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OFERTE SERVICIU
l Anunţ. Şcoala Gimnazială „Mircea 
cel Bătrân” Turnu Măgurele, cu 
sediul în localitatea Turnu Măgurele, 
s t r.  Av întu lu i ,  nr.  1 ,  judeţu l 
Teleorman, organizeazã concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de BIBLIOTECAR: 1 
post, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfăşura la sediul 
Şcoli i  Gimnaziale „Mircea cel 
Bătrân” Turnu Măgurele, astfel: 
Proba scrisă în data de 29 iunie 2021, 
orele 09.00-11.00, Interviu în data de 
30 iunie 2021, orele 09.00-13.00. 
Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească urmă-
t o a r e l e  c o n d i ţ i i :  s t u d i i : 
SUPERIOARE în specificul postului, 
vechime: 5 ani, certificat de integri-
tate comportamentală. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a la 
sediul Şcolii Gimnaziale „Mircea cel 
Bătrân” Turnu Măgurele. Relaţii 
suplimentare la sediul: Şcolii Gimna-
ziale „Mircea cel Bătrân” Turnu 
Măgurele, persoană de contact: 
Dragu Florinela Carmen, telefon: 
0763.552.537, fax: 0247.416.898, 
E-mail: mirceacelbatrannr1@yahoo.
com. Director, Silimon Corina Gior-
giana.

l Ministerul Sănătății. Agenția Nați-
onală a Medicamentului şi a Dispozi-
tivelor Medicale din România, Str. Av. 
Sănătescu, nr.48, sector 1, 011478, 
Bucureşti, tel.: +4021/317.11.00, fax: 
+4021/316.34.97, www.anm.ro, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor funcții contractuale 
vacante, perioadă nedeterminată, în 
conformitate cu prevederile H.G. nr. 
286/2011 cu modificările şi completă-
rile ulterioare, şi a Legii nr.33/2021 
pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.183/2020 
privind desfăşurarea pe perioada 
stării de alertă a concursurilor pentru 
ocuparea posturilor vacante din 
cadrul unor instituții din sistemul 
justiției, precum şi din cadrul Curții 
de Conturi, respectiv: I.Direcția 
Proceduri Europene: 1.Serviciul 
Administrare Proceduri Europene /

Compartiment Administrare Proce-
dură Centralizată: a)1 (unu) post 
expert debutant, nivel studii S, fără 
vechime în specialitate (farmacie, 
chimie, biochimie, inginerie chimică), 
perioadă nedeterminată, cu normă 
întreagă. 2. Serviciul Administrare 
Proceduri Europene /Compartiment 
Validare/ Administrare Variaţii: a)1 
(unu) post expert gr. IA Chimist Prin-
cipal, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni 
vechime în specialitate (chimie), peri-
oadă nedeterminată, cu normă 
întreagă; b)1 (unu) post expert gr.IA, 
nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime 
în specialitate (Farmacist, Chimist 
Specialist, Inginer Chimist, Biochi-
mist Principal), perioadă nedetermi-
nată, cu normă întreagă. 3.Serviciul 
Evaluare Proceduri Europene /
Compartiment Calitate Medicamente: 
a)1 (unu) post expert gr.IA chimist 
principal, studii S, 6 ani şi 6 luni 
vechime în specialitate chimie), peri-
oadă nedeterminată, cu normă 
întreagă; b)1 (unu) post expert gr. IA 
farmacist specialist laborator farma-
ceutic, studii S, 6 ani şi 6 luni vechime 
în specialitate (farmacie), perioadă 
nedeterminată, cu normă întreagă. 
4.Serviciul Evaluare Proceduri Euro-
pene /Compartiment Evaluare Proce-
dură Centralizată: a) 1 (unu) post 
expert  gr.IA farmacist  primar 
farmacie clinică, studii S, 6 ani şi 6 
l u n i  v e c h i m e  î n  s p e c i a l i t a t e 
(farmacie), perioadă nedeterminată; 
b)1 (unu) post expert gr.IA chimist, 
studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în 
specialitate (chimie), perioadă nede-
terminată, cu normă întreagă; c)1 
(unu) post expert gr.IA farmacist 
specialist laborator (farmaceutic sau 
farmacie clinică) sau chimist prin-
cipal, studii S, 6 ani şi 6 luni vechime 
în specialitate (farmacie, chimie), 
perioadă nedeterminată, cu normă 
întreagă. II.Direcția Procedură Națio-
nală: 1.Serviciul evaluare procedură 
națională, compartiment calitate 
medicamente: a)1 (unu) post expert 
gr.IA, nivel studii S, 6 ani şi 6 luni 
vechime în specialitate (farmacist), 
perioadă nedeterminată, cu normă 
întreagă; b)1 (unu) post referent de 
specialitate gr.IA, nivel studii S, 6 ani 
şi 6 luni vechime în specialitate 
(farmacist specialist), perioadă nede-
terminată, cu normă întreagă; c)1 

(unu) post expert gr.IA, nivel studii S, 
6 ani şi 6 luni vechime în specialitate 
(farmacist primar), perioadă nedeter-
minată, cu normă întreagă. 2.Servi-
ciul variații procedură națională, 
birou evaluare -validare variații: a)1 
(unu) post expert gr.IA nivel studii S, 
6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, 
perioadă nedeterminată (biochimist), 
cu normă întreagă. 3.Serviciul admi-
nistrare procedură națională: a)1 
(unu) post expert gr.IA, nivel studii S, 
6 ani şi 6 luni vechime în specialitate, 
perioadă nedeterminată (farmacist 
primar), cu normă întreagă. Selecția 
dosarelor -24.06.2021, ora 16.00. 
Proba scrisă -01.07.2021, ora 10.00. 
Probă interviu -08.07.2021, ora 10.00. 
Data limită pentru depunerea dosa-
relor la concurs -22.06.2021, ora 
16.00. Relații suplimentare Serviciul 
p e r s o n a l ,  s a l a r i z a r e ,  t e l . 
+4021/317.11.00, int.: 307, 418.

CITAȚII
l U.A.T. Comuna Ion Neculce- în cali-
tate de pârâta, cu sediul în sat Razbo-
ieni, comuna Ion Neculce, jud. Iaşi, 
prin  primar Valeanu Gheorghe este 
chemată în judecată la Judecătoria 
Pascani, cu sediul în Pascani, str. 
Gradiniței, nr. 8, în dosarul nr. 
1828/866/2019,  in data de 25.06.2021, 
ora 10:00, complet 2, în proces cu 
Parohia” SF. Ioachim si Ana”-Razbo-
ieni, cu sediul în sat Războieni, com.
Ion Neculce,  prin preot paroh 
Vladeanu Petru, în calitate de recla-
mantă.

l Numitul Panainte Ioan, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în sat Voineşti, 
com. Voineşti, jud.Iaşi,  este citat în 
calitate de pârât la Judecătoria Iaşi în 
dosar civil nr. 28713/245/2020, termen 
23.06.2021, ora 9:00, sala 1, complet 
C13, având ca obiect- declararea jude-
cătorească a morții.

l Stamate Oana cheamă în judecată 
pe  Stamate  Nicolae ,  în  dosar 
nr.7246/245/2021, la Judecătoria Iaşi, 
pentru data de 22.06.2021, ora 13:00, 
complet C01M, et. 1, sala 4, - „Ordo-
nață Preşedințială”, privind stabilire 
domiciliu minor, autoritate părintească 
exclusivă, pensie alimentară.

l Paratul Sane Gustav cu domiciliul 
in:Bucuresti, Str. Pitar Mos, Nr.27, 
Et.5, Ap.18, Sector 1, este citat la Jude-
catoria Sectorului 1-Bucuresti in dosar 
nr. 41789/299/2020, termen 25.06.2021, 
Camera.201, Complet CAM.DE 
CONSILIU C11-S1, cerere de valoare 
redusa, in proces cu Enel Energie 
Muntenia SA.

l Citație. Prin prezenta moştenitorii 
legali sau testamentari ai defunctului 
Ganță Marin, CNP 1630713251992, 
decedat la data de 03.06.2010, cu 
ultimul domiciliu în localitatea Băile 
Herculane, strada Trandafirilor, 
numărul 34,  judeţ Caraş-Severin, 
sunt citați pentru data de 18.06.2021, 
ora 10.00, să se prezinte la sediul 
Societății Profesionale Notariale 
Simescu -Ponețchi din municipiul 
Caransebeş, strada Nicolae Bălcescu, 
numărul 3, etaj 1, apartament 2, 
județul Caraş-Severin, în vederea 
dezbaterii procedurii succesorale 
pentru defunctul menționat mai sus. 
În caz de neprezentare la termen, 
dezbaterile vor avea loc în lipsă şi se 
va proceda conform legii.

l Husein Veronica şi Ivan Ramona 
Mihaela (Petcu) sunteți chemate la 
Judecătoria Tulcea, camera sala nr. 3, 
complet C2, în ziua de 24 iunie 2021, 
ora 09.00, în calitate de pârâte, în 
proces cu Consiliul Local Tulcea 
-Direcția Întreținere şi Administrare 
Patrimoniu, în calitate de reclamant în 
dosar nr. 3909/327/2021.

l Pârâţii Vladu Ana, căsătorită 
Danea, Vladu Iacob, Vladu Todora, 
Vladu Ştefan lui Mihai,Vladu Petre lui 
Ion, Vladu Floarea, căsătorită Sucilă, 
Vladu Grigore lui Ion, Vladu Palagia, 
căsătorită Rusu, Vladu Ioana, căsăto-
rită Bereczki, Moişan Dumitru, Moişan 
Pavel lui Dumitru, Moişan Danula, 
Moişan Nicolae, Moişan Varvara, 
Moşan Maria, Moişan Rabeca, Moişan 
Ioan, Moişan Ioana, Alpereth Johann, 
Breszler Johann, Fuhrmann Matheas, 
Fuhrmann Steiner Simion, soţia lui 
Fuhrmann Steiner Simion, născută 
Bressler Catarina, sunt citati la Jude-
catoria Bistrita la 15.06.2021 dosar 
997/190/2013 în proces cu Dan Ioana, 
obiect succesiune. 

DIVERSE
l S Fise Electrica Serv SA -punct de 
lucru Târgovişte, cu sediul în str.Calea 
Domnească, nr.236, jud. Dâmboviţa, 
organizează în data de 15.06.2021, 
acțiune de vânzare mijloace fixe auto. 
Lista cu mjloacele fixe supuse proce-
sului de valorificare, precum şi docu-
mentația de licitație, se pot ridica de 
la sediul punctului de lucru. Pentru 
mijloacele fixe care nu vor fi adjude-
cate în prima procedură, se vor orga-
niza după caz, încă două etape, la 
interval de 7 (şapte) zile, conform 
documentației de licitație. Persoane de 
c o n t a c t :  - P ă u n  O c t a v i a n , 

tel.0723.745.875; -Mănăilă Valerica, 
tel.0786.809.407.

l Anunț public. SC Lidl Romania SCS, 
titular al proiectului „Construire clădire 
vestiare, teren de fotbal, gradene, 
parcări exterioare, împrejmuire, branşa-
mente utilități şi organizare de şantier”, 
anunță publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de către 
APM Ilfov în cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului, 
pentru proiectul „Construire clădire 
vestiare, teren de fotbal, gradene, 
parcări exterioare, împrejmuire, branşa-
mente utilități şi organizare de şantier”, 
propus a fi amplasat în sat Chiajna, 
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comuna Chiajna, T57/2B, P 14, 15, 16, 
NC vechi 2892, NC 55804. Proiectul 
deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la 
sediul APM Ilfov din municipiul Bucu-
rești, Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, în 
zilele de L-J, între orele 8.00-16.30 și 
vineri între orele 8.00-14.00, precum și 
la următoarea adresă de internet www.
apmif.anpm.ro. Publicul interesat poate 
înainta comentarii/observații  la 
proiectul deciziei de încadrare în termen 
de 10 zile de la data publicării anunțului 
pe pagina de internet a APM Ilfov.

l Anunț prealabil privind afișarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Unitatea Administra-
tiv-Teritorială Radovanu, din județul 
Călărași anunță publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale 15, 16, 18, 22, 26, 
28, 30, 32, 34, 36, 38, 45, 46, 47, 51, 54, 
56, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 67, începând 
cu data de 15.06.2021, pe o perioadă de 
60 de zile, la sediul Primăriei, str.Prin-
cipală, nr.158, conform art.14 alin.(1) și 
(2) din Legea cadastrului și a publici-
tății imobiliare nr.7/1996, republicată, 
cu modificările și completările ulteri-
oare. Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primăriei și pe site-ul Agenției 
Naționale de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară.

l Unitatea administrativ-teritorială 
Celaru, din judeţul Dolj, anunţă publi-
carea documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectoarele cadastrale nr.2, 
3,  5,  16,  începând cu data de 
14.06.2021, pe o perioadă de 60 de zile, 
la sediul Primăriei Celaru, conform 
art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadas-
trului și a publicităţii imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul primăriei 
și pe site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară. 
Cererile de rectificare depuse prin orice 
alte mijloace decât cele menționate mai 
sus nu vor fi luate în considerare.

l Societatea SC AKP Services SRL, 
titular al activității: Depozit Produse 
Chimice la adresa: București, str. 
Dudești-Pantelimon, nr. 19, sector 3 (În 
incinta SC IZOCOLOR 92 PROD 
SRL), anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de actualizare a 
autorizației de mediu pentru activitate. 
Informațiile privind potențialul impact 
asupra mediului al activității pot fi 
consultate la sediul APM București, str. 
Lacul Morii, nr. 1, sector 6, București, 
tel.021.430.66.77, de luni-joi, între orele 

09.00-13.00, vineri 09.00-12.00.

l Primăria Municipiului Galați. 
Anunț prealabil privind afișarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Unitatea administrativ - 
teritorială Municipiul Galați, din 
județul Galați, anunță publicarea 
documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele cadastrale nr. 11, 18, 
20, începând cu data de 07.06.2021, pe 
o perioadă de 60 de zile, la sediul 
Primăriei Municipiului Galați, situat în 
Str. Domnească nr. 54, conform art. 14, 
alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a 
publicității imobiliare nr. 7/1996, repu-
blicată, cu modificările și completările 
ulterioare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul Primăriei Munici-
piului Galați și pe site-ul Agenției 
Naționale de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară. Primar, Ionuț Florin 
Pucheanu.

l LEIER ROM SRL anunta publicul 
interesat asupra depunerii solicitarii de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul “CONSTRUIRE HALA 
PRODUCTIE PARTER, BIROURI 
P + 1 E ,  B O X E  D E P O Z I TA R E , 
CANTAR AUTO, PLATFORME DE 
INCINTA”’ propus a fi amplasat in 
Comuna Simand, Nr. F.N (amplasa-
ment identificat prin CF 300981 
Simand), jud. Arad. Informatiile 
privind proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul APM Arad din Arad, str. 
Splaiul Mures, FN, jud. Arad si la 
sediul titularului de proiect din Cluj 
Napoca str. Horea, nr. 6 in zilele de luni 
- vineri, intre orele 08:00-16:30. Obser-
vatiile publicului se primesc zilnic la 
sediul APM Arad din Arad, str. Splaiul 
Muresului, FN, jud. Arad.

l Anunț prealabil privind afișarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Denumire județ: Brașov. 
Denumire: U.A.T.Hârseni. Unitatea 
Administrativ Teritorială comuna 
Hârseni, judetul Brașov anunță publi-
carea documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectoarele cadastrale: 73, 
74 și 76, pe o perioadă de 60 de zile 
calendaristice, conform art.14 alin.(1) și 
(2) din Legea cadastrului și a publici-
tății imobiliare nr.7/1996, republicată, 
cu modificările și completările ulteri-
oare. Data de început a afișării: 
15.06.2021. Data de sfârșit a afișării: 
13.08.2021. Adresa locului afișării 
publice: Cămin Cultural Sat Sebeș, 
situat în comuna Hârseni, sat Sebeș, 
nr.198, județul Brașov, precum și pe 
pagina de internet http://www.prima-
riaharseni.ro. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 

depuse la sediul Primăriei Comunei 
Hârseni. Informații privind Programul 
național de cadastru și carte funciară 
2015-2023 se pot obține pe site-ul 
ANCPI la adresa: www.ancpi.ro/pnccf/.

l Unitatea Administrativ Teritorială 
Dichiseni, județul Călărași, anunță 
publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, începând cu data de 
10.06.2021, pe o perioadă de 60 de zile, 
la sediul Primăriei Dichiseni, conform 
prevederilor art.14 alin.(1) și (2) din 
Legea cadastrului și a publicității 
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Cererile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse de către 
proprietarii, posesorii sau alți dețină-
tori, la sediul primăriei și pe site-ul 
Agenției Naționale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară.

l S.C. Goldbach Design&Build S.R.L. 
având sediul în București, sector 1, 
Intrarea Murmurului, nr.2-4, ap.3B, 
titular al documentației „Elaborare 
P.U.Z. în vederea construirii unui 
hypermarket cu regim de înălțime 
Parter+1 Etaj (parțial), având specific 
comercializarea de produse alimentare, 
nealimentare și confecții, amplasare 
container reciclare, amplasare tonetă 
food, cort food, post trafo, bazin 
rezervă incendiu, bazin retenție, stații 
încărcare vehicule electrice, amenajări 
exterioare în incintă (platformă 
parcare, spații verzi, drumuri, trotuare, 
padocuri cărucioare) împrejmuire, 
steag și elemente de semnalistică publi-
citară, accese rutiere și pietonale, 
racorduri la drumurile publice, branșa-
mente utilități; instalații interioare; 
rețele exterioare; organizare de șantier, 
construire galerie comercială”, din 
Mun.Urziceni, jud.Ialomița, Calea 
București, nr.93, 95, 97, nr.cad. 22522, 
22521, 20995, anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de obţinere 
a avizului de mediu pentru planul/
programul menţionat și declanșarea 
etapei de încadrare. Prima versiune a 
planului/programului poate fi consul-
tată la sediul A.P.M.Ialomita, str.Mihai 
Viteazul, nr.1, Slobozia, judeţul 
Ialomița, de luni până joi, între orele 
08.00-16.00 și vineri între 08.00-14.00. 
Observaţii/comentarii și sugestii se 
p r i m e s c  î n  s c r i s  l a  s e d i u l 
A.P.M.Ialomița, în termen de 18 zile de 
la data publicării anunţului.

l Informare. În conformitate cu 
prevederile Legii Apelor nr.107/1996, 
cu modificările și completările ulteri-
oare, SC Ram Prest SRL cu sediul 
social în comuna Dor-Mărunt, județul 

Călărași, nr.contact 0726.533.455, 
intenționează să solicite de la A.N. 
„Apele Romane”-Direcția Apelor 
Buzău Ialomița, aviz de gospodărire a 
apelor, pentru realizarea lucrărilor 
„Modernizare stație distribuție mobilă 
carburanți”, amplasată în sat Ogoru, 
com.Dor-Mărunt, T116/1, P25, 26 și 27, 
jud.Călărași. Această investiție este 
nouă. Persoanele care doresc să obțină 
informații suplimentare cu privire la 
solicitarea avizului de gospodărire a 
apelor, pot contacta solicitantul de aviz 
la adresa menționată. Persoanele care 
doresc să transmită observații, sugestii 
și recomandări se pot adresa solicitan-
tului sau la adresa Rucareanu Liliana, 
nr.contact 0726.533.455 după data de 
08.06.2021.

l Unitatea Administrativ-Teritorială 
Izvoare, din judeţul Dolj, anunţă publi-
carea documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectoarele cadastrale 
nr.16, 28, 42, începând cu data de 
15.06.2021, pe o perioadă de 60 de zile, 
la sediul comunei Izvoare, conform 
art.14, alin.(1) și (2) din Legea cadas-
trului și a publicităţii imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul primăriei 
și pe site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară. 
Cererile de rectificare depuse prin orice 
alte mijloace de comunicare decât cele 
menţionate mai sus, nu vor fi luate în 
considerare.

Titanul 
Nicolae  

Iorga
de Dan Smântânescu

Preț: 
25 de lei 
ziarul +  
cartea

Caută la chioșcuri de ziar o carte   
 de colecție oferită de Jurnalul!
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SOMAȚII
l Se notifică invocarea uzucapiunii de 
către Dehelean Violeta Georgeta 
asupra imobilului înscris în CF 304204 
Ususau top. 321, 322/a A1, A1.1, în 
suprafață de 2.700mp, proprietar 
tabular Tomescu Maria, căsătorită 
Blidar.

l Se notifică pentru termenul din 
08.07.2021 invocarea dreptului de 
uzucapiune de petentul Dontu Luci-
an-Mihai asupra imobilului înscris în 
CF 3924 Lipova top. 3535/6, teren 
agricol de 3.499mp, proprietari tabu-
lari Abel Iacob și Abel Maria.

l Somaţie. Judecătoria Ineu. Dos. nr. 
927/246/2021. petenta  Henţ Floare 
solicită înscrierea dreptului de proprie-
tate  prin uzucapiune asupra   cotei de  
1/2  parte din imobilul identificat în c.f. 
303446 Beliu nr. top. 54 în supr. totală 
de 2930 mp. asupra căruia figurează ca 
proprietar  întabulat  sub B.1  Tocoianu 
Gheorghe  care a decedat în data de 
19.10.1976. Petenta susţine că folosește 
acest imobil de peste 40 de ani de la 
moartea proprietarului în mod conti-
nuu,pașnic,public și sub nume de 
proprietar. Toţi cei interesaţi sunt 
somaţi să depună de îndată  opoziţie la 
Judecătoria Ineu deoarece în caz 
contrar în termen de 30 de zile de la 
ultima publicaţie se va proceda la 
rezolvarea cererii.

ADUNĂRI GENRALE
l Convocarea Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor METEOR 
S.A.Consiliul de Administrație al 
METEOR S.A., societate pe acțiuni 
înființată și funcționânând conform 
legilor din România, cu sediul social în 
București, str. Franceză nr. 2-4, sector 
3, având număr de înregistrare în 
Registrul Comerţului: J40/32/1990 și 
cod de înregistrare fiscală: RO361340 
(denumită în continuare “Societatea”), 
convoacă:  Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor la data de 
12.07.2021, ora 11:00, la sediul Socie-
tăţii din Str. Franceză nr. 2-4, Sector 3, 
București, pentru toţi acţionarii înre-
gistraţi în Registrul Acţionarilor la 
data de referinţă 01.07.2021. În cazul 
în care la această dată nu se va întruni 

cvorumul legal, Adunarea Generală 
Ordinară se va întruni la a doua convo-
care, în condiţiile legii, la data de 
13.07.2021, ora 11:00, în aceeași locaţie 
și cu aceeași ordine de zi. La Adunarea 
Generala Ordinară a Acţionarilor sunt 
îndreptăţiţi să participe și să voteze 
acţionarii înscriși în Registrul Acţiona-
rilor la data de 01.07.2021, stabilită ca 
dată de referinţă. ORDINEA DE ZI A 
ADUNĂRII GENERALE ORDI-
NARE A ACŢIONARILOR: 1. Apro-
barea bugetului de venituri și cheltuieli 
al Societății, a organigramei conform 
actului constitutiv și a CAPEX-ului 
aferente exercițiului financiar al anului 
2021; 2. Împuternicirea directorului 
general al Societății, domnul Ovidiu-
Iuliu Marian, în vederea semnării 
oricăror documente aferente hotărâ-
rilor Adunării Generale Ordinare a 
Acționarilor și a efectuării, personal 
sau printr-o împuternicire subsecventă, 
a tuturor procedurilor și formalităților 
prevăzute de lege în scopul îndeplinirii 
hotărârilor Adunării Generale Ordi-
nare a Acționarilor. Participarea la 
Adunarea Generală Ordinară a Acţio-
narilor se face în conformitate cu 
dispoziţiile actului constitutiv al Socie-
tăţii, precum și cu prevederile legale 
aplicabile societăţilor pe acţiuni. Acţio-
narii pot participa fie personal, fie prin 
reprezentant, prin acordarea unei 
împuterniciri altor persoane. În caz de 
prezentare prin împuternicit, un exem-
plar original al împuternicirii se va 
depune la sediul social al Societăţii cu 
48 de ore înainte de adunare. În 
temeiul și cu respectarea prevederilor 
art. 14.8 din Actul Constitutiv actua-
lizat al Societăţii, participarea acționa-
rilor în cadrul AGOA poate avea loc și 
prin corespondenţă. Astfel, acționarii 
Societății își vor putea exercita dreptul 
de vot prin corespondenţă, prin utili-
zarea formularului de buletin de vot 
pentru votul prin corespondență atașat 
prezentului Convocator și înaintat la 
secretariatul Societății prin e-mail, la 
adresa de e-mail office@meteorsa.ro, 
votul astfel exprimat fiind valabil dacă 
buletinul de vot este primit către Admi-
nistrator cel tarziu la data AGOA ora 
10:00 (ora României). Unul sau mai 
mulţi acţionari reprezentând, indivi-
dual sau împreună, cel puţin 5 % din 
capitalul social are / au dreptul: a) de a 

introduce puncte pe ordinea de zi a 
adunării generale, cu condiţia ca 
fiecare punct să fie însoţit de o justifi-
care sau de un proiect de hotărâre 
propus spre adoptare de adunarea 
generală; și b) de a prezenta proiecte de 
hotărâre pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe ordinea de 
zi a adunării generale. Drepturile acţi-
onarilor prevăzute mai sus pot fi exer-
citate numai în scris (transmise prin 
servicii de curierat sau prin mijloace 
electronice) în termen de cel mult 15 
zile de la data publicării convocării. În 
cazurile în care exercitarea dreptului 
prevazut la lit. a) de mai sus determină 
modificarea ordinii de zi a adunării 
generale comunicate deja acţionarilor, 
Societatea va trebui să facă disponibilă 
o ordine de zi revizuită, folosind 
aceeași procedură ca și cea utilizată 
pentru ordinea de zi anterioară, cu 
respectarea termenului prevăzut de 
Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 
astfel încat să permită celorlalţi acţio-
nari să desemneze un reprezentant sau, 
dacă este cazul, să voteze prin cores-
pondenţă. Fiecare acţionar are dreptul 
să adreseze întrebări privind punctele 
de pe ordinea de zi a Adunării Gene-
rale Ordinare a Acţionarilor până cel 
târziu la data de 05.07.2021. Societatea 
va răspunde la întrebările adresate de 
acţionari. METEOR S.A. Director 
general, Ovidiu Iuliu MARIAN.

l Convocarea Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor UNIVERSAL 
S.A. Consiliul de Administrație al 
UNIVERSAL S.A., societate pe acțiuni 
înființată și funcționând conform 
legilor din România, cu sediul social în 
București, Str. Franceză nr. 2-4, etaj 1, 
sector 3, având număr de înregistrare 
în Registrul Comerţului: J40/10/1991 și 
cod de înregistrare fiscală: RO 361390, 
(denumită în continuare “Societatea”), 
convoacă:  Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor la data de 
12.07.2021, ora 12:00, la sediul Socie-
tăţii din Str. Franceză nr. 2-4, etaj 1, 
Sector 3, București, pentru toţi acţio-
narii înregistraţi în Registrul Acţiona-
rilor la data de referinţă 01.07.2021. În 
cazul în care la această dată nu se va 
întruni cvorumul legal, Adunarea 
Generală Ordinară se va întruni la a 

doua convocare, în condiţiile legii, la 
data de 13.07.2021, ora 12:00, în 
aceeași locaţie și cu aceeași ordine de 
zi. La Adunarea Generala Ordinară a 
Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să parti-
cipe și să voteze acţionarii înscriși în 
Registrul Acţionarilor la data de 
01.07.2021, stabilită ca dată de refe-
r i n ţ ă .  O R D I N E A  D E  Z I  A 
ADUNĂRII GENERALE ORDI-
NARE A ACŢIONARILOR: 1. Apro-
barea bugetului de venituri și cheltuieli 
al Societății, a organigramei, conform 
actului constitutiv și a CAPEX-ului 
aferente exercițiului financiar al anului 
2021; 2. Împuternicirea directorului 
general al Societății, domnul Ovidiu-
Iuliu Marian, în vederea semnării 
oricăror documente aferente hotărâ-
rilor Adunării Generale Ordinare a 
Acționarilor și a efectuării, personal 
sau printr-o împuternicire subsecventă, 
a tuturor procedurilor și formalităților 
prevăzute de lege în scopul îndeplinirii 
hotărârilor Adunării Generale Ordi-
nare a Acționarilor. Participarea la 
Adunarea Generală Ordinară a Acţio-
narilor se face în conformitate cu 
dispoziţiile Actului Constitutiv al 
Societăţii, precum și cu prevederile 
legale aplicabile societăţilor pe acţiuni. 
Acţionarii pot participa fie personal, fie 
prin reprezentant, prin acordarea unei 
împuterniciri altor persoane. În caz de 
prezentare prin împuternicit, un exem-
plar original al împuternicirii se va 
depune la sediul social al Societăţii cu 
48 de ore înainte de adunare.  În 
temeiul și cu respectarea prevederilor 
art. 13.8 din Actul Constitutiv actua-
lizat al Societăţii, participarea acționa-
rilor în cadrul AGOA poate avea loc și 
prin corespondenţă. Astfel, acționarii 
Societății își vor putea exercita dreptul 
de vot prin corespondenţă, prin utili-
zarea formularului de buletin de vot 
pentru votul prin corespondență atașat 
prezentului Convocator și înaintat la 
secretariatul Societății prin e-mail, la 
adresa de e-mail office@universalsa.ro, 
votul astfel exprimat fiind valabil dacă 
buletinul de vot este primit către Admi-
nistrator cel tarziu la data AGOA ora 
12:00 (ora României).  Unul sau mai 
mulţi acţionari reprezentând, indivi-
dual sau împreună, cel puţin 5 % din 
capitalul social are / au dreptul: a) de a 
introduce puncte pe ordinea de zi a 

adunării generale, cu condiţia ca 
fiecare punct să fie însoţit de o justifi-
care sau de un proiect de hotărâre 
propus spre adoptare de adunarea 
generală; și b) de a prezenta proiecte de 
hotărâre pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe ordinea de 
zi a adunării generale. Drepturile acţi-
onarilor prevăzute mai sus pot fi exer-
citate numai în scris (transmise prin 
servicii de curierat sau prin mijloace 
electronice) în termen de cel mult 15 
zile de la data publicării convocării. În 
cazurile în care exercitarea dreptului 
prevazut la lit. a) de mai sus determină 
modificarea ordinii de zi a adunării 
generale comunicate deja acţionarilor, 
Societatea va trebui să facă disponibilă 
o ordine de zi revizuită, folosind 
aceeași procedură ca și cea utilizată 
pentru ordinea de zi anterioară, cu 
respectarea termenului prevăzut de 
Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 
astfel încat să permită celorlalţi acţio-
nari să desemneze un reprezentant sau, 
dacă este cazul, să voteze prin cores-
pondenţă.  Fiecare acţionar are dreptul 
să adreseze întrebări privind punctele 
de pe ordinea de zi a Adunării Gene-
rale Ordinare a Acţionarilor până cel 
târziu la data de 05.07.2021. Societatea 
va răspunde la întrebările adresate de 
acţionari. FERGUS CONSTRUCT 
INTERNATIONAL S.R.L. prin repre-
zentant permanent, Petru Ion Văduva 
Președinte al Consiliului de Adminis-
traţie.

LICITAŢII
l ANAF intenţionează să închirieze 
cabină control vamă PFT Bechet. 
Detaliile complete pot fi găsite pe 
site-ul www.anaf.ro, sectiunea “Info 
ANAF” - ”Anunțuri”- “Anunţuri de 
achiziţie de bunuri și servicii”.

l SC Bomas Distributions SRL prin 
lichidator, anunta vanzarea la licitatie 
publica a bunurilor aflate in patrimo-
niul 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: 10.06.2021, 
17.06.2021, 24.06.2021, 01.07.2021, 
08.07.2021, 05.08.2021, 19.08.2021, 

02.09.2021, 09.09.2021, 16.09.2021, 
27.09.2021, orele 12.00, la sediul lichi-
datorului din Ploiesti, str. Ion Maio-
rescu nr.12, Bl.33S1, Cab.7B, Et.7, jud. 
Prahova. Conditiile de participare si 
relatii suplimentare la tel. 0344104525.

l Clubul Sportiv Municipal Slatina, cu 
sediul în mun.Slatina, str.Bld. Sf.
Constantin Brâncoveanu, nr.1, jud.Olt, 
organizează, în conformitate cu preve-
derile Hotărârii Consiliului Local al 
mun.Slatina nr. 182/18.05.2021, la data 
de 25.06.2021, ora 10.00, licitație 
publică pentru închirierea spațiului 
destinat comerț alimentație publică din 
incinta Clubului Nautic și de Agrement 
„Plaja Olt” reprezentând foișor din 
lemn în suprafață construită la sol de 
27,35mp, iar suprafața utilă de 
23,65mp. Procurarea documentației 
pentru participarea la licitație se face 
de la Clubul Sportiv Municipal Slatina, 
cu sediul în mun.Slatina, str.Bld. Sf.
Constantin Brâncoveanu, nr.1, jud.Olt, 
persoana de contact Cirstea Lidia, 
telefon/fax: 0349/881.148, e-mail: 
csmslatina@yahoo.com. Depunerea 
ofertelor se face la sediul Clubului 
Sportiv Municipal Slatina până la data 
de 24.06.2021, ora 12.00.

l Anunt de licitatie pentru concesio-
narea urmatoarei suprafate de teren 
situate in extravilanul comunei Hangu: 
1324 mp identificat prin NCP52859. La 
sediul din comuna Hangu, licitatia 
publica va avea loc la data de 01 iulie 
2021 ora 12:00, iar ofertele se depun in 
aceeasi zi pana la ora 10:00. Caietul de 
sarcini poate fi achizitionat de la sediul 
Primariei Hangu, in zilele de luni-vi-
neri, ora 08:00-16:00 pana la data de 
24.06.2021, ora 10:00, se pot obtine 
informatii de la compartimentul Achi-
zitii – tel. 0233.257.501. In caz de 
neadjudecare, licitatia se va repeta pe 
data de 29.07.2021, ora 12:00, termenul 
de depunere a ofertelor 29.07.2021, ora 
10:00.

l SC Real Bucov SA, prin lichidator 
judiciar, anunta vanzarea la licitatie 
publica, a urmatorului activ imobiliar 
situat in com. Bucov, sat Pleasa, str.
Industriei nr.1, jud.Prahova: teren 
intravilan in suprafata de 7.089 mp  
inscris in CF 21237 a loc. Bucov la 
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pretul de 216.900 lei fara TVA. Pretul 
de pornire al licitatiei este cel din 
raportul de evaluare intocmit de PFA 
Constantin Valerica si aprobat de 
Adunarea Creditorilor din 11.02.2021. 
Licitatia publica are loc in conditiile in 
care pe acest teren se afla o cale ferata 
ce a fost valorificata, dar care nu a 
putut fi pana in prezent ridicata, deoa-
rece nu a fost finalizata procedura de 
desfiintare si radiere a caii ferate din 
evidenta CFR. Licitatiile publice vor 
avea loc pe data de: 17.06.2021, 
22.06.2021, 24.06.2021, 29.06.2021, 
01.07.2021, 06.07.2021, 06.07.2021, 
13.07.2021, 15.07.2021, 20.07.2021, 
orele 12.00 la sediul lichidatorului judi-
ciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, 
Bl.33S1 Cab.7B, Et.7. Conditiile de 
participare si relatii suplimentare in 
caietul de sarcini intocmit de lichida-
torul judiciar la pretul de 5.000 lei fara 
TVA si la tel. 0344104525.

l Just Insolv SPRL anunta vanzarea 
la licitaţie publică a bunurilor  mobile 
aflate in patrimoniul SC Tasan Guard 
SRL, respectiv: autoturism Renault 
Clio, an fabricatie 2004, pe motorina, 
la pretul de 720 lei + TVA. Stare fizica 
nesatisfacatoare, baie de ulei sparta, 
motorul necesita segmentare, cutia de 
viteze trebuie inlocuita. Licitatia are loc 
in baza Adunarii Creditorilor din data 
de 03.06.2021, pretul de pornire al lici-
tatiei fiind cel stabilit in raportul de 
evaluare Licitaţiile publice vor avea loc 
pe data de: 10.06.2021, 11.06.2021, 
15.06.2021, 17.06.2021, 22.06.2021, 
24.06.2021, 29.06.2021, 30.06.2021, 
01.07.2021, 02.07.2021 orele 12:00 în 
Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 
7, cab. 7B, jud Prahova. Taxa de parti-
cipare la licitatie este de 200 lei + TVA. 
Relaţii suplimentare 0344/104525.

l CONPET S.A. Ploieşti, organizează 
licitații cu strigare, pentru vânzare de 
mijloace de transport auto, țeavă recu-
perată aflată în magazii şi țeavă îngro-
pată provenite din lucrări de înlocuire 
de conducte. Ședințele de licitație se 
organizează astfel: - în fiecare zi de 
marți: - ora 10:00 pentru mijloace de 
transport auto; - ora 11:00 pentru țeavă 
recuperată aflată în magazii; - în fiecare 
zi de joi, ora 10:00, pentru țeavă îngro-
pată, până la epuizarea stocului. Pentru 
mijloacele de transport auto şi țeava 
recuperată din magazii, garanția de 
participare la licitație este în cuantum 
de 10% din valoarea bunurilor pentru 
care ofertantul a optat să liciteze, iar 
taxa de participare la licitație este de 50 
lei. Pentru țeava îngropată garanția de 
participare la licitație este în cuantum 
de 10% din valoarea acesteia, taxa de 
participare la licitație este de 100 lei, iar 
taxa de vizitare este în cuantum de 600 

lei. Taxa de vizitare şi taxa de partici-
pare sunt nerambursabile. Garanția de 
participare se restituie ofertanților care 
nu întrunesc condițiile de participare la 
licitație precum şi celor care nu au adju-
decat bunuri la licitație. Taxa de partici-
pare, taxa de vizitare şi garanția de 
participare se achită până la data licita-
ției prin virament în contul deschis la 
BCR Ploieşti, cod IBAN RO38RNCB 
0205044865700001, ori cu numerar la 
caseria societăţii, situată la Dispeceratul 
Central, str. Anul 1848 nr. 1-3 Ploieşti. 
Pentru informaţii privind condiţiile de 
participare la licitaţie, modelul de 
contract, lista bunurilor ce fac obiectul 
licitaţiei accesați pagina web www.
conpet.ro secţiunea Noutăţi/ Licitaţii 
vânzare bunuri de interes general. Data 
limită până la care se poate depune 
documentaţia de participare la licitaţie 
este ziua anterioară licitaţiei, ora 10.00, 
la adresa valorificare.bunuri@conpet.ro. 
Licitaţiile vor avea loc în zilele mai sus 
menționate, la sediul administrativ nr. I, 
str. Anul 1848 nr. 1-3, etaj 8.

l Debitorul SC Analex Catering SRL 
societate in faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL, 
scoate la vanzare: 1.Proprietate imobi-
liara –teren intravilan in suprafata  de  
300 mp si constructie (suprafata 
construita 123 mp) situat in loc. Mogo-
soaia, str. Itr. Scolii nr. 3, cvartal 18, 
parcela 5011, jud. Ilfov. Pretul de 
pornire este de 37.492,7 euro. 2.Alte 
bunuri mobile (mijloace fixe si obiecte 
de inventar). Pretul de pornire este 
diminuat cu 65% fata de pretul stabilit 
prin Raportul de Evaluare, pentru 
fiecare bun in parte (platibil in lei la 
cursul BNR din data efectuarii platii). 
Activelor ce urmeaza a fi valorificate li 
se va aplica regimul de TVA conform 
dispozitiilor Codului Fiscal. Pentru 
bunurile imobile, pretul Caietului de 
sarcini este de 3.000 lei +TVA/imobil. 
Pentru bunurile mobile (mijloace fixe si 
obiecte de inventar), pretul Caietului 
de Sarcini este: -100 lei +TVA pentru 
oferte care privesc bunuri cu un prêt de 
pornire pana la 2.000 lei inclusiv; -500 
lei +TVA pentru oferte care privesc 
bunuri cu un prêt de pornire intre 
2.000 lei si 5.000 lei inclusiv; -1.000 lei 
+VA pentru oferte care privesc bunuri 
cu un prêt de pornire intre 5.000 lei si 
10.000 lei; -2.000 lei +TVA pentru 
oferte care privesc bunuri cu un prêt de 
pornire peste 10.000 lei. Prima sedinta 
de licitatie a fost fixata la data de 
23.06.2021 ora 15.30 iar daca activele 
nu se adjudeca la aceasta data, urma-
toarele sedinte de licitatii vor avea loc 
in urmatoarele date: 30.06.2021, 
07.07.2021, 14.07.2021, 21.07.2021, 
28.07.2021, 04.08.2021, 11.08.2021, 
18.08.2021 si 25.08.2021 ora 15.30 la 

acelasi pret de pornire. Participarea la 
licitatie este conditionata de: -consem-
narea  in  contul  nr.  RO54BU-
CU1332235340072RON deschis la 
Alpha Bank Romania pe seama debi-
toarei SC Analex Catering 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 caietelor de sarcini se 
achită prin OP in contul nr. RO 43 
INGB 5514 9999 0051 3726 deschis la 
ING BANK – Sucursala Dorobanti, pe 
seama lichidatorului judiciar Dinu, 
Urse si Asociatii SPRL sau in numerar 
la sediul lichidatorului judiciar din 
Bucureşti, Str. Buzesti nr.71, et 5, 
cam.504, sector 1. Toate sedintele de 
licitatii se vor desfasura la sediul lichi-
datorului 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.

l 1.Informații generale privind auto-
ritatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Oraşul Lehliu-Gară, cu sediul în 
oraşul Lehliu-Gară, Str.Pompieri, nr.3, 
județul Călăraşi, cod poştal 915300, 
t e l e f o n  0 2 4 2 / 6 4 1 . 1 2 4 ,  f a x 
0242/641.134, e-mail: consiliullocal@
yahoo.com, cod fiscal 16300713. 2.
Informații generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, în 
special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: 
1.Teren, tarla 101, parcela 1 (oraş 
Lehliu-Gară -Valea Mostiştei) în 
suprafață de 3,7682 ha, număr cadas-
tral 26285; 2. Teren, tarla 101, parcela 
2 (oraş Lehliu-Gară -Valea Mostiştei) 
în suprafață de 2,30 ha, număr cadas-
tral 26390; 3.Teren, tarla 101, parcela 
3 (oraş Lehliu-Gară -Valea Mostiştei) 
în suprafață de 3,01ha, număr cadas-
tral 26392; 4.Teren, tarla 128, parcela 
1 (sat Răzvani -Valea Mostiştei) în 
suprafață de 4,63ha; 5.Teren, tarla 
131/1/1, parcela 1 (sat Răzvani -Valea 
Mostiştei) în suprafață de 25,75ha, 
număr cadastral 26244; 6.Teren, tarla 
74, parcela 1 (sat Buzoeni) în supra-
față de 8,10ha; 7.Teren, tarla 74, 
parcela 2 (sat Buzoeni) în suprafață 
de 1,12ha; 8.Teren, tarla 74, parcela 3 
(sat Buzoeni) în suprafață de 1,10 ha; 
9.Teren, tarla 72, parcela 1 (sat 
Buzoeni) în suprafață de 8,00ha; 10. 
Teren, tarla 73, parcela 1 (sat Buzoeni) 
în suprafață de 8,00ha; 11.Teren, tarla 
82/3, parcela 1 (sat Buzoeni) în supra-
față de 0,75ha; 12.Teren, tarla 82/4, 

parcela 1 (sat Buzoeni) în suprafață 
de 0,59ha; 13. Teren, tarla 75/6, 
parcela 1 (sat Buzoeni) în suprafață 
de 4,55ha; 14.Teren, tarla 80, parcela 2 
(sat Buzoeni) în suprafață de 1,25 ha; 
15. Teren, tarla 75/6, parcela 2 (sat 
Buzoeni) în suprafață de 1,28ha; 16.
Teren, tarla 76/1, parcela 1 (sat 
Buzoeni) în suprafață de 2,64ha; tere-
nurile aparțin domeniului public al 
Oraşului Lehliu-Gară, județul Călă-
raşi, conform H.C.L. nr. 17 din 
31.03.2021 şi art. 333 şi art. 335 din 
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 documenta-
ției de atribuire: la cerere, de la sediul 
instituției, Compartimentul Relații cu 
Publicul. 3.2. Denumirea şi datele de 
contact ale serviciului /compartimen-
tului din cadrul instituției de la care se 
poate obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: documentația 
de atribuire se poate ridica de la sediul 
Primăriei Oraşului Lehliu-Gară, oraş 
Lehliu-Gară, Str.Pompieri, nr.3, 
județul Călăraşi, Compartimentul 
Relații cu Publicul, sau se poate 
consulta pe site-ul: http://www.prima-
rialehliugara.ro -secțiunea Anunțuri 
-Anunțuri publice. 3.3. Costul şi 
condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ: 

Costul documentației de atribuire este 
de 50Lei. Plata se va face în lei la 
Casieria instituției sau în contul insti-
t u ț i e i  R O 8 7 T R E Z  2 0 3 5 0 0 6 
XXX000068, deschis la Trezoreria 
Lehliu-Gară. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 18.06.2021, 
ora 10.00. 4.Informații privind ofer-
tele: 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 29.06.2021, ora 14.30. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: sediul Primăriei Oraşului Lehliu-
Gară, oraş Lehliu-Gară, Str.Pompieri, 
nr.3, județul Călăraşi, Compartiment 
Relații cu Publicul. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: se depun într-un singur 
exemplar, în două plicuri sigilate: unul 
exterior şi unul interior. 5.Data şi locul 
la care se va desfăşura şedința publică 
de deschidere a ofertelor: 30.06.2021, 
ora 10.00, la sediul Primăriei Oraşului 
Lehliu-Gară, oraş Lehliu-Gară, Str. 
Pompieri, nr. 3, județul Călăraşi. 6.
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon şi/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanței: Secția de Conten-
cios Administrativ a Tribunalului 
Călăraşi, Călăraşi, Str.Bucureşti, 
nr.106, județul Călăraşi, cod poştal 
910068, telefon/fax 0242/315.736, 
e-mail: trcl.reg@just.ro. 7.Data trans-
miterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 07.06.2021.

l Primăria Comunei Girov, cu sediul 
în satul Girov, str.Calea Romanului, 
nr.337, comuna Girov, judeţul Neamț, 
tel./fax. 0233/291000, cod de adminis-
trare fiscală 2613141, anulează anunţul 
privind: „Închiriere păşune în supra-
faţă de 15Ha, situată în sola Vulpea 
-Lângă Boţoaia, Turtureşti”, apărut în 
ziarul Jurnalul -Cotidian Naţional, din 
data de 21 mai 2021. Informaţii supli-
mentare se pot obţine de la sediul 
Primăriei Comunei Girov, situată în 
satul Girov, str.Calea Romanului, 
nr.337, comuna Girov, jud.Neamț, 
Compartiment Achiziții publice.

PIERDERI
l  Pierdut certificat constatator 
nr.423353/01.08.2018 (sediul secundar 
din sat.Petru Voda, com.Poiana 
Teiului, jud.Neamt) ce apartine SC 
TCE PETROFOREST SRL. Declar 
nul.

l Pierdut Certificat de competență 
profesională conducător auto, trans-
port marfă, pe numele Alb Ionel Silviu, 
cu domiciliul în oraşul Hațeg, comuna 
Sălaşu de Sus, sat Nucşoara, nr.212, 
jud.Hunedoara. Se declară nul.

l Pierdut Legitimație student cât şi 
Carnet student, pe numele Dumitru 
Ion Silviu, eliberat de Facultatea de 
Medicină Veterinară şi Științe Agrono-
mice Bucureşti, îl declar nul.

Mai mult 
decât  

dragostea
de Dumitru Ion Dincă

Preț: 
25 de lei 
ziarul +  
cartea

Relatearea deraierii trenului german  
cu 69 de vagoane pline cu armament 

Miercuri, 9 iunie, o poveste de iubire  
pe fondul uneia dintre cele mai importante 

misiuni din Al Doilea Război Mondial


