate in registru si publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.” 19.Art. 15
alin. (2) se abroga, iar alineatele urmatoare se renumeroteaza. 20.Art. 16 alin. (2) se reformuleaza si va avea
urmatorul continut: „(2) Candidatii pentru posturile de
administrator sunt nominalizati de catre actionari sau de
catre membrii actuali ai consiliului de administratie.”
21.Art. 16 alin. (5) se completeaza si va avea urmatorul
continut: „(5) Cand se creeaza un loc vacant in Consiliul
de administratie, Consiliul de administratie procedeaza
la numirea unui administrator provizoriu, pana la intrunirea adunarii generale ordinare a actionarilor. AGA

alege, in prima sedinta, un nou administrator pentru
ocuparea locului vacant. Durata pentru care este ales
noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi
egala cu perioada care a ramas pana la expirarea
mandatului predecesorului sau.” 22.Art. 16 alin. (6) teza
I se completeaza si va avea urmatorul continut: „(6) In
cazul in care prin decizia consiliului de administratie,
prin lege sau prin Actul constitutiv are loc delegarea
atributiilor de conducere catre directori, majoritatea
membrilor Consiliului de administratie va fi formata din
administratori neexecutivi. (…)”. 23.Art. 16 alin. (7) teza
I se modifica si va avea urmatorul continut: „(7) Consiliul de administratie este condus de un presedinte care
poate fi si director general al societatii. (…)”. 24.In art.
16 alin. (8), (9) si (10), termenul „presedinte” se inlocuieste cu sintagma „presedintele consiliului de administratie”. 25.Art. 16 alin. (14) teza I se modifica si va avea
urmatorul continut: „(14) Convocarea pentru intrunirea
Consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu cel putin 24 de ore inainte de data intrunirii.
(…)”. 26.Art. 16 alin. (17) se modifica si va avea urmatorul continut: „(17) Pentru validitatea deciziilor consiliului de administratie este necesara prezenta a cel putin
jumatate din numarul membrilor Consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu votul majoritatii
membrilor prezenti.” 27.Art. 16 alin. (19) se modifica si
va avea urmatorul continut: „(19) Reuniunile Consiliului
de administratie pot avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, convocarea sedintei
precizand felul acestora si procedura de urmat.” 28.In
art. 16 alin. (22), art. 17 alin. (3) lit. b) si in titlul Capitolului IV se inlocuieste sintagma „conducere executiva”
cu termenul „conducere”, iar sintagma „director
executiv” cu sintagma „director”. 29.Art. 17 alin. (2) lit.
b) se modifica si va avea urmatorul continut: „(...) b)
stabilirea sistemului contabil si de control financiar si a
politicilor contabile; (…)”. 30.La art. 17 alin. (2) lit. g) si
h), in partea initiala se introduce termenul „aproba”.
31.Art. 17 alin. (2) lit. j) se modifica si va avea urmatorul
continut: „(...) j) stabileste clauzele si incheie contractele
de mandat cu directorii; (…)”. 32.Art. 17 alin. (3) lit. d)
se modifica si va avea urmatorul continut: „(...) d)
aproba incheierea contractelor pentru care nu a delegat
competenta directorilor si care nu depasesc limita stabilita pentru Consiliul de administratie prin lege sau Actul
constitutiv; (…)”. 33.Art. 17 alin. (3) lit. h) se modifica si
va avea urmatorul continut: „(...) h) aproba contractul
colectiv de munca negociat cu sindicatele; (…)”. 34.Art.
17 alin. (3) lit. i) se abroga, iar litera urmatoare se renumeroteaza. 35.Art. 18 alin. (1) se modifica si va avea
urmatorul continut: „(1) Daca prin lege nu se prevede
altfel, Consiliul de administratie poate delega conducerea societatii directorilor ce se numesc prin decizie a
consiliului de administratie, dintre administratori sau
din afara consiliului de administratie. Consiliul de administratie fixeaza atributiile, remuneratia acestora si
incheie cu acestia contracte de mandat.” 36.Art. 19 alin.
(7) se abroga, iar alineatele urmatoare se renumeroteaza.
37.Art. 20 alin. (2) se modifica si va avea urmatorul
continut: „(2) Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere in primul rand
actionarilor existenti, proportional cu numarul actiunilor
pe care le poseda.” 38.Art. 20 alin. (3) se modifica si va
avea urmatorul continut: „(3) Exercitarea dreptului de
preferinta se va putea realiza potrivit legii.” 39.Art. 20
alin. (4) se modifica si va avea urmatorul continut: „(4)
Actiunile emise in schimbul aporturilor in numerar vor
trebui platite, la data subscrierii, in proportie de cel putin
30% din valoarea lor nominala si, integral, in termen de
cel mult 3 ani de la data publicarii in Monitorul Oficial,
Partea IV-a, a hotararii adunarii generale a actionarilor,
respectiv a deciziei Consiliului de administratie.” 40.Art.
20 alin. (6) se modifica si va avea urmatorul continut:
„(6) Daca majorarea de capital propusa nu este subscrisa
integral capitalul va fi majorat in cuantumul subscrierilor primite doar daca conditiile de emisiune prevad
aceasta posibilitate.” 41.Art. 22 alin. (2) se abroga.
42.Art. 23 alin. (2) si (3) se abroga. 43.Art. 24 alin. (1) se
modifica si va avea urmatorul continut: „(1) Directorul
general al societatii este numit de catre Consiliul de
Administratie, conform prezentului Act constitutiv.”

ANUNȚURI
44.In art. 24 alin. (4), termenul “contractul” se corecteaza in “contractele”. 45.Art. 26 alin. (3) se abroga, iar
alineatul urmator se renumeroteaza. 46.Art. 26 alin. (3)
se completeaza si va avea urmatorul continut: „(3) Divizarea, dizolvarea si/sau lichidarea societatii se fac in
conditiile legii.” 47.Art. 28 alin. (2) si (3) se abroga. 2.
Aprobarea imputernicirii dlui Nicusor-Marian BUICA,
identificat cu CI seria DP nr. 180820, avand CNP
1750216441532, si a dnei Alina Constantinescu, identificata cu CI seria RX nr. 474828, avand CNP
2730925463075, care vor putea lucra impreuna sau
separat, cu drept de substituire, pentru a semna hotararile Adunarii Generale a actionarilor ICPE S.A., Actul
constitutiv actualizat si orice alte documente conexe,
pentru a depune si ridica documente, pentru a efectua
toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare
si de implementare a hotararilor adoptate de Adunarea
Generala a actionarilor ICPE S.A. si pentru a reprezenta
ICPE S.A. in fata tertilor in legatura cu toate acestea,
inclusiv, dar fara a se limita la Oficiul registrului comertului, Depozitarul Central S.A., institutiile de credit,
instantele judecatoresti, organele fiscale si orice alte
autoritati sau persoane. Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii este urmatoarea: 1.
Revocarea prin vot secret a administratorilor Societatii
ICPE S.A. 2. Alegerea prin vot secret a administratorilor
Societatii ICPE S.A., ca membri ai Consiliului de administratie al Societatii ICPE S.A., in locul administratorilor revocati, pentru un mandat cu o durata egala cu
perioada care incepe cu data alegerii administratorilor si
care se termina la data de 23.06.2023. 3. Alegerea Presedintelui Consiliului de administratie al Societatii ICPE
S.A. pentru un mandat cu o durata egala cu perioada
care incepe cu data alegerii acestuia si care se termina la
data de 23.06.2023. 4. Stabilirea drepturilor cuvenite
administratorilor nou alesi pentru exercitarea mandatului de administrator al Societatii ICPE S.A. si a drepturilor cuvenite Directorului General al Societatii ICPE
S.A. la nivelul stabilit prin hotararile anterioare al
adunarii generale ale actionarilor Societatii sau, dupa
caz, prin actele anterioare ale Societatii. 5. Revocarea
societatii SILCAT CONTAB S.R.L., prin vot secret, din
functia de auditor financiar al Societatii ICPE S.A. 6.
Alegerea prin vot secret a societatii ARYA CONSULTING S.R.L., cu sediul in Otopeni, str. 1 Mai, nr. 46B,
jud. Ilfov, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.
J23/3968/2019, CUI 41617624, avand autorizatia CAFR
nr. 1481/2020, in calitate de auditor al Societatii ICPE
S.A., pentru o durata de 2 ani a contractului de audit
financiar si cu o remuneratie in cuantum de 2.800
EURO/an. 7. Aprobarea imputernicirii dlui Nicusor-Marian BUICA, identificat cu CI seria DP nr. 180820,
avand CNP 1750216441532, si a dnei Alina CONSTANTINESCU, identificata cu CI seria RX nr. 474828, avand
CNP 2730925463075, care vor putea lucra impreuna sau
separat, cu drept de substituire, pentru a semna hotararile Adunarii Generale a actionarilor Societatii ICPE
S.A. si orice alte documente conexe, inclusiv contractele
cu administratorii alesi, auditorul financiar si cu Presedintele Consiliului de administratie al Societatii ICPE
S.A., pentru a depune si ridica documente, pentru a
efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de
inregistrare si de implementare a hotararilor adoptate de
Adunarea Generala a actionarilor Societatii ICPE S.A.,
si pentru a reprezenta Societatea ICPE S.A. in fata
tertilor in legatura cu toate acestea, inclusiv, dar fara a se
limita la Oficiul registrului comertului, Depozitarul
Central S.A., institutiile de credit, instantele judecatoresti, organele fiscale si orice alte autoritati sau persoane.
La sedintele adunarilor generale sunt indreptatiti sa
participe actionarii inregistrati in Registrul actionarilor
la Data de Referinta. Unul sau mai multi actionari ai
Societatii reprezentand, individual sau impreuna, cel
putin 5% din capitalul social al acesteia, poate/pot cere
introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a AGEA/
AGOA. Cererile se inainteaza la adresa din Mun. Bucuresti, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, etajul
2, sector 2, cod 020199, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a IV-a, in vederea publicarii si a aducerii acestora
la cunostinta celorlalti actionari. In cel mult 15 zile de la
publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei,
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Partea a IV-a, actionarii care doresc sa formuleze propuneri de candidaturi pentru locul de administrator pot
transmite o cerere la adresa anterior mentionata, in vor
fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de
domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor
propuse pentru functiile respective. Informatiile vor fi
disponibile la adresa Mun. Bucuresti, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, etajul 2, sector 2, cod 020199.
Actionarii pot participa si vota in AGEA/AGOA prin
reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru
respectiva adunare generala. Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi
reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali
care, la randul lor, pot da imputernicire altor persoane
pentru respectiva adunare generala. Procurile de reprezentare vor fi depuse in original la adresa Mun. Bucuresti, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, etajul
2, sector 2, cod 020199, cu cel mult 48 de ore inainte de
data AGEA/AGOA, sub sanctiunea pierderii exercitiului
dreptului de vot in respectiva adunare generala. Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor prezenta actul
de identitate si dovada calitatii de reprezentant legal.

LICITAȚII
l Birou Executor Judecătoresc Balaci Titi, cu sediul în
Craiova, str.România Muncitoare, nr. vechi 67, jud.Dolj,
vinde la licitație publică la data de 26.05.2021, ora 11.00,
imobilul situat în Craiova, str.Spiru Haret, nr.38, jud.
Dolj, constând în teren în suprafață de 398mp din acte și
405mp măsurată și construcție C2 cu regim de înălțime
P+E1+E2, având o suprafață construită la sol de 148mp.
Preț pornire: 1.115.626lei.
l Primaria Comunei Tămădău Mare, județul Călărași,
scoate la licitație închirierea unui spațiu în suprafață de
24,90mp din imobilul situat în localitatea Tămădău
Mare, județul Călărași, str.Principală, nr.55, aflat în
domeniul public al Comunei Tămădău Mare, județul
Călărași pentru amenajare cabinet radiologie dentară.
-prețul caietului de sarcini este de 100Lei, iar documentația poate fi ridicată de la sediul primăriei de luni până
vineri, între orele 08.00-16.00. -prețul de pornire este de
1,00Lei /mp/lună. -data desfășurării licitației este
28.05.2021, începând cu ora 10:00. -data limită de depunere a documentației pentru participarea la licitație este
27.05.2021, orele 16:00. -termenul de închiriere este de 10
ani. Pentru detalii suplimentare telefon 0242/643.444.
l Publicaţia de vânzare privind licitaţia publică din data
de 11.05.2021: Debitorul SC Agromec Gogoșu SA cu
sediul social in sat Gogosu, comuna Gogosu, judetul
Mehedinti, CIF:1609169, J25/248/1991, aflata in procedura de faliment, in bankruptct, en faillite, dosar nr.
4241/101/2014 prin lichidator judiciar, Consultant Insolventa SPRL, cu sediul ales in Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului, nr.7A, jud.Mehedinti, prin reprezentant Popescu
Emil scoate la vanzare bunurile imobile la preturile
conform hotărâre adunare creditori din data de
22.02.2021 publicată în BPI nr. 3506 din data de
25.02.2021: - *Secția Cioroboreni* situată în sat Cioroboreni, comuna Jiana, județul Mehedinți, compusă din
teren in suparafa masurata de 5005 mp(din acte 5215
mp) si 3 constructii extratabulare – atelier mecanic
(Sc=181 mp), Magazie/anexa atelier (Sc=36 mp) si
Pompa motorina (SC=20mp) în suprafață totala de 237
mp, nr. CF 52536, nr. cadastral 52536 la un preţ de
pornire al licitaţiei de 6050,00 euro, exclusiv TVA echivalentul in lei la cursul BNR din ziua plati; Licitatia va
avea loc în Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuţului, nr.7A, jud.
Mehedinţi la data de 11.05.2021 orele 14:00. Participarea
la licitatie este conditionata de consemnarea in contul nr.
RO11BRMA 0999100083788887 deschis la Banca
Romaneasca, pana la data de 10.05.2021 orele 17.00 a
unei cautiuni de 10% din pretul de pornire al licitatiei si
achizitionarea caietului de sarcini in cuantum de 500 lei
pentru bunul imobil . Titlul executoriu în baza căruia
lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor
imobile/mobile il reprezinta Sentinta nr. 776 din data de
30.06.2014, de deschidere a procedurii falimentului
impotriva debitoarei SC Agromec Gogosu SA, pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a Civilă de

Contencios Administrativ si Fiscal în dosarul nr.
4241/101/2014. Invităm pe toti cei care vor să participe la
şedinţa de licitaţie să transmita oferte de cumpărare și
documentele în copie xerox din care rezultă faptul că a
fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcină la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro. Avand in vedere măsurile de prevenire a
răspândirii virusului Covid 19 (Coronavirus), precum si
a ordonantelor militare emise, administratorul judiciar
recomanda ca participarea la licitatie sa aiba loc prin
sistem de videoconferinta, iar in masura in care se
doreste participarea fizica se impune prezenta unui
singur participant care sa respecte masurile impune de
autoprotectie (masca, manusi, etc.). Somam pe toti cei
care pretind vreun drept asupra bunurilor imobile
descrise anterior sa anunte administratorul judiciar
inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub
sanctiunea prevazută de lege. Relatii suplimentare la
telefoanele 0742592183, 0252/354399, email: office@
consultant-insolventa.ro, Lichidator judiciar, Consultant
Insolvenţă SPRL, prin Popescu Emil
l Cabinet Individual de Insolvență Grigorian Andreea Gina, lichidator judiciar al THREE BROTHERS FAN
CLUB S.R.L. cu sediul în sat Gârbești, com. Țibana, str.
Principală, nr. 24, jud. Iași, J22/1502/2013, CUI 32195814,
notifică deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei
societății THREE BROTHERS FAN CLUB S.R.L. Societatea THREE BROTHERS FAN CLUB S.R.L. are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii
insolventei să depună la dosarul cauzei documentele
prevăzute la art. 67 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței si de insolvență.Termenul
limită pentru depunerea cererilor de creanţe este
28.05.2021. Termenul limită pentru verificarea creanţelor,
întocmirea și publicarea tabelului preliminar al creanţelor
este 07.06.2021.Termenul pentru depunerea contestațiilor
la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea acestuia in BPI. Termenul pentru afișarea tabelului definitiv al
creanțelor este 02.07.2021. Termenul pentru continuarea
procedurii este 08.09.2021. Se notifică faptul că prima
Adunare a Creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului
judiciar din mun. Iași, Șos.Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.4,
bloc A5, demisol, spațiul nr. 2, în data de 11.06.2021, ora
10:00 având ca ordine de zi: 1.Alegerea comitetului creditorilor şi desemnarea preşedintelui acestuia; 2.Confirmarea lichidatorului judiciar și stabilirea remunerației
acestuia. Se notifică asociatii societăţii debitoare cu privire
la faptul că va avea loc Adunarea Asociaţilor la sediul
lichidatorului judiciar în data 24.05.2021, ora 12:00, în
vederea desemnării administratorului special.
l Cabinet Individual de Insolvență Grigorian Andreea
- Gina, lichidator judiciar al CARTROMTRANS SRL
cu sediul în mun. Iaşi, Fdc. Păun nr. 2, clădirea C1, jud.
Iaşi, J22/1695/2018, CUI 39538391, notifică deschiderea
procedurii simplificate a insolvenţei societății CARTROMTRANS SRL. Societatea CARTROMTRANS SRL are
obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii insolventei să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 din Legea nr.85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenței si de insolvență.
Termenul limită pentru depunerea cererilor de creanţe
este 28.05.2021. Termenul limită pentru verificarea
creanţelor, întocmirea și publicarea tabelului preliminar
al creanţelor este 07.06.2021. Termenul pentru depunerea contestațiilor la tabelul preliminar este de 7 zile de
la publicarea acestuia in BPI. Termenul pentru publicarea tabelului definitiv al creanțelor este 30.06.2021.
Termenul pentru continuarea procedurii este 21.09.2021.
Se notifică faptul că prima Adunare a Creditorilor va
avea loc la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași,
Șos.Ștefan cel Mare și Sfânt nr.4, bl. A5, demisol, spațiul
nr. 2, în data de 14.06.2021, ora 12:00 având ca ordine de
zi: 1.Alegerea comitetului creditorilor şi desemnarea
preşedintelui acestuia; 2.Confirmarea lichidatorului
judiciar și stabilirea remunerației acestuia. Se notifică
asociatii societăţii debitoare cu privire la faptul că va
avea loc Adunarea Asociaţilor la sediul lichidatorului
judiciar în data 24.05.2021, ora 12:00, în vederea desemnării administratorului special.
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l Comuna Stolnici, str.Principala, nr.160, Stolnici,
judeţul Arges, telefon 0248676201, fax 0248676201,
email primariastolnici@yahoo.com, închiriază imobil
teren domeniu public, suprafața de 196,25 ha, situat în
Blocul Fizic 429- Complex Lac, Blocul Fizic 666 –
Complex Pădure, Blocul Fizic 589 – Gară Fîlfani, Blocul
Fizic 580 Gară Fîlfani,cu destinație pășune din comuna
Stolnici. Închirierea se face conform prevederilor OUG
57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 25 din
23.04.2021 · Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini. Documentația se
ridică de la serviciul secretariat din cadrul Primăriei
Comunei Stolnci str.Principală, nr.160, pe baza unei
cereri și a chitanței de la casieria unității.Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde
este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ: 50 lei, se achită în numerar
la casieria Primăriei Stolnici Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 25/05/2021, ora:10.00 Informații
privind ofertele: · Data-limită de depunere a ofertelor: 01/06/2021, ora: 10.00 · Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Ofertele se depun la Primăria comunei
Stolnici, comuna Stolnici,str.Principală, nr.160, compartiment Registratură · Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: Ofertele se depun într-un
singur exemplar original. · Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 01/06/2021, ora 15.00, la sediul Primăriei Comunei
Stolnici, str. Principală, nr.160, Sala de Consiliu.
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 7.318,19 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 12.05.2021, ora 10:30, iar in
cazul in care bunurile nu vor fi valorificate, aceasta este
reprogramata pentru data de 13.05.2021, 14.05.2021,
17.05.2021, 18.05.2021, 19.05.2021, 20.05.2021.
l ANUNT privind organizarea licitatiei si negocierii
pentru cesionarea dreptului de recoltare a ciupercilor
comestibile din productia anului 2021 1.Organizatorul
licitatiei si negocierii: Regia Nationala A Padurilor
Romsilva- Directia Silvica Sibiu cu sediul in Sibiu, Calea
Dumbravii nr.140, tel: 0269/242411, fax 0269/214970,
e-mail: office@sibiu.rosilva.ro 2.Data si ora desfasurarii
LICITATIEI: 17.05.2021 ora-11.00. 3.Locul desfasurarii
licitatiei: Sediul Directiei Silvice Sibiu din Sibiu, Calea
Dumbravii, nr.140, jud.Sibiu; 4.Tipul Licitatiei: licitatie
in plic inchis; 5.Locul si data/ora limita pentru depunerea ofertelor: 17.05.2021 ora-10.30 la sediul Directiei
Silvice Sibiu din Sibiu, Calea Dumbravii nr.140, jud.
Sibiu. 6.Data si ora desfasurarii Negocierii:17.05.2021
ora-14.00. 7.Locul desfasurarii negocierii:Sediul Directiei
Silvice Sibiu din Sibiu, Calea Dumbravii, nr.140, jud.
Sibiu; 8.Tipul Negocierii: negociere in plic inchis; 9.Locul
si data/ora limita pentru depunerea ofertelor: 17.05.2021
ora-13.30 la sediul Directiei Silvice Sibiu din Sibiu, Calea
Dumbravii nr.140, jud.Sibiu. 10.Alte informatii:- Ofertantii pot depune oferte pentru cesionarea dreptului de
recoltare a ciupercilor comestibile Boletus edulis (ribi) si
Cantharellus cibarius (galbiori) din productia anului
2021, pentru unul sau mai multe loturi, in lei/kg. Plata se
va efectua anticipat pentru toate loturile, dupa adjudecare, pana la incheierea contractelor. -Caietul de sarcini
poate fi achizitionat de la sediul organizatorului contra
sumei de 180 lei. -Garantia de participare la licitatie este
de 5% din valoarea fiecarui lot ofertat. -Nedepunerea
plicului cu documentele solicitate si oferta financiara in

termenul prevazut la pct.5, respectiv pct.9 , atrage
respingerea ofertei ca nedepusa in termen. -Ofertantii
trebuie sa prezinte, sub sanctiunea descalificarii in caz de
nedepunere a unuia din documentele urmatoare: dovada
achitarii garantei de participare, dovada platii caietului
de sarcini, certificat constatator eliberat de ONRC, certificat de atestare fiscala eliberat de primarie, cazier fiscal
eliberat de ANAF, oferta financiara (se depune intr-un
plic sigilat si se introduce in plicul cu documente). Plicul
exterior va fi si acesta sigilat . -Atat in cazul licitatiei cat
si in cazul negocierii, va fi declarata castigatoare oferta
cu pretul cel mai mare ofertat pe kg ciuperci comestibile.
In cazul in care sunt inregistrate cel putin doua oferte
egale pentru un lot, care indeplinesc conditiile de adjudecare, licitatia/negocierea in plic inchis, pentru lotul in
cauza, se transforma in licitatie/negociere publica
deschisa cu strigare. Relatii suplimentare se pot solicita
la Compartimentul Productie tel 0269/242411 int.116.
l 1. Informaţii generale privind concedentul, în special
denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon,
telefax şi/ sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Comuna Pătulele, Str. Principală, judeţul Mehedinţi,
telefon +40.252/392503, fax +40.252392815, Cod fiscal:
6140720 e-mail: cl_patulele@yahoo.com. 2. Informaţii
generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Primăria Pătulele, concesionează imobilului de
casa în structura parter având Sc– 128.8mp, str. Danceului nr. 555A, sat Pătulele, comuna Pătulele jud. Mehedinţi. 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:
Informațiile 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: -de la sediul Primăriei Pătulele, Str. Principală
biroul Registratură, printr-o cerere scrisă. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/ compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obţine un exemplar
din documentaţia de atribuire: Serviciul Registratură din
cadrul Primăriei Patulele . 3.3. Costul şi condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor Codului administrativ: Costul
documentației de atribuire- 50 lei. Taxa de participare la
licitaţie- 100 lei. Sumele se achită numerar la casieria
Primăriei Pătulele. 3.4. Data limită pentru solicitarea
clarificărilor: 02.06.2021 ora 12.00. 4. Informaţii privind
ofertele: 4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
09.06.2021, ora 10.00; 4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria comunei Patulele, strada Principală,
Judeţul Mehedinți, Registratură; 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Oferta trebuie
depusă în 2 exemplare din care un exemplar original şi o
copie; 5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa
publică de deschidere a ofertelor: Sediul Primăriei Pătulele, strada Principală, Judeţul Mehedinți în 09.06.2021
ora 12.00; 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon,
telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente
în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: Tribunalul Mehedinți, Bd. Carol
nr.14, Jud. Mehedinți, telefon: 0252/208200 fax.
0252/314666 e-mail: tr-mehedinți@just.ro;
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: Primăria Municipiului
Oradea, cu sediul în municipiul Oradea, Piața Unirii,
nr.1, județul Bihor, cod poștal 410100, telefon
0259/408.865, 0259/437.000, fax 0259/436.276; e-mail:
primarie@oradea.ro, locuinte@oradea.ro, cod fiscal
RO35372589. 2.Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 28
de imobile cu destinația de locuință, în suprafață totală
de 1.432,17mp, conform caietului de sarcini, proprietate privată a Municipiului Oradea și în administrarea
Consiliului Local al Municipiului Oradea, conform
O.U.G. nr.57 din 03.07.2019, art.332-333 și H.C.L.
nr.859 din 31.10.2019. 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 docu-
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mentației de atribuire: la cerere de la sediul instituției,
Serviciul Locuințe, Spații Comerciale sau se poate
consulta site-ul www.oradea.ro, secțiunea-licitații.
3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de la care se
poate obține un exemplar din documentația de atribuire: se poate obține de la Serviciul Locuințe, Spații
Comerciale din cadrul Primăriei Municipiului Oradea,
Piața Unirii, nr.1, județul Bihor. 3.3.Costul și condițiile
de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ: Dacă se ridică de la sediul instituției: 40 lei/exemplar, ce se achită la casierie sau se
poate descărca de pe site: gratuit. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 21.05.2021, ora 09.00.
4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 02.06.2021, ora 11.00. 4.2.Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului
Oradea, Piața Unirii, nr.1, județul Bihor, parter,
ghișeele 1-2. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar, într-un plic sigilat format A4. 5.Data și locul la
care se va desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 03.06.2021, ora 09.00, Primăria Municipiului
Oradea, Piața Unirii, nr.1, județul Bihor, Sala Mică,
etaj 1. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Bihor, Oradea, Parcul Traian, nr.10, județul
Bihor, cod poștal 410033, telefon 0259/414.896, fax
0359/432.750, e-mail: tr-bihor-reg@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării: 05.05.2021.
l CII Briac Ion CI, cu sediul în Caransebeș, str.Mihai
Viteazu, nr.8, et.1, ap.1, jud.Caraș-Severin, lichidator
judiciar al debitorului SC Agromec Zagujeni SA,
având CUI:1044285 și nr. înreg. ORC J11/208/1991, cu
sediul în comuna Constantin Daicoviciu, sat Zagujeni,
nr.13, jud.Caraș-Severin, în faliment, în dos.
nr.168/115/2014, înregistrat pe rolul Tribunalului
Caraș-Severin, în conformitate cu prevederile Legii
nr.85/2006, vinde prin licitație publică, cu supralicitare,
bunul imobil înscris în CF nr.35057 Constantin Daicoviciu, nr. cad. 35057 localitatea Zagujeni, jud.Caraș-Severin, teren în intravilan în suprafață de 27.500mp, cu
construcții anexe (11 buc), în care este încorporată și
construcția cu nr. cad. 35057-C1, având denumirea
Conacul „Juhasz”, care a fost clasată monument
istoric, înscrisă în LMI 2015- jud.Caraș-Severin, la nr.
crt.805, având cod LMI CS-II-m-B-11228, în suprafață
construită de 836mp, atestată în anul 1896, proprietatea debitorului societate, în faliment. Prețul de
pornire a licitației publice, cu supralicitare, pentru
vânzarea bunului imobil este de 389.250Euro, fără
TVA, în echivalentul în lei la data efectuării plății, la
cursul valutar lei, comunicat de BNR. Imobilul se
vinde liber de orice sarcini. Termenul de depunere la
sediul lichidatorului judiciar a scrisorii de intenție de
participare la licitația publică de vânzare, împreună cu
documentele doveditoare prevăzute în Regulamentul
de vânzare nr.265/09.10.2019, este până la data de
09.06.2021, ora 11.00. Licitația se va desfășura la
sediul lichidatorului judiciar în data de 09.06.2021,
începând cu ora 13.00. Componența, descrierea bunurilor și documentația de înscriere la licitația publică
sunt cuprinse în caietul de sarcini, care se poate
procura de la sediul lichidatorului judiciar, în perioada
14.05.2021-07.06.2021. Caietul de sarcini se va elibera
în termen de 24 de ore de la depunerea cererii de eliberare și a dovezii de achitare a contravalorii acestuia, în
suma de 1.500Lei, în contul debitorului societate
deschis la banca RAIFFEISEN BANK SA, Agenția
Caransebeș: RO11 RZBR 0000 0600 1780 1053. Informații suplimentare se pot obține la sediul lichidatorului judiciar, la tel.0255.511.433/0744.669.068 sau
e-mail: ion.briac@gmail.com
l SC REAL Bucov SA, societate în faliment, cu sediul
în comuna Bucov, sat Pleaşa, str. Industriei, nr. 1, jud.

Prahova, prin lichidator judiciar JUST INSOLV
SPRL, cu sediul în Ploieşti, str. Ion Maiorescu nr.12, bl.
33S1 et. 7, cab. 7B, anunta vanzarea la licitatie publica
a imobilului situat in Bucov, localitatea Pleasa, str.
Industriei, nr.1, in cadrul Fabricii de Caramizi Refractare Pleasa compus din: Cladire Pavilion Birouri-Unitate Individuala nr. 2 parter + 2 etaje, Sud = 1037,98
mp Scd = 1.215 mp si cota parte teren aferent de 553
mp, situat in comuna Bucov, sat Pleasa, str. Industriei
nr.1. Pretul de pornire al licitatiei este de 532.988,50 lei,
care este redus la 50% din pretul stabilit in raportul de
evaluare si nu este purtator de TVA, deoarece valoarea
constructiei este mai mare decat valoarea terenului.
Pretul nu poate fi redus sub 50% din valoarea stabilita
in raportul de evaluare. Imobilul este inscris in CF
21218-C1-U2 Bucov si se compune din parter Sc = 459
mp, Su-397.67 mp, etaj I Sc = 307 mp, Su = 259,87mp,
etaj II Sc = 449 mp, Su =380,44 mp, cota parti comune
din cladire 44,63% si cota parte teren 553 mp. Totodata, se valorifica prin licitatie urmatoarele bunuri
mobile: 13 birouri pt calculator la pret de 50 lei per
buc. + TVA, 1 birou mare la pret de 100 lei +TVA, 4
scaune la pret de 15 lei per buc. + TVA 7 fisete metalice
la pret de 100 lei per buc. + TVA, 1 comoda cu 2 usi la
pret de 100 lei + TVA, 6 dulapuri cu 2 usi la pret de
100 lei per buc. + TVA, un dulap colt cu 5 usi la pret de
200 lei + TVA, 1 polita cu 4 rafturi la pret de 50 lei +
TVA si imobile care se mai gasesc in patrimoniul debitoarei, inclusiv garsonierele libere din caminul de
nefamilisti din Comuna Bucov, sat Pleasa. Licitatia
publica are loc in baza hotararii Adunarii Creditorilor
din 16.12.2019, a regulamentului de participare la
licitatie. Garantia de participare la licitatie pentru
aceste bunuri este 10% din valoarea bunurilor licitate.
Caietul de sarcini pentru imobilul situat in localitatea
Pleasa este in cuantum de 3.000 lei plus TVA. Taxa de
participare la licitatie pentru garsonierele libere din
caminul de nefamilisti este in cuantum de 300 lei fara
TVA pentru fiecare garsoniera. Sedintele de licitatii vor
avea loc pe data de: 13.05.2021, 18.05.2021, 20.05.2021,
25.05.2021, 27.05.2021, 08.06.2021, 10.06.2021,
17.06.2021, 24.06.2021, 30.06.2021, orele 12:00, la
sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. Relatii suplimentare
la sediul lichidatorului judiciar cat si la telefon
0344104525.
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: Primăria Municipiului
Oradea, cu sediul în municipiul Oradea, Piața Unirii,
nr.1, județul Bihor, cod poștal 410100, telefon
0259/408.887, 0259/437.000, +126, fax 0259/436.276,
e-mail: primarie@oradea.ro, spatii@oradea.ro, cod
fiscal RO35372589. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului care urmează să fie
închiriat: 13 spații cu altă destinație decât aceea de
locuință/spații comerciale, în suprafață totală de
1.907,90mp, conform caietului de sarcini, proprietate
privată a Municipiului Oradea și în administrarea
Consiliului Local al Municipiului Oradea, conform
O.U.G. nr.57 din 03.07.2019, art.332-333, H.C.L.
nr.40/28.01.2020, H.C.L. nr.579/24.07.2020, H.C.L.
nr.295/27.04.2020, H.C.L. nr.486/26.06.2020, H.C.L.
nr.135/25.02.2021, H.C.L. nr.136/25.02.2021 și H.C.L.
nr.303/31.03.2021. 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: la cerere de la sediul instituției, Serviciul
Locuințe, Spații Comerciale sau se poate consulta
s i t e - u l w w w. o r a d e a . r o , s e c ț i u n e a - l i c i t a ț i i .
3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de la care se
poate obține un exemplar din documentația de atribuire: se poate obține de la Serviciul Locuințe, Spații
Comerciale din cadrul Primăriei Municipiului Oradea,
Piața Unirii, nr.1, județul Bihor. 3.3.Costul și condițiile
de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este

cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ: Dacă se ridică de la sediul instituției, 40 lei/exemplar, ce se achită la casierie sau se
poate descarcă de pe site gratuit. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 21.05.2021, ora 09.00.
4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 02.06.2021, ora 09.00. 4.2.Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului
Oradea, Piața Unirii, nr.1, județul Bihor, parter,
ghișeele 1-2. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar, într-un plic sigilat format A4. 5.Data și locul la
care se va desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 03.06.2021, ora 13.00, Primăria Municipiului
Oradea, Piața Unirii, nr.1, județul Bihor, Sala Mică,
etaj 1. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Bihor, Oradea, Parcul Traian, nr.10, județul
Bihor, cod poștal 410033, telefon 0259/414.896, fax
0359/432.750, e-mail: tr-bihor-reg@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării: 05.05.2021.
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: Primăria Comunei
Clejani, cu sediul în comuna Clejani, sat Clejani, Str.
Principală, nr.62, județul Giurgiu, telefon/fax
0246/261.176, e-mail: clclejanigr@yahoo.com, cod
fiscal 5026702. 2.Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
spaţiu în suprafaţă de 79mp, ce aparţine domeniului
public al Comunei Clejani, cu destinaţia de cabinet
medical, situat în comuna Clejani, sat Neajlovu, Str.
Pădurii, nr.7, județul Giurgiu, conform H.C.L.
nr.15/07.04.2021 și prevederilor Ordonanţei de Urgenţă
a Guvernului nr.57/03.07.2019 privind codul administrativ. 3.Informații privind documentația de atribuire:
se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la
cerere la sediul instituției, Registratura Primăriei
Comunei Clejani. 3.2.Denumirea și datele de contact
ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției
de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Registratura Primăriei Comunei
Clejani, Str.Principală, nr.62, județul Giurgiu.
3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ: 50Lei
și se achită în numerar la Casieria Primăriei Comunei
Clejani, Str.Principală, nr.62, zilnic, între orele 08.3016.00. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
21.05.2021, ora 14.00. 4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 31.05.2021,
ora 14.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Clejani, cu sediul în comuna
Clejani, sat Clejani, Str.Principală, nr.62, județul
Giurgiu. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate -unul exterior și unul interior. 5.Data și locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor: 02.06.2021, ora
13.00, la sediul instituției Primăria Clejani, comuna
Clejani, sat Clejani, Str.Principală, nr.62, județul
Giurgiu. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/
sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Giurgiu, Giurgiu, Str.Episcopiei, nr.13, județul
Giurgiu, telefon/fax 0246/217.492, e-mail: registratura_tr@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
06.05.2021.
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: Primăria Comunei Răcăciuni, cu sediul în localitatea Răcăciuni, comuna
Răcăciuni, Str.Ștefan cel Mare, nr.42, județul Bacău,
telefon 0234/251.212, fax 0234/251.586, e-mail: secretariat@comunaracaciuni.ro, cod fiscal 4670330. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie închiriat: -imobil în suprafață de
292mp, situat în cartierul de blocuri din satul Răcăciuni, Str.Blocurilor, nr.13/A, comuna Răcăciuni,
aparținând domeniului public al Comunei Răcăciuni;
-clădire în suprafață de 12mp, dezafectată în care se
află pompe de apă dezafectate din punctul „Cetățuia”,
sat Răcăciuni, comuna Răcăciuni, județul Bacău,
aparținând domeniului public al Comunei Răcăciuni;
conform Hotărârilor Consiliului Local Răcăciuni
nr.23/22.04.2021, 24/22.04.2021 și temeiului legal:
O.U.G. nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției,
Compartimentul Achiziții Publice sau se poate
consulta pe site-ul: www.comunaracaciuni.ro, secțiunea -anunțuri/comunicări. 3.2.Denumirea și datele de
contact ale serviciului/compartimentului din cadrul
instituției de la care se poate obține un exemplar din
documentația de atribuire: se poate obține de la
Compartimentul Achiziții Publice din cadrul Primăriei
Comunei Răcăciuni, comuna Răcăciuni, Str.Ștefan cel
Mare, nr.42, județul Bacău. 3.3.Costul și condițiile de
plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ: 20 lei/exemplar, ce se achită la
casieria instituției. 3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 26.05.2021, ora 10.00. 4.Informații
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 07.06.2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria Comunei Răcăciuni, localitatea Răcăciuni, Str.Ștefan cel Mare, nr.42, Compartimentul Achiziții Publice, județul Bacău. 4.3.Numărul
de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
într-un singur exemplar, într-un plic sigilat. 5.Data și
locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 07.06.2021, ora 13.00, Primăria
Comunei Răcăciuni, Str.Ștefan cel Mare, nr.42, Sala de
ședințe, et.1, județul Bacău. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios
Administrativ a Tribunalului Bacău, Bacău, Str.Ștefan
cel Mare, nr.4, județul Bacău, cod poștal 600356,
telefon 0234/514.419, fax 0234/525.211, e-mail: trbc-acte2civil@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
06.05.2021.

PIERDERI
l Pierdut carnetul de muncă seria BD nr. 008830 pe
numele Alexandru Valentin. Îl declar nul.
l Pierdut parafă dr.Vasilescu Andreea Ileana- medic
medicină dentară, cod A97656. Se declară nulă.
l Pierdut Cartela tahograf și Cerificat de pregătire
profesională pentru transport marfă pe numele Codrea
Gheorghe. Le declar pierdute.
l Pierdut Certificat de pregătire profesională a conducătorului auto eliberat de A.R.R. Harghita pe numele:
Andrieș Vasile, domiciliat în sat Bradu, comuna Grințieș,
jud. Neamț. Se declară nul.
l Pierdut Contract de Vanzare-Cumparare incheiat la
data de 28.10.1991, intre Nisipeanu Vladutu cu Romconfort pentru apartamentul situat in Snagov-Ghermanesti,
jud. Ilfov str. Miraslau, Bloc P29, et.3, ap. nr.34, il declar
nul. phone: 0723192674

