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OFERTE SERVICIU
l Hippie Shake Targuri S.R.L, cu sediul social în
București, Str.Ritmului, nr.1A, et.1, ap.3, sector 2,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub
nr.J40/13256/2015, CUI:35181341, angajează: secretar
administrativ, cod COR 334301 -2 posturi. Pentru CV,
la adresa de e-mail hippie_hippieshake@yahoo.com.
l Lapicustir S.R.L., cu sediul social în Municipiul
București, Str.Străduinței, nr.9, cam.nr.2, bl.D3, sc.2,
et.3, ap.26, sector 4, J40/11359/2015; CUI:
35015233, angajează: conducător auto transport rutier
de mărfuri, cod COR 833201 -8 posturi. Pentru CV la
adresa de e-mail: Lapicustir@gmail.com.
l SC Flamabo Energy SRL, cu sediul în localitatea
Arad, jud.Arad este în cautarea unei persoane vorbitoare de limba engleză, studii medii, deținătoare a
calificării de bucătar și experiență de minimum 3 ani
în domeniu, în vederea angajării pe poziția de:
Bucătar, Cod COR 512001 în Loc.Cuied, jud.Arad.
Pentru informații suplimentare și programarea interviurilor, ne puteți contacta la nr.de tel.0722.206.965 în
perioda 08.04-12.04.2021, în intervalul orar 09:0015:00.
l SC Digital Web Properties SRL angajează Designer
pagini web. Program full-time la sediul din București,
Sector 1. Cerințe obligatorii: cunoașterea limbii
engleze la nivel avansat (C2), experiență bună de lucru
cu aplicațiile Adobe Photoshop, Premiere și
Dreamweaver. Experiență de lucru anterioară de cel
puțin 1 an în marketing digital. Interviu: 13.04.2021,
10:00, Scărlătescu, 21, Sect.1.
l SC Fair Play Construction SRL, având
CUI:38226847, cu sediul în Sat Codăești, Comuna
Codăești, Nr.203, Județ Vaslui, angajează: Muncitor
necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie,
plăci mozaic, faianță, gresie, parchet, cod COR
931301- 1 post. Cerințe: studii medii, cunoștiințe de
limba engleză, cunoștințe în domeniul construcțiilor.
Selecția are loc în data de 09.04.2021, ora 10:00, la
sediul societății.
l Patiseria Erina SRL din Sebiș angajează 1 lucrător
bucătărie (spălător vase mari)- cod COR 941201.
Condiții minime: studii primare (8 clase), cunoștințe
limba engleză. CV-urile se depun pe e-mail la adresa:
expertoffice8@gmail.com. Vor fi luate în considerare
CV-urile primite până la data de 09.04.2021. Selecția
candidaților va avea loc în data de 10.04.2021 și
constă în concurs de CV-uri. Informații la telefon:
0752.645.678.
l Patiseria Burek SRL din Galați angajează 1
lucrător bucătărie (spălător vase mari)- cod COR
941201. Condiții minime: studii primare (8 clase),
cunoștințe limba engleza. CV-urile se depun pe e-mail
la adresa: expertoffice8@gmail.com. Vor fi luate în
considerare CV-urile primite până la data de
09.04.2021. Selecția candidaților va avea loc în data de
10.04.2021 și constă în concurs de CV-uri. Informații
la telefon: 0757.908.018.
l Drim Daniel Distribuție FMCG SRL, cu sediul
social în comuna Mărăcineni, sat Argeșelu nr. 74 J, jud.
Argeș, angajează 30 manipulanți marfă, pentru cele 3
puncte de lucru din: • Comuna Dragomirești-Vale, str.
Crăițelor nr. 1, jud. Ilfov; • mun. Arad, str. Stelelor nr.
5; • mun. Brașov, str. Cristianului nr. 11. Persoana de
contact Richițeanu Ion, tel. 0755073159. Anunț valabil
în perioada 8 - 14 aprilie 2021.
l Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Bujoru, cu sediul în Târgu Bujor,
jud.Galați, strada G-ral.Eremia Grigorescu, Nr.65,

organizează concurs pentru ocuparea unui post de
cercetător științific gradul II, în domeniul Horticultură, specializarea Încercări fizico-chimice și biochimice. Concursul se va desfășura conform Legii
nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare și Regulamentului ASAS
nr.3343/12.10.2012, în data de 17.05.2021, la sediul
unității. Dosarele de concurs se depun în termen de 30
de zile de la data apariției anunțului la Compartimentul Resurse Umane al unității. Informații suplimentare se pot obține de la Compartimentul Resurse
Umane al unității, tel.0756.151.926 și site-ul unității:
www.scdvvbujoru.ro
l Primăria Comunei Bala, jud. Mehedinţi organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de execuţie în
regim contractual, vacantă de Muncitor calificat Tr. II
pe perioadă nedeterminată din cadrul compartimentului de specialitate al Primarului Comunei Bala.
Condiţii specifice: -studii medii absolvite cu diplomă
de bacalaureat. -vechimea muncă sau în specialitatea
studiilor necesară ocupării funcţiei- minim 3 ani;
-cunoştinţe de operare/ programare pe calculatornivel mediu; -Cunoaşte limba română scris si vorbit,
-Nu a fost condamnat pentru savarsirea unor infracţiuni. Concursul se organizează la sediul Primăriei
Comunei Bala, proba scrisă va avea loc în data de
28.05.2021 ora 10:00 şi în data de 02.06.2021, ora
10:00. Dosarele de concurs se depun până în data de
17.05.2021, ora 14:00; Informaţii suplimentare se pot
obţine de la secretarul din cadrul Primăriei Comunei
Bala sau la telefon 0252386001.
l Complexul Muzeal Arad, cu sediul în municipiul
Arad, P-ţa G.Enescu, nr.1, judeţul Arad, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante, de: -Contabil șef II: 1 post, S, conform
H.G.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 04.05.2021, ora 10.00;
-Interviu în data de 06.05.2021, ora 12:00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
în domeniul fundamental ştiinţe sociale, ramura de
ştiinţe -ştiinţe economice, specializarea contabilitate și
informatică de gestiune; -vechime în specialitatea
studiilor: minim 7 ani; -cunoştințe de operare PC:
pachetul Microsoft Office -nivel mediu; -cunoașterea
unei limbi străine de circulație internațională: -nivel
mediu; -abilități, calități și aptitudini necesare: relaționare și cooperare în echipă, capacitate de analiză și
sinteză, spirit de inițiativă. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul Complexului Muzeal
Arad, P-ţa G.Enescu, nr.1. Relaţii suplimentare la
sediul Complexului Muzeal Arad, P-ţa G.Enescu, nr.1,
persoană de contact: Simona-Diana Sbârcea, telefon
0257/281.847, luni-vineri, între orele 09:00-15:00.
l Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, cu sediul în
Arad, Bdul.Revoluţiei, nr.77, judeţul Arad, organizează concurs în vederea ocupării următorului post
vacant: -1 (un) post de Șef Serviciu Economico-Financiar Salarizare, cod COR 121901, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului Economico-Financiar
Salarizare. -Nivelul studiilor: superioare și postuniversitare; -Domeniul studiilor: economic; -Vechime în
specialitatea postului: -Minim 10 ani în domeniul
contabilitate, financiar, contabilitate bugetară;
-Vechime în funcţii de conducere (pentru posturile de
conducere) -minim 5 ani conducere în domeniul
bugetar; -Alte condiţii: -Cunoaşterea unei limbii
străine -engleză, cunoştinţe operare PC; -Certificat de
atestare sistemul european de conturi; -Deţine
permisul european ECDL; -Alte cerinţe: Preocuparea
în perfecţionarea profesională continuă, scrisoare de
recomandare pentru postul vizat. Data limită de depunere a dosarelor de concurs 19.04.2021, ora 16:00.
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Data susţinerii probei scrise: 05.05.2021, ora 10:00.
Data susţinerii interviului: 07.05.2021, ora 10:00.
Toate probele se vor susţine la sediul Universităţii
„Aurel Vlaicu” din Arad, B-dul.Revoluţiei, nr.77.
Anunţul ce cuprinde conţinutul dosarului de concurs,
condiţiile generale şi specifice, calendarul de desfăşurare a concursurilor, bibliografia şi după caz, tematica
se publică pe portalele www.posturi.gov.ro şi pe www.
uav.ro.
l Anunţ Privind Selecția Unui Membru În:Consiliul
De Administrație al:S.C. Apă Termic Transport S.A.
cu sediul în:Albeşti, str.Calea Baraţilor, nr.11, jud.
Mureş. Mandatul administratorului recrutat pentru
funcția de membru în:Consiliul de administrație este
până la data de:14.10.2023. 1.Condițiile care trebuie
îndeplinite de candidatul la funcția de membru în
consiliului de administrație sunt:Condiţii generale:a)
Are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre
ale:Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
spaţiului Economic European şi domiciliul în România;b)Cunoaşte limba română-scris şi vorbit;c)Are
capacitate deplină de exerciţiu;d)Are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pe care candidează,
atestată pe bază de documente medicale;e)Nu pot fi
administratori persoanele care potrivit legii sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune
frauduloasă, abuz de încredere, fals,uz de fals,înşelăciune, delapidare,mărturie mincinoasă, dare sau luare
de mită pentru infracţiunile prevăzute de:Legea
nr.656/2002-pentru prevenirea şi sancţionarea spălării
banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de
prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism,
cu modificările şi completările ulterioare, pentru
infracţiunile prevăzute în:Legea nr.85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;f)Să nu exercite concomitent mai mult de:3.
mandate de administrator şi/sau membru al consiliului de supraveghere în societăţi sau întreprinderi
publice al căror sediu se află pe teritoriul României;g)
Nu are cazier judiciar și fiscal;Condiții speciale:-studii
superioare de lungă durată si experienţă în domeniul
juridic sau economic, de audit sau financiar de cel
puțin 5 ani;-să nu facă parte din rândul funcționarilor
publici sau al altor categorii de personal din cadrul
autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.Competențe specifice sectorului public: experiență de cel putin 5 ani în domeniul
public, cunoștințe legate de reglementările specifice
intreprinderilor publice. Competențe profesionale de
importanță strategică:experiență în îmbunătățirea
performanței societății pe care o au de administrat,
bune capacități strategice și de evaluare a impactului
deciziilor consiliului privind societatea și părțile interesate ale acesteia. Guvernanta corporativă: se va
evalua înțelegerea principiilor și practicilor de guvernantă corporativă. Social și personal: se au în vedere
următoarele abilități:abilități de comunicare și negociere; inițiativă, capacitate de adaptare, un mod
multidimensional de a rezolva problemele; capacitate
de analiză și sinteză; abilități de relaționare bine
dezvoltate; abilități manageriale;2.Criteriile de selecție
a candidatul la funcția de membru în consiliului de
administrație:a)Îndeplinirea criteriilor generale şi
specifice şi a celor cerute prin OUG. nr. 109/2011;b)
Cunoştinţe de afaceri specifice obiectului de activitate
al societăţii comerciale unde candidatul şi-a depus
candidatura;c)Abilităţi manageriale evaluate pe baza
următoarelor criterii: capacitate de analiză şi sinteză;abilităţi de comunicare(scris şi vorbit);orientare
către rezultate; capacitatea de luare a deciziilor;d)
Înalte standarde etice și cunoştinţe solide privind
bunele practici de guvernantă corporativă;e)Constituie un avantaj:cunoștințe despre implementarea și
aplicarea continuă a sistemului de control intern
managerial;3.Dosarul de candidatură:1.Curriculum
vitae;2.Scrisoare de intenţie(max.2 pagini);3.Copii
după acte de studii;4.Copie act identitate;5.Copie
carnet de muncă/ documente doveditoare;6.Adeve-

rinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior depunerii
candidaturii, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;7.Declarație de consimţământ, care să confirme acordul
candidatului de a se procesa datele sale personale în
scopul procedurii de recrutare şi selectie, precum şi de
se putea verifica informaţiile furnizate;8.Declaraţie pe
propria răspundere, care să confirme că nu a fost
destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat
contractul individual de muncă din motive disciplinare în ultimii 5 ani;9.Declaraţie pe proprie răspundere că nu are cazier judiciar şi nici cazier fiscal.
Candidaţii depun candidaturile până la data
de:08.05.2021, ora: 14:00 la:registratura societății S.C.
Apă Termic Transport S.A. (Albeşti, str. Calea Baraţilor, nr. 11, jud.Mureş) într-un plic închis şi sigilat, pe
care se menţionează: “Candidatură pentru poziţia de
membru al Consiliului de Administraţie a S.C. Apă
Termic Transport S.A.”, precum şi numele şi prenumele candidatului în clar. Plicurile conţinând candida-

turile se desigilează numai în prezenţa Comitetului de
nominalizare și remunerare, care își rezervă dreptul de
a chema la interviu numai candidații selectați pe baza
dosarelor;4.Bibliografie orientativă:Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta
corporativă a întreprinderilor publice; Legea
nr.31/1990 privind societățile; Legea nr.92/2007, Legea
serviciilor de transport public local;Legea nr.51/2006,
Legea serviciilor comunitare de utilitați publice;Ordinul nr.272/2007 al ANRSC privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de
transport public de persoane. Alte informații găsiți pe
site-ul societății:(www.attsighisoara.ro).

PRESTĂRI SERVICII
l Sortwik Intermedieri Import Export SRL Piatra
Neamț angajează 2 electricieni cod cor 741110, cunoștințe lb. turcă sau engleză. CV la e-mail: sortwik1@
yahoo.com. Tel.0743.823.176.

ANUNȚURI
CITAȚII
l Dl. Paraschivescu Victor, domiciliat în comuna
Pietroșița, nr.43A, județul Dâmbovița, este chemat la
Judecătoria Pucioasa în data de 17.05.2021, ora 09:00,
în calitate de pârât, în dosarul civil nr.954/283/2020
având ca obiect divorț, reclamantă fiind Paraschivescu
Carmen Ramona.
l Se citează debitoarea SC Intermob Trans SRL cu
domiciliul necunoscut conform încheierii civile din 09
martie 2021/ Dosar nr.31389/245/2020 al Judecătoriei
Iași.
l Pentru Mojs Odotyia, Kodra Iuon, Borka Ilyana,
Borka Gyorgy, Borca Petru, Petcaș Maria, cu domiciliul necunoscut, 8 iunie 2021, dos. nr.1915/307/2020,
Judecătoria Sighetu Marmației, uzucapiune, reclamanți Danci Petru, Danci Ileana-Mariana.
l Numiții Kodra Szimion, Codrea Petru, Codrea
Vasile, Codrea Ioan, Codrea Maria, toți cu domiciliul
necunoscut sunt citați la Judecătoria Sighetu Marmației, în dos. nr.838/307/2020, obiect: uzucapiune și
întabulare, în proces cu Codrea Vasile, pe data de 14
aprilie 2021.
l Numiții Bîrlea Gyorgy, Bîrlea Peter, Bîrlea Istvan,
Toporan Maria, Toporan Nesztaka, Hotya Mihaly,
Rednik Janos, Bîrlea Ion, Bîrlea Maria, Bîrlea Vasile,
Bîrlea Gheorghe, Toporan Maria, Toporan Nastaca,
Bîrlea Ștefan, Cziplea Maria, Pop Vasile, Rednik
Mihaly, Rednik Eudochia, Rednik Miklos, toți cu
domiciliul necunoscut sunt citați pe data de
02.06.2021 ora 09:00, în dos. nr.1954/307/2020 al Judecătoriei Sighetu Marmației, având ca obiect constatarea dreptului de proprietate, succesiune și
întabulare, în proces cu Contor Ștefan și Contor
Maria.
l Dosar NR.37/305/2021, Termen la:12.05.2021,
Somație, prin prezenta somație se aduce la cunoștința
celor interesați faptul că:reclamanta Balogh Judith,
Valea Zălanului nr. 87, comuna Malnaș-județul
Covasna, solicită dobândirea prin uzucapiune,
conform prevederilor art.28 din:Decretul-Lege nr.
115/1938, a dreptului de proprietate asupra terenului
înscris în: CF.nr.23407-Bățani (convertit din CF.
vechi.732-Aita Seacă) cu nr.top.4936/b/1 curte de la
suprafața de 353mp la suprafața de 1194mp. Toți cei
interesați pot face opoziție în termen de 30 de zile de
la afișare, la Judecătoria Sfântu Gheorghe, str. Kriza
Janos, nr. 2, jud. Covasna, cu precizarea că, în caz
contrar, în termen de 1 lună de la emiterea celei din
urmă publicații se va trece la judecarea cererii.
l România. Judecătoria Cornetu. Șoseaua Alexandriei Nr.138, Com.Cornetu, Camera Sala 4, Destinatar: Lăoneanu Marinela, Cernica, Str.Ion Luca
C a r a g i a l e , n r. 1 A , j u d e ț u l I l f o v, D o s a r u l
Nr.6833/1748/2017, Materia: Civil. Stadiul procesual
al dosarului: Fond. Obiectul dosarului: uzucapiune.
Citație emisă la data de 28 ianuarie 2021. Stimată
doamnă/Stimate domn, sunteți chemat în această
instanță, camera Sala 4, Complet c5mf, în data de
14.04.2021, ora 12:30, în calitate de pârât, în proces cu
Zamfir Elena, cu dom ales la Olac, Becheanu în calitate de reclamant. Prin înmânarea citației, sub semnătură de primire, personal ori prin reprezentant legal
sau convențional ori prin funcționarul sau persoana
însărcinată cu primirea corespondenței pentru un
termen de judecată, cel citat este prezumat că are în
cunoștință și termenele de judecată ulterioare ale
acestuia pentru care citația i-a fost înmânată.

SOMAȚII
l Somaţie. În dosarul nr.326/210/2021 al Judecătoriei
Chişineu Criş cu obiect uzucapiune reclamanţii
Roman Vasile şi Adriana solicită constatarea că au
dobîndit proprietatea cu titlu de uzucapiune asupra
terenului intravilan gol de 1440 mp situat în Ţipari
nr.728 jud.Arad înscris în CF.301435 Zarand cu nr.
top.3047/c.1/133. Toţi cei interesaţi în cauză pot
formula opoziţie în 30 de zile de la publicare în
dosarul cu nr. de mai sus al judecătoriei Chişineu Criş.
l Având în vedere că prin acțiunea civilă ce face
obiectul dosarului nr.2044/55/2021 al Judecătoriei
Arad, petenta Șimăndan Sabina solicită să se constate
că a dobândit, prin uzucapiune, dreptul de proprietate
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asupra imobilului situat în localitatea Macea, nr.1121,
Județ Arad, înscris în CF303282 Macea, (CF vechi
2010), nr. top. 1805-1819/80, compus din casă și teren
în suprafață de 1.080mp, proprietari tabulari fiind
numiții Grama Ioan și Curtuti (căsătorită Grama)
Elena, invităm pe cei interesați să facă opoziție față de
această acțiune, în termen de o lună de la afișarea
prezentei somații, în caz contrar urmând a se trece la
judecarea cauzei. Termen de judecată fixat în cauză:
18 mai 2021, ora 10:00.
l Judecătoria Rupea. Judeţul Braşov. Dosar
nr.38/293/2021. Somaţie. Se aduce la cunoştinţa celor
interesaţi că reclamantul Birisu Ioan, cu domiciliul în
localitatea Făgăraș, str.1 Decembrie 1918, bloc 47,
scara C, apart.1, jud.Braşov, a solicitat Judecătoriei
Rupea, sa se constate că a dobândit prin uzucapiune,
dreptul de proprietate asupra imobilului situat în
localitatea Granari, nr.265, înscris în CF104090 Jibert,
nr.CF vechi 964 Granari, nr.top.158, prin joncţiunea
posesiilor, având ca proprietari tabulari pe numiţii
Fogorasi Melinda, cas.cu Fazar Karoly, pârât Krisztos
Olga minoră, pârât Krisztos Istvan minor, pârât
Krisztos Bela minor, pârât Krisztos Sandor minor,
pârât Krisztos Geza, pârât Beres Gabor, toți cu domiciliu necunoscut. Persoanele interesate pot face
opoziţie la Judecătoria Rupea în termen de o lună de
la data afișării și publicării prezentei somaţii.

DIVERSE
l SC Axa Gpl SRL cu sediul în București, Șos.Olteniței, nr.394a, parter, ap.15, sector 4, înregistrată la
ONRC București nr.J40/11693/2011, CUI 29164451,
titular al activităţii „Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate”, ce se desfăşoară în Sat Ghimpați, Comuna
Ghimpați, județul Giurgiu, anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei
de mediu. Informaţiile/observaţiile privind potenţialul
impact asupra mediului al activităţii desfăşurate, pot
fi consultate/depuse zilnic, timp de 10 zile lucrătoare
de la data publicării anunţului, la sediul
A.P.M.Giurgiu, şos.Bucureşti, bl.111, sc.A+B, et.1, de
luni până joi între orele 09:00-14:00 și vineri între orele
09:00-12:00.
l S.C. Blueforest Development S.R.L., titular al
planului: Amenajament silvic U.P. V Bâlta cu amplasamentul în UAT Runcu, anunţă publicul interesat
asupra depunerii primei versiuni a planului la APM
Gorj, în vederea obţinerii avizului de mediu. Informațiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul
APM Gorj - Strada Unirii, numărul 76, Tg. Jiu, Gorj
zilnic, de luni până joi între orele 8:00 - 16:30, vineri
între orele 8:00 - 14:00. Observaţiile publicului se
primesc zilnic în scris la sediul APM Gorj, în termen
de 15 zile de la data publicării anunţului.
l Centrul Chinologic Sibiu, cu sediul în Sibiu, Calea
D u m b r ă v i i , n r. 1 5 7 , t e l . 0 2 6 9 . 2 3 . 5 1 . 8 1 , f a x
0269.24.00.90, cod fiscal 4240928, cont IBAN
RO42TREZ5765005XXX000209, deschis la Trezoreria
Sibiu, organizează cedarea cu titlu gratuit a 5 câini de
serviciu. Animalele pot fi văzute la sediul Centrului
Chinologic Sibiu. Transmiterea fără plată va avea loc
începând cu data de 09.04.2021, la sediul Centrului
Chinologic Sibiu. Lista completă a bunurilor şi relaţii
suplimentare se obţin la telefon: (40)0269/235.181; fax
(40)0269/24.00.90. sau la sediul centrului: Sibiu, Calea
Dumbrăvii, nr.157.
l Arhiepiscopia Craiovei, titular al planului: Amenajament silvic U.P. VII Valea cu Apă cu amplasamentul
în UAT Fărcășești și Brănești, anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la
APM Gorj, în vederea obţinerii avizului de mediu.
Informațiile privind varianta de plan pot fi consultate
la sediul APM Gorj - Strada Unirii, numărul 76, Tg.
Jiu, Gorj zilnic, de luni până joi între orele 8:00 16:30, vineri între orele 8:00 - 14:00. Observaţiile
publicului se primesc zilnic în scris la sediul APM
Hunedoara, în termen de 15 zile de la data publicării
anunţului.
l Comuna Șvinița, titular al planului: Amenajament
silvic U.P. VIII ȘVINIȚA cu amplasamentul în UAT
Șvinița, anunţă publicul interesat asupra depunerii
primei versiuni a planului la APM Mehedinți, în
vederea obţinerii avizului de mediu. Informațiile
privind varianta de plan pot fi consultate la sediul

APM Mehedinți, - Băile Romane, nr. 3, Drobeta
Turnu Severin, zilnic, de luni până joi între orele 8:00
- 16:00, vineri între orele 8:00 - 14:00. Observaţiile
publicului se primesc zilnic în scris la sediul APM
Mehedinți, în termen de 15 zile de la publicarea anunţului.
l Comuna Eșelnița, titular al planului: Amenajament
silvic U.P. VI EȘELNIȚA cu amplasamentul în UAT
Eșelnița, anunţă publicul interesat asupra depunerii
primei versiuni a planului la APM Mehedinți, în
vederea obţinerii avizului de mediu. Informațiile
privind varianta de plan pot fi consultate la sediul
APM Mehedinți, - Băile Romane, nr. 3, Drobeta
Turnu Severin, zilnic, de luni până joi între orele 8:00
- 16:00, vineri între orele 8:00 - 14:00. Observaţiile
publicului se primesc zilnic în scris la sediul APM
Mehedinți, în termen de 15 zile de la publicarea anunţului.
l Anunt. Societatea Comerciala Proper Capsule
S.R.L., cu sediul social si punct de lucru in Bdul.Dimitrie Pompei, Nr.8, Sector 2-Bucuresti, Cod Unic de
Inregistrare.16341365, nr. de ordine în Registrul
Comerţului Bucureşti:J40/11625/15.06.2007,
telefon:0724109078, e-mail: office@propercapsule.ro,
reprezentată prin doamna Marzia Perina, în calitate
de:Administrator, solicită obținerea Autorizaţiei de
Mediu pentru activitățile:Fabricarea articolelor de
ambalaj din material plastic-cod.CAEN.2222,
conform Certificat Constatator, desfasurate in B-dul.
Dimitrie Pompei, Nr.8, Sector.2-Bucuresti. Informatii
se pot solicita la sediul:Agentiei Pentru Protectia
Mediului-București din sectorul 6-Aleea Lacul Morii
nr.1 (Barajul Lacul Morii-in spatele benzinariei
LUKOIL), intre orele: 9:00-12:00, de luni pana vineri.
Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul
A.P.M.București in termen de:10.zile de la data publicarii prezentului anunt.
l Neagu Victor cu domiciliul in:comuna Berceni-jud.
Ilfov, in calitate de titular al planului P.U.Z.–
Construire ansamblu locuinte individuale:P+1+M si
functiuni complementare, amenajarea circulatiilor si
a s i g u r a r e a u t i l i t a t i l o r, i n Ta r l a . 2 0 , P a r c e la.49/2/9,10,11,N.C.67969, Comuna Berceni-Jud.Ilfov,
anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii
de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei
de incadrare. Prima versiune a planului poate fi
consultata la sediul:Agentiei Protectia Mediului.Ilfov
din:Aleea Lacul Morii, nr.1 (in spatele benzinariei
Lukoil) sector.6 de luni pana joi intre orele:900-1100.
Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la
sediul:A.P.M.Ilfov (tel.021/4301523) in termen de:18.
zile calendaristice de la publicarea anuntului.
l Ilie Aurelian Trandafir cu domiciliul in Bucuresti,
Sos.Oltenitei, nr.162, in calitate de:titular al planului
P.U.Z.-Construire ansamblu locuinte individuale:P+1+M si:functiuni complementare, amenajarea
circulatiilor si asigurarea utilitatilor, in:Tarla.1,
Parcela:3/5/4, 3/4/10, N.C.59196, NC.2152-Comuna
Vidra, Jud.Ilfov, anunta publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si
declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a
planului poate fi consultata la sediul:Agentiei
Protectia Mediului.Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr.1
(in spatele benzinariei Lukoil) sector 6 de luni pana joi
intre orele:900-1100. Observatii/comentarii si sugestii
s e p r i m e s c i n s c r i s l a s e d i u l : A . P. M . I l f o v
(tel.021/4301523) in termen de:18.zile calendaristice de
la publicarea anuntului.
l SC VER Intermed SRL cu sediul in:Comuna
Berceni, bd.1.Mai nr.65, parter camera:1,2, in calitate
de titular al planului:P.U.Z.-Construire ansamblu
locuinte:P+1+M si functiuni complementare, amenajarea circulatiilor si asigurarea utilitatilor, in Tarla.47,
Parcela 659/10, N.C.6499, Oras Popesti-Leordeni Jud.
Ilfov, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea
etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi
consultata la sediul:Agentiei Protectia Mediului.Ilfov
din Aleea Lacul Morii, nr.1 (in spatele benzinariei
Lukoil) sector.6 de luni pana joi intre orele: 9:00-11:00.
Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la
sediul:A.P.M.Ilfov (tel.021/4301523) in termen de:18.
zile calendaristice de la publicarea anuntului.
l Anunt Public Comuna Farcașa, cu sediul in
comuna Farcasa, localitatea Farcasa, str. Indepen-

dentei, nr. 59, jud. Maramures, titular al proiectului:
“Construire centru multifunctional cu sala de cinema
in comuna Fracasa, jud. Maremures”, propus a se
realiza in com.Farcasa, loc. Farcasa, str. Independentei nr. 58, jud. Maremures, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre
Agentia pentru Protectia Mediului Marmures, in
cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul mai sis mentionat.
Proiectul deciziei dde incadrare si motivele care o
fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei
pentru Protectia Mediului Maramures, cu sediul in
localitatea Baia Mare, str.Iza, nr.1A, jud.Maramures,
in zilele de luni-joi, intre orele 8:00-16:30 si vineri intre
orele 8:00-14:00 precum si la adresa de internet http://
apmmm.anpm.ro . Publicul interesat poate inainta
comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare
in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe
pagina de internet a Agentiei pentru Protectia
Mediului Maramures.
l S.C. Wirquin Romania S.A., cu sediul social în
Strada Preciziei nr.3, sect.6, București și punctul de
lucru în Municipiul Bucuresti, sect.4, bulevardul Metalurgiei, nr.78, înregistrată la Registrul Comerțului sub
nr.J40/7459/24.08.1999, şi certificată la Ministerul
Finanţelor 12062970, informează pe cei interesați că
s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizației de
mediu pentru activitatea “Fabricarea articolelor din
material plastic pentru construcții” – cod CAEN 2223
și ”Tratarea și acoperirea metalelor” - cod.CAEN
2561, desfasurată in Municipiul Bucuresti, sect.4,
bulevardul Metalurgiei, nr.78. Persoanele fizice sau
juridice interesate, pot depune eventuale contestații
sau sugestii la sediul Agentiei Pentru Protectia
Mediului București din sectorul 6, Aleea Lacul Morii
nr.1 (Barajul Lacul Morii- in spatele benzinariei
LUKOIL), intre orele 9:00-12:00, de luni pana vineri.
l S.C. Lidl Discount S.R.L. cu sediul în sat Nedelea,
Aricești Rahtivani, DN 72 Crângul lui Bot, km
73+810, județul Prahova, anunţa publicul interesat
asupra depunerii solicitării de emitere a autorizaţiei de
mediu in scopul desfășurării activităţii Comerț cu
amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
-cod CAEN 4711, pe amplasamentul din municipiul
Galați, Strada Oltului, nr. 3, județul Galați. Informaţii
privind impactul asupra mediului al activităţii pentru
care se solicită autorizaţia de mediu, pot fi consultate
zilnic, de luni până joi, intre orele 8:30 - 16:00 și vineri
intre orele 8.30-13.30, la sediul Agenției Pentru
Protecția Mediului Galați, str. Regiment 11 Siret nr. 2,
judetul Galaţi. Observațiile, sugestiile și/sau propunerile publicului se primesc in scris la sediul A.P.M.
Galaţi.
l Anunț public privind dezbaterea public Aldea
Elena, Voicu Moldoveanu Radu, Voicu Moldoveanu
Ecaterina- Magdalena și Serbea Alina Gloria anunță
publicul interesat asupra depunerii raportului privind
evaluarea strategica de mediu, pentru planul UP IX
Drajna, propus a fi amplasat în UAT Drajna, Cerașu,
Târgșoru Vechi și Cocorăștii Colți, județul Prahova.
Tipul deciziei posibile luate de Agentia pentru
Protectia Mediului Prahova poate fi emiterea avizului
de mediu sau respingerea solicitării de emitere a
avizului de mediu. Raportul și memoriul tehnic de
prezentare ala amenajamentului, pot fi consultate la
sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova,
Str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, Ploiesti, judetul
Prahova și la sediul SC Irisilva SRL, Strada Carpaților, Nr. 11, Bl. 7, Sc. B, Ap. 2, Municipiul Brasov,
Județul Brașov, în zilele de luni - vineri, între orele
09:00 - 12:00. Documentulele menționate sunt disponibile și la următoarea adresă de internet http://
apmph.anpm.ro . Dezbaterea publică a raportului
privind evaluarea strategica de mediu va avea loc la
sediul Primăriei Cocorăștii Colț, Strada Mihai
Viteazul, Nr. 54, Sat Cocorăștii Colț, judetul Prahova
în data de 25.05.2021, începând cu orele 13:00.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/
opinii/observații privind documentele menționate la
sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova,
Str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306, Ploiesti, judetul
Prahova până la data de 2.05.2021
l Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale
persoanei de contact: 1.Centrul Cultural G.M.Zamfi-

rescu Satu Mare, adresa: Satu Mare, Bld.Transilvaniei,
nr.3, județul Satu Mare, telefon/fax 0261/768.608,
email: office@gmz.ro, cod fiscal 3897270. 2.Obiectul:
finanţarea nerambursabilă a unor proiecte de tineret,
învăţământ şi recreative, conform Legii nr.350/2005 şi
ale Legii nr.350/2006, Legea tinerilor, proiecte înaintate de către organizaţii sau asociaţii de tineret, fără
scop patrimonial și instituții de învățământ de stat din
municipiul Satu Mare, pentru anul 2021. 3.Procedura
aplicată: Selecție publică de proiecte organizată în
baza prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
4.Data limită pentru depunerea propunerilor de
proiecte: 10.05.2021, ora 16.00. 5.Perioada la care se
desfăşoară selecţia de proiecte, verificarea eligibilităţii,
înregistrării, a îndeplinirii criteriilor referitoare la
capacitatea tehnică şi financiară şi evaluarea propunerilor de proiecte este 11-13.05.2021, la sediul autorităţii contractante. 6.Data publicării rezultatelor etapei
a I-a a selecției de proiecte: 14.05.2021, ora 16.00.
7.Data publicării rezultatelor etapei a II-a a selecției
de proiecte: 19.05.2021, ora 16.00. 8.Depunertea
contestațiilor: în termen de 2 zile lucrătoare de la data
afișării rezultatelor. 9.Răspunsul la contestații: în
termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii
contestațiilor. 10.Durata finanţării: anul 2021. 11.
Criteriile şi condiţiile de acces la fondurile publice
sunt cele prevăzute în Legea nr.350/2005 privind
regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes
general, iar Criteriile specifice de evaluare sunt
cuprinse în Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect, care se poate obţine de pe
site-ul Centrului Cultural G.M.Zamfirescu Satu Mare
(www.casa-zamfirescu.ro). Atribuirea contractelor de
finanţare se va face în ordinea descrescătoare a punctajului total obţinut de către fiecare solicitant şi în
limita bugetului alocat în vederea derulării Programului anual de acordare de finanţări nerambursabile,
pentru „Proiecte de tineret, învățământ şi recreative”.
12.Data transmiterii anunţului de participare către
Regia Autonomă Monitorul Oficial al României,
Partea a VI-a este 07.04.2021.
l Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale
persoanei de contact: 1.Centrul Cultural G.M.Zamfirescu Satu Mare, adresa: Satu Mare, Bld.Transilvaniei,
nr.3, județul Satu Mare, telefon/fax 0261/768.608
email: office@gmz.ro, cod fiscal 3897270. 2.Obiectul:
finanţarea nerambursabilă a unor proiecte culturale,
conform Legii nr.350/2005 proiecte înaintate de către
organizaţii sau asociaţii fără scop patrimonial din
municipiul Satu Mare pentru anul 2021. 3.Procedura
aplicată: Selecție publică de proiecte -organizată în
baza prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul
finanțărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activități nonprofit de interes general.
4.Data limită pentru depunerea propunerilor de
proiecte: 10.05.2021, ora 16.00. 5.Perioada la care se
desfăşoară selecţia de proiecte, verificarea eligibilităţii,
înregistrării, a îndeplinirii criteriilor referitoare la
capacitatea tehnică şi financiară şi evaluarea propunerilor de proiecte este 11-13.05.2021, la sediul autorităţii contractante. 6. Data publicării rezultatelor etapei
a I-a selecției de proiecte: 14.05.2021, ora 16.00.
7.Data publicării rezultatelor etapei a II-a selecției de
proiecte: 19.05.2021, ora 16.00. 8.Depunertea contestațiilor: în termen de 2 zile lucrătoare de la data
afișării rezultatelor. 9.Răspunsul la contestații: în
termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii
contestațiilor. 10.Durata finanţării: anul 2021. Criteriile şi condiţiile de acces la fondurile publice sunt cele
prevăzute în Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activităţi nonprofit de interes general, iar
criteriile specifice de evaluare sunt cuprinse în Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii
de proiect, care se poate obţine de pe site-ul Centrului
Cultural G.M.Zamfirescu Satu Mare (www.casa-zamfirescu.ro). Atribuirea contractelor de finanţare se va
face în ordinea descrescătoare a punctajului total
obţinut de către fiecare solicitant şi în limita bugetului
alocat în vederea derulării Programului anual de
acordare de finanţări nerambursabile, pentru
„Proiecte culturale”. Data transmiterii anunţului de
participare către Regia Autonomă Monitorul Oficial al
României, Partea a VI-a este 07.04.2021.

ANUNȚURI
l Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale
persoanei de contact: 1.Centrul Cultural G.M.Zamfirescu Satu Mare, adresa: Satu Mare, Bld.Transilvaniei,
nr.3, județul Satu Mare, telefon/fax 0261/768.608
email: office@gmz.ro, cod fiscal 3897270. 2.Obiectul:
finanţarea nerambursabilă a unor proiecte din cadrul
programului sportiv de utilitate publică „Sportul
pentru toți”, proiecte înaintate de către structuri sportive fără scop patrimonial din municipiul Satu Mare,
pentru anul 2021. 3.Procedura: Selecție publică de
proiecte organizată în baza prevederilor Legii
nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi
nonprofit de interes general și Legii nr. 69/2000, legea
educației fizice și sportului. 4.Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 10.05.2021, ora 16:00.
5.Data la care se desfăşoară selecţia de proiecte, verificarea eligibilităţii, înregistrării, a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară şi
evaluarea propunerilor de proiecte este 11-13.05.2021,
la sediul autorităţii contractante. 6.Data publicării
rezultatelor etapei a I-a selecției de proiecte
14.05.2021, ora 16.00. 7.Data publicării rezultatelor
etapei a II-a selecției de proiecte 19.05.2021, ora 16.00.
8.Depunerea contestațiilor: în termen de 2 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor. 9.Răspunsul la
contestații: în termen de 3 zile lucrătoare de la data
depunerii contestațiilor. 10.Durata finanţării: anul
2021. 11.Criteriile şi condiţiile de acces la fondurile
publice pentru finanţarea cluburilor sportive de drept
privat sunt prevăzute în Ordinului ministrului tineretului şi sportului nr.664/2018 privind finanţarea din
fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive,
iar Criteriile specifice de evaluare sunt cuprinse în
Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea
propunerii de proiect, care se poate obţine de pe site-ul
Centrului Cultural G.M.Zamfirescu Satu Mare (www.
casa-zamfirescu.ro) sau de la Centrul Cultural
G.M.Zamfirescu Satu Mare, Bld.Transilvaniei, nr.3,
telefon 0261/768.608. Atribuirea contractelor de finanţare se va face în ordinea punctajului total obţinut de
către fiecare solicitant şi în limita bugetului alocat în
vederea derulării Programului anual de acordare de
finanţări nerambursabile, pentru Programul „Sportul
pentru toți”. 12.Data transmiterii anunţului de participare către Regia Autonomă Monitorul Oficial al
României, Partea a VI-a este 07.04.2021.

ADUNĂRI GENERALE
l Asociația Clubul Ecologic UNESCO ,,Pro Natura”,
cu sediul în Municipiul București, Sector 1, Calea
Plevnei, nr. 61, Certificat de înregistrare fiscală nr.
7221319, prin Burdușel Emilian Aristidie-Vicepreședinte, în baza Statutului asociației și a dispozițiilor OG
nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, convoacă
Adunarea Generală a Asociaților, pentru data de
05.05.2021, ora 10.00, și Reconvocarea Adunării
Generale a Asociaților pentru data de 06.05.2021 ora
10.00, la sediul asociației din Mun. București, Sector 1,
Calea Plevnei, nr. 61, având următoarea Ordine de zi:
1) Realegerea membrilor Biroului permanent; 2)
Diverse.
l În conformitate cu prevederile Legii societăţilor
nr.31/1990, republicată‚ cu modificările şi completările
ulterioare și dispozițiile Actului Constitutiv al Societății, Consiliul de Administraţie al societății Vinificație
Și Băuturi Gorj SA, convoacă Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor în data de 10.05.2021, ora
10:00, la sediul societății din Tg-Jiu, Calea București,
nr. 202, jud. Gorj, cu următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea situaţiilor financiare anuale întocmite la data de
31.12.2020, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul
de administraţie și cenzori; 2.Descărcarea de gestiune
a administratorilor pentru perioada anului încheiat,
respectiv 2020; 3.Stabilirea și aprobarea Bugetului de
venituri și cheltuieli, precum și a programului de
activitate pentru anul 2021. În cazul în care la prima
convocare din data de 10.05.2021 nu se va întruni
cvorumul statutar, Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor îşi va desfăşura lucrările la a doua convocare, care va avea loc în data de 11.05.2021, în acelaşi
loc, la aceleași ore, cu aceeaşi ordine de zi.
l În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990
republicată, Președintele Consiliului de Administrație
al Progaz P&D SA convoacă Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor la data de 27.05.2021, ora
11:00 la sediul societății din Câmpina, str.B.P. Hașdeu,
nr.91, jud.Prahova, pentru toți acționarii înregistrați în
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registrul acționarilor la data de referință 15.05.2021.
În cazul neîndeplinirii condițiilor legale de validare,
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va fi
reprogramată la o a II-a convocare, pentru data de
28.05.2021, ora 11:00 în același loc și cu aceeași ordine
de zi. Ordinea de zi este următoarea: 1. Prezentarea și
aprobarea raportului de activitate al Consiliului de
Administrație pe anul 2020; 2. Prezentarea și aprobarea Raportului Auditorului Financiar Independent
pe anul 2020; 3. Aprobarea bilanțului și a Contului de
profit și pierderi pe anul 2020; 4.Aprobarea bugetului
de venituri și cheltuieli pe anul 2021; 5. Diverse. Acționarii pot participa la Adunarea Generală a Acționarilor cu cartea de identitate sau pot fi reprezentați în
baza prevederilor Legii nr.31/1990 republicată. Relații
suplimentare se pot obține la telefonul: 0244.375.094.

perfectarea documentației în vederea vânzării.
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea
următoarea ordine de zi: 1. Prezentarea și aprobarea
raportului Consiliului de Administrație și a Comisiei
de Cenzori pe 2020; 2. Prezentarea și aprobarea bilanțului și a contului de profit și pierdere pentru 2020; 3.
Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru
anul 2021; 4. Aprobarea prelungirii mandatului cenzorilor ca urmare a expirării mandatului acestora; 5.
Descărcarea de gestiune a cenzorilor; 6.Diverse. În
cazul neîndeplinirii cvorumului necesar, ședința
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se
va tube în data de 29.05.2021, ora 10:00 și Adunarea
Generală ordinară a Acționarilor în data de
29.05.2021, ora 11:00, ambele in același loc, aceeași oră
și cu aceeași ordine de zi.

l Convocare: Administratorul Unic al S.C. Alexandra
Turism S.A., cu sediul în Bucureşti, str. Gheorghe
Ţiţeica nr.109-119, sector 2, înmatriculată la ORCMB
sub nr. J40/17748/2003, având CUI 16020888,
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
S.C. Alexandra Turism S.A., în data de 10.05.2021,
ora 11:00, la sediul SC Trivale SRL, Pitesti, str. Depozitelor nr.6, jud.Argeș, având următoarea ordine de zi:
1).Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor
financiare aferente exercițiului financiar 2020, pe baza
rapoartelor prezentate de administratorul unic și de
cenzori. 2).Descărcarea de gestiune a administratorului unic pentru exercițiul financiar 2020. 3).Aprobarea repartizării rezultatelor exercițiului financiar
2020; 4).Aprobarea datei de 25.05.2021 ca dată de
înregistrare pentru acționarii asupra cărora se
răsfrâng efectele adunărilor generale. În cazul în care
la data de 10.05.2021 nu se întruneşte cvorumul cerut
de lege, a doua şedinţă se va ține a doua zi, 11.05.2021,
ora 11:00, la aceeaşi adresă. La Adunarea Generala
Ordinară a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe
şi să voteze toţi acţionarii înregistraţi în Registrul
Acţionarilor la sfârşitul zilei de 29.04.2021, data de
referinţă. Relaţii la tel: 0740215911. Administrator
Unic, Bulf Paulina

l Convocare: Directoratul S.C. IAMSAT Muntenia
S.A., cu sediul în Bucureşti, Splaiul Unirii Nr.235-237,
Sector 3, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/16340/1993, C.U.I. RO4195703, în
temeiul: -dispoziţiilor art.117 şi 153 din Legea
nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, -prevederilor
art.13 din Actul Constitutiv al Societăţii, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru
data de 13 mai 2021, ora 14,00, la sediul societăţii din
Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 235-237, sector 3. Doar
persoanele care sunt înregistrate la sfârşitul zilei de 12
aprilie 2021 (data de referinţă) în Registrul Acţionarilor ţinut de Societate ca acţionari ai Societăţii au
dreptul de a participa şi vota în cadrul Adunării
Generale Ordinară a Acţionarilor. Ordinea de Zi a
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor: 1. Discutarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale
aferente exerciţiului financiar încheiat la 31.12.2020.
2. Prezentarea raportului de gestiune al Directoratului
pe anul 2020. 3. Prezentarea raportului de audit
financiar pentru anul 2020. 4. Discutarea şi aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul
financiar din anul 2021. 5. Aprobarea planului de
investiţii pentru anul 2021. 6. Aprobarea descărcării
de gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar din anul 2020,
în baza rapoartelor prezentate. 7. Numirea Auditorului financiar al Societăţii şi stabilirea duratei
contractului de audit financiar. 8. Desemnarea
persoanei sau persoanelor care vor efectua formalităţile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condiţiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de adunarea
generală ordinară din data de 13 mai sau 14 mai
2021. În situaţia în care adunarea generală convocată
nu se poate întruni datorită nerealizării majorităţii
cerute de lege şi de Actul Constitutiv al Societăţii,
aceasta se reconvoacă la data de 14 mai 2021, la
aceeaşi oră, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.
Documentele şi materialele informative referitoare la
punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării, precum
şi formularele de procuri speciale pot fi obţinute de la
sediul Societăţii începând cu data publicării prezentei
Convocări. Acţionarii pot participa la adunarea generală personal sau prin reprezentanţi, în baza unei
procuri speciale, conform dispoziţiilor legale. Procura
specială în original se depune la sediul Societăţii,
conform dispoziţiilor legale. Informaţii se pot obţine la
tel. 031.228.71.00 sau la sediul Societăţii. Preşedinte
Directorat IAMSAT Muntenia S.A. ing. Sergiu
Ruxanda.

l Convocare: Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. Zmeura S.A., cu sediul în Bucureşti,
b-dul Unirii nr.20, bl.5C, sector 4, înmatriculată la
O.R.C. sub nr. J40/2060/1991, având CUI 404254,
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Zmeura S.A., în data de 10.05.2021, ora
12:00, la sediul SC Trivale SA Pitești, str. Depozitelor
nr.6, având următoarea ordine de zi: 1).Discutarea,
aprobarea sau modificarea situațiilor financiare
aferente exercițiului financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate de președintele consiliului de administrație și de cenzori. 2).Descărcarea de gestiune a
consiliului de administrație pentru exercițiul financiar
2020. 3). Aprobarea repartizării profitului net realizat
în anul financiar 2020. 4). Aprobarea datei de
25.05.2021 ca dată de înregistrare pentru acționarii
asupra cărora se răsfrâng efectele adunărilor generale.
În cazul în care la data de 10.05.2021 nu se întruneşte
cvorumul cerut de lege, a doua şedinţă se va ține a
doua zi, 11.05 2021, ora 12:00, la aceeaşi adresă. La
Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor sunt
îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi acţionarii
înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei
de 29.04.2021, data de referinţă. Relaţii la tel:
0740215911. Președintele Consiliului de Administrație, Bulf Paulina
l Societatea Comercială CANCAZ SA, cu sediul în
Galați, Str.Tecuci, Nr.161, Județul Galați, convoacă
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor si
Adunarea Generală ordinară a Acționarilor: Convocare. Președintele Consiliului de Administrație al
Societății Comerciale CANCAZ SA, cu sediul în Str.
Tecuci, Nr.161, Galați, Județul Galați, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J17/39/1991,
capital social subscris și vărsat integral de 116395Lei,
respectiv 46558 acțiuni cu valoare nominală de 2,5Lei/
acțiune pentru un număr de 13 acționari convoacă
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în
data de 28.05.2021, ora 10:00 și Adunarea Generală
ordinară a Acționarilor în data de 28.05.2021, ora
11:00, în conformitate cu art.117 din legea nr.31/1990
la sediul societății din str.Tecuci, Nr.161, Bloc
CANCAZ, Galați. Adunarea Generală Extraordinară
a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi: 1.
Aprobarea spre vânzarea prin negociere directă a
activului căminului de nefamiliști, construcție tip
P+4E, denumit Hostel CANCAZ, suprafață
construită de 621mp și terenul aferent, împuternicirea
unei persoane din Consiliul de Administrație pentru

l S.C. Legume Fructe Militari S.A., sediul: București,
sector 6, strada Murguța, nr.2, Bloc 7, Parter, CUI
457704, J40/2159/1991. Convocator. Președintele
Consiliului de Administrație al S.C.Legume Fructe
Militari S.A.București -domnul Vasile Valerică, în
conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată și a Actului Constitutiv al Societății, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care va
avea loc la sediul societății din București, sector 6,
strada Murguța, nr.2, bloc 7, Parter, în data de
12.05.2021, la ora 12:00, cu următoarea ordine de zi:
1.Aprobarea Raportului Consiliului de administrație
pentru anul 2020, raport întocmit pe baza bilanțului la
31.12.2020; 2.Aprobarea Raportului Comisiei de
Cenzori pentru anul 2020. 3.Aprobarea bilanțului, a
contului de profit și pierderi, a anexelor pentru anul
2020 și repartizarea profitului. 4.Aprobarea Bugetului
de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021. 5. Aprobarea
planului de reparații la obiectivul din Chiajna, Judetul
Ilfov, Șoseaua de Centură, nr.2Bis. Data de referință
pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să
voteze în cadrul Adunării Generale este data de
28.04.2021. În cazul în care cvorumul de ședință nu va
fi întrunit în data de 12.05.2021, se convoacă
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Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru
data de 13.05.2021 la aceeași adresă, la aceeași oră și
cu aceeași ordine de zi. Începând cu data convocării
documentele și materialele informative referitoare la
ordinea de zi se pot consulta și/sau procura contra cost
de la sediul societății. Informații suplimentare se pot
obține la sediul societății sau la numărul de telefon
021/410.54.43. Acționarii persoane fizice pot participa
la adunarea generală a acționarilor direct sau prin
reprezentanți, conform prevederilor legale, pe baza
unor procuri speciale. Acționarii pot obține modele de
procură specială de la sediul societății începând cu
data convocării. Procurile speciale vor fi depuse/transmise la sediul societății până la data de 10.05.2021, ora
13:00; procurile depuse după această dată nu vor fi
luate în considerare. Acționarii persoane juridice pot
participa la adunarea generală a acționarilor prin
reprezentantul lor legal sau prin persoana căreia i s-a
delegat competența de reprezentare, pe baza unei
împuterniciri care va conține toate elementele de
identificare ale persoanei juridice și ale persoanei
împuternicite. În cazul în care la data desfășurării
Adunării Generale Ordinare va fi în vigoare starea de
alertă/urgență, acționarii persoane fizice își vor
exprima votul în cadrul adunării generale a acționarilor doar prin intermediul buletinelor de vot prin
corespondență care vor fi completate fie personal, fie
de către persoana căreia i s-a delegat competența de
reprezentare, pe baza unei împuterniciri sau a unui
mandat special care va conține toate elementele de
identificare ale persoanei fizice și ale persoanei împuternicite care și-a exprimat votul. De asemenea, acționarii persoane juridice își vor exprima votul în cadrul
adunării generale a acționarilor doar prin intermediul
buletinelor de vot prin corespondența care vor fi
completate fie de către reprezentantul legal, fie de
către persoana căreia i s-a delegat competența de
reprezentare, pe baza unei împuterniciri sau a unui
mandat special care va conține toate elementele de
identificare ale persoanei juridice și ale persoanei
împuternicite care și-a exprimat votul. Buletinele de
vot prin corespondență vor fi depuse/transmise la
sediul societății până la data de 10.05.2021, ora 13:00.
l SC Dambovita -SA Târgoviște, Jud.Dâmbovița, str.
Cooperației, nr.5, RC: J15/352/1991, CUI: RO916564.
Convocator. Președintele Consiliului de Administrație
al S.C.Dâmbovița S.A., în conformitate cu prevederile
Legii nr.31/1990 republicată și ale Actului Constitutiv
al Societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor, care va avea loc la sediul societății din
Târgoviște, județul Dâmbovița, strada Cooperației,
nr.5, în data de 17.05.2021, ora 10:00, cu următoarea
ordine de zi: 1.Aprobarea Raportului Consiliului de
administrație pentru anul 2020, raport întocmit pe
baza bilanțului la 31.12.2020; 2.Aprobarea Raportului
Comisiei de Cenzori pentru anul 2020. 3. Aprobarea
bilanțului, a contului de profit și pierderi, a anexelor
pentru anul 2020 si repartizarea profitului, dacă este
cazul. 4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
pe anul 2021. 5.Realegerea pentru o perioadă de 4 ani
a membrilor consiliului de adminstrație respectiv
domnul Vasile Valerică-Președinte al Consiliului de
Administrație, dna.Luminița Delea și dnul.Gabriel
Cătălin membri ai Consiliului de Administrație și
stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de
Administrație. 6.Alegerea pentru o durată de 3 ani a
membrilor Comisiei de Cenzori: dna Naicu Cornelia,
dna Ilie Aurora și dnul Bănică Ion. Data de referință
pentru acționarii îndreptăţiţi să fie înştiinţaţi şi să
voteze în cadrul adunărilor generale este data de
02.05.2021. În cazul în care cvorumul de ședință nu va
fi întrunit în data de 17.05.2021, se convoacă
Adunarea Generală Ordinară pe data de 18.05.2021,
la aceeași adresă, la aceeași ora și cu aceeași ordine de
zi. Începând cu data convocării documentele și materialele informative referitoare la ordinea de zi se pot
consulta și/sau procura contra cost de la sediul societății. Informații suplimentare se pot obține la sediul
societății sau la numărul de telefon 0245/612.165.
Acționarii persoane fizice pot participa la adunarea
generală a acționarilor direct sau prin reprezentanți,
conform prevederilor legale, pe baza unor procuri
speciale. Acționarii pot obține modele de procură
specială de la sediul societății începând cu data convocării. Procurile speciale vor fi depuse/transmise la
sediul societății până la data de 14.05.2021 , ora 16:00;
procurile depuse după această dată nu vor fi luate în
considerare. Acționarii persoane juridice pot participa
la adunarea generală a acționarilor prin reprezentantul lor legal sau prin persoana căreia i s-a delegat
competența de reprezentare, pe baza unei împuterniciri care va conține toate elementele de identificare ale

persoanei juridice și ale persoanei împuternicite. În
cazul în care la data desfășurării Adunării generale
Ordinare va fi în vigoare starea de alertă/urgență,
acționarii persoane fizice își vor exprima votul în
cadrul adunării generale a acționarilor doar prin intermediul buletinelor de vot prin corespondență care vor
fi completate fie personal, fie de către persoana căreia
i s-a delegat competența de reprezentare, pe baza unei
împuterniciri sau a unui mandat special care va
conține toate elementele de identificare ale persoanei
fizice și ale persoanei împuternicite care și-a exprimat
votul. De asemenea, acționarii persoane juridice își vor
exprima votul în cadrul adunării generale a acționarilor doar prin intermediul buletinelor de vot prin
corespondență care vor fi completate fie de către
reprezentantul legal, fie de către persoana căreia i s-a
delegat competența de reprezentare, pe baza unei
împuterniciri sau a unui mandat special care va
conține toate elementele de identificare ale persoanei
juridice și ale persoanei împuternicite care și-a
exprimat votul. Buletinele de vot prin corespondență
vor fi depuse/transmise la sediul societății până la data
de 14.05.2021.

LICITAȚII
l În cadrul dosarului 19994/3/2014 aflat pe rolul
Tribunalului Bucuresti privind debitoarea Interventii
Feroviare SA in faliment, se valorifica în bloc pe
districte prin licitaţie publica scule și echipamente
specifice la prețul de 8.094,00 Euro (exclusiv TVA), în
data de 22.04.2021 ora 14:00, cu repetare în data de
29.04.2021 ora 14:00, cu repetare în data de 06.05.2021
ora 14:00, cu repetare în data de 13.05.2021 ora 14:00,
cu repetare în data de 20.05.2021 ora 14:00, cu repetare în data de 27.05.2021 ora 14:00 la sediul lichidatorului judiciar în str. Negoiu nr. 8, bl. D 14, sc 2, et. 2,
ap . 30, sector 3, București. Informații la e-mail:
office@bfj.ro
l Anunţ Public: 1. Orașul Năsăud, cu domiciliul fiscal
situat în orașul Năsăud, Piaţa Unirii, nr. 15, jud.
Bistriţa-Năsăud, Cod de Înregistrare Fiscală 4347887,
organizează în data de 07.05.2021, ora 10:00, la sediul
unității, licitație publică deschisă pentru închirierea
prin licitație publică a spațiilor comerciale situate în
piața agroalimentară a orașului Năsăud, cuprinse în
domeniul public al orașului Năsăud. 2. Preţul de
pornire al licitaţiei este de 7,5 euro/mp./lună, iar
durata închirierii este pe o perioada de 4 ani, cu posibilitate de prelungire prin Hotărâre a Consiliului
Local al oraşului Năsăud, la cererea locatarului adresată cu minim 30 zile înainte de expirarea contractului. 3. Caietul de sarcini privind organizarea și
desfășurarea licitației publice deschise în cauză, se
poate ridica de la sediul Primăriei orașului Năsăud,
compartimentul relații cu publicul, începând cu data
de 08.04.2021 la prețul de 100 lei și se achită la casieria
Primăriei orașului Năsăud; 4. Ofertele pentru participarea la procedura de licitație se depun într-un singur
exemplar, până în data de 06.05.2020, ora 16:00, la
sediul Primăriei oraşului Năsăud, comp. Relații cu
publicul iar pentru solicitarea clarificărilor termenul
limită este 29.04.2021, ora 16:00; 5. Pentru relații
suplimentare vă rugăm să vă prezentați la compartimentul Relații cu Publicul al primăriei oraşului
Năsăud sau la tel./ 0263/ 361026, 361027, fax.
0263/361028, 361029;
l SC Petroutilaj SA, societate aflata in faliment, prin
lichidator judiciar Just Insolv SPRL, anunta vanzarea
la licitatie publica a terenului intravilan neconstruibil
in suprafata de 1781 mp, situat in com. Brebu, T30, P
A1703, jud. Prahova, inscris in Cartea funciara nr.
22939 a comunei Poiana Campina, la pretul total de
26.700 lei fara TVA. Terenul nu este construibil,
accesul la proprietate se face pe un drum de servitute
de trecere lat de 3 ml si lung de aproximativ 78 ml.
Daca cumparatorul este o societate platitoare de TVA,
va opera taxarea inversa, iar pretul nu va fi purtator
de TVA. Licitatia publica are loc in baza hotararilor
Adunarilor Creditorilor din data de 19.12.2016 si
27.07.2017 si a regulamentului de participare la licitatie. Pretul este redus la 50% fata de cel mentionat in
Raportul de evaluare. Sedintele de licitatii vor avea loc
pe data de: 14.04.2021, 21.04.2021, 28.04.2021,
05.05.2021, 12.05.2021, 19.05.2021, 26.05.2021,
09.06.2021, 16.06.2021, 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.

ANUNȚURI
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l SC Fabissimo Group SRL, prin lichidator judiciar,
anunţă vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor
mobile af late 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: 14.04.2021, 21.04.2021, 28.04.2021,
05.05.2021, 12.05.2021, 19.05.2021, 26.05.2021,
09.06.2021, 16.06.2021, 30.06.2021, orele 13:00, în
Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud
Prahova. Relaţii suplimentare 0732405295,
0344104525.
l Primăria Municipiului Oltenița cu sediul în municipiul Oltenița, B-dul Republicii, nr.40, județul Călărași, tel/fax: 0242.515.169; 0242.515.08, aduce la
cunoștiința persoanelor interesate anularea Anunțului privind organizarea licitației publice cu oferta
în plic pentru închirierea unor bunuri Agricole -terenuri aparținând municipiului Oltenița, și anume: L1
=30,2329 ha, L2 =17,0522 ha, L3 =33,7758 ha, L4
=37,9973 ha, cu destinație agricola, din cauza unor
erori materiale apărute în cuprinsul anunțului publicitar. Anunțul a fost publicat în cotidianul Jurnalul
Național nr. 852 (8164) din data de 02.04.2021,
rubrica ”Anunțuri licitații”. Data transmiterii spre
publicare a anunțului de anulare: 08.04.2021. Primar
-Milescu Costinel; întocmit -Zavalaş Liviu.
l Consiliul Local al Orașului Vălenii de Munte, cu
sediul în Orașul Vălenii de Munte, str.Berevoești,
nr.3A, Cod Fiscal: 2842870, tel: 0244/280.816, fax:
0244/280.631, organizează în data de 20.04.2021, ora
10:00, licitație publică privind închirierea prin licitație publică a loturi de teren aparținând domeniului
privat al orașului Valenii de Munte conform O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul Administrativ conform
H.C.L. nr.33/31.03.2021. Procurarea documentației
de atribuire în vederea participării la licitație se va

face în perioada 11-21.04.2021, de la sediul Primăriei
Orașului Vălenii de Munte, camera 22, et.II,
Compartiment Buget-Finanțe, informații suplimentare puteți obține la tel: 0244/280.816, int.21. Participanții la licitație au obligația de a achiziționa
documentația de atribuire contra sumei de 50Lei.
Data limită pentru depunerea ofertelor este
29.04.2021, ora 09:00. Ședința publică de deschidere
a ofertelor se va desfășura la sediul Primăriei
Orașului Vălenii de Munte, str.Berevoiești, nr.3A, în
data de 29.04.2021, ora 10:00. Data publicării anunțului de licitație este 07.04.2021. Instanța competentă
în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Prahova, strada Văleni, nr.44,
Ploieşti, telefon: 0244/544.781; 0244/544.598, fax:
0244/529.107, e-mail: tr-ph-contencios@just.ro.
l 1.Informaţii generale privind concedentul, în
special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: Comuna Viștea, Str.
Principală, nr. 132, județul Brașov, telefon/fax
0268/247.303, e-mail: primaria.vistea@yahoo.com,
cod fiscal 4443418. 2.Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri/Informații cu privire la repetarea procedurii de licitație
dacă e cazul: licitație publică. 3. Data publicării
anunţului de licitaţie/anunţului negocierii directe în
Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a:
03.03.2021, conform O.U.G.nr.57/03.07.2019. 4.
Criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câştigătoare: cel mai mare nivel al redevenței. 5. Numărul
ofertelor primite şi al celor declarate valabile: 2
oferte primite, 2 oferte declarate valabile. 6. Denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului a cărui
ofertă a fost declarată câştigătoare: SC Karpatia
Canalizari SRL, oraș Victoria, Str.Moldoveanul,
nr.22, birou 2, județul Brașov. 7. Durata contrac-

tului: 35 ani. 8.Nivelul redevenţei: 3.600Euro/an. 9.
Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Brașov, municipiul Brașov,
B-dul 15 Noiembrie, nr.45, județul Brașov, telefon
0268/419.615, fax 0268/418.054, e-mail: trbrasov@
just.ro. 10. Data informării ofertanţilor despre
decizia de stabilire a ofertei câştigătoare: 30.03.2021.
11. Data transmiterii anunţului de atribuire către
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 07.04.2021.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa
de e-mail, persoană de contact: Comuna Șieu, cu
sediul în Șieu, nr.261, județul Bistrița-Năsăud,
telefon 0263/260.159, fax 0263/260.159, e-mail
primariasieubn@yahoo.com, cod fiscal 4426956. 2.
Informații generale privind obiectul procedurii de
licitație publică, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat: suprafață
totală de 1.252,88Ha pășuni aparținând domeniului
public al Comunei Șieu, conform caietului de
sarcini, H.C.L nr.12/31.03.2021 și temeiului legal:
O.U.G. nr.57/03.07.2019, art. 333, 335. 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 Secretariat. 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
Secretariat din cadrul Primăriei Comunei Șieu,
localitatea Șieu, nr.261, județul Bistrița-Năsăud.
3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevede-

Caută la chioșcuri o carte care demontează
pas cu pas istoria ce ne-a fost „servită”

ANTI EMINESCU
Premisele unui
asasinat politic
de Dan Șalapa

Preț:
25 de lei
ziarul +
cartea

CINE și DE CE l-a omorât pe Eminescu? CUM a fost eliminat marele poet,

rilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ:
10 lei/exemplar se achită numerar la Casieria Primăriei Comunei Șieu. 3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 22.04.2021, ora 11:00. 4.Informații
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 04.05.2021, ora 15:00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Șieu,
localitatea Șieu, nr.261, județul Bistrița-Năsăud.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: se depun într-un 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: 05.05.2021, ora 10:00,
Primăria Comunei Șieu, nr.261, județul Bistrița-Năsăud. 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 Bistrița, municipiul Bistriţa,
Str.Alba Iulia, nr.1, judeţul Bistriţa-Năsăud, cod
poştal 420178, telefon 0263/213.528; fax
0263/231.509; E-mail: trbn@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate,
în vederea publicării: 07.04.2021.

PIERDERI
l Bodor Gyorg PFA am pierdut Certificatul de Înregistrare cu cod unic de înregistrare 24214559 și îl
declarăm nul.
l Pierdut Certificat de Inregistrare serie.B1873718
din data de: 13.03.2009 emis de catre: Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Maramures
pentru societatea CIC SRL cu sediul in: localitatea
Tisa-Strada Principala nr.5, Jud.Maramures, avand
numar de inregistrare la Registrul Comertului:
J24/1144/1994 si Cod Unic de Inregistrare nr.5784561

