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Siha Knit Fashion SRL Satu Mare angajează tehnicieni asigurarea calității, tehnician normare, inginer
tricotaje, tehnician industria confecțiilor cu experiență
de minim 3 ani și cunoștințe foarte bune de limba
engleză. CV-urile la: resurseumane@siha.ro
ISJ Dâmbovița scoate la concurs 1 post expert în
cadrul proiectului I.D. 153103. Relații pe site-ul ISJ
Dâmbovița.
Curățătoria Ominiclean SRL din Iași, jud.Iași, angajează 4 Operatori spălător textile și 2 Călcători lenjerie.
Data limită depunere CV: 12.12.2021. Tel.0731.334.050.
SC Electro Mat Prompt SRL, având CUI:22222415,
cu sediul în: Sat Oncești, Comuna Oncești, Nr.480,
Județ Maramureș, angajează: Menajera cu cod COR
911101- 1 post. Cerințe: studii medii, cunoștiințe de
limba engleză, cunoștințe în domeniul serviciilor.
Selecția are loc în data de 08.12.2021, ora 10.00, la
sediul societății.
SC Cadima General Construct SRL, având
CUI:43283121, cu sediul în Sat Balta Doamnei, Comuna
Balta Doamnei, Nr.171, Județ Prahova, angajează:
Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli
zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet COD COR
931301- 2 posturi; Fierar- betonist COD COR 711402- 2
posturi; Faianţar COD COR 712201- 2 posturi; Dulgher
(exclusiv restaurator) COD COR 711501- 1 post.
Cerințe: studii medii, cunoștiințe de limba engleză,
cunoștințe în domeniul constructiilor. Selecția are loc în
data de 08.12.2021, ora 10.00, la sediul societății.
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare și Încercări pentru Electrotehnică- ICMET Craiova organizează concurs pentru ocuparea functiei de instalator- 1
post. Obiectul principal de activitate al ICMET
Craiova este „Cercetare și dezvoltare în alte științe
naturale și inginerie” (cod CAEN 7219) și este stabilit
prin HG nr.81/11.02.1999, modificată prin HG
nr.1495/2008, privind organizarea și funcționarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare și Încercări
pentru Electrotehnică- ICMET Craiova. Concursul se
va desfășura la sediul ICMET Craiova din Bvd.
Decebal, nr.118A, Craiova, în data de 14.01.2022 (etapa
1) și 20.01.2022 (etapa 2), începând cu ora 09.00. Data
limită de depunere a dosarului: 10.01.2022, ora 14.00.
Metodologia de concurs, Regulamentul de desfășurare
a concursului, Criteriile de selecție, Atribuțiile funcției,
etc. se obțin de pe pagina web a institutului: www.
icmet.ro, sau de la sediul unității. Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon: 0351.404.888,
interior 218 (în intervalul orar 09.00-15.00) sau la
adresa de e-mail: nela@icmet.ro.
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare și Încercări pentru Electrotehnică, cu sediul în Craiova, Bvd.
Decebal, nr.118A, Registrul Comerțului: J16/312/1999,
CUI:RO3871599, organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi: 1 post de cercetător știinţific
gradul III în domeniul automatică, electronică, calculatoare- specialitatea calculatoare, 1 post de cercetător
știinţific gradul III în domeniul automatică, electronică, calculatoare- specialitatea electronică, 1 post de
cercetător știinţific gradul III în domeniul electromeca-

nică- specialitatea electromecanică. Concursurile se vor
desfășura conform Legii nr.319/2003 privind Statutul
personalului de cercetare-dezvoltare, în data de
19.01.2022, începând cu ora 10.00, la sediul institutului.
Dosarele de concurs se depun în termen de 30 de zile de
la data apariţiei anunţului în ziar, până în data de
10.01.2022, ora 14.00, la Biroul Resurse Umane al
institutului. Informaţii suplimentare se pot obţine de la
Biroul Resurse Umane al institutului, la
tel.0351.404.888, int.218 și site-ul institutului www.
icmet.ro (sectiunea „Noutăți”).
Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia
Copilului Vaslui cu sediul în Județul Vaslui, Șoseaua
Națională Vaslui-Iași, nr.1, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale temporar vacante, de
muncitor calificat III (bucătar), la Complex de Servicii
Comunitare nr.2 Bârlad -Compartiment Administrativ,
conform H.G.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 22.12.2021, ora
10.00; -Proba interviu în data de 28.12.2021, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: -Curs de calificare
în meseria de bucătar; -Studii medii/generale; -Vechime
în muncă -minim 3 ani. Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs în termen de 5 zile lucrătoare
de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a la sediul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Vaslui. Dosarul
de înscriere trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din H.G.R nr.286/2011,
actualizată. Condițiile de participare la concurs și
bibliografia se afișează pe site-ul și la sediul Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Vaslui. Relații suplimentare se pot obține la sediul
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Vaslui -Compartiment Gestionarea Resurselor Umane și la nr. de telefon 0235/315.138, int.1110
sau 1111, consilier Onofrei Monica.
Spitalul Județean de Urgență Alexandria, județul
Teleorman, strada Libertății, numărul 1, organizează
concurs pentru ocuparea următorului post contractual
vacant: -1 post asistent medical principal în cadrul
Secției Medicală. Condiții specifice de participare la
concurs pentru funcția de asistent medical principal:
-Studii: absolvent al unei Școli Postliceale Sanitare
(specialitatea asistent medical generalist); -Certificat
membru însoțit de avizul anual eliberat de OAMGMAMR- în termen; -Diplomă de bacalaureat; -Certificat grad principal; -Vechime: 5 ani vechime în
specialitate. Concursul se organizează la sediul Spitalului Județean de Urgență în data de 21.01.2022, ora
10.00, proba scrisă, iar data și ora interviului vor fi
anunțate după rezultatul probei scrise. Dosarele se
depun la sediul Spitalului Județean de Urgență în
termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului și trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.7 din HG nr.286/2011, cu
modificările și completările ulterioare. Taxa de concurs
este de 100 lei și se va achita la casieria unității. Bibliografia și relații suplimentare la avizierul Spitalului
Județean de Urgență Alexandria, la serviciul RUNOS
sau la telefonul: 0247.306.723.
Spitalul Județean de Urgență Alexandria, județul
Teleorman, strada Libertății, numărul 1, organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contrac-

tual vacante: -2 posturi de infirmiere în cadrul Secției
Obstetrică-Ginecologie. Condiții specifice de participare la concurs pentru funcția de infirmier: -Studii:
școală generală; -Curs de infirmiere; -Vechime: 6 luni
vechime în specialitate. Concursul se organizează la
sediul Spitalului Județean de Urgență în data de
25.01.2022, ora 10.00, proba scrisă, iar data și ora interviului vor fi anunțate după rezultatul probei scrise.
Dosarele se depun la sediul Spitalului Județean de
Urgență în termen de 10 zile lucrătoare de la data
publicării anunțului și trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.7 din HG
nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Taxa de concurs este de 100 lei și se va achita la casieria
unității. Bibliografia și relații suplimentare la avizierul
Spitalului Județean de Urgență Alexandria, la serviciul
RUNOS sau la telefonul: 0247.306.723.
Ministerul Sănătății. Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, Str.
Av. Sănătescu, nr.48, Sector 1, 011478, București, 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 Economică și Achiziții
Publice: a)Birou Achiziții Publice și Protocol: -1 (unu)
post șef birou, nivel studii S, vechime în specialitate
minim 6 ani și 6 luni, normă întreagă, perioadă nedeterminată; b)Serviciul Buget Financiar Contabilitate: -1
(unu) post expert IA, nivel studii S, minim 6 ani și 6
luni vechime în specialitate (economică), normă
întreagă, perioadă nedeterminată; 2.Direcția Studii
Clinice, Compartiment Evaluare Calitate Studii
Clinice Medicamente de Uz Uman: -2 (două) posturi
expert IA, farmacist specialist (laborator farmaceutic/
industrie farmaceutică și cosmetică), minim 6 ani și 6
luni vechime în specialitate (farmacie), normă întreagă,
perioadă nedeterminată; 3.Direcția Proceduri Europene /Serviciul Administrare Proceduri Europene /
Compartiment Administrare Proceduri MRP, DCP: -1
(unu) post expert debutant, farmacist, studii S, fără
vechime în specialitatea farmacie, perioadă nedeterminată; 4. Serviciul Comunicare și Relații Publice, Birou
Comunicare cu Presa, alte părți interesate și social
media: -1 (unu) post expert gr.1A, minim 6 ani și 6 luni
vechime în specialitate (Comunicare și Relații Publice,
Jurnalism, Științe Politice), normă întreagă, perioadă
nedeterminată. Selecția dosarelor -22.12.2021, ora
16.00; Proba scrisă -29.12.2021, ora 10.00. Proba
interviu -04.01.2022, ora 10.00. Data limită pentru
depunerea dosarelor la concurs -20.12.2021, ora 16.00.
Relații suplimentare -Serviciul personal, salarizare, tel.
+4021-317.11.00, int.: 307, 418.
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat și
Probleme Speciale-Unitatea Teritorială 320, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie
de MUNCITOR CALIFICAT I (electrician), din
cadrul Compartimentul Întreţinere, Exploatare, în
următoarele condiţii: Concursul se organizează la
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sediul ANRSPS- U.T.320 din str. Abanosului nr.1,
comuna Dridu, judeţul Ialomiţa, în data de: 28.12.2021,
ora 10,00 -proba scrisă. Data limită până la care se pot
depune actele pentru dosarul de concurs: 20.12.2021,
ora 15,00, la sediul instituţiei din str. Abanosului nr.1,
comuna Dridu, judeţul Ialomiţa. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 1.Studii generale-absolvenți ai unor
cursuri de calificare în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalațiilor electrice
pentru construcții sau studii medii liceale absolvite cu
diplomă de bacalaureat profil energetic, electromecanic
având specializarea de electrician sau electrician în
construcții; 2.Vechime: 3 ani în meseria de electrician;
3.Fără cazier judiciar; 4.Să deţină autorizaţie de electrician minim gradul I emisă de către ANRE sau să
obţină după angajare autorizaţie de electrician minim
gradul I; 5.Obţinerea, după promovarea concursului, a
autorizaţiei de acces la informaţii clasificate nivel
„secret de serviciu”. Condiţiile generale și specifice
complete de participare la concurs, bibliografia stabilită
și actele necesare pentru dosarul de concurs se afișează
la sediul ANRSPS-Unitatea Teritorială 320 și pe site-ul
www.anrsps.gov.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine
la sediul unităţii la telefon: 0243.283.455 –Neacșu
Daniela -Compart.Resurse Umane.
Anunţ privind organizarea concursurilor/examenelor
de încadrare pe durată nedeterminată a 17 posturi de
personal civil contractual vacante cu atribuții de
execuție. I. În baza prevederilor art. II din Legea nr.
203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.
55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale art.
7 alin. (1) și (4) din Regulamentul -cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,
aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 286
din 31.03.2011, cu modificările și completările ulterioare
și aprobarea ministrului apărării naționale în rezoluție
pe rapoartele nr. P/S 4278 din 28.06.2021 și nr. P/S 7330
din 27.10.2021, Unitatea Militară 02574 București
organizează concurs/examen pentru încadrarea pe
durată nedeterminată a 17 posturi de personal civil
contractual cu atribuţii de execuție, vacante în cadrul
structurilor subordonate aflate în finanțare, astfel: a) la
Serviciul inspecții, încercări, elaborare specificații
tehnice pentru materiale logistice: -2 posturi de „Inginer
specialist IA /S”, cu atribuții de execuție, vacante în
Biroul inspecţii, recepţii și elaborare specificaţii tehnice
pentru echipament, fiind prevăzute cu studii superioare
și diplomă de inginer cu specializare în tehnologia
tricotajelor și confecțiilor, cu o vechime în muncă și în
activitatea profesională de inginer în producția textilă
de minim 6 ani și 6 luni și cunoștințe în utilizarea calculatorului – nivel mediu/similar. -2 posturi de „ Muncitor
calificat I (mecanic întreținere și reparații utilaje de
confecții și încălțăminte) /M; G”, cu atribuții de
execuție, vacante în Compartimentul administrativ și
deservire al Unității de modele și confecţii militare,
fiind prevăzute cu studii generale sau studii medii și
calificare profesională în meseria de mecanic întreținere
în industria textilă, confecții și încălțăminte sau croitor/
confecționer îmbrăcăminte -mecanic întreținere, cu o
vechime în muncă și în activitatea profesională de

mecanic întreținere și reparații utilaje din industria
textilă, confecții și încălțăminte de minim 9 ani. 2
posturi de „ Muncitor calificat I (croitor /confecționer
îmbrăcăminte) /M; G”, cu atribuții de execuție, vacante
în Formația croitorie nr. 1 a Atelierului croitorie militară, fiind prevăzute cu studii generale sau studii medii
și calificare profesională în meseria de croitor sau
confecționer îmbrăcăminte, cu o vechime în muncă și în
meseria de croitor sau confecționer îmbrăcăminte de
minim 9 ani. 1 post de „Muncitor calificat I (croitor /
multiplicator șabloane croitorie) /M; G”, cu atribuții de
execuție, vacant în Formația croitorie nr. 1 a Atelierului
croitorie militară, fiind prevăzut cu studii generale sau
studii medii și calificare profesională în meseria de
croitor sau confecționer îmbrăcăminte sau confecționer
/multiplicator de șabloane de croitorie /gradare, încadrare /modelier, cu o vechime în muncă și în meseria
meseria de croitor sau confecționer îmbrăcăminte sau
confecționer /multiplicator de șabloane de croitorie /
gradare, încadrare /modelier de minim 9 ani și cunoștințe de operare sisteme de gradare-încadrare tipare/
șabloane confecții în sistemul Gemini și în utilizarea
calculatorului – nivel mediu/similar. -1 post de
„Muncitor calificat I (croitor -confecționer îmbrăcăminte /tăietor confecții) /M; G”, cu atribuții de execuție,
vacant în Formația croitorie nr. 1 a Atelierului croitorie
militară, fiind prevăzut cu studii generale sau studii
medii și calificare profesională în meseria de croitor sau
confecționer îmbrăcăminte, cu o vechime în muncă și în
meseria de croitor sau confecționer îmbrăcăminte de
minim 9 ani și cunoștințe pentru desfășurarea operațiunilor tehnologice de șpănuire a materialelor textile. -2
posturi de „Muncitor calificat I (croitor) /M; G”, cu
atribuții de execuție, vacante în Formația croitorie nr. 2
a Atelierului croitorie militară, fiind prevăzute cu studii
generale sau studii medii și calificare profesională în
meseria de croitor sau confecționer îmbrăcăminte, cu o
vechime în muncă și în meseria de croitor sau confecționer îmbrăcăminte de minim 9 ani. II.2 posturi de
„Muncitor calificat I (croitor /confecționer îmbrăcăminte pentru operațiuni de călcat-finisat) /M; G”, cu
atribuții de execuție, vacante în Formația croitorie nr. 2
a Atelierului croitorie militară, fiind prevăzute cu studii
generale sau studii medii și calificare profesională în
meseria de croitor sau confecționer îmbrăcăminte, cu o
vechime în muncă și în meseria de croitor sau confecți-

oner îmbrăcăminte de minim 9 ani. b) la Centrul de
cazare-tranzit și reprezentare al Ministerului Apărării
Naționale: -1 post de „Muncitor calificat II (croitor) /M;
G”, cu atribuții de execuție, vacant în microstructura
croitorie, fiind prevăzut cu studii generale sau studii
medii și calificare profesională în meseria de croitor sau
confecționer îmbrăcăminte, cu o vechime în muncă și în
meseria de croitor sau confecționer îmbrăcăminte de
minim 6 ani. c) la Centrul întreținere, reparații și
exploatare cazărmi: 1 post de „Muncitor calificat II
(electrician) /M; G”, cu atribuții de execuție, vacant în
Grupa întreținere, instalații sanitare, ventilatoare,
puncte termice, grupuri electrice și climatizare din
Formațiunea întreținere, reparații și exploatare, fiind
prevăzut cu studii generale sau studii medii și calificare
profesională în meseria de electrician, cu o vechime în
muncă și în meseria de electrician de minim 6 ani. 1
post de „Muncitor calificat III (electrician) /M; G”, cu
atribuții de execuție, vacant în Grupa întreținere, instalații sanitare, ventilatoare, puncte termice, grupuri
electrice și climatizare din Formațiunea întreținere,
reparații și exploatare, fiind prevăzut cu studii generale
sau studii medii și calificare profesională în meseria de
electrician, cu o vechime în muncă și în meseria de
electrician de minim 3 ani. 1 post de „Îngrijitor /M; G”,
cu atribuții de execuție, vacant în microstructura
personal întreținere spații exterioare din Formația
întreținere spații, fiind prevăzut cu studii generale sau
studii medii și o vechime în muncă și în domeniul administrativ sau întreținere spații de minim 6 luni. d) la
Secția întreținere, reparații și exploatare cazărmi: -1
post de „Muncitor calificat II (instalator) /M; G”, cu
atribuții de execuție, vacant în Grupa întreținere și
reparații construcții și instalații, prevăzut cu studii
generale sau studii medii și calificare profesională în
meseria de instalator, cu o vechime în muncă și în
meseria de instalator apă canal și/sau instalaţii de încălzire sau tehnico -sanitare de minim 6 ani. II. Data
-limită până la care se pot depune dosarele de concurs
este: 21.12.2021 ora 15.00. III. Dosarele de concurs se
depun la sediul Unităţii Militare 02574 București din
B-dul. Drumul Taberei, nr. 7B, sector 6. IV. Tipul
probelor de concurs/examen, data și ora desfășurării
acestora: -pentru posturile de „inginer specialist IA/S”,
candidații vor susține: proba scrisă și interviul. -pentru
posturile de „muncitor calificat și îngrijitor”, candidații
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vor susține: proba practică și interviul. -selecția dosarelor se desfășoară în perioada: 22.12.2021 – 23.12.2021.
-proba scrisă /practică se desfășoară în data de:
06.01.2022 ora 11.00. -interviul se desfășoară în data
de: 12.01.2022 ora 11.00. V.Probele de concurs/examen
se desfășoară, astfel: -la sediul din Bdul. Iuliu Maniu,
nr. 7-9, București, sector 6, pentru posturile din cadrul
Serviciului inspecții, încercări, elaborare specificații
tehnice pentru materiale logistice și Centrului de cazare-tranzit și reprezentare al Ministerului Apărării Naționale. -la sediul din B-dul Drumul Taberei, nr. 7B,
București, sector 6, pentru postul din cadrul Secției
întreținere, reparații și exploatare cazărmi; -la sediul din
str. Izvor, nr. 110, București, sector 5, pentru posturile
din cadrul Centrului întreținere, reparații și exploatare
cazărmi. VI. Secretariatul comisiilor de concurs/examen
poate fi contactat la telefon 021.315.54.85 interior 2217
sau 2244. VII. Prezentarea la post în data de 01.02.2021.
VIII. Detalii privind condiţiile generale și specifice
pentru ocuparea posturilor, bibliografia și tematica de
concurs se pot obţine la sediul Unităţii Militare 02574
București din B-dul Drumul Taberei, nr. 7B, sector 6, pe
portalul posturi.gov.ro, pe pagina de internet „www.
logmil.ro” sau la secretariatul comisiilor de concurs.
Obligatoriu cerințele privind studiile absolvite,
vechimea în muncă și în activitatea profesională
(meserie) se probează de candidați prin documente
justificative corespunzătoare. În situația în care, legislația națională și/sau cea specifică vor prevede aspecte /
elemente incidente privind legalitatea /necesitatea /
oportunitatea activității referitoare la încadrarea posturilor, se va aplica întocmai cadru normativ respectiv.
Subscrisa Centrul Naţional de Cultură a Romilor –
Romano Kher, CIF 15785599, reprezentată prin dl.
Mihai Neacșu în calitate de Director, în conformitate cu
prevederile art. 7 alin. 4) din Anexa la HG nr. 286 /
23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fondurile publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu îndeplinirea cerinţelor prevăzute la
art.38 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ Nr. 114/2018
privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor
publice si a unor masuri fiscal bugetare, modificarea si
completarea unor acte normative si prorogarea unor
termene publicata in MONITORUL OFICIAL NR.
1.116 din 29.12.2018. “ART. 38. In perioada 2019-2021,
numarul maxim de posturi care se finanteaza din
fonduri publice, pentru institutiile si autoritatile publice,
indiferent de modul de finantare si subordonare, se
stabileste de catre ordonatorii de credite astfel încat sa
se asigure plata integrala a drepturilor de natura salariala acordate in conditiile legii, cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate prin buget. prin prezenta, vă
rugăm să publicaţi în Monitorul Oficial al României,
partea a III-a, în data de 07.12.2021 următorul anunţ:
Centrul Naţional de Cultură a Romilor – Romano
Kher, CIF 15785599, reprezentată prin dl. Mihai
Neacșu în calitate de Director, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de
execuție: 1 post contractual de execuție – Consilier Gr.
IA (pe perioadă nedeterminată) Compartiment Artistic:
- studii superioare absolvite cu diplomă în domeniul
științelor umane, științelor sociale sau artelor; - vechime
în specialitatea studiilor: minimum 1 an; - vechime în
muncă: minimum 3 ani. Concursul va avea loc la sediul
din Splaiul Independenţei, nr.202A, etaj 9, sector 6,
București, în data de 29.12.2021 ora 10.00 proba scrisă
si proba interviu in data de 04.01.2022. Perioada de
depunere a dosarelor de concurs se va desfășura în
perioada 07.12.2021-22.12.2021, ora 16:00, la sediul
CNCR-RK din Splaiul Independenţei, nr.202A, etaj 9,
sector 6, București. Relaţii suplimentare la secretarul
comisiei, telefon 021/313.52.11 sau pe pagina de
internet www.cncr.gov.ro
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CITAŢII
Intimații-pârâți Tudor Valentin Claudiu și Gantner
Andre sunt chemați la Tribunalul Dolj, complet 5A,
termen: 14.01.2022, ora 10.30, în dosarul nr.
3970/183/2016, în proces cu Lungu Ștefan și Lungu
Iulia.

DIVERSE
Andrei Ioan IPURL notifica deschiderea procedurii
generale de insolventa fata de debitoarea C-Mec Metal
Ploiesti SRL cu sediul în Ploiesti, Str. Rezervoarelor, nr.
2B, Judetul Prahova, J29/658/2006, CUI RO18519877,
dosar nr. 5139/105/2021, Tribunalul Prahova. Termenul
limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor 17.01.2022; termen tabel preliminar: 07.02.2022;
termen tabel definitiv: 04.03.2022; data sedintei
adunarii creditorilor 11.02.2022, ora 08.00, la sediul
administratorului judiciar din Ploiesti, Str. Gheorghe
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Judetul Prahova.
CII Oroviceanu Daniela Oana notifica deschiderea
procedurii generale a insolventei in dosarul nr.
5197/105/2021 Tribunal Prahova, conform Incheierii
din 26.11.2021 privind pe SC 7BUCKS SRL, cu termenele: depunere declarații creanță 10.01.2022, întocmirea tabelului preliminar al creanțelor 31.01.2022,
întocmirea tabelului definitiv 25.02.2022, prima
Adunare a Creditorilor avand loc in data 04.02.2022,
orele 15:00 in Ploiești, str. Constantin Brezeanu, nr. 3,
bl. 205, sc. C, ap. 40, jud. Prahova.
S.C. Transparent Design S.R.L., cu sediul social și
punct de lucru în Oraș Popești-Leordeni, Șos. Olteniței
nr. 208, construcția C1, jud. Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/6322/14.10.2021, și certificată la Ministerul Finanţelor 4976720, informează pe
cei interesați că s-a depus solicitarea pentru emiterea
autorizației de mediu pentru activitățile: “Prelucrarea
și fasonarea sticlei plate”-cod CAEN 2312 și: ”Lucrări
de tâmplărie și dulgherie”-cod CAEN 4332, desfășurate în Oraș Popești-Leordeni, Șos. Olteniței nr. 208,
construcția C1, jud. Ilfov. Persoanele fizice sau juridice
interesate, pot depune eventuale contestații sau sugestii
la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Ilfov din
sect. 6, Aleea Lacul Morii nr. 1 (Barajul Lacul Morii–in
spatele benzinariei LUKOIL), intre orele 9.00-12.00, de
luni pana vineri.
Judecatoria Dărăbani, jud. Botosani, dosar nr.
1715/2017/2021. Obiect declararea judecatoreasca a
mortii numitul Ignat Ioachim decedat la 08.09.1952.
Termen 12.01.2021. Rugam orice persoana care
cunoaste date despre cel disparut, sa se adreseze Judecatoriei Dărăbani in dosarul susmentionat.
Cabinet Individual de Insolvență Grigorian Andreea-Gina, administrator judiciar al societății
GRANICUS PROD SRL cu sediul în Brașov, Piața
George Enescu nr. 10, jud. Brașov, J08/1362/2012, CUI
30606948, notifică deschiderea procedurii generale a
insolvenţei societății GRANICUS PROD SRL conform
Sentinței civile nr. 1210/25.11.2021 pronuntată în
dosarul nr. 4497/62/2021 aflat pe rolul Tribunalului
Brașov. Societatea 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.Termenul limită pentru depunerea
cererilor de creanţe este 06.01.2022. Termenul limită
pentru verificarea creanţelor, întocmirea și publicarea
tabelului preliminar este 20.01.2022.Termenul pentru
depunerea contestațiilor la tabelul preliminar este de 7
zile de la publicarea acestuia in BPI. Termenul pentru
publicarea tabelului definitiv este 10.02.2022. Termenul
pentru continuarea procedurii este 24.02.2022. Se
notifică faptul că prima Adunare a Creditorilor va avea
loc la sediul administratorului judiciar din mun. Iași,
șos. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 4, bl. A5, demisol,

spațiul nr. 2, în data de 25.01.2022 ora 12:00 având ca
ordine de zi: 1. Alegerea comitetului creditorilor și
desemnarea președintelui acestuia.; 2. Confirmarea
administratorului judiciar și stabilirea remunerației
acestuia. Se notifică asociații societăţii debitoare cu
privire la faptul că va avea loc Adunarea Asociaţilor la
sediul administratorului judiciar în data 04.01.2022,
ora 12:00, în vederea desemnării administratorului
special.

SOMAŢII
SOMATIE-In dosar civil 2979/210/2021 al Judecatoriei Chisineu Cris reclamanta Balogh Maria solicita sa
se constate ca prin hotararea ce se va pronunta,
nasterea dreptului de proprietate prin uzucapiune
asupra imobilului inscris in CF 307164 Sintea Mare,
reprezentand teren cu numarul topografic 14.15/b
Adea, situat in sat Adea nr 9 judetul Arad, indicand ca
proprietar tabular pe Kis Rozalia. Toti cei interesati in
cauza pot formula opozitii la prezenta somatie in
termen de 30 zile de la publicare in dosarul cu numarul
de mai sus al Judecatoriei Chisineu Cris. Emisa in
conformitate cu prevederile art. 130 din Decretul Lege
115/1938. Termen de judecata 25.01.2022 ora 12.30.
Prin cererea inregistrata sub dosar nr. 2136/246/2021,
petentul Duma Dorel-Sandu, cu domiciliul in comuna
Vladmirescu, sat Vladimirescu, str. Progresului nr. 60,
jud. Arad, a solicitat inscrierea dreptului de proprietate
pe titlu de uzucapiune al petentului, asupra cotei de 1/1
parti din imobilul teren extravilan inscris in cartea
funciara nr. 306.341 Taut, nr. CF Vechi 2527 Taut,
identificat prin numarul topografic 1120-1121/a.3.226,
teren extravilan categoria arabil in suprafata de 23.020
mp (2,30 ha), de sub A.1. prin uzucapiunea de 20 de ani
de la moartea proprietarului tabular, defuncta Conta
Maria (casatorita cu Conta Gheorghe, coform actului
de casatorie nr. 38/17.05.1914), decedata la data de
28.10.1966, pirn jonctiunea posesiei reclamantului cu
cea a antecesorilor sai, defuncta Pascut Maria, bunica
sa, decedata la 19 iunie 2007, si defunctul Pascut
Lisandru, bunicul sau, decedat la data de 19 iunie 2010,
urmand a se proceda la intabularea petentului asupra
acestui imobil. Reclamanta sustine ca foloseste acest
imobil de peste 25 de ani, asupra caruia a exercitat o
posesie pasnica, publica continua si nume de proprietar. In urma acesteia sunt somati, in baza art. 130 din
Decretul Lege nr. 115/1938, toti cei interesati de indata
sa inainteze opozitie la Judecatoria Ineu deoarece in
caz contrar, in termen de o luna de la caeasta ultima
publicare se va proceda la solutionarea cererii.

ADUNĂRI GENERALE
Administratorul unic al SC Comalrid SA, cu sediul
social în Mun.Bacău, str.Tolstoi, nr.4, jud.Bacău, înregistrată la ORC sub nr.J4/46/1991, cod fiscal 949383, în
temeiul Legii nr.31/1991 privind societățile comerciale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 12.01.2022, ora 10.00, la adresa
din mun.Bacău, str.Al.Tolstoi, nr.4, jud.Bacău, cu
următoarea ORDINE DE ZI: 1.Aprobarea suspendării
activității societății (întrerupere temporară) pe o perioadă de 2 (doi) ani, începând de la data de 17.01.2022
și până la data de 17.01.2024. 2.Împuternicirea administratorului societății, d-na Taban Aurelia, posesoare
al CI seria ZC nr.326055 să depună, să ridice, să
semneze toate documentele și să îndeplinească toate
activitățile necesare pentru înregistrarea hotărârii și a
tuturor consecințelor ce decurg din aceasta, să reprezinte societatea în fața autorităților competente în
scopul arătat, incluzând, dar fără a se limita la Oficiul
Registrului Comerțului, semnând în numele și pe
seama societății. Acționarii persoane fizice pot participa la ședință în nume propriu sau prin reprezentare,
cu împuternicire dată unui alt acționar sau unei alte
persoane decât acționar pe bază de procură specială.

Acționarii persoane juridice pot participa la ședință
prin persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare, sau printr-o persoană desemnată de aceștia în
condițiile documentului lor de constituire. Documentele ce urmează a fi prezentate adunării pot fi consultate de acţionari la sediul societății situat în loc.Bacău,
str.Alexei Tolstoi, nr.4, jud.Bacău, în zilele lucrătoare,
între orele 10.00 și 12.00, până în preziua primei
adunări. În cazul în care la data de 12.01.2022, ora
10.00, nu sunt îndeplinite prevederile legale pentru
desfășurarea Adunării Generale Extraordinare,
Adunarea va fi reprogramată pentru data de
13.01.2022, la aceeași oră și în aceeași locaţie.
Convocator al Adunarii Generale Extraordinare A
Actionarilor Societatii GERMINA AGRIBUSINESS
S.A. Consiliul de Administratie al Societatii
GERMINA AGRIBUSINESS S.A. (denumita in continuare „Societatea” sau „Germina”) cu sediul in Mun.
Bucuresti, Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, Modulele
M2, M3, M4 si M5, Etaj 10, sector 2, inmatriculata la
Registrul Comertului sub nr. J40/895/1991, cod unic de
inregistrare RO 351290, potrivit Deciziei Consiliului de
Administratie al Societatii (Consiliul de Administratie)
din data de 06.12.2021, in temeiul art. 117 din Legea
societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare („Legea nr. 31/1990”), art. 123
coroborat cu art. 105 din Legea nr. 24/2017 privind
emitentii de instrumente financiare si operatiuni de
piata republicata („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente
financiare si operatiuni de piata („Regulamentul A.S.F.
nr. 5/2018”) si al Actului Constitutiv al Societatii,
convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (Adunare/AGEA), pentru data de 10.01.2022,
ora 11:00 (ora Romaniei), la adresa din Bucuresti,
sector 2, Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, et. 10, Sala de
sedinte, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul
actionarilor la sfarsitul zilei de 28.12.2021, stabilita ca
Data de Referinta conform prevederilor art. 2 alin. (2)
lit. g) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.In cazul in
care la data de 10.01.2022 nu se intruneste cvorumul
legal si statutar pentru a valida intrunire AGEA, se
convoaca si se fixeaza cea de a doua sedinta AGEA
pentru data de 11.01.2022, in acelasi loc si avand
aceeasi ordine de zi, cu incepere de la ora 11:00 (ora
Romaniei), la adresa din Bucuresti, Str. Delea Veche nr.
24, Corp A, et. 10, Sala de sedinte, sector 2. Data de
Referinta pentru participarea la vot a actionarilor in
cadrul celei de-a doua convocari a AGEA ramane
aceeasi, respectiv data de 28.12.2021. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea
ordine de zi: 1. Aprobarea actualizarii structurii aporturilor la capitalul social mentionata in art. 7.3. din
Actul Constitutiv al Societatii, astfel: „7.3. Capitalul
social este constituit integral din aporturi in numerar in
valoare totala de 33.772.730 lei, si este detinut dupa
cum urmeaza: - Societatea De Investitii Financiare
Muntenia S.A. - 30.625.615 lei, reprezentand
90,68149% din capitalul social si un numar de
12.250.246 actiuni ordinare, nominative, cu valoarea
nominala de 2,50 lei fiecare; - persoane fizice si juridice
- 3.147.115 lei, reprezentand 9,31851% din capitalul
social si un numar de 1.258.846 actiuni ordinare, nominative, cu valoarea nominala de 2,50 lei fiecare.” 2. a)
Aprobarea reducerii capitalului social subscris al societatii Germina Agribusiness S.A. cu suma de
32.421.820,80 lei, de la 33.772.730 lei la 1.350.909,20 lei,
prin reducerea valorii nominale a fiecarei actiuni de la
2,50 lei la 0,10 lei. Reducerea nu este justificata de
pierderi si implica restituirea catre actionari a unei
cote-parti din aporturi, proportional cu participarea la
capitalul social varsat al Societatii. Dupa reducere,
capitalul social subscris al Societatii va avea valoarea
de 1.350.909,20 lei, impartit in 13.509.092 actiuni ordinare, nominative, fiecare cu o valoare nominala de 0,10
lei. b) Aprobarea platii catre actionarii Societatii inregistrati ca atare la Data de Inregistrare a acestei
Adunari Generale Extraordinare a sumei de 2,40 lei
per actiune, inmultita cu numarul de actiuni detinute si

platite de fiecare actionar indreptatit, cu aplicarea si
retinerea la sursa a impozitului aplicabil, conform
prevederilor legale incidente. 3. Aprobarea modificarii
Actului Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza: a)
Art. 7.1. se modifica astfel: „7.1. Capitalul social al
societatii este in valoare de 1.350.909,20 lei, impartit in
13.509.092 actiuni nominative, ordinare, cu valoarea
nominala de 0,10 lei fiecare, fiind detinute astfel: 90,68149% de catre SOCIETATEA DE INVESTITII
FINANCIARE MUNTENIA S.A., respectiv
1.225.024,60 lei aport la capitalul social si 12.250.246
actiuni nominative; - 9,31851% de catre persoane fizice
si juridice, respectiv 125.884,60 lei aport la capitalul
social si 1.258.846 actiuni nominative.” b) Art. 7.3. se
abroga, iar art. 7.4. devine art. 7.3. 4. Aprobarea datei
de 28.04.2022 ca Data de Inregistrare, conform preve-

derilor art. 123 coroborat cu art. 87 alin. (1) din Legea
nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare
si operatiuni de piata republicata pentru identificarea
actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a
Actionarilor, si a datei de 27.04.2022, ca Ex-Date, in
conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din
Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de
instrumente financiare si operatiuni de piata. 5. Aprobarea datei de 10.05.2022 ca Data Platii, astfel cum este
definita de art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul
A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente
financiare si operatiuni de piata, pentru efectuarea
platii sumelor de bani reprezentand restituirea coteiparti din aporturile la capitalul social al Societatii catre
actionarii Societatii de la Data de Inregistrare. 6. Apro-
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Supliment Anunţuri Mica Publicitate
de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și
barea imputernicirii Dnei. Iuliana Cernat, Presedintele
Consiliului de Administratie si Directorul General al
Societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a
efectua si/sau semna si/sau executa in numele Societatii
si/sau al actionarilor Societatii toate actele si a realiza
toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la
indeplinire hotararile Adunarii Generale Extraordinare
a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la
semnarea hotararilor Adunarii Generale Extraordinare
a actionarilor, negocierea, incheierea si executarea
actelor juridice necesare executarii hotararii, depunerea si preluarea actelor si semnarea lor in numele si
pe seama Societatii la si de la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, Autoritatea de
Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A.
Bucuresti, Bursa de Valori Bucuresti S.A., organele
fiscale, precum si alte persoane fizice sau juridice,
publice sau private. PRECIZARI PRIVIND
SEDINTA AGEA.  Materiale informative cu privire
la Adunare. Incepand cu data de 09.12.2021, ora 10:00,
vor fi puse la dispozitia actionarilor documentele
aferente punctelor de pe ordinea de zi, inclusiv
proiectul de hotarare privind punctele de pe ordinea de
zi a AGEA, in format electronic pe website-ul Societatii, la adresa www.germina.ro si in format fizic la
Registratura Societatii de la sediul social al acesteia, in
zilele lucratoare, intre orele 09:00 si 17:00. Actionarii
pot obtine, la cerere, copii ale documentele referitoare
la punctul inclus pe ordinea de zi a AGEA. Exercitarea
acestui drept se va face cu respectarea procedurilor de
transmitere si de identificare a actionarilor, mentionate
mai jos.  Documente pentru identificarea actionarilor.
a) Actionari persoane fizice: copia actului de identitate,
certificata prin mentionarea „conform cu originalul”,
urmata de semnatura olografa a actionarului. In cazul
actionarilor persoane fizice fara capacitate legala de
exercitiu vor fi prezentate si urmatoarele documente:
copia actului de identitate al persoanei fizice care are
calitatea de reprezentant legal, copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal, toate acestea
purtand mentiunea „conform cu originalul”, urmata
de semnatura olografa a reprezentantului legal. b)
Actionari persoane juridice romane, straine si entitati
fara personalitate juridica: copia actului de identitate
al reprezentantului legal, certificata prin mentionarea
„conform cu originalul”, urmata de semnatura
olografa a reprezentantului legal. Calitatea de reprezentant legal va fi luata din Registrul Actionarilor
intocmit de Depozitarul Central pentru Data de Referinta. In cazul in care informatiile din Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru Data de
Referinta nu permit identificarea reprezentantului
legal al actionarului persoana juridica romana, identificarea poate fi facuta in baza unui certificat constatator eliberat de registrul comertului, in original sau
copie conforma cu originalul, sau in baza oricarui alt
document cu rol similar, in original sau in copie
conforma cu originalul, emis de catre o autoritate
competenta. Documentele care atesta calitatea de
reprezentant legal trebuie sa fie emise cu cel mult 3 luni
inainte de data publicarii convocatorului adunarii.
Daca documentele mai sus mentionate sunt intocmite
intr-o limba straina, alta decat limba engleza, acestea
vor fi insotite de o traducere in limba romana sau in
limba engleza realizata de un traducator autorizat. 
Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe
ordinea de zi a Adunarii si de a face propuneri de
hotarare pentru punctele de pe ordinea de zi Unul sau

mai multi actionari, reprezentand individual sau
impreuna cel putin 5% din capitalul social, are/au
dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a
adunarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o
justificare sau de un proiect de hotarare propus spre
adoptare de adunare; b) de a prezenta proiecte de
hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a adunarii. Drepturile prevazute la lit. a) si b) pot fi exercitate numai in scris,
propunerile formulate urmand a fi transmise, in
termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, ora
16:00. Procedura de transmitere a documentelor: - prin
servicii de curierat, la adresa din Bucuresti, sector 2,
Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, et. 10. - prin e-mail, la
adresa office@germina.ro. Copiile scanate ale documentelor vor fi transmise ca atasamente, in format pdf,
avand incorporat, atasat sau asociat logic semnatura
electronica extinsa a actionarului, potrivit Legii nr.
455/2001. Pentru identificarea actionarilor care isi
exercita drepturile mentionate mai sus, Societatea
poate solicita, suplimentar documentelor mentionate
mai sus, urmatoarele documente: 1) dovada calitatii de
actionar, in original, respectiv extras de cont emis de
catre Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie, din care
rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni; 2)
documente care atesta inscrierea informatiei privind
reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii
participanti. Actionarii pentru care verificarea identitatii sau a calitatii persoanei/persoanelor semnatare
reiese din certificatul atasat semnaturii electronice
utilizate sunt exonerati de la prezentarea documentelor
specificate la pct. 1) si 2) enumerate anterior. In cazul in
care cererile actionarilor impun modificarea ordinii de
zi, ordinea de zi actualizata, formularele de imputernicire speciala actualizate si formularele de buletin de vot
prin corespondenta actualizate, vor fi disponibile
inainte de data de referinta 28.12.2021, cu respectarea
procedurii utilizate la convocarea Adunari.  Dreptul
actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea
de zi. Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute de
art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, respectiv
dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe
ordinea de zi a Adunari cu conditia ca acestia: (i) sa
transmita intrebarile prin una din metodele de transmitere a documentelor mentionate mai sus; (ii) sa faca
dovada calitatii de actionar cu respectarea cerintelor
specificate mai sus (Documente pentru identificare a
actionarilor); (iii) sa transmita intrebarile, in scris,
astfel incat acestea sa fie receptionate de catre Societate
pana cel tarziu la data de 23.12.2021, ora 16:00. Societatea va raspunde intrebarilor adresate de catre actionari, in conditiile legii, la data de 29.12.2021, ora 16:00,
raspunsurile urmand sa fie postate pe pagina de
internet a societatii: www.germina.ro.  Participarea si
votul in Adunare. La Adunare sunt indreptatiti sa
participe si sa voteze actionarii inregistrati la Depozitarul Central S.A. la Data de Referinta 28.12.2021 si
pot vota dupa cum urmeaza: a) personal in cadrul
adunarii, prin vot direct; b) prin reprezentant, cu imputernicire speciala sau generala; c) prin corespondenta,
pe baza de buletin de vot prin corespondenta. - Votul
direct. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la
adunare este permis prin simpla proba a identitatii
acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice,
cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul
entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice repre-

zentate, cu imputernicirea data persoanei care Ie
reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile
in materie. - Votul prin reprezentant. Formularul de
imputernicire. Actionarii pot mandata alte persoane
pentru a-i reprezenta si a vota in adunare pe baza unei
imputerniciri speciale sau generale, astfel cum e descris
mai jos. Votul prin reprezentant in baza unei imputerniciri speciale. O imputernicire speciala poate fi acordata pentru o singura adunare generala si contine
instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu
precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct
inscris pe ordinea de zi a adunarii („pentru”, „impotriva” sau „abtinere”). In situatia discutarii in cadrul
adunarii, in conformitate cu prevederile legale, a unor
puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota asupra acestora conform interesului
actionarului reprezentat. Reprezentarea actionarilor in
adunare se poate face prin imputernicit, doar prin
completarea si semnarea corespunzatoare a formularului imputernicirii speciale. Mentiunile de mai sus nu
afecteaza dreptul actionarului de a desemna prin
imputernicire unul sau mai multi imputerniciti supleanti, care sa ii asigure reprezentarea in adunare, in
conformitate cu reglementarile emise de A.S.F. Reprezentarea se va putea face atat prin alti actionari, cat si
prin terte persoane. Imputernicirea speciala va fi
transmisa (i) in original, la adresa din Bucuresti, sector
2, Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, et. 10; (ii) prin
e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata
conform Legii nr. 455/2001, la adresa: office@germina.
ro, astfel incat aceasta sa fie receptionata de catre
Societate pana la data de 08.01.2022, ora 11:00 (ora
Romaniei). Formularul imputernicirii speciale i) va fi
pus la dispozitia actionarilor de catre Societate, in
aceleasi conditii si la aceeasi data ca si materialele
informative; ii) va fi actualizat de catre Societate, daca
se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a adunarii, si
va fi publicat pe pagina de internet a Societatii, in
forma actualizata; iii) va fi completat de catre actionar,
in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru
reprezentant si unul pentru Societate. Identificarea
actionarilor si a reprezentantilor legali ai acestora se va
face cu respectarea regulilor privind identificarea actionarilor mai sus mentionate. Votul prin reprezentant in
baza unei imputerniciri generale. Formularul imputernicirii generale trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.
Actionarul poate acorda o imputernicire valabila
pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand
reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in
dezbaterea adunarii, a unuia sau mai multor emitenti
identificati in imputernicire, in mod individual sau
printr-o formulare generica referitoare la o anumita
categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte
de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct.
19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun la Societate, cu 48 de ore inainte de adunare, in copie,
cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub
semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de Societate, facandu-se
mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii.
Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana
decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in
mod expres de catre actionar in imputernicire. In
conditiile in care persoana imputernicita este o
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persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite
mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce
face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai. Actionarii nu pot fi reprezentati in adunare pe baza unei imputerniciri de catre
o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de
interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri: a) este un actionar majoritar al emitentului sau o alta persoana, controlata de respectivul
actionar; b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului,
al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor de la lit. a); c) este un
angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar
majoritar sau al unei entitati controlate, conform
prevederilor de la lit. a); d) este sotul, ruda sau afinul
pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre
persoanele fizice prevazute la lit. a)-c). Documente ce
insotesc imputernicirea generala. Imputernicirea generala trebuie sa fie insotita de o declaratie pe propria
raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de
reprezentare, din care sa reiasa ca imputernicirea este
acordata de respectivul actionar, in calitate de client,
intermediarului sau, dupa caz, avocatului si ca imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv
prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca
este cazul. Declaratia trebuie depusa odata cu imputernicirea generala la Societate, in original, semnata si,
dupa caz, stampilata, pana cel tarziu la data de
08.01.2022, ora 11:00 (ora Romaniei), in cazul primei
utilizari. - Votul prin corespondenta. Actionarii pot
vota in cadrul adunarii si prin corespondenta, prin
completarea si semnarea corespunzatoare a buletinelor
de vot prin corespondenta. Buletinele de vot completate, semnate si dupa caz, stampilate pot fi transmise la
sediul Societatii prin una din metodele mentionate mai
sus in prezentul convocator. Buletinele de vot vor fi
insotite de documente care sa permita identificarea
actionarilor si a reprezentantilor legali ai acestora, cu
respectarea regulilor specificate mai sus in prezentul
convocator. Vor fi luate in considerare doar buletinele
de vot prin corespondenta primite pana la data de
08.01.2022, ora 11:00 (ora Romaniei). In situatia in care
actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta
participa personal sau prin reprezentant la adunarea
generala, votul prin corespondenta exprimat pentru
adunare este anulat. In acest caz este luat in considerare
doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunare este alta decat cea care a
exprimat votul prin corespondenta, atunci, pentru
valabilitatea votului sau aceasta trebuie sa prezinte la
adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta,
semnata de actionar sau de reprezentantul care a
exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este
necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al
acestuia este prezent la adunare. La data convocarii,
capitalul social al Societatii este de 33.772.730 RON si
este format din 13.509.092 actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 2,50
RON/actiune, fiecare actiune dand dreptul la un vot in
AGEA. Informatii suplimentare se pot obtine la adresa
din Bucuresti, sector 2, Str. Delea Veche nr. 24, Corp A,
et. 10 sau la numarul de telefon 021.322.54.80, in
fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00 –17:00. Presedintele Consiliului de Administratie Iuliana Cernat.

LICITAŢII
SC Bomas Distributions SRL prin lichidator,
anunta vanzarea la licitatie publica a bunurilor aflate
in patrimoniul societatii, respectiv magazine tip
termopan, pretul de pornire al licitatiei fiind redus cu
50% din cel stabilit in raportul de evaluare. Licitatiile
vor avea loc pe data de: 15.12.2021, 04.01.2022,
07.01.2022, 11.01.2022, 14.01.2022,18.01.2022,21.01.2
022,25.01.2022, 28.01.2022, 04.02.2022, orele 12.00, la
sediul lichidatorului din Ploiesti, str. Ion Maiorescu
nr.12, Bl.33S1, Cab.7B, Et.7, jud. Prahova. Conditiile
de participare si relatii suplimentare la tel.
0344104525.
SC Fabissimo Group SRL, prin lichidator judiciar,
anunţă vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor
mobile aflate in patrimoniul acesteia. Pretul de
pornire al licitatiei este redus cu 50% din cel stabilit in
raportul de evaluare incuviintat de Adunarea Creditorilor din 18.11.2015. Licitaţiile vor avea loc pe data
de: 04.01.2022, 11.01.2022, 18.01.2022, 25.01.2022,
03.02.2022, 08.02.2022, 15.02.2022, 22.02.2022,
02.03.2022, 08.03.2022, orele 13.00 în Ploiești, str. Ion
Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud Prahova. Relaţii
suplimentare 0732405295, 0344104525.
Anunţ cu câștigătorii licitaţiilor publice deschise
din data de 25.11.2021. n urma analizei ofertelor
depuse la procedura de atribuire prin licitaţie publică
deschisă din data de 25.11.2021, în vederea închirierii
unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale /cabinete activităţi conexe actului medical, aparţinând
domeniului privat al Municipiului Drăgășani, situate
în str. Tudor Vladimirescu, nr. 408, în incinta Policlinicii Municipale, Corp nou și Corp vechi, comisia de
licitaţie a declarat câștigătoare: 1. Oferta doamnei
Zăbavă Maria – Cristina la preţul de 294,24 lei /lună,
pentru spaţiul în suprafaţă totală de 22,57 m.p.; 2.
Oferta Cab. Med. Ind. Cioiul Ileana – Alina la preţul
de 434,15 lei /lună, pentru spaţiul în suprafaţă totală
de 36,33 m.p.; 3. Oferta doamnei Vnă Violeta la
preţul de 274,02 lei /lună, pentru spaţiul în suprafaţă
totală de 22,93 m.p.; 4. Oferta Cab. Ind. Psihologie
Staicu Felicia Georgiana - 1 VL 5187 la preţul de
426,00 lei /lună, pentru spaţiul în suprafaţă totală de
35,60 m.p.
Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva cu sediul
in Bucuresti, sector 2, str. Petricani nr. 9A prin
Direcţia silvică Sălaj, cu sediul în Zalău, str. Tipografilor, nr. 1, jud. Sălaj, CUI 13734491, telefon 0260631170, fax 0260-633331, organizează în data de
11.01.2022, orele 10:00, la sediul Direcţiei silvice Sălaj,
licitaţie publică cu strigare, în vederea vânzării a doua
active denumite ,,Atelier Napradea si Amenajare
Atelier Napradea” si „Adapost muncitori Cheud”
dupa cum urmeaza: -,,Atelier Napradea si Amenajare
Atelier Napradea” sunt situate în localitatea
Năpradea, nr. 357, jud. Sălaj, O.S. Cehu Silvaniei.
Terenul aferent construcţiei în suprafaţă de 2663 mp,
nu va face obiectul vânzării, acesta urmând să fie
concesionat pe o perioada de 49 ani după vânzarea
construcţiei, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de
la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare
a activului. Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. de
telefon 0260631170, persoană de contact ing. Muresan
Vlad. Cererile de participare la licitatie vor depune la

sediul Direcţiei silvice Sălaj. Termenul limita pentru
depunerea documentelor necesare inscrierii la licitatie
este data de 10.01.2022, orele 16:00. Preţul de pornire
la licitaţie este de 98 400 lei fără TVA. Metoda de
vanzare a activului „ Atelier Napradea si Amenajare
Atelier Napradea” este prin licitatie publica deschisa
cu strigare. Garanţia de participare este de 4 920 lei,
iar taxa de participare de 100 lei, fără TVA. Locul
desfasurarii licitatiei este Direcţia silvică Sălaj, cu
sediul în Zalău, str. Tipografilor, nr. 1, jud. Sălaj in
data de 11.01.2022 orele 10:oo pentru IMM-uri si orele
11:00 pentru persoanele fizice si juridice. -,,Adapost
muncitori Cheud” este situat în localitatea Cheud, nr.
319, jud. Sălaj, O.S. Cehu Silvaniei. Terenul aferent
construcţiei în suprafaţă de 1400 mp, nu va face
obiectul vânzării, acesta urmând să fie concesionat pe
o perioada de 49 ani după vânzarea construcţiei, în
termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a activului.
Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon
0260631170, persoană de contact ing. Muresan Vlad.
Cererile de participare la licitatie vor depune la sediul
Direcţiei silvice Sălaj. Termenul limita pentru depunerea documentelor necesare inscrierii la licitatie este
data de 10.01.2022, orele 16:00. Preţul de pornire la
licitaţie este de 48 000 lei fără TVA. Metoda de
vanzare a activului „ Adapost muncitori Cheud” este
prin licitatie publica deschisa cu strigare. Garanţia de
participare este de 2 400 lei, iar taxa de participare de
100 lei, fără TVA. Locul desfasurarii licitatiei este
Direcţia silvică Sălaj, cu sediul în Zalău, str. Tipografilor, nr. 1, jud. Sălaj in data de 11.01.2022 orele 10:30
pentru IMM-uri si orele 11:30 pentru persoanele fizice
si juridice. Documentele necesare inscrierii la licitatie
sunt urmatoarele: a) Cererea de inscriere la licitatie,
cu specificarea activelor pentru care liciteaza; b)
Documentele care certifica identitatea si calitatea
ofertantului; c) Imputernicirea acordata reprezentantului ofertantului (daca este cazul); d) Dovada achitarii garantiei si taxei de participare. Documentele
care certifica identitatea si calitatea ofertantului sunt
urmatoarele: a) Pentru persoanele juridice romane: 1.
copie de pe certificatul de inmatriculare eliberat de
oficiul registrul comertului, de pe actul constitutiv,
inclusiv toate actele aditionale relevante, si de pe
certificatul de inregistrare fiscala; 2. scrisoare de bonitate financiare, eliberata de o societate bancara
romana; 3. dovada privind achitarea obligatiilor
fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare
fiscala eliberat de organul fiscal competent, insotit de
ordinele de plata prin care s-a efectuat plata obligatiilor inscrise in certificat; 4. declaratia pe propria
raspundere ca nu se afla in reorganizare judiciara sau
faliment; b) pentru persoanele juridice straine: 1. actul
de inmatriculare a societatii comerciale straine; 2.
scrisoare de bonitate financiara, eliberata de o banca
straina cu care o banca romana are relatii de corespondenta; 3. declaratie pe propria raspundere ca nu se
afla in reorganizare judiciara sau faliment. c) pentru
comercianti, persoane fizice sau asociatii familiale:
copie de pe actul de identitate si de pe autorizatia de
functionare eliberata de autoritatea competenta sau
de pe actul legal de constituire, dupa caz, precum si
certificatul de atestare fiscala eliberat de organul fiscal
competent; d) pentru persoanele fizice romane: copie
de pe actul de identitate si de cazier judiciar; e) pentru
persoanele fizice straine: copie de pe pasaport si certificatul de cazier judiciar; Documentaţia pentru lici-
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taţie se poate procura de la sediul Direcţiei Silvice
Sălaj, începând cu data de 07.12.2021. Costul acesteia
este de 25 lei, cu TVA inclus. Intreprinderile mici si
mijlocii au prioritate la cumpararea activului supus
vanzarii, pentru ele organizandu-se prima licitatie,
urmand ca in acceasi zi sa se mai organizeze o licitatie
daca activul a ramas neadjudecat de catre IMM-uri.
Anunt privind concesionarea prin licitaţie publică
deschisă a concesionării suprafeței de 10,58 ha, teren
intravilan, categoria de folosință pășune, aparținând
domeniului privat al UAT Comuna Românești, județul
Iași, în scopul realizării pe acest teren și al valorificării
construcțiilor speciale având caracter de mijloace fixe și
imobile ce compun Parc Eolian. 1. Informatii generale
privind concedentul – Unitatea Administrativ - Teritoriala Comuna Românești, cu sediul in Comuna Romanesti, judetul Iasi, telefon 0232323871, email
primariaromanesti@yahoo.com. 2. Informatii generale
privind obiectul concesiunii - concesionarea suprafeței
de 10,58 ha, teren intravilan, categoria de folosință
pășune, aparținând domeniului privat al UAT Comuna
Românești, județul Iași, în scopul realizării pe acest
teren și al valorificării construcțiilor speciale având
caracter de mijloace fixe și imobile ce compun Parc
Eolian,conform HCL 137/29.11.2021. 3. Informatii
privind documentatia de atribuire. 3.1. Modalitatea sau
modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in
posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire; de la sediul concedentului – Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Românești, cu sediul in Comuna
Romanesti, judetul Iasi, telefon +40 0232323871, email
primariaromanesti@yahoo.com. 3.2. Denumirea si
adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din
documentatia de atribuire; - compartimentul de Secretariat din cadrul Unitatii Administrativ - Teritoriale
Comuna Românești, cu sediul in Comuna Romanesti.
3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea
acestui exemplar, potrivit prevederilor Codul administrativ din 03.07.2019, parte integrantă din Ordonanţă
de urgenţă 57/2019; - Taxa pentru obtinerea documentatiei de atribuire: 500 lei. - Taxa de participare:750 lei;
- Garanția de participare: 5.000 lei. Aceste sume se vor
achita in numerar la casieria concedentului. 3.4. Data
limita pentru solicitarea clarificarilor; - 15.12.2021,
orele 15:00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data
limita de depunere a ofertelor; - 28.12.2021 orele 15:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: - Unitatea
Administrativ - Teritoriala Comuna Românești, cu
sediul in Comuna Romanesti, judetul Iasi. 4.3.
Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare
oferta; - un exemplar în original si un exemplar în
copie. Nu sunt admise oferte alternative. 5. Data si
locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor; - 29.12.2021, orele 10:00 la sediul
Unitatii Administrativ - Teritoriale Comuna Românești, cu sediul in Comuna Romanesti, judetul Iasi. 6.
Denumirea instantei competente în solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei:
Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea,
încheierea, executarea, modificarea și încetarea
contractului de concesiune de bunuri proprietate
publică, precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor legislaţiei
privind contenciosul administrativ. 7. Data transmiterii
spre publicare a prezentului anunt: 06.12.2021.
Debitorul SC Imar Mob Design SRL societate in
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 1.Bunuri mobile (mobilier,
aeroterma, aparat aer conditionat, aplicator manual cu
rola cauciuc, casa marcat, cuptor cu microunde,
espressor automat, freze cd profilate, multifunctional
hp laserjet, pistol aplicat aracet, slefuitor cu vibratii)
-pretul de pornire este diminuat cu 20% fata de pretul
stabilit prin Raportul de Evaluare, pentru fiecare bun
in parte (platibil in lei la cursul BNR din data efectuarii
platii). 2.Stocuri materii prime – se vand in bloc la
pretul de pornire diminuat cu 20% fata de cel stabilit

prin Raportul de Evaluare. Pretul Caietului de Sarcini
este: -100 lei +TVA pentru oferte care privesc bunuri cu
un pret de pornire pana la 2.000 lei inclusiv; -500 lei
+TVA pentru oferte care privesc bunuri cu un pret de
pornire intre 2.000 lei si 10.000 lei inclusiv; -1.000 lei
+TVA pentru oferte care privesc bunuri cu un pret de
pornire peste 10.000 lei; Bunurilor li se va aplica
regimul de TVA conform dispozitiilor Codului Fiscal.
Prima sedinta de licitatie a fost fixata la data de
21.12.2021, ora 15.00 iar daca bunurile nu se adjudeca
la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii vor avea
loc in urmatoarele date: 04.01.2022, 11.01.2022,
18.01.2022 nsi 25.01.2022, ora 15.00 la acelasi pret de
pornire. Participarea la licitatie este conditionata de:
-consemnarea in contul nr. RO96BACX000000
1172434000 deschis la Unicredit Bank Arad pe seama
debitoarei SC Imar Mob Design SRL cel tarziu cu o zi
inainte de data si ora stabilita pentru sedinta de licitatie, a garantiei de 10% din pretul de pornire al licitatiei; -achizitionarea cel tarziu cu o zi inainte de data si
ora stabilita pentru sedinta de licitatie a Caietului de
sarcini. -pretul caietului de sarcini se achită prin OP in
contul nr. RO43 INGB 5514 9999 0051 3726 deschis la
ING BANK – Sucursala Dorobanti, pe seama lichidatorului judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL sau in
numerar la sediul lichidatorului judiciar din București,
Str. Buzesti nr.71, et. 5, cam. 504, sector 1. Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti nr. 71, et.5, cam.
504, sector 1. Pentru relatii suplimentare sunati la
telefon 021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.
1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoana de contact: Primăria Comunei Fundu
Moldovei, cu sediul în comuna Fundu Moldovei, Str.
Principală nr.283, județul Suceava, cod poștal 727265,
telefon/fax: 0371/505.061/ 0230/577.356, e-mail:
office_fm@yahoo.com, cod fiscal 4326760. 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie vândut: 2 parcele de teren, ce
aparțin domeniului privat al Comunei Fundu
Moldovei, după cum urmează: a.teren intravilan, situat
în comuna Fundu Moldovei, județul Suceava, în suprafață de 826mp, nr.cadastral: 36513, înscris în CF
nr.36513 UAT Fundu Moldovei; b.teren intravilan,
situat în comuna Fundu Moldovei, județul Suceava, în
suprafață de 2.364mp, nr.cadastral: 36514, înscris în
CF nr. 36514 UAT Fundu Moldovei; conform
H.C.L.nr.59/24.11.2021 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 odalitatea
sau modalitățile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentației de
atribuire: la cerere, de la sediul instituției.
3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului /
compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care
pot obține un exemplar din documentația de atribuire:
Se poate obține de la Registratura Primăriei Comunei
Fundu Moldovei, Str. Principală nr.283, județul
Suceava, cod poștal 727265. 3.3.Costul și condițiile de
plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind
Codul administrativ: 50 Lei, care se pot achita la Casieria Primăriei Comunei Fundu Moldovei, Str.Principală nr.283, Județul Suceava. 3.4. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 31/12/2021, ora 16.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a
ofertelor: 10/01/2022, ora 10.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăriei Comunei Fundu
Moldovei, Str.Principală nr.283, județul Suceava, cod
poștal 727265. 4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă oferta: într-un singur exemplar, într-un
plic sigilat. 5. Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor: 10/01/2022,
ora 11.00, Primăriei Comunei Fundu Moldovei, Str.
Principală nr.283, județul Suceava, cod poștal 727265.
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
Suceava, municipiul Suceava, Str.Ștefan cel Mare
nr.62, județul Suceava, cod poștal 720062, telefon
0230/214.948, fax 0230/522.296, e-mail: trsv-arhcont@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 06/12/2021.
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
Zănești, comuna Zănești, Str.Națională, nr.562, județul
Neamț, telefon/fax 0233/383.470, e-mail: primariazanesti@yahoo.com, cod fiscal 2612952. 2.Informații
generale privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie vândut: teren intravilan în suprafață de 1.035 mp, situat în cartier Dumitrița, Str.
Energiei, nr.9, lot 103, având număr cadastral 52856,
aparținând domeniului privat al Primăriei Comunei
Zănești, conform H.C.L. nr.71/26.11.2021 și temeiul
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, Registratură sau se poate consulta pe
site-ul: www.primariazanesti.ro, secțiunea-licitații.
3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului /
compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care
pot obține un exemplar din documentația de atribuire:
se poate obține de la Serviciul Registratură din cadrul
Primăriei Comunei Zănești, Str. Națională, nr.562,
județul Neamț. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru
obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 100 lei /exemplar, ce se achită la Casieria
Primăriei Comunei Zănești, Str. Națională, nr.562,
județul Neamț. 3.4. Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 22.12.2021, ora 10.00. 4.Informații
privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 30.12.2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria Comunei Zănești, Str. Națională, nr. 562, județul Neamț -serviciul Registratură.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă
oferta: într-un singur exemplar, într-un plic sigilat. 5.
Data și locul la care se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 04.01.2022, ora 12.00, la sediul
Primăriei Comunei Zănești, Str.Națională, nr. 562,
județul Neamț, Sala de ședințe. 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 Neamț,
Piatra Neamț, Bulevardul Decebal, nr. 5, județul
Neamț, cod poștal 610012, telefon 0233/212.294, fax
0233/235.655, adresa e-mail: tr-neamt-scivil@just.ro.
7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 06.12.2021.
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: Consiliul Local Odobești,
oraș Odobești, Str.Libertății nr.113, județul Vrancea,
telefon 0237/675.224, fax 0237/676.950, e-mail:
contact@primariaodobesti.ro, nesuiulianion@primariaodobesti.ro, cod fiscal 4297827. 2. Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului care urmează
să fie închiriat: -teren în suprafață totală de 3mp, situat
în orașul Odobești, Str. Ștefan cel Mare nr.40, aparținând domeniului public al Consiliului Local Odobești,
județul Vrancea, conform H.C.L. nr. 111/25.11.2021 și
temeiului legal: O.U.G.nr.57/03.07.2019, art.332-333.
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. 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: Direcția Patrimoniu din
cadrul Primăriei Odobești, orașul Odobești, Str.Libertății nr.113, județul Vrancea. 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: 20Lei/exemplar, se achită
numerar la Casieria Primăriei Orașului Odobești. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 17/12/2021,
ora 14.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 28/12/2021, ora 09.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura
Primăriei Orașului Odobești, orașul Odobești, Str.
Libertății nr.113, județul Vrancea. 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:
28/12/2021, ora 10.00, Primăria Orașului Odobești,
orașul Odobești, Str.Libertății nr. 113, județul Vrancea.
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa
de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Tribunalul Vrancea -Secţia a II-a Civilă de Contencios
Administrativ și Fiscal, Focșani, B-dul Independenţei
nr.19-21, județul Vrancea, cod poștal 620015, telefon
0237/216.000, fax 0237/612.665, e-mail: tr-vrancea@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 06/12/2021.
1.Informații generale privind concedentul: Consiliul
Județean Ialomița, cod fiscal 4231776, situat în municipiul Slobozia, Piața Revoluției, nr.1, județul Ialomița,
tel.0243.230.200, fax: 0243.230.250, e-mail: cji@cicnet.
ro. 2.Informații generale privind obiectul concesiunii:
obiectul îl reprezintă încheierea unui contract de
concesiune privind Parcul Fotovoltaic „Ialomița I” cu
o putere de 0,452MW, aflat în proprietatea publică a
județului Ialomița, alcătuit din 2.128 panouri fotovoltaice cu puterea de 245W pe fiecare panou și a terenului aferent în suprafață de 5,7026ha, aflat în
proprietatea privată a județului Ialomița, situate în
extravilanul comunei Giurgeni, fiind concesionat
conform O.U.G.nr.57/2019 și Hotărârii Consiliului
Județean Ialomița nr.229 din 25.11.2021. 3.Informații
privind documentația de atribuire: conform caietului
de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire intrând
pe site-ul Consiliului Județean Ialomița: www.cjialomita.ro secțiunea anunțuri/ licitații, descărcând un
exemplar, sau în urma unei cereri către Compartimentul Patrimoniu Public și Privat, contra cost.
3.2.Denumirea și adresa serviciului/compartimentului
din cadrul concedentului, de la care se poate obține un
exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Patrimoniu Public și Privat, situat la etajul 3,
camera 52 al Consiliului Județean Ialomița. 3.3.Costul
și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr.57/2019: Contravaloarea documentației
de atribuire este de 50,00Lei și se pot achita la casieria
concedentului. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 03.01.2022, ora 16.30. 4. Informații privind
ofertele: Ofertele vor fi formulate conform documentației de atribuire. 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 11.01.2022, ora 16.30. 4.2.Adresa la care trebuie
depusă ofertele: Ofertele vor depuse la sediul Consiliului Județean Ialomița, Piața Revoluției nr.1, la
registratură. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: Oferta va fi depusă într-un
exemplar original, conform documentației de atribuire. 5.Data și locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor: 12.01.2022, ora
11.00, la sediul Consiliului Județean Ialomița, parter,
în sala de ședințe. 6. Denumirea, adresa, nr.de telefon,

telefax și/sau adresa de e-mail ale instanței competente
în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanței: Tribunalul Ialomița, str.Cuza Vodă,
municipiul Slobozia, cod poștal 920064, Judecătoria
Slobozia, b-dul Cosminului, nr.12, cod poștal 920064,
județul Ialomița, tel.0243.236.952, fax: 0243.236.587
(centrala), fax: 0243.232.266, e-mail: tr-ialomița-pgref@just.ro, infopubil@just.ro, la termenele
stabilite prin documentația de atribuire. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate,
în vederea publicării: 07/12/2021.
1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoana de contact: 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: Hopîrtean Oana
Dalia -Biroul Administrația Pieței, Ovidiu Ranca
-Direcția Arhitect-șef, e-mail: tehnic@aiud.ro. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie închiriat: Închirierea lotului de
teren nr. 3, cu suprafaţa de 17mp, parte componentă a
imobilului „Construcţie Corp A și teren aferent”, identificat în CF nr.76330 Aiud, nr.top.486/2/8, aflat în
domeniul public al Municipiului Aiud, situat administrativ în Municipiul Aiud, Piaţa Agroalimentară Dr.
Constantin Hagea. Închirierea s-a aprobat prin H.C.L.
nr. 141 din 29.06.2021 și se face în conformitate cu
art.333 și 335 din 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 atribuire: Direct de la
sediul Primăriei Municipiului Aiud -Direcția Arhitect-șef, în baza unei solicitări scrise. 3.2.Denumirea și
datele de contact ale serviciului/compartimentului din
cadrul instituției, de la care pot obține un exemplar din
documentația de atribuire: Direcţia Arhitect-șef din
cadrul Primăriei Municipiului Aiud, telefon:
0258.861.310, int.1039, e-mail: tehnic@aiud.ro.
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/
documentație, care se achită în numerar la casierie sau
în contul RO84TREZ00421360250 XXXXX.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
24.12.2021, ora 12.00. 4. Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 04.01.2022, 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 Informații pentru
Cetățeni. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă oferta: 1 (unu) exemplar original, într-un plic
sigilat. 5.Data și locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor: 05.01.2022, ora 12.00,
la sediul Primăriei Municipiului Aiud, str.Cuza Vodă,
nr.1, sala de ședințe. 6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente
în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanței: Tribunalul Alba -Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, Piața Iuliu Maniu, nr.24,
Alba Iulia, județul Alba, telefon: 0258/813.510, e-mail:
tribunalulalba@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului
de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 03.12.2021.

PIERDERI
Pierdut decizie de compensare nr.36730/20.10.2020,
exemplar original aparținând defunctului Pascali
Gheorghe, emisă de Guvernul României- Comisia
Națională pentru Compensarea Imobilelor.
Pierdut Card de Identitate pentru Avocat, cu
nr.4000-310-020-632, pe numele Codrin Tatalunga. Îl
declar nul.

