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OFERTE SERVICIU
l Majeste Decoration angajeaza muncitori necalificati.
Detaliii la telefon 0752.157.009
l SC Costi Auto SRL, având CUI: 18153872, cu sediul în
Municipiul Alexandria, Str.Negru Vodă, Nr.133, Județul
Teleorman, angajează: Tapițer cu cod COR 753401- 2
posturi. Cerințe: Studii medii, cunoștințe de limba engleză,
cunoștințe în demeniul comerțului. Selecția are loc în data
de 11.11.2021, ora 10.00, la sediul societății.
l SC Vasalex Service SRL, având CUI: 16168338, cu
sediul în Municipiul Alexandria, Str.Frații Golești, Nr.93,
Județul Teleorman, angajează: Mecanic auto cu cod COR
723103- 2 posturi. Cerințe: Studii medii, cunoștințe de
limba engleză, cunoștințe în demeniul auto. Selecția are loc
în data de 11.11.2021, ora 10.00, la sediul societății.
l SC Enache Sergio Întreprindere Individuală SRL,
având CUI: 37405020, cu sediul în Municipiul Râmnicu
Sărat, Bulevardul Eroilor, nr.23, Judeţ Buzău ,angajează:
mecanic auto, cod COR 723103- 2 posturi. Cerințe: studii
medii, cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în domeniul
auto. Selecția are loc în data de 11.11.2021, ora 09.00, la
sediul societății.
l SC Fortland Structures SRL, având CUI:37070218, cu
sediul în Loc. Huedin, Oraș Huedin, Strada Zorilor, Nr. 40,
Județ Cluj, angajează: Dulgher (exclusiv restaurator) cu
COD COR 711501- 3 posturi și instalator apă, canal cu
COD COR 712602- 1 post. Cerințe: studii medii, cunoștiințe de limba engleză, cunoștințe în domeniul construcțiilor. Selecția are loc în data de 11.11.2021, ora 10.00, la
sediul societății.
l SC IQ GEEK SRL, având CUI:41073255, cu sediul în
Municipiul Brașov, Strada Fântânii, Nr.52, Camera 2,
Județ Brașov angajează: Faianțar COD COR 712201- 10
posturi și zidar rosar-tencuitor COD COR 711205- 10
posturi. Cerințe: studii medii, cunoștiințe de limba engleză,
cunoștințe în domeniul construcțiilor. Selecția are loc în
data de 11.11.2021, ora 10:00, la sediul societății.
l SC Feruccio Construct SRL, având CUI: 30392054, cu
sediul în Brazii de Sus, str.Trandafirilor, nr.33G, etaj 1,
comuna Brazi, județul Prahova, angajează: instalator apă,
canal, cod COR 712602- 10 posturi, faianțar, cod COR
712201- 10 posturi, dulgheri, cod COR 711501- 5 posturi,
zidar pietrar, cu COD COR 711203- 10 posturi, sudor, cod
COR 721208- 5 posturi, electrician în construcții, cod COR
741101- 10 posturi. Cerințe: studii medii, cunoștințe de
limba engleză, cunoștințe în domeniul construcţiilor.
Selecția are loc în data de 11.11.2021, ora 09.00, la sediul
societății.
l Centrul de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, cu
sediul în str.Aviatorilor nr.10 din loc.Gherceşti, jud. Dolj,
organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de
personal civil contractual pe durată nedeterminată, astfel:
-cercetător științific III, studii superioare în domeniul
inginer de aviație /calculatoare/ automatizări/electronică/
electrotehnică/mecanică; să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior
de cel puţin 6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaţilor care
deţin titlul de doctor; pentru candidaţii care provin din
afara învăţământului superior sau a cercetării ştiinţifice, o
vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidaţii care
deţin titlul de doctor, 1 post. Concursul pentru postul de
cercetător științific III constă în probă scrisă, astfel:
-15.12.2021, ora 12.00 -proba scrisă; -Data-limită de depunere a dosarelor -09.12.2021, ora 15.00. Depunerea dosarelor şi organizarea concursului se vor face la sediul
Centrul de Cercetare, Inovare şi Încercări în Zbor, cu
sediul în str.Aviatorilor nr.10 din loc.Gherceşti, jud.Dolj.

Detaliile organizatorice necesare vor fi afișate la sediul
instituției și la secțiunea anunțuri pe pagina de internet:
www.acttm.ro. Date de contact ale secretariatului, la telefonul: 0251/435.292, int.110.
l Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice -A.N.R.S.C., cu sediul
în strada Lucian Blaga nr.4, sector 3, București, organizează concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale,
de execuție vacante, pe durată nedeterminată, astfel: 1.
Concursul se desfășoară: -în data de 06.12.2021, ora 10.00,
proba scrisă; -în data de 10.12.2021, ora 10.00, interviul.
Direcția prețuri, tarife -Serviciul analize economice
-Expert gradul profesional IA -1 post. Condiții specifice:
studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în
domeniul economic sau tehnic; vechime în specialitatea
studiilor: minimum 6 ani și 6 luni. Serviciul analize economice -Expert gradul profesional I -1 post. Condiții specifice: studii de specialitate: studii universitare de licență
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în
domeniul economic sau tehnic; vechime în specialitatea
studiilor: minimum 3 ani și 6 luni. Serviciul analize economice -Expert gradul profesional II -1 post. Condiții specifice: studii de specialitate: studii universitare de licență
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în
domeniul economic sau tehnic; vechime în specialitatea
studiilor: minimum 6 luni. 2.Concursul se desfășoară: -în
data de 06.12.2021, ora 13.00, proba scrisă; -în data de
10.12.2021, ora 13.00, interviul. Direcția generală reglementări, autorizări -Serviciul licențe -Expert gradul
profesional I -2 posturi. Condiții specifice: studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă în domeniul tehnic sau
economic; vechime în specialitatea studiilor: minimum 3
ani și 6 luni. Concursul se organizează în data de
06.12.2021 -proba scrisă și în data de 10.12.2021 -interviul,
la sediul A.N.R.S.C. Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune la sediul A.N.R.S.C., până la data de 24.11.2021,
inclusiv, după următorul program: de luni până vineri,
între orele 10.00-13.00. Condițiile de participare, bibliografia și actele solicitate candidaților pentru dosarul de
înscriere se afișează la sediul instituției și pe pagina de
internet: www.anrsc.ro. Relații suplimentare se pot obține
la sediul A.N.R.S.C.și la numărul de telefon:
021.317.97.51, int.132, 133.
l Primaria Comunei Crăcăoani, cu sediul în localitatea
Crăcăoani, str.1, nr.166, judeţul Neamț, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de:
șef serviciu S.V.S.U -1 post, conform H.G.
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 06.12.2021, ora 10.00; -Proba interviu în
data de 08.12.2021, ora 12.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
-vechime în muncă -5 ani; -disponibilitate program
prelungit; -permis de conducere categoria B; -apt din
punct de vedere fizic, medical și psihologic; -cursuri de
specializare în domeniile: S.V.S.U, P.S.I sau Protecție
Civilă. Candidaţii vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a
la sediul Primăriei Comunei Crăcăoani, Compartiment
Registratură. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei
Comunei Crăcăoani, persoană de contact: Atudosiei
Ana-Maria, telefon 0233/246.009 interior 212, fax
0233/246.009, e-mail: primariacracaoani@yahoo.com.
l Primăria Domnesti cu sediul în șos. Al.I. Cuza nr. 25-27,
comuna Domnesti, județ Ilfov organizează în data de
06.12.2021 concurs recrutare pentru ocuparea posturilor de:

Muncitor necalificat– Compartiment Învățământ Preșcolar,
Muncitor necalificat– Compartiment Școală după Școală si
Muncitor necalificat– Compartiment Transport și Deservire
Unități de Învățământ. Conditii de participare: studii generale, fara vechime în muncă. Dosarele se depun la sediul
Primăriei comunei Domnesti în termen de 10 zile lucrătoare
de la data publicării anunțului, respectiv de la data de
10.11.2021 până la data de 23.11.2021, ora 16:00,. Detalii
suplimentare la 021.351.52.56.
l Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie organizează
concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale de
execuție vacante de consilier gradul I și consilier gradul II din
cadrul Biroului comunicare și IT. Condiţii de participare
pentru postul de consilier I: studii universitare de licență
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în una din
specializările: științe juridice sau administrație publică;
vechime în specialitatea studiilor, minimum 4 ani. Condiţii
de participare pentru postul de consilier II: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în una din specializările: științe juridice sau
administrație publică; vechime în specialitatea studiilor
minim 1 an. Dosarele de concurs se depun la secretariatul
comisiei de concurs din cadrul ANC din București, str.
Smârdan, nr.3, sector 3, etaj 4, camera 20, în termen de 10
zile lucrătoare de la data publicării anunțului în, respectiv în
perioada 10-24 noiembrie 2021. Dosarul de concurs trebuie
să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la
art.6 din Regulamentul- cadru al HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Proba scrisă a concursului va
avea loc în data de 6 decembrie 2021, ora 10.00. Interviul se
va susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la
data susținerii probei scrise. Informațiile privind condițiile de
înscriere, documentele necesare pentru înscriere, precum și
tematica și bibliografía de concurs se afișează pe pagina de
internet a ANC, secțiunea “Posturi vacante”. Relații suplimentare se pot obține la sediul ANC și la tel.021.201.93.50.
l Primăria Oraşului Horezu, cu sediul în oraşul Horezu,
str.1 Decembrie, nr.7, organizează concurs pentru ocuparea
pe perioadă nedeterminată a unei funcţii contractuale de
execuţie vacante de inspector de specialitate debutant la
Centrul Național de Informare și Promovare Turistică din
cadrul Aparatului de specialitate al Primarului oraşului
Horezu astfel: Data și locul desfăşurării concursului:
-selecția dosarelor: 25.11.2021; -proba scrisă se organizează
la Centrul Național de Informare și Promovare Turistică
Horezu, în data de 06.12.2021, ora 10.00; -dosarele de
înscriere se pot depune la sediul instituţiei, Biroul Resurse
Umane, în perioada 11.11.2021-24.11.2021, ora 15.00.
Rezultatele selecției dosarelor se vor afișa la avizierul din
cadrul Primăriei Orașului Horezu în data de 25.11.2021.
Condiţii de participare la concurs -Inspector de specialitate debutant, nr.posturi: 1: -nivel studii: studii superioare,
absolvite cu diplomă de licență; -vechime: nu se solicită
vechime în muncă. Acte necesare înscrierii la concurs:
-conform art.6 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu
modificările și completările ulterioare. Calendarul concursului: -Depunerea dosarelor: termen 11.11.202124.11.2021; -Selecţia dosarelor: termen 25.11.2021; -Proba
scrisă: 06.12.2021, ora 10.00; -Depunere contestaţii proba
scrisă: 07.12.2021; -Afişarea rezultatelor după contestaţii:
termen 07.12.2021; -Interviul: 08.12.2021, ora 10.00;
-Rezultatul final al concursului: termen 09.12.2021. Relaţii
suplimentare la telefon: 0250.860.190, Biroul Resurse
Umane, persoană de contact: Tănasie Nicoleta Valentina.
l Centrul de Cercetări Tehnice, Fundamentale și Avansate al Filialei Timișoara a Academiei Române, cu sediul
în Timișoara, bv.Mihai Viteazu nr.24, județ Timiș, în
conformitate cu dispozițiile Legii 319/2003 și Ordinul
ministrului educației naționale și cercetării științifice
nr.6129/2016, organizează în data de 14 decembrie 2021,
ora 10.00, concurs pentru ocuparea unui post vacant de
cercetător științific gradul I, ½ normă, pe perioadă nedeterminată, în domeniul Ingineria Sistemelor, specialitatea
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Reglare automată. Dosarele de concurs, întocmite
conform Legii 319/2003, privind statutul personalului de
cercetare-dezvoltare, se depun la Registratura Filialei
Timișoara a Academiei Române din bv.Mihai Viteazu
nr.24, până la data de 10 decembrie 2021, ora 14.00.
Condițiile necesare în vederea participării la concurs și
ocupării postului de CSI, precum și etapele concursului
sunt prezentate pe site-ul Academiei Române, Filiala
Timișoara: https://www.academiatm.ro/noutati/administrativ-ro/administrativ/ și afișate la avizierul de la sediul
instituției. Detalii privind concursul se pot obține la
telefon: 0256.491.816 sau 0739.947.775 sau la secretariatul
Filialei Timișoara a Academiei Române.
l Centrul de Cercetări Tehnice, Fundamentale și Avansate al Filialei Timișoara a Academiei Române, cu sediul
în Timișoara, bv.Mihai Viteazu nr.24, județ Timiș, în
conformitate cu dispozițiile Legii 319/2003 și Ordinul
ministrului educației naționale și cercetării științifice
nr.6129/2016, organizează în data de 16 decembrie 2021,
ora 11.00, concurs pentru ocuparea unui post vacant de
cercetător științific gradul I, ½ normă, pe perioadă nedeterminată, în domeniul Științe inginerești, Inginerie
Mecanică, specialitatea Durabilitatea și integritatea structurilor. Dosarele de concurs, întocmite conform Legii
319/2003, privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare, se depun la Registratura Filialei Timișoara a
Academiei Române din bv.Mihai Viteazu nr.24, până la
data de 10 decembrie 2021, ora 14.00. Condițiile necesare
în vederea participării la concurs și ocupării postului de
CSI, precum și etapele concursului sunt prezentate pe
site-ul Academiei Române, Filiala Timișoara: https://www.
academiatm.ro/noutati/administrativ-ro/administrativ/ și
afișate la avizierul de la sediul instituției. Detalii privind
concursul se pot obține la telefon: 0256.491.816 sau
0739.947.775 sau la secretariatul Filialei Timișoara a
Academiei Române.
l Spitalul Orăşenesc „Dr.George Trifon” Năsăud organizează, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, concurs pentru
ocuparea unui post contractual vacant, pe durată nedeterminată, de medic specialist confirmat în specialitatea
sănătate publică şi management, din cadrul Biroului de
Management al Calității Serviciilor de Sănătate. Calendarul de desfășurare a concursului: -10.11.2021-23.11.2021
-depunere dosare, zilnic, între orele 8.00-15.00, la serviciul
RUNOS al spitalului; -24.11.2021, ora 10.00 -selecţia
dosarelor; -24.11.2021, ora 15.00 -afișare rezultate selecție
dosare; -până în data de 25.11.2021, ora 15.00 -depunerea
contestațiilor cu privire la selecția dosarelor; -26.11.2021,
ora 13.00 -afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor
cu privire la selecția dosarelor; -07.12.2021, ora 10.00
-proba scrisă; -07.12.2021, ora 15.30 -afișarea rezultatelor
la proba scrisă; -până în data de 08.12.2021, ora 15.30
-depunerea contestaţiilor la proba scrisă; -09.12.2021, ora
13.00 -afişarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor la proba scrisă; -10.12.2021, ora 10.00 -interviul;
-10.12.2021, ora 15.30 -afişare rezultate interviu; -până în
data de 13.12.2021, ora 15.30 -depunerea contestaţiilor cu
privire la rezultatele interviului; -14.12.2021, ora 14.00
-afişarea rezultatelor privind soluţionarea contestaţiilor la
interviu; -14.12.2021, ora 15.30 -afişare rezultate finale.
Condiţii specifice pentru ocuparea postului: -Diplomă de
licenţă în medicină; -Certificat de medic specialist în specialitatea sănătate publică și management; -Certificatul de
membru al organizaţiei profesionale (Colegiul Medicilor)
cu viză pe anul în curs; -Vechime 4 ani. Locul de desfăşurare a concursului este la sediul Spitalului Orăşenesc „Dr.
George Trifon” Năsăud. Relaţii/informaţii suplimentare se
pot obţine la sediul unităţii sau la telefon nr.0263.360.684,
int.233, cât şi pe site-ul: www.spitalnasaud.ro
l Centrul de Cercetare pentru Dezvoltare Rurală Durabilă a României din cadrul Filialei Timișoara a Academiei
Române, cu sediul în Timișoara, bv.Mihai Viteazu nr.24,

OFERTE SERVICIU
ANGAJARE ELECTRICIAN PANOURI ELECTRICE
CANDIDATUL IDEAL:

Cerințe:
- caliﬁcare de electrician
- capacitate de ci�re/înțelegere a desenelor mecanice și schemelor electrice
- experiență în domeniu de cel puțin trei ani
- diploma care să ateste absolvirea de cursuri de perfecționare în domeniu
- capacitate de organizare și planiﬁcare, seriozitate și responsabilitate
- abilități tehnice și îndemânare prac�că
- disponibilitate pentru ore suplimentare și deplasări
Descrierea ﬁrmei: Joy Invest Management SRL
Societatea noastră ac�vează în domeniul fabricării produselor de uz gospodăresc și
sanitar, din hâr�e sau carton.
Pentru depunere CV vă rog folosiți următoarea adresă de email: contact@joyinvest.ro
județ Timiș, în conformitate cu dispozițiile Legii 319/2003,
organizează în data de 14 decembrie 2021, ora 12.00,
concurs pentru ocuparea unui post vacant de cercetător
științific gradul III, ½ normă, pe perioadă nedeterminată,
în domeniul Inginerie și management în agricultură și
dezvoltare rurală, specialitatea Accesarea programelor și
proiectelor de dezvoltare rurală. Dosarele de concurs,
întocmite conform Legii 319/2003, privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare, se depun la Registratura
Filialei Timișoara a Academiei Romane din bv.Mihai
Viteazu nr.24, până la data de 10 decembrie 2021, ora
14.00. Condițiile necesare în vederea participării la
concurs și ocupării postului de CȘ III, etapele și bibliografia concursului sunt prezentate pe site-ul Academiei
Române Filiala Timișoara: https://www.academiatm.ro/
noutati/administrativ-ro/administrativ/ și afișate la avizierul de la sediul instituției. Detalii privind concursul se pot
obține la telefon: 0256/491.816 sau 0739.947.775 sau la
secretariatul Filialei Timișoara a Academiei Române.
l Centrul de Cercetare pentru Dezvoltare Rurală Durabilă a României din cadrul Filialei Timișoara a Academiei
Române, cu sediul în Timișoara, bv. Mihai Viteazu nr. 24,
județ Timiș, în conformitate cu dispozițiile Legii 319/2003,
organizează în data de 14 decembrie 2021, ora 14.00,
concurs pentru ocuparea unui post vacant de cercetător
științific, ½ normă, pe perioadă nedeterminată, în domeniul Inginerie și management în agricultură și dezvoltare
rurală, specialitatea Managementul turismului. Dosarele
de concurs, întocmite conform Legii 319/2003, privind
statutul personalului de cercetare-dezvoltare, se depun la
Registratura Filialei Timișoara a Academiei Romane din
bv.Mihai Viteazu nr.24, până la data de 10 decembrie, ora
14.00. Condițiile necesare în vederea participării la
concurs și ocupării postului de CȘ, etapele și bibliografia
concursului sunt prezentate pe site-ul Academiei Române
Filiala Timișoara: https://www.academiatm.ro/noutati/
administrativ-ro/administrativ/ și afișate la avizierul de la
sediul instituției. Detalii privind concursul se pot obține la
telefon: 0256/491.816 sau 0739.947.775 sau la secretariatul
Filialei Timișoara a Academiei Române.
l Societatea SC Binal Mob SRL, cu sediul în localitatea
Coltești, Jud.Alba, angajează lucrător bucătărie- spălător
vase mari. Cerințe: studii medii, experiența constituie un
avantaj, cunoașterea limbii engleze la nivel mediu. Descrierea postului pentru spălător vase: spălarea vaselor,
menține curățenia, aranjează vasele curate pe raft. Beneficii: pachet salarial atractiv, mediu de lucru plăcut.
0740.220.996.

l Primăria Orașului Drăgănești-Olt, cu sediul în oraș Drăgănești-Olt, str.N.Titulescu, nr.150, judeţul Olt, organizează
concurs pentru ocuparea a două funcţii contractuale vacante
de: șofer PSI, conform H.G. nr. 286/23.03.2011. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 08.12.2021, ora
10.00, -Proba interviu în data de 13.12.2021, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii liceale, respectiv studii
medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat sau studii
gimnaziale; -vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupării postului: 3 ani; -vechime minim 5 ani permis conducere categoriile: B și C. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul Primăriei Orașului Drăgănești-Olt,
din str.N.Titulescu, nr.150. Relaţii suplimentare la sediul:
str.N.Titulescu, nr.150, persoană de contact: Popescu Melanica, telefon: 0249.465.102, fax: 0249.465.811.

CITAŢII
l Pârâţii Sulcu Viorel Mircea şi Sulcu Constantin sunt
citaţi la Tribunalul Botoşani la 25.11.2021 pentru succesiune.
l Prin prezenta somație se aduce la cunoștința celor
interesați faptul că:petentul Falka Zoltan cu domiciliul în
mun. Sfântu Gheorghe, aleea Prieteniei nr.6, bl.9, et.3,
ap.16, jud. Covasna solicită dobândirea prin uzucapiune
a dreptului de proprietate asupra Parcelei nr.1 cu nr. top.
213/1, nr. top. 214/1 și nr. top/215/1 din imobilul situat în
Ozun, înscris în CF. nr. 25661-Ozun (convertit din CF.
vechi 755 Măgheruș) casă, curți, construcții și arabil cu
suprafață de 2883 mp, proprietate tabulară a def. Kovacs
Anton, decedat la data de 05.05.1965, iar cu drept de
uzufruct viager fiind înscrisă Kovacs Vilma, decedată la
data de 29.07.1946. Toți cei interesați pot face opoziție în
termen de 1 lună de la afișare la Judecătoria Sf.
Gheorghe, str. Kriza Janos nr. 2, jud. Covasna.
l Vlad Ioan, cu ultimul domiciliu în oraș Borșa, str.Valea
Poienii, nr.33C, jud.Maramureș, este chemat la Tribunalul Maramureș, str.Crișan, nr.3, camera Sala 21, sediu
Crișan 3, în data de 13.12.2021, ora 11.00, Completul
Complet Civil nr.3N- apel dr. comun, f.f, minori fam., în
calitate de intimat-pârât, în proces cu Vlad Maria, în
calitate de apelant-reclamant, în dosarul civil
nr.157/224/2020 având ca obiect declararea judecătorească a morții.

ANUNȚURI
l Vlad Ioan, cu ultimul domiciliu în loc.Săliștea de Sus,
str.Bâleasa, nr.9, jud.Maramureș, este chemat la Tribunalul Maramureș, str.Crișan, nr.3, camera Sala 21, sediu
Crișan 3, în data de 13.12.2021, ora 11.00, Completul
Complet Civil nr.3N- apel dr. comun, f.f, minori fam., în
calitate de intimat-pârât, în proces cu Vlad Maria, în
calitate de apelant-reclamant, în dosarul civil
nr.157/224/2020 având ca obiect declararea judecătorească a morții.
l Dina Marius Daniel este citat în data de 26.11.2021, la
Judecătoria Craiova, în dosarul nr.33975/215/2019,
complet civil 19, ora 09.00, în calitate de pârât.

DIVERSE
l S.C.Remat S.A., cu punctul de lucru în Năvodari, DN
22B, Km3, jud.Constanța, anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de actualizare a autorizaţiei
integrate de mediu, pentru activitatea: Turnarea metalelor
neferoase ușoare, activitate prevăzută în categoria 2.5 din
Anexa 1 a Legii nr.278/2013: „Topirea, inclusiv alierea, de
metale neferoase, inclusiv de produse recuperate, şi
exploatarea de turnătorii de metale neferoase, cu o capacitate de topire de peste 4 tone pe zi pentru plumb şi cadmiu
sau 20 de tone pe zi pentru toate celelalte metale”. Informaţii privind impactul potenţial asupra mediului al activităţii pentru care se solicită actualizarea autorizaţiei
integrată de mediu pot fi consultate zilnic, de luni până joi,
între orele 8.30-16.00, și vineri, între orele 8.30-13.30, la
sediul A.P.M.Constanţa, strada Unirii nr.23. Observaţiile,
sugestiile şi propunerile publicului se primesc, în scris, la
sediul A.P.M. Constanța, strada Unirii nr.23.
l SC Fradusta SRL cu sediul in Bucuresti str. Baia de Fier
nr.8, sect. 3, CUI42746228, J/40/7699/2020, titular al
proiectului parc fotovoltaic-construire si racordare-situate
in com. Peris, jud. Ilfov, T219, P1009/1/2, NC58515,
anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de
incadrare de catre APM. Ilfov, in cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului nu se supune
evaluarii impactului asupra mediului pentru proiectul:
parc fotovoltaic-amplasare panouri fotovoltaice,
construire centrale fotovoltaice, supraveghere video,
imprejmuire cu drumuri de acces si racordare la sistemul
energetic national, propus a fi amplasat in teren intravilan
situat in Peris, jud.Ilfov, Tarla 219, Parcela 1009/1/2, NC
58515. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o
fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Ilfov-Bucuresti, sect. 6, Aleea Lacul Morii nr.1 in zilele de luni pana
vineri precum si la adresa: http://apmif.anpm.ro/. Publicul
interesat poate inainta comentarii/observatii in proiectul
deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la publicarea
anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente.
l Cercel Constantin Ionuț, proprietar al terenului situat
în Orașul Popești Leordeni, str. Biruinței, nr. 71A, NC
123677, în suprafață de 806,00 mp, anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de obținere a
avizului Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și
Urbanism a Județului Ilfov pentru documentația PUZ
„introducere în intravilan în vederea construirii unui
imobil cu funcțiuni mixte, locuințe colective- comerțservicii cu regim de înălțime Ds+P+4E+5R”. Documentația a fost depusă pentru consultare la Consiliul
Județean Ilfov la data 10.11.2021. Observații și comentarii se primesc în scris la Direcția de Urbanism din
cadrul Consiliului Județean Ilfov, București, Sector 6, str.
Ernest Juvara, nr. 3-5 (tel. 021.212.56.93) în termen de 15
zile de la publicarea prezentului anunț.
l S.C.Oehler Mecanica S.R.L.anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul „Extinderea capacității de
producție prin achiziționare de spații noi de producție,
anexe” propus a fi amplasat în localitatea Mîrşa, str.
Uzinei, nr.1, județul Sibiu. Informațiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul APM Sibiu, str.Hipodromului nr.2A, Sibiu, judeţul Sibiu, în zilele de luni-vineri,
între orele 10.00-12.00. Observațiile publicului se primesc
zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu.
l Lichidatorul judiciar CII Dumitru Sandra Silviana notifică deschiderea procedurii falimentului debitoarei
WOOD&CO CAFE SRL, în faliment, cu sediul în București, Sector 6, Str.Sergent Vasile Adam, nr.8, etaj 2, apt.7,
având CUI: 36252858 și J40/8882/2016, dispusă prin
Încheierea din Camera de Consiliu din data de 11.08.2021
pronunțată de Tribunalul București- Secția a-VII-a Civilă
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în dosar 22518/3/2021. Prin Încheierea menționată instanța
a stabilit următoarele termene procedural: prezenta comunicăm următoarele termene limită procedural astfel cum au
fost ele stabilite de către instanță: termenul pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor: 27.09.2021;
termenul pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea
și comunicarea tabelului preliminar 07.10.2021; termenul de
definitivare a tabelului creanțelor: 01.11.2021. Pentru creditorii care dețin creanțe față de averea debitorului și care nu
au fost notificați nominal conform art.42 din Legea 85/2014
în vederea depunerii la dosarul cauzei, în termen, a cererilor
de admitere a creanțelor lichidatorul judiciar, la primirea
cererilor, va face aplicabilitatea art. 114 din Legea 85/2014.
l NUROL INŞAAT VE TICARET AŞ MASLAK
Sucursala Bucureşti, titular al proiectului: „Exploatarea
resurselor de nisip, pietriş şi argilă în perimetrul Marca,
jud.Sălaj”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia
Mediului Sălaj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Exploatarea
resurselor de nisip, pietriş şi argilă în perimetrul Marca,
jud.Sălaj”, propus a fi amplasat în jud.Sălaj, comuna
Marca, satul Marca, intravilan şi extravilan. Proiectul
deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează
pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://
apmsj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare în
termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe
pagina de internet a autorității competente pentru
protecția mediului.
l SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata prin
asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate de administrator judiciar al M&A BEAUTY LINE SRL desemnat
prin Hotararea nr.5573 din data de 05.11.2021, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in
dosar nr. 27204/3/2021, notificã deschiderea procedurii
insolventei prevazuta de Legea nr. 85/2014 împotriva
M&A BEAUTY LINE SRL, cu sediul social in Bucureşti, Sectorul 3, Strada LIVIU REBREANU, Nr. 6, Bloc
B1, Scara 1, Etaj 2, Ap. 11, CUI 18568144, nr. de ordine
in registrul comertului J40/5935/2006. Persoanele fizice si
juridice care inregistreaza un drept de creanta impotriva
M&A BEAUTY LINE SRL vor formula declaratie de
creanta care va fi inregistrata la grefa Tribunalului Bucureşti - secţia a VII-a Civila, cu referire la dosarul nr.
27204/3/2021, in urmatoarele conditii: a) termenul limita
pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor
asupra averii debitorului 17.12.2021; b) termenul de
verificare a creantelor, de intocmire, afisare si comunicare
a tabelului preliminar de creante 06.01.2022; c) termenul
pentru intocmirea si afisarea tabelului definitiv la
20.01.2022; d) data primei sedinte a adunarii generale a
creditorilor 12.01.2022, ora 14.00; e) adunarea generala a
asociatilor la data de 22.11.2021, ora 14.00 la sediul
administratorului judiciar.

ADUNĂRI GENERALE
l CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE
EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII
GERMINA AGRIBUSINESS S.A. Consiliul de Administratie al Societatii GERMINA AGRIBUSINESS S.A.
(denumita in continuare „Societatea” sau „Germina”) cu
sediul in Mun. Bucuresti, Str. Delea Veche nr. 24, Corp A,
Modulele M2, M3, M4 si M5, Etaj 10, sector 2, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/895/1991, cod
unic de inregistrare RO 351290, potrivit Deciziei Consiliului de Administratie al Societatii (Consiliul de Administratie) din data de 08.11.2021, convoaca, in temeiul
art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare („Legea nr.
31/1990”), art. 123 coroborat cu art. 105 din Legea nr.
24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si
operatiuni de piata („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente
financiare si operatiuni de piata („Regulamentul A.S.F.
nr. 5/2018”) si al Actului Constitutiv al Societatii,
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
(Adunare/AGEA), pentru data de 13.12.2021, ora 11:00
(ora Romaniei), la adresa din Bucuresti, sector 2, Str.
Delea Veche nr. 24, Corp A, et. 10, Sala de sedinte, pentru
toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la
sfarsitul zilei de 03.12.2021, stabilita ca Data de Referinta conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. g) din
Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. In cazul in care, la data
de 13.12.2021, nu se intruneste cvorumul legal si statutar
pentru a valida intrunirea AGEA, se convoaca si se

fixeaza cea de a doua sedinta AGEA pentru data de
14.12.2021, in acelasi loc si avand aceeasi ordine de zi, cu
incepere de la ora 11:00 (ora Romaniei), la adresa din
Bucuresti, Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, et. 10, Sala de
sedinte, sector 2. Data de Referinta pentru participarea
la vot a actionarilor in cadrul celei de-a doua convocari a
AGEA ramane aceeasi, respectiv data de 03.12.2021.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea
urmatoarea ordine de zi: 1. a) Aprobarea vanzarii activului (bunuri mobile si imobile) aflat in proprietatea
Societatii: Complex Agrosem Dambovita - Statia de
procesare cereale paioase “Agrosem Dambovita”, situat
in Gaesti, Str. Libertatii nr. 15, judetul Dambovita,
conform propunerii Consiliului de Administratie. b)
Aprobarea imputernicirii Directorului General al Societatii pentru negocierea si semnarea tuturor documentelor
necesare, referitoare la vanzarea activului mentionat la
lit. a). 2. a) Aprobarea vanzarii activului (bunuri mobile
si imobile) aflat in proprietatea Societatii: Complex
Agrosem Urziceni - Statia de conditionare “Agrosem
Urziceni”, situat in Urziceni, Str. Carierei nr. 20 (fosta
Str. Garii nr. 2), judetul Ialomita, conform propunerii
Consiliului de Administratie. b) Aprobarea imputernicirii
Directorului General al Societatii pentru negocierea si
semnarea tuturor documentelor necesare, referitoare la
vanzarea activului mentionat la lit. a). 3. Aprobarea datei
de 05.01.2022, ca Data de Inregistrare, conform prevederilor art. 123 coroborat cu art. 87 alin. (1) din Legea nr.
24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si
operatiuni de piata, pentru identificarea actionarilor
asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, si a
datei de 04.01.2022, ca Ex-Date, in conformitate cu
prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F.
nr. 5/2018. 4. Aprobarea imputernicirii Dnei. Iuliana
Cernat, Presedintele Consiliului de Administratie si
Directorul General al Societatii, cu posibilitatea de
substituire, pentru a efectua si/sau semna si/sau executa
in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii toate
actele si a realiza toate formalitatile prevazute de lege
pentru a duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale
Extraordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor, negocierea, incheierea si
executarea actelor juridice necesare executarii hotararii,
depunerea si preluarea actelor si semnarea lor in numele
si pe seama Societatii la si de la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, Autoritatea de
Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A.
Bucuresti, Bursa de Valori Bucuresti S.A., organele
fiscale, precum si alte persoane fizice sau juridice, publice
sau private. PRECIZARI PRIVIND SEDINTA AGEA.
● Materiale informative cu privire la Adunare. Incepand
cu data de 12.11.2021, ora 10:00, vor fi puse la dispozitia
actionarilor documentele aferente punctului de pe
ordinea de zi, inclusiv proiectul de hotarare privind
punctul de pe ordinea de zi a AGEA, in format electronic
pe website-ul Societatii, la adresa www.germina.ro si in
format fizic la Registratura Societatii de la sediul social al
acesteia, in zilele lucratoare, intre orele 09:00 si 17:00.
Actionarii pot obtine, la cerere, copii ale documentele
referitoare la punctul inclus pe ordinea de zi a AGEA.
Exercitarea acestui drept se va face cu respectarea procedurilor de transmitere si de identificare a actionarilor,
mentionate mai jos. ● Documente pentru identificarea
actionarilor. a) Actionari persoane fizice: copia actului de
identitate, certificata prin mentionarea „conform cu
originalul”, urmata de semnatura olografa a actionarului. In cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate
legala de exercitiu vor fi prezentate si urmatoarele documente: copia actului de identitate al persoanei fizice care
are calitatea de reprezentant legal, copia actului care
dovedeste calitatea de reprezentant legal, toate acestea
purtand mentiunea „conform cu originalul”, urmata de
semnatura olografa a reprezentantului legal. b) Actionari
persoane juridice romane, straine si entitati fara personalitate juridica: copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata prin mentionarea „conform cu
originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal. Calitatea de reprezentant legal va fi luata
din Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul
Central pentru Data de Referinta. In cazul in care informatiile din Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru Data de Referinta nu permit
identificarea reprezentantului legal al actionarului
persoana juridica romana, identificarea poate fi facuta in
baza unui certificat constatator eliberat de registrul
comertului, in original sau copie conforma cu originalul,
sau in baza oricarui alt document cu rol similar, in
original sau in copie conforma cu originalul, emis de

catre o autoritate competenta. Documentele care atesta
calitatea de reprezentant legal trebuie sa fie emise cu cel
mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului
adunarii. Daca documentele mai sus mentionate sunt
intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza,
acestea vor fi insotite de o traducere in limba romana sau
in limba engleza realizata de un traducator autorizat. ●
Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea
de zi a Adunarii si de a face propuneri de hotarare
pentru punctele de pe ordinea de zi. Unul sau mai multi
actionari, reprezentand individual sau impreuna cel
putin 5% din capitalul social, are/au dreptul: a) de a
introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii, cu conditia
ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un
proiect de hotarare propus spre adoptare de adunare; b)
de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a
adunarii. Drepturile prevazute la lit. a) si b) pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi
transmise, in termen de 15 zile de la data publicarii
convocarii, ora 16:00. Procedura de transmitere a documentelor: - prin servicii de curierat, la adresa din Bucuresti, sector 2, Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, et. 10. - prin
e-mail, la adresa office@germina.ro. Copiile scanate ale
documentelor vor fi transmise ca atasamente, in format
pdf, avand incorporat, atasat sau asociat logic semnatura
electronica extinsa a actionarului, potrivit Legii nr.
455/2001. Pentru identificarea actionarilor care isi exercita drepturile mentionate mai sus, Societatea poate
solicita, suplimentar documentelor mentionate mai sus,
urmatoarele documente: 1) dovada calitatii de actionar,
in original, respectiv extras de cont emis de catre Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii care
furnizeaza servicii de custodie, din care rezulta calitatea
de actionar si numarul de actiuni; 2) documente care
atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal
la Depozitarul Central/respectivii participanti. Actionarii
pentru care verificarea identitatii sau a calitatii
persoanei/persoanelor semnatare reiese din certificatul
atasat semnaturii electronice utilizate sunt exonerati de
la prezentarea documentelor specificate la pct. 1) si 2)
enumerate anterior. In cazul in care cererile actionarilor
impun modificarea ordinii de zi, ordinea de zi actualizata, formularele de imputernicire speciala actualizate si
formularele de buletin de vot prin corespondenta actualizate, vor fi disponibile inainte de data de referinta
03.12.2021, cu respectarea procedurii utilizate la convocarea Adunari. ● Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi Actionarii isi pot exercita
drepturile prevazute de art. 198 din Regulamentul A.S.F.
nr. 5/2018, respectiv dreptul sa adreseze intrebari privind
punctele de pe ordinea de zi a Adunari cu conditia ca
acestia: (i) sa transmita intrebarile prin una din metodele
de transmitere a documentelor mentionate mai sus; (ii) sa
faca dovada calitatii de actionar cu respectarea cerintelor
specificate mai sus (Documente pentru identificare a
actionarilor); (iii) sa transmita intrebarile, in scris, astfel
incat acestea sa fie receptionate de catre Societate pana
cel tarziu la data de 26.11.2021, ora 16:00. Societatea va
raspunde intrebarilor adresate de catre actionari, in
conditiile legii, la data de 08.12.2021, ora 16:00, raspunsurile urmand sa fie postate pe pagina de internet a societatii: www.germina.ro. ● Participarea si votul in
Adunare. La Adunare sunt indreptatiti sa participe si sa
voteze actionarii inregistrati la Depozitarul Central S.A.
la Data de Referinta 03.12.2021 si pot vota dupa cum
urmeaza: a) personal in cadrul adunarii, prin vot direct;
b) prin reprezentant, cu imputernicire speciala sau generala; c) prin corespondenta, pe baza de buletin de vot prin
corespondenta. - Votul direct. Accesul actionarilor
indreptatiti sa participe la adunare este permis prin
simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora
sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului
legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor
persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data
persoanei care Ie reprezinta, cu respectarea prevederilor
legale aplicabile in materie. - Votul prin reprezentant.
Formularul de imputernicire. Actionarii pot mandata
alte persoane pentru a-i reprezenta si a vota in adunare
pe baza unei imputerniciri speciale sau generale, astfel
cum e descris mai jos. Votul prin reprezentant in baza
unei imputerniciri speciale. O imputernicire speciala
poate fi acordata pentru o singura adunare generala si
contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare
punct inscris pe ordinea de zi a adunarii („pentru”,
„impotriva” sau „abtinere”). In situatia discutarii in
cadrul adunarii, in conformitate cu prevederile legale, a
unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, impu-

ternicitul poate vota asupra acestora conform interesului
actionarului reprezentat. Reprezentarea actionarilor in
adunare se poate face prin imputernicit, doar prin
completarea si semnarea corespunzatoare a formularului
imputernicirii speciale. Mentiunile de mai sus nu afecteaza dreptul actionarului de a desemna prin imputernicire unul sau mai multi imputerniciti supleanti, care sa ii
asigure reprezentarea in adunare, in conformitate cu
reglementarile emise de A.S.F. Reprezentarea se va putea
face atat prin alti actionari, cat si prin terte persoane.
Imputernicirea speciala va fi transmisa (i) in original, la
adresa din Bucuresti, sector 2, Str. Delea Veche nr. 24,
Corp A, et. 10; (ii) prin e-mail, cu semnatura electronica
extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001, la adresa:
office@germina.ro, astfel incat aceasta sa fie receptionata
de catre Societate pana la data de 11.12.2021, ora 11:00
(ora Romaniei). Formularul imputernicirii speciale: i) va
fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate, in
aceleasi conditii si la aceeasi data ca si materialele informative; ii) va fi actualizat de catre Societate, daca se vor
adauga noi puncte pe ordinea de zi a adunarii, si va fi
publicat pe pagina de internet a Societatii, in forma
actualizata; iii) va fi completat de catre actionar, in trei
exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate. Identificarea actionarilor si
a reprezentantilor legali ai acestora se va face cu respectarea regulilor privind identificarea actionarilor mai sus
mentionate. Votul prin reprezentant in baza unei imputerniciri generale. Formularul imputernicirii generale
trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din
Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Actionarul poate acorda
o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va
depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in
toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii, a unuia sau
mai multor emitenti identificati in imputernicire, in mod
individual sau printr-o formulare generica referitoare la
o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce
priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea
sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui
intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1)
pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun la Societate,
cu 48 de ore inainte de adunare, in copie, cuprinzand
mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura
reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor
sunt retinute de Societate, facandu-se mentiune despre
aceasta in procesul-verbal al adunarii. Imputernicitul nu
poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in
care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre
actionar in imputernicire. In conditiile in care persoana
imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa
isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei
persoane ce face parte din organul sau de administrare
sau conducere sau dintre angajatii sai. Actionarii nu pot
fi reprezentati in adunare pe baza unei imputerniciri de
catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de
interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri: a) este un actionar majoritar al emitentului sau o alta persoana, controlata de respectivul
actionar; b) este membru al unui organ de administrare,
de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui
actionar majoritar sau al unei persoane controlate,
conform prevederilor de la lit. a); c) este un angajat sau
un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau
al unei entitati controlate, conform prevederilor de la lit.
a); d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al
patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c). Documente ce insotesc imputernicirea
generala. Imputernicirea generala trebuie sa fie insotita
de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a
primit imputernicirea de reprezentare, din care sa reiasa
ca imputernicirea este acordata de respectivul actionar,
in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz,
avocatului si ca imputernicirea generala este semnata de
actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica
extinsa, daca este cazul. Declaratia trebuie depusa odata
cu imputernicirea generala la Societate, in original,
semnata si, dupa caz, stampilata, pana cel tarziu la data
de 11.12.2021, ora 11:00 (ora Romaniei), in cazul primei
utilizari. - Votul prin corespondenta Actionarii pot vota
in cadrul adunarii si prin corespondenta, prin completarea si semnarea corespunzatoare a buletinelor de vot
prin corespondenta. Buletinele de vot completate,
semnate si dupa caz, stampilate pot fi transmise la sediul
Societatii prin una din metodele mentionate mai sus in
prezentul convocator. Buletinele de vot vor fi insotite de
documente care sa permita identificarea actionarilor si a
reprezentantilor legali ai acestora, cu respectarea regulilor specificate mai sus in prezentul convocator. Vor fi

luate in considerare doar buletinele de vot prin corespondenta primite pana la data de 11.12.2021, ora 11:00 (ora
Romaniei). In situatia in care actionarul care si-a
exprimat votul prin corespondenta participa personal sau
prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru adunare este anulat. In acest
caz este luat in considerare doar votul exprimat personal
sau prin reprezentant. Daca persoana care reprezinta
actionarul prin participare personala la adunare este alta
decat cea care a exprimat votul prin corespondenta,
atunci, pentru valabilitatea votului sau aceasta trebuie sa
prezinte la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta, semnata de actionar sau de reprezentantul
care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu
este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al
acestuia este prezent la adunare. La data convocarii,
capitalul social al Societatii este de 33.772.730 RON si
este format din 13.509.092 actiuni ordinare, nominative,
dematerializate, cu valoarea nominala de 2,50 RON/
actiune, fiecare actiune dand dreptul la un vot in AGEA.
Informatii suplimentare se pot obtine la adresa din Bucuresti, sector 2, Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, et. 10 sau
la numarul de telefon 021.322.54.80, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00 –17:00. Presedintele Consiliului de
Administratie Iuliana Cernat.
l Convocator. În conformitate cu prevederile Legii nr.
31/1990, legea societăţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenţii
de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață şi ale Actului
Constitutiv al ROMAERO S.A., Consiliul de Administraţie al ROMAERO S.A. - cod unic de înregistrare RO
1576401, număr de ordine in Registrul Comerţului
J40/3940/1991 - convoacă: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (A.G.E.A.) la data de 13.12.2021 ora
14.00, la sediul societăţii din Bucureşti, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toţi acţionarii înregistraţi în
Registrul Acţionarilor la data de referinţă de 06.12.2021,
având următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea contractării
unui credit pentru capital de lucru cu un plafon de maxim
50.000.000 lei de la Banca de Export-Import a României
Eximbank S.A. în nume și cont stat, în baza Schemei
cadru de ajutor de stat sub formă de credite cu dobândă
subvenționată și garanții la credite în contextul pandemiei
COVID-19 și garantarea acestuia cu urmatoarele garanții
asupra bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea
ROMAERO S.A.(„Societatea”): 1.1.) ipotecă imobiliară de
rang prioritar asupra următoarelor bunuri imobile aflate
în proprietatea Societății: (a) Ipotecă imobiliară asupra
imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr.
44, Sector 1, compus din teren în suprafața din acte de
12.022 mp și măsurată 12.021 mp având nr. cadastral
235127 și construcțiile aferente cu o suprafață construită
la sol totală de 2.591 mp, respectiv: Construcție (C2) Bazin
apă industrială - Ob.115 cu o suprafață construită la sol de
645 mp; Construcție (C3) Cameră vane subterane - Ob.115
cu o suprafață construită la sol de 19 mp; Construcție (C4)
Bazin apă industrială - Ob.115 cu o suprafață construită la
sol de 662 mp; Construcție (C5) Cameră vane cu o suprafață construită la sol de 45 mp; Construcție (C16) Puțuri
– Ob.42/I-f.2 cu o suprafață construită la sol de 43 mp;
Construcție (C18) Puțuri – Ob.42/I-f.4 cu o suprafață
construită la sol de 43 mp; Construcție (C19) Grup electrogen – Ob.115/I cu o suprafață construită la sol de 171
mp; Construcție (C32) Cameră vane subterane cu o suprafață construită la sol de 39 mp; Construcție (C33) Bazin
apa potabilă cu o suprafață construită la sol de 686 mp;
Construcție (C34) Cameră de comandă și control cu o
suprafață construită la sol de 39 mp; Construcție (C35)
Cameră pompe apă industrială, potabilă și incendiu cu
scară de acces cu o suprafață construită la sol de 199 mp;
înscris în CF nr. 235127 București Sector 1. (b) Ipotecă
imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în
suprafață din acte de 2.417 mp, având nr. cadastral
235139 și construcția aferentă (C13) Ob.10 Clădire oficiu
de calcul cu o suprafață construită la sol de 281 mp,
înscris în CF nr. 235139 București Sector 1. (c) Ipotecă
imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în
suprafață de 2.344 mp având nr. cadastral 235175 și
construcția aferentă (C20) Ob.REAB, cu o suprafață
construită la sol de 2.086 mp înscris în CF nr. 235175
București Sector 1. (d) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44,
Sector 1, compus din teren în suprafață de 3.949 mp
având nr. cadastral 238204 și construcția C1, compusă din
obiectiv 3 Hangar avioane, obiectiv 3a și obiectiv 3b, cu o

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro

Miercuri, 10 noiembrie 2021

Supliment Anunțuri Mica Publicitate
de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și
suprafață construită la sol totală de 3.902 mp înscris în CF
nr. 238204 București Sector 1. (e) Ipotecă imobiliară
asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de
2.769 mp având nr. cadastral 238205 și construcția C2 cu
o suprafață construită la sol totală de 2.379 mp care este
compusă din: Obiectiv 3.1 - atelier fabricație; Obiectiv 3.1
- anexe 3a demisol; Obiectiv 3.1 - anexe 3b demisol;
Obiectiv 3.1 - anexe 3a mezanin; Obiectiv 3.1 - anexe 3b
mezanin; înscris în CF nr. 238205 București Sector 1. (f)
Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București,
Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren
în suprafață de 8.006 mp având nr. cadastral 235169
înscris în CF nr. 235169 București Sector 1. (g) Ipotecă
imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în
suprafață de 1.265 mp având nr. cadastral 235174 înscris
în CF nr. 235174 București Sector 1. (h) Ipotecă imobiliară
asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de
8.018 mp având nr. cadastral 235145 și construcția C10 –
OB.110; 110A; 112-PSI anexa tehnică, hala calapoade, cu
o suprafață construită la sol totală de 4.499 mp înscris în
CF nr. 235145 București Sector 1.(i) Ipotecă imobiliară
asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de
2.176 mp având nr. cadastral 235153 și construcția C9 –
OB.13-magazie+atelier electric, cu o suprafață construită
la sol totală de 1.480 mp înscris în CF nr. 235153 București
Sector 1. (j) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în
București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus
din teren în suprafață de 2.186 mp având nr. cadastral
236165 înscris în CF nr. 236165 București Sector 1. 1.2)
ipotecă mobiliară asupra disponibilităților existente în
conturile societății deschise /ce vor fi deschise la EXIMBANK SA. 1.3) ipotecă mobiliară asupra creanțelor
societății derivate din raporturile cu partenerii săi ce vor fi
identificați în cuprinsul contractului de ipotecă ce se va
semna de către Societate. 2. Aprobarea asumării de către
Societate a unor obligații prevăzute de documentația
contractuală. 3. Aprobarea mandatării Directorului
General al ROMAERO S.A. să semneze contractul de
credit și contractele de garanție ce se vor încheia cu
BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMÂNIEI EXIMBANK S.A. 4. Aprobarea ex-date de 29.12.2021 şi a datei
de 30.12.2021 ca dată de înregistrare. 5. Aprobarea împuternicirii Directorului General al societății ROMAERO
S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega
unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu
privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate mai sus.
La ședinţă pot participa şi vota numai acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii la data de
06.12.2021, stabilită ca dată de referinţă. Documentele şi
informaţiile referitoare la problemele incluse pe ordinea
de zi precum şi proiectul de hotărâre supus dezbaterii şi
aprobării A.G.E.A. sunt disponibile la sediul ROMAERO
S.A., la Secretariatul A.G.A., începând cu data de
10.11.2021, precum şi pe website-ul societăţii ROMAERO
S.A.: www.romaero.com. Unul sau mai mulţi acţionari
reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din
capitalul social au dreptul: de a introduce, în cel mult 15
zile de la publicarea convocării, puncte pe ordinea de zi a
adunării generale extraordinare a acţionarilor, cu condiţia
ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un
proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea
generală extraordinară a acţionarilor; de a prezenta, în cel
mult 15 zile de la publicarea convocării, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse
pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare. Fiecare
acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele
de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea are
obligaţia de a răspunde la întrebările adresate de acţionari,
sub condiţia respectării art. 198 din Regulamentul A.S.F.
nr. 5/2018. Drepturile prevăzute anterior pot fi exercitate

numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin
mijloace electronice). Acţionarii înscriși în registrul acţionarilor la data de referință pot exercita dreptul de vot
direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență atât în limba română, cat
şi în limba engleză, se pun la dispoziţia acţionarilor la
sediul societăţii precum şi pe pagina de Internet a societăţii www.romaero.com, începând cu data de 10.11.2021.
Formularul de vot prin corespondență, completat de către
acţionar şi însoțit de o copie a actului de identitate a acţionarului persoană fizică, respectiv Certificat de înregistrare eliberat de ORC împreună cu copia actului care
dovedeşte calitatea de reprezentant legal al acestora, în
cazul persoanelor juridice, sunt expediate sau se depun la
sediul Societăţii cu cel puţin o oră înainte de adunare
(13/14.12.2021 ora 13.00) cu menţiunea scrisă pe plic în
clar şi cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENŢĂ
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 13/14.12.2021”. Buletinele de vot prin corespondenţă care nu sunt primite în
forma şi în termenul stipulat în prezentul convocator nu
vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de
prezenţă şi vot precum şi la numărătoarea voturilor în
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor. În
temeiul prevederilor legale (art. 92 alin. (10) – Legea nr.
24/2017), acţionarii pot fi reprezentaţi de alţi acţionari, în
baza unei Împuterniciri speciale (Procuri speciale), înscris
sub semnatură privată, pusă la dispoziţie de către Consiliul de Administraţie sau în baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale). Forma Împuternicirii speciale
(Procurii speciale) atât în limba română, cât şi în limba
engleză, se pun la dispoziţia acţionarilor atât la sediul
societăţii cât şi pe pagina de Internet a societăţii www.
romaero.com şi pot fi consultate începând cu data de
10.11.2021. Împuternicirea specială (Procura specială) se
depune sau se poate expedia, în original, la societate cu cel
puţin o oră înainte de adunare (13/14.12.2021 ora 13.00).
În cazul în care Împuternicirea specială (Procura specială)
se expediază prin poştă trebuie făcută pe plic menţiunea
scrisă în clar şi cu majuscule “PENTRU ADUNAREA
GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR
DIN 13/14.12.2021”. Procurile speciale care nu sunt
primite în termenul stipulat în prezentul convocator nu
vor fi acceptate de către Societate. Formularele de vot prin
corespondenţă sau împuternicirile speciale pot fi transmise
şi prin email cu semnatură electronică extinsă încorporată
conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică
până cel târziu cu o oră înainte de adunare (13/14.12.2021
ora 13.00), la adresa office@romaero.com, menţionând la
subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE
13/14.12.2021”. Reprezentarea acţionarilor în cadrul
adunării generale de către alte persoane decât acţionarii se
poate face şi în baza unei Împuterniciri generale (Procuri
generale) valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3
ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în
toate aspectele aflate în dezbaterea adunării generale a
acţionarilor societăţii cu condiţia ca împuternicirea generală să fie acordată de către acţionar, în calitate de client,
unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din
Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Împuternicirile generale (Procurile generale) trebuie să conţină informaţiile
prevăzute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și
se depun/expediază la societate cu cel puţin o oră înainte
de adunare (13/14.12.2021 ora 13.00), în copie, cuprinzând
menţiunea conformităţii cu originalul, sub semnătura
reprezentantului. Copiile certificate ale Împuternicirilor
generale (Procurilor generale) sunt reţinute de societate,
făcându-se menţiune despre acestea în procesul verbal al
adunării generale. Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în
adunarea generală a acţionarilor, pe baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale), de către o persoană care se
află într-o situaţie de conflict de interese, în conformitate
cu dispoziţiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, cu
modificările şi completările ulterioare. În cazul neîntrunirii condiţiilor de cvorum/validitate prevăzute de Actul

Constitutiv al societăţii pentru prima convocare, A.G.E.A.
se reprogramează pentru data de 14.12.2021, în acelaşi loc,
la aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine de zi şi dată de referinţă.
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon
021/599.41.04; fax 021/319.20.82.” Preşedinte C.A. Aurora-Speranța Munteanu
l Convocator. În conformitate cu prevederile Legii nr.
31/1990, legea societăţilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenţii
de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață şi ale Actului
Constitutiv al ROMAERO S.A., Consiliul de Administraţie al ROMAERO S.A. - cod unic de înregistrare RO
1576401, număr de ordine in Registrul Comerţului
J40/3940/1991 - convoacă: Adunarea Generală Ordinară
a Acţionarilor (A.G.O.A.) la data de 13.12.2021 ora 13.00,
la sediul societăţii din Bucureşti, Bulevardul Ficusului nr.
44, Sector 1, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul
Acţionarilor la data de referinţă de 06.12.2021, având
următoarea ordine de zi completată: 1. Alegerea unui
administrator provizoriu al societăţii ROMAERO S.A. ca
urmare a expirării, la data de 14.12.2021, a mandatului de
administrator al dlui. TRIFA Aurelian-Mircea-Radu. 2.
Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu ales la pct.1. 3. Stabilirea indemnizației brute fixe
lunare a administratorului provizoriu ales la pct.1; 4.
Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi
încheiat cu administratorul provizoriu ales la pct.1; 5.
Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei,
Antreprenoriatului și Turismului în A.G.A. pentru
semnarea contractului de mandat/actului adițional la
contractul de mandat al administratorului provizoriu ales
la pct.1. 6. Aprobarea ex-date de 29.12.2021 și a datei de
30.12.2021 ca dată de înregistrare; 7. Aprobarea împuternicirii Directorului General al societății ROMAERO S.A.
pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega
unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu
privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate mai sus.
La ședinţă pot participa şi vota numai acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii la data de
06.12.2021, stabilită ca dată de referinţă. Documentele şi
informaţiile referitoare la problemele incluse pe ordinea
de zi precum şi proiectul de hotărâre supus dezbaterii şi
aprobării A.G.O.A. sunt disponibile la sediul ROMAERO
S.A., la Secretariatul A.G.A., începând cu data de
10.11.2021, precum şi pe website-ul societăţii ROMAERO
S.A.: www.romaero.com. Unul sau mai mulţi acţionari
reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din
capitalul social au dreptul: de a introduce, în cel mult 15
zile de la publicarea convocării, puncte pe ordinea de zi a
adunării generale ordinare a acţionarilor, cu condiţia ca
fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect
de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală
ordinară a acţionarilor; de a prezenta, în cel mult 15 zile
de la publicarea convocării, proiecte de hotărâre pentru
punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de
zi a adunării generale ordinare. Fiecare acţionar are
dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe
ordinea de zi a adunării generale. Societatea are obligaţia
de a răspunde la întrebările adresate de acţionari, sub
condiţia respectării art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr.
5/2018. Drepturile prevăzute anterior pot fi exercitate
numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin
mijloace electronice). Lista cuprinzând informaţii cu
privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea
profesională a persoanelor propuse pentru funcţia de
administrator provizoriu se află la dispoziţia acţionarilor,
putând fi consultată şi completată la propunerea acestora,
la sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul A.G.A., începând cu data de 10.11.2021. Propunerile de candidaţi
pentru funcţia de administrator provizoriu se pot depune
la registratura societăţii în cel mult 15 zile de la publicarea
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convocării sau pot fi transmise prin email cu semnatura
electronica extinsa incorporată conform Legii nr. 455/2001
privind semnatura electronica, în cel mult 15 zile de la
publicarea convocării, la adresa office@romaero.com,
menţionând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN
13/14.12.2021.” Acţionarii înscriși în registrul acţionarilor
la data de referință pot exercita dreptul de vot direct, prin
reprezentant sau prin corespondență. Formularul de vot
prin corespondență atât în limba română, cat şi în limba
engleză, se pun la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii
precum şi pe pagina de Internet a societăţii www.romaero.
com, începând cu data de 10.11.2021. Formularul de vot
prin corespondență, completat de către acţionar şi însoțit
de o copie a actului de identitate a acţionarului persoană
fizică, respectiv Certificat de înregistrare eliberat de ORC
împreună cu copia actului care dovedeşte calitatea de
reprezentant legal al acestora, în cazul persoanelor juridice, sunt expediate sau se depun la sediul Societăţii cu cel
puţin o oră înainte de adunare (13/14.12.2021 ora 12.00)
cu menţiunea scrisă pe plic în clar şi cu majuscule “VOT
PRIN CORESPONDENŢĂ PENTRU ADUNAREA
GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN
13/14.12.2021”. Buletinele de vot prin corespondenţă care
nu sunt primite în forma şi în termenul stipulat în
prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezenţă şi vot precum şi la
numărătoarea voturilor în Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor. În temeiul prevederilor legale (art. 92 alin.
(10) – Legea nr. 24/2017), acţionarii pot fi reprezentaţi de
alţi acţionari, în baza unei Împuterniciri speciale (Procuri
speciale), înscris sub semnatură privată, pusă la dispoziţie
de către Consiliul de Administraţie sau în baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale). Forma Împuternicirii speciale (Procurii speciale) atât în limba română, cât
şi în limba engleză, se pun la dispoziţia acţionarilor atât la
sediul societăţii cât şi pe pagina de Internet a societăţii
www.romaero.com şi pot fi consultate începând cu data de
10.11.2021. Împuternicirea specială (Procura specială) se
depune sau se poate expedia, în original, la societate cu cel
puţin o oră înainte de adunare (13/14.12.2021 ora 12.00).
În cazul în care Împuternicirea specială (Procura specială)
se expediază prin poştă trebuie făcută pe plic menţiunea
scrisă în clar şi cu majuscule “PENTRU ADUNAREA
GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN
13/14.12.2021”. Procurile speciale care nu sunt primite în
termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi acceptate de către Societate. Formularele de vot prin corespondenţă sau împuternicirile speciale pot fi transmise şi prin
email cu semnatură electronică extinsă încorporată
conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică
până cel târziu cu o oră înainte de adunare (13/14.12.2021
ora 12.00), la adresa office@romaero.com, menţionând la
subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDIN A R Ă A A C Ţ I O N A R I L O R D I N D ATA D E
13/14.12.2021”. Reprezentarea acţionarilor în cadrul
adunării generale de către alte persoane decât acţionarii se
poate face şi în baza unei Împuterniciri generale (Procuri
generale) valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3
ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în
toate aspectele aflate în dezbaterea adunării generale a
acţionarilor societăţii cu condiţia ca împuternicirea generală să fie acordată de către acţionar, în calitate de client,
unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din
Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Împuternicirile generale (Procurile generale) trebuie să conţină informaţiile
prevăzute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și
se depun/expediază la societate cu cel puţin o oră înainte
de adunare (13/14.12.2021 ora 12.00), în copie, cuprinzând
menţiunea conformităţii cu originalul, sub semnătura
reprezentantului. Copiile certificate ale Împuternicirilor
generale (Procurilor generale) sunt reţinute de societate,
făcându-se menţiune despre acestea în procesul verbal al
adunării generale. Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în
adunarea generală a acţionarilor, pe baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale), de către o persoană care se

află într-o situaţie de conflict de interese, în conformitate
cu dispoziţiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, cu
modificările şi completările ulterioare. În cazul neîntrunirii condiţiilor de cvorum/validitate prevăzute de Actul
Constitutiv al societăţii pentru prima convocare, A.G.O.A.
se reprogramează pentru data de 14.12.2021, în acelaşi loc,
la aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine de zi şi dată de referinţă.
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon
021/599.41.04 ; fax 021/319.20.82. Preşedinte C.A. Aurora-Speranța Munteanu.
l CONVOCARE. In conformitate cu prevederile art.
113, 117 din Legea nr. 31/1990/republicata si modificata,
Administratorul Societatii Comerciale: IATSA S.A., cu
sediul in:Mun.Arad, str.Stefan cel Mare, nr. 2-4, inregistrata la O.R.C. Arad cu numarul J.02/470/1996,
C.U.I.8610969, convoaca:Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de:10.12.2021, ora:10.00, la
sediul S.C. IATSA S.A. din Arad, Str. Stefan cel Mare,
nr.2-4, jud.Arad, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 01.12.2021, cu
urmatoarea ORDINE DE ZI: 1. Aprobarea incheierii
unui Antecontract de vanzare/cumparare si,ulterior, a
unui Contract de Vanzare-Cumparare, avand ca obiect
imobilul format din a) parcela de teren situata in intravilanul loc. Arad, Calea Timisorii, Nr. 127, Jud. Arad, in
suprafata de 3.230 mp, avand nr. cadastral. 4474/637635; 636-638; 639.640; 641.642.643/a/2;
641.643/a/1/2-Aradul-Nou, intabulata in Cartea
Funciara nr. 309773 a loc. Arad (Nr.CF. vechi
237-Aradul-Nou); b) parcela de teren situata in intravilanul loc. Arad, Str. Stefan cel Mare, Nr. 2-4, Jud. Arad,
in suprafata de 5.524 mp, avand nr. cadastral 4474/637635; 636-638; 639-640; 641-642-643/a/2; 641-642-643/a/1;
643/a/1/1-Aradul Nou, intabulata in Cartea Funciara nr.
310073 a loc. Arad (Nr. CF. vechi 6287-Aradul Nou), si
constructiile edificate pe aceasta. Parcelele de teren
mentionate la pct.1 lit.a) si b) de mai sus, vor fi denumite
in continuare “Imobilul”. 2.Aprobarea ofertei cumparatorului, a pretului de vanzare si a transelor din pretul de
vanzare achitate de catre cumparator cu titlu de avans,
a termenelor de plata ale transelor din pretul de vanzare
achitate de catre cumparator cu titlu de avans si ale
pretului de vanzare, precum si a conditiilor esentiale ale
vanzarii, astfel cum vor fi cuprinse in Antecontractul de
vanzare /cumparare si, ulterior, in Contractul de vanzare-Cumparare cu privire la Imobil. 3. Aprobarea constituirii de ipoteci in favoarea cumparatorului Imobilului,
in vederea garantarii restituirii transelor din pret ce vor
fi achitate de catre cumparator cu titlu de avans,
conform Antecontractului de vanzare/ cumparare,
asupra Imobilului. 4.Aprobarea imputernicirii persoanei,
care va reprezenta societatea in vederea implementarii
hotararii, care va negocia toate clauzele contractuale si
va semna in mod valabil in numele societatii orice inscrisuri, inclusiv a Antecontractului de vanzare /cumparare,
si Contractul de Vanzare-Cumparare, precum si actele
aditionale subsecvente la acestuia. La sedinta pot participa numai actionarii inscrisi in registrul actionarilor la
data de 01.12.2021. In cazul in care, la prima convocare
din data de 10.12.2021, din orice motiv A.G.E.A. nu se
va putea intruni sau nu va putea lua o decizie valida, a
doua convocare pentru aceasta adunare generala extraordinara a actionarilor este stabilita pentru 11.12.2021,
la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.
Documentele si informatiile referitoare la problemele
incluse pe ordinea de zi a A.G.E.A. se vor afla la dispozitia actionarilor incepand cu data de 01.12.2021, la
sediul societatii. Actionarii pot participa si vota in
adunarea generala personal sau prin reprezentare, in
baza unei imputerniciri acordate pentru adunarea generala, redactata si semnata in conformitate cu prevederile
legale in vigoare, care va fi depusa in original cu 48 de
ore inainte de adunare la sediul societatii. Administrator
Unic, Stefan Cornelia

l Admistratorul Unic al Societăţii GRÎUL S.A., având
sediul în Bucureşti, strada Irimicului nr.24, sector 2, înregistrată la ONRC sub nr.J40/487/1991, cod fiscal 426 (numită
în continuare Societatea) CONVOACĂ: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății GRÎUL S.A. în data
de 16.12.2021, ora 12:00 la adresa punctului de lucru al
societății Grîul S.A. din București, Șoseaua Mihai Bravu
nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3, pentru toți acționarii
înscriși în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul
Central S.A. București la sfârșitul zilei de 06.12.2021, considerată Dată de Referință pentru această adunare. În cazul
în care la prima convocare (data menționată mai sus) nu
vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, Adunare Generală Ordinară a Acționarilor se reconvoacă pentru data de
17.12.2021, ora 12:00 în același loc cu aceeași ordine de zi și
Dată de Referință ORDINEA DE ZI a Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor Societății este următoarea. 1.
Prezentarea și discutarea Raportului de Evaluare întocmit
de expert evaluator în vederea aprobării prețului de vânzare
și a vânzării prin negociere directă a magazinului și a cotei
de teren aferente situat în București,sos.Colentina nr.76,
bloc 111, sector 2. 2. Aprobarea ca dată de înregistrare a
zilei de 07.01.2022, în conformitate cu dispozițiile legale, și
a datei de 06.01.2022 ca dată ”ex date”. 3. Aprobarea
mandatării Administratorului Unic, domnul Simor Samuel,
cu posibilitate de substituire, pentru a încheia și/sau semna
în numele Societății și/sau al Acționarilor Societății hotărârea AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale
pentru înregistrarea, publicitatea, raportarea, executarea
acesteia, precum și pentru a depune, prelua acte și semna în
acest scop în numele Societății în relația cu R.A. Monitorul
Oficial, Oficiul Registrului Comerțului, A.S.F., B.V.B.,
Depozitarul Central S.A., precum și în fața oricăror alte
autorități în scopul implementării hotărârilor adoptate. ***
La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt
îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul la vot
numai acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la
Data de Referință 06.12.2021, conform prevederilor legale
și ale Actului Constitutiv, personal, prin reprezentant legal
în cazul persoanelor juridice sau prin reprezentant pe bază
de Procură specială ori pot vota prin corespondență.
Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA este
permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în
cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate și în
cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice
reprezentate cu împuternicirea/procura specială dată reprezentantului legal însoțită de actul de identitate al acestuia.
În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără
personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se
constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință,
primită de la Depozitarul Central S.A. și actul de identitate
al reprezentantului legal. În situația în care, Registrul Acționarilor la Data de Referință nu conține date referitoare la
calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește
cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului,prezentat în original sau copie conformă cu originalul,
emis cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării convocatorului AGOA. Acționarii care nu au capacitate de exercițiu precum și persoanele juridice pot fi reprezentați prin
reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot da împuternicire altor persoane. Acționarii, persoane fizice sau juridice,
înregistrați la Data de Referință pot fi reprezentați în
AGOA și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei
Procuri/Împuterniciri speciale. Pentru acest tip de vot
trebuie utilizate formularele de Procură/Împuternicire
specială, care vor fi puse la dispoziție începând cu data de
12.11.2021, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele
12:00 – 14:00 la punctul de lucru al societății Grîul S.A. din
București, Șoseaua Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 1,
sector 3 sau o împuternicire generală întocmită în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 și ale Regulamentului
ASF nr.5/2018. Acționarii vor completa și semna procurile/
împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul
pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru
Societate. Exemplarul pentru Societate, completat și
semnat, se depune personal sau se transmite: 1. Prin orice
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formă de curierat în original împreună cu documentele
însoțitoare la adresa punctului de lucru al societății Grîul
S.A. din București, Șoseaua Mihai Bravu nr.223, etaj 2,
camera 1, sector 3, astfel încât să poată fi înregistrat la
Societate cel târziu la data de 14.12.2021, ora 10:00, sub
sancțiunea pierderii dreptului de vot. 2. Prin e-mail, cu
semnătură electronică extinsă încorporată conform legii
nr.455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office.
griul@gmail.com, cel târziu la data de 14.12.2021,ora 10:00
sub sancțiunea pierderii dreptului de vot. Societatea va
accepta o împuternicire generală pentru participarea și
votarea în cadrul AGOA, dată de un acționar, în calitate de
client, unui intermediar definit conform art.2 alin.(1) pct.20
din Legea 24/2017, sau unui avocat, fără a solicita alte
documente suplimentare referitoare la respectivul acționar,
dacă împuternicirea generală respectă prevederile art.92
alin.(13) din Legea 24/2017, este semnată de respectivul
acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de
avocatul care a primit împuternicirea generală, din care să
reiasă că: i. Împuternicirea este acordată de respectivul
acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz,
avocatului; ii. Împuternicirea generală este semnată de
acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică
extinsă, dacă este cazul. Declarația dată de reprezentantul
legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală
trebuie depusă la Societate, în original, semnată și după caz
ștampilată, o dată cu împuternicirea generală, cel târziu la
data de 14.12.2021,ora 10:00, în cazul primei utilizări. Acționarii nu pot fi reprezentați în AGOA, pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o
situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 92 alin.(15) din Legea 24/2017. Împuternicirile
generale se depun la Societate cel târziu la data de
14.12.2021,ora 10:00, cuprinzând mențiunea conformității
cu originalul, sub semnătura reprezentantului. Votul prin
corespondență. Acționarii au posibilitatea de a vota prin
corespondență anterior AGOA, prin utilizarea buletinelor
de vot prin corespondență puse la dispoziție de Societate.
Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondență
vor fi disponibile începând cu data de 12.11.2021, la cerere,
în fiecare zi lucrătoare, între orele 12:00 – 14:00 la adresa
punctului de lucru al societății Grîul S.A. din București,
Șoseaua Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3. Sub
sancțiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin
corespondență completate și semnate de acționari,
împreună cu toate documentele însoțitoare, se transmit la
adresa punctului de lucru al societății Grîul S.A. din București, Șoseaua Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3,
pentru a fi înregistrate până la data de 14.12.2021,ora 10:00,
astfel: (i) Prin orice formă de curierat – buletinul de vot prin
corespondență, în original, pe suport de hârtie; (ii) Prin
e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată
conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică la
adresa office.griul@gmail.com. Buletinul de vot prin corespondență se transmite împreună cu următoarele documente: (i) În cazul acționarilor persoane fizice solicitările
trebuie să fie însoțite de o copie a actului de identitate; (ii) În
cazul acționarilor persoane juridice, trebuie să fie însoțit de
documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A., precum și copia
actului de identitate al reprezentantului legal. În situația în
care, Registrul Acționarilor la Data de Referință nu conține
date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această
calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de
Registrul Comerțului,prezentat în original sau copie
conformă cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile înainte
de data publicării convocatorului AGOA. În cazul în care,
acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență,
participă personal sau prin reprezentant la AGOA, votul
exprimat prin corespondență va fi anulat. În acest caz va fi
luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin
reprezentant. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin
participare personală la AGOA este alta decât cea care a
exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului aceasta va prezenta la adunare o revocare
scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau
de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență.
Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la AGOA. Având în
vedere situația epidemiologică determinată de răspândirea
COVID-19 pe teritoriul României și a măsurilor luate de
către autorități recomandăm acționarilor să utilizeze
mijloacele de vot prin corespondență – astfel cum sunt
menționate în prezentul convocator – solicitând acționarilor
care doresc să participe la prezenta AGOA prin prezența
fizică să anunțe Societatea asupra acestei intenții cu cel
puțin 5 zile calendaristice anterior datei AGOA la adresa de
email office.griul@gmail.com. Dreptul acționarilor de a
introduce noi puncte pe Ordinea de Zi și de a face propu-
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neri de Hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre
a fi incluse pe Ordinea de Zi. Potrivit dispozițiilor art.117^1
alin.(1) din Legea nr.31/1990 și ale art.92 alin.(3) din Legea
24/2017, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al
Societății, pot solicita Administratorului Unic al Societății
introducerea unor puncte suplimentare pe Ordinea de Zi a
AGOA și/sau prezentarea de proiecte de Hotărâre pentru
punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe Ordinea de
Zi a AGOA. Punctul /punctele solicitate a fi introduse pe
Ordinea de Zi trebuie să fie însoțite de o justificare și/sau de
un proiect de Hotărâre propus spre adoptare. Propunerile
trebuie transmise și înregistrate la adresa punctului de lucru
al societății Grîul S.A. din București, Șoseaua Mihai Bravu
nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, până cel târziu la 25.11.2021,
ora 10:00, în original, semnate și, după caz ștampilate de
către acționari sau reprezentanții legali ai acestora. Dreptul
acționarilor de a adresa întrebări referitoare la Ordinea de
Zi. Acționarii pot adresa întrebări Societății, printr-un
înscris care va fi transmis și înregistrat la adresa punctului
de lucru din București, Șoseaua Mihai Bravu nr.223, etaj 2,
camera 1, sector 3, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire,sau prin email la adresa office.griul@gmail.
com. până cel târziu la data de 12.12.2021, ora 10:00, în
original, semnat și după caz, ștampilat de către acționari
sau reprezentanții legali ai acestora. Înscrisul cuprinzând
întrebările trebuie să fie însoțit: (i) În cazul acționarilor
persoane fizice solicitările trebuie să fie însoțite de o copie a
actului de identitate; (ii) În cazul acționarilor persoane
juridice, trebuie să fie însoțit de documente care atestă
înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A., precum și copia actului de identitate al
reprezentantului legal. În situația în care, Registrul Acționarilor la Data de Referință nu conține date referitoare la
calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește
cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului,prezentat în original sau copie conformă cu originalul,
emis cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării convocatorului AGOA. Societatea va răspunde în cadrul lucrărilor AGOA. Documentele aferente AGOA. Începând cu
data de 12.11.2021, în fiecare zi lucrătoare, între orele 12:00
– 14:00, convocatorul, textul integral al documentelor și
materialelor informative referitoare la punctele de pe
Ordinea de Zi, proiectele de Hotărâri, procedura de vot și
formularul de procură specială, buletinul de vot prin corespondență, vor putea fi consultate la punctul de lucru al
societății Grîul S.A. din București, Șoseaua Mihai Bravu
nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3, în urma cererii acționarilor
care înaintează o cerere scrisă în acest sens. Societatea
GRÎUL S.A prin administrator Simor Samuel.

LICITAŢII
l Primăria Comunei Baia, judeţul Suceava, CUI:
4674790, cod poştal 727020, tel./fax: 0230.572.504
/0230.540.990, e-mail: primariabaia@gmail.com, anunţă
organizarea procedurii de licitaţie publică, cu plic sigilat,
în vederea vânzării a 7 loturi teren în suprafață totală de
5.530 mp, aparținând domeniului privat al Comunei
Baia. Documentaţiile de atribuire pot fi ridicate de la
sediul Primăriei Comunei Baia, în baza unei cereri în
acest sens, începând cu data de 10.11.2021, contra sumei
de 10Lei. Ofertele vor fi depuse la sediul Primăriei
Comunei Baia, judeţul Suceava, până la data de
03.12.2021, ora 14.00. Data licitaţiei publice este
06.12.2021, ora 9.00.
l Lichidatorul judiciar al Praxcom Impex SRL Botoşani
- în faliment, anunţă organizarea de licitaţii publice cu
strigare pentru valorificarea următorului bun mobil:
Autoturism M1, marca Volkswagen, tipul Passat Variant
3BG, an de fabricaţie 2002, preţul de pornire la licitaţie
este 5.093 lei (1.029 euro). Prima licitaţie va avea loc în
data de 12.11.2021 orele 11,00 la sediul lichidatorului din
Botosani, str. Primăverii, nr. 2, sc. C, ap. 2. În caz de
neadjudecare licitaţia se reia înca o ședintă, săptămâna
următoare, in ziua de vineri, 19.11.2021, în acelaşi loc la
aceiaşi oră. Relaţii suplimentare la tel.0745.614.406.
l Mochito SRL - în faliment anunta vanzarea prin licitatie
publica a bunului mobil, reprezentand autoturism marca
Opel Vectra, tipul Z-C BLII , numar omologare AAPLI2ISIIW38E4, numar identificare W0L0ZCF 6981094296,
numar inmatriculare B-91-TJA, an fabricatie 2008, km
539.108( la data intocmirii raportului de evaluare), aflata
in patrimoniul debitoarei Mochito S.R.L. – in faliment.
Pretul de pornire al licitatiei este de 100 % din pretul de
evaluare, respectiv 3.217 Lei + T.V.A conform cod fiscal.
Caietele de sarcini se pot achizitiona de la sediul ales al

lichidatorului judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decembrie
1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.Caras-Severin, telefon 0355-429
116, pretul caietelor de sarcini fiind de 500 lei + T.V.A.
Licitatia va avea loc in data de 18.11.2021, orele 09.00, la
sediul ales al lichidatorului judiciar din Resita, str. P-ta 1
Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud. Caras-Severin.
l Publicație de supraofertare. Lichidator judiciar C.I.I.
Augustin Lucia invită persoanele interesate sa formuleze
supraoferte pentru imobilul mai jos menționat. Prin
hotărârea adunării creditorilor debitoarei RIGHEL
PROD SRL în faliment s-a aprobat oferta directă de
cumpărare a imobilului situat în Baia Mare, str. V.
Lucaciu, nr. 162, compus din teren în suprafață de 1515
mp, șopron cu structură metalică în suprafață de 756 mp
și hala uscător in suprafață de 60 mp, la un preț de
200.000 lei. Persoanele interesate pot depune la sediul
lichidatorului judiciar o supraofertă cu cel puțin 5 % mai
mare decât oferta aprobată de adunarea creditorilor. În
cazul în care se vor înregistra supraoferte până la data de
13.12.2021 lichidatorul judiciar va organiza licitație
închisă cu ofertantul inițial și supraofertanții la o dată ce
va fi stabilită după expirarea termenului de supraofertare. Mai multe informații la sediul lichidatorului judiciar din Baia Mare, str. G. Coșbuc, nr. 28/33, sau la tel.
0747-246583 în zilele lucrătoare între orele 08,00-16,00.
l Anunț de licitație. 1.Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale
persoanei de contact: Judeţul Bistriţa-Năsăud, Piaţa
Petru Rareş nr.1, Municipiul Bistriţa, Piaţa Petru Rareş
nr.1, Telefon: 0263213657, 0263215503, Fax: 0263214750,
E-mail: cjbn@cjbn.ro. 2. Informaţii generale privind
obiectul concesionării, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Imobilul-teren, intravilan, în suprafață de 2898 mp, categoria
de folosință: curți construcții, parțial împrejmuit, înscris
în Cartea Funciară nr.56062 Bistrița, proprietate publică
a județului Bistrița-Năsăud, situat în municipiul Bistrița
str. Alba Iulia nr.7, în vecinătatea Secției oncologice din
municipiul Bistrița, str. Alba Iulia nr.7 a Spitalului Județean de Urgență Bistrița, în scopul construirii, dotării și
exploatării unui Centru de radioterapie. Concesiunea se
face conform Hotârării Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.169/02.11.2021 și Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare. 3. Informaţii
privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar
al documentaţiei de atribuire: La cerere, orice persoană
interesată, poate obține un exemplar din Documentaţia
de atribuire, pe suport hârtie/pe suport magnetic și/sau
prin mijloace electronice. 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: Biroul coordonare instituţii
subordonate, administrare patrimoniu din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Imobil Garaje, cam.8,
Piaţa Petru Rareş nr.1B, municipiul Bistriţa. 3.3. Costul
și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar,
unde este cazul: gratuit. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 24.11.2021, ora 16.00. 4. Informații
privind ofertele: 4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
09.12.2021, ora 16.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, municipiul
Bistrița, Piaţa Petru Rareş nr.1, parter, registratură. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: un singur exemplar, într-un plic sigilat, în original
și în copie, pe suport de hârtie. 5. Data și locul la care se
va desfășura sedința publică de deschidere a ofertelor:
13.12.2021, ora 11.00, sediul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, municipiul Bistrița, Piaţa Petru Rareş nr.1,
etaj.1. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Secția de contencios administrativ a Tribunalului Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, str.Alba Iulia nr.1, Cod
postal 420178, Județul Bistrița-Năsăud, Telefon:0263213528, Fax:0263-231509,e-mail: trbn@just.ro. 7. Data
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 09.11.2021
l Anunț licitație privind concesionarea suprafeței de 373
mp teren. 1. Informații privind concedentul: Primăria
Comunei Hangu, județul Neamț, cu sediul în comuna
Hangu, județul Neamț, cod fiscal 2614449, tel.
0233257584, e-mail primariahangu@yahoo.com prin
Primar Lupu Gavril. 2. Informații privind obiectul concesiunii: Teren în suprafață de 373 mp, situat în intravi-

lanul satului Hangu, comuna Hangu, înscris în CF nr.
51708 Hangu, nr. cadastral 51708, cu destinația de
construire anexă gospodărească. Terenul aparține domeniului privat al comunei. 3. Informațiile privind documentația de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini,
documentația de atribuire se poate ridica de la sediul
Primăriei comunei Hangu, compartimentul achiziții
publice, comuna Hangu, județul Neamț. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar este de 50
lei, se poate achita cu numerar la caseria Primăriei
Hangu. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:
02.12.2021. 4. Informații privind ofertele: Data limită de
depunere a ofertelor: 09.12.2021, ora 10:00, la secretariatul primăriei comunei Hangu, jud. Neamț, într-un
exemplar. 5. Data și locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor: 09.12.2021, ora 12:00 la
Primăria comunei Hangu. 6. Instanța competentă în
soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Neamț, Bulevardul Decebal
nr. 5, localitatea Piatra Neamț, e-mail: tr-neamț@just.ro,
tel:0233212717, fax: 0233232363. 7. Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 09.11.2021.
l Debitorul SC Super Color Impex Com SRL , cu sediul
în Dr.Tr.Severin, str.Crișan, nr.14, jud.Mehedinti, CIF:
5657819; J25/154/1998, aflata în procedură de reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement, în dosar nr. 832/101/2017 prin administrator
judiciar Consultant Insolvență SPRL reprezentata de
asociat coordonator Popescu Emil, cu sediul în Dr.Tr.
Severin, str.Zăbrăuţului, nr.7A, jud. Mehedinţi, scoate la
vânzare bunul mobil: -Motostivuitor TCM FD25 (2N
505395) capacitate de incarcare 2500 kg, culoare galben
si negru,combustibil motorina, an fabricatie 2007, depozitat in Mun. Drobeta-Turnu Severin, str. Cicero nr. 199,
Judeţul Mehedinţi la prețul de 7280,00 euro– echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii, pret neafectat
de TVA. Titlul executoriu în baza căruia administratorul
judiciar procedează la vânzarea bunului imobil descris
anterior, o reprezinta sentinta nr. 6 din data de 27.02.2020
pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul nr.
832/101/2017 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti,
privind confirmarea planului modificat. Licitaţia va avea
loc la biroul lichidatorului judiciar din Dr. Tr. Severin, str.
Zăbrăuțului nr.7A, jud. Mehedinţi la data de 23.11.2021
orele 14:00. Informăm toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie reprezentând 10% din preţul de
pornire al licitaţiei și să achiziționeze caietul de sarcini in
cuantum de 500 lei exclusiv TVA. Contul de insolvență al
debitoarei SC Super Color Impex Com SRL este deschis
la Banca Romaneasca– RO11BRMA0999100083671032.
Invităm pe toti cei care vor să participe la şedinţa de
licitaţie din data de 23.11.2021 să depună oferte de
cumpărare și documentele în copie xerox din care rezultă
faptul că a fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcină in suma de 500 lei până la
data de 22.11.2021 orele 17,00 la adresa menționată
anterior, respectiv Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A,
jud. Mehedinţi. Somam pe toti cei care pretind vreun
drept asupra bunului imobil sa anunțe administratorul
judiciar înainte de data stabilita pentru vânzare în
termen, sub sanctiunea prevazută de lege. Avand in
vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului
COVID 19 (CORONAVIRUS), precum si a ordonantelor
militare emise, administratorul judiciar recomanda ca
participarea la licitatie sa aiba loc prin sistem de videoconferinta, iar in masura in care se doreste participarea
fizica se impune prezenta unui singur participant care sa
respecte masurile impune de autoprotectie (masca,
manusi, etc.). Relaţii la sediul administratorului judiciar
din loc. Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr.7A, judeţul
Mehedinţi, telefon 0742592183, tel./fax : 0252354399 sau
la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro.
Administrator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL.
l Licitație publică deschisă cu strigare. 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: Centrul Cultural și de Tineret
„Ștefan Iordache”, CIF: 36772516, București, str.
Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sect.5, tel.0756.144.831,
contact@cultural5.ro, Pavel Marian. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului care urmează
să fie închiriat: -7 căsuțe de lemn cu destinația spațiu
comercial, situate în Parcul Sebastian din Sectorul 5 al
Municipiului București; -5 căsuțe de lemn cu destinația
spațiu comercial, situate în Parcul Humulești din
Sectorul 5 al Municipiului București. Căsuțele au o

dimensiune de 2*3m, cu o înălțime la coamă de 2,4m,
cu pereții din lemn masiv asamblat prin chertare,
lanțuri suport pentru obloanele superioare și inferioare.
Licitația se organizează în vederea amenajării de spații
comerciale, conform H.C.L. Sector 5 nr.57/31.03.2021 și
O.U.G.nr.57/2019. 3.Informații privind documentația
de atribuire: se regăsesc în Caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentației de
atribuire: la sediul Centrului Cultural și de Tineret
„Ștefan Iordache” din București, str.Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sect.5. 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: Biroul Administrativ, 0756.144.831.
3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui
exemplar: gratuit. 3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 25.11.2021, ora 12.00. 4.Informații privind
ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
06.11.2021, ora 12.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: sediul Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan
Iordache” din București, str.Fabrica de Chibrituri nr.911, sect.5. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5.Data și locul la
care se va desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 07.11.2021, ora 11.00, la sediul Centrului
Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” din București,
str.Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sect.5. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale
instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și
termenele apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Tribunalul București, Secția Contencios
Administrativ și Fiscal, București, Bd.Unirii nr.37,
sect.3, parter, cam.006, fax: 021.408.37.81,
tel.021.408.36.00, 021.408.37.00, interior: 400. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 08.11.2021.
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 Mirșid, cu sediul în
Mirșid, Str.Principală, nr.89, județul Sălaj, cod poștal
457250, telefon/fax 0260/663.591, mail: primaria@
comunamirsid.ro, cod fiscal 4291603. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului care urmează
să fie închiriat: -etajul căminului clultural din satul
Popeni, în suprafaţă de 118mp, înscris în CF nr.51251,
situat în intravilanul satului Popeni, aparținând domeniului public al Comunei Mirșid, conform
H . C . L . n r. 3 1 / 1 9 . 1 0 . 2 0 2 1 ș i t e m e i u l u i l e g a l :
O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției,
sau se poate consulta pe site-ul: www.comunamirsid.ro,
secțiunea -Hotărâri ale Consiliului local. 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 Registru Agricol și Cadastru din
cadrul Primăriei Comunei Mirșid, cu sediul în Mirșid,
Str.Principală, nr.89, județul Sălaj. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde
este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019
privind Codul administrativ: 20Lei/exemplar, ce se
achită la Casieria Primăriei, sau se poate descărca de pe
site-ul instituției: www.comunamirsid.ro, gratuit.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
23.11.2021, ora 10.00. 4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 03.12.2021, ora
09.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Mirșid, cu sediul în Mirșid, Str. Principală, nr.89, județul Sălaj. 4.3.Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar, într-un plic sigilat. 5.Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:
03.12.2021, ora 10.00, Primăria Comunei Mirșid, cu
sediul în Mirșid, Str.Principală, nr.89, județul Sălaj, Sala
de ședințe. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/
sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunaluui Sălaj, Zalău, Str.Tudor Vladimirescu, nr.10, județul
Sălaj, telefon 0260/611.085, fax 0260/611.551, e-mail:
tr-salaj-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
09.11.2021.

l 1.Informații 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 Drăguțești, cu sediul în comuna Drăguțești, sat Drăguțești, Str.Principală nr.240, judetul Gorj,
telefon 0253/227.625, fax 0253/227.543, e-mail: primaria.
dragutesti@yahoo.com, cod fiscal 4510436. 2.Informații
generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea
şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:
teren în suprafaţă de 253.240mp, având număr cadastral
38058, CF nr.38058, situat în satul Iași, Gorj, aparţinând
domeniului privat al Comunei Drăguțești, -Tarla 40,
Parcelele: 1267/75, 1270/2, 1270/1, 1267, conform
H . C . L . n r. 7 6 / 2 8 . 1 0 . 2 0 2 1 ș i t e m e i u l u i l e g a l :
O.U.G.nr.57/03.07.2019, teren ce va fi utilizat pentru activități de agrement, iaz piscicol, amplasare căsuțe din
lemn, activități acvatice, cu/și fără ambarcațiuni, precum
și sporturi nautice și pentru pescuit sportiv. 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: prin solicitarea scrisă, de la
sediul Primăriei Comunei Drăguțești, comuna Drăguțești,
Str.Principală nr.240, județul Gorj. 3.2. Denumirea şi
adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Primăriei Comunei
Drăguțești, comuna Drăguțești, Str.Principală nr.240,
județul Gorj. 3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Persoanele interesate pot achita contravaloarea documentației de atribuire
de 2.000 Lei în contul concedentului:
RO11TREZ3365006XXX001920, deschis la Trezoreria
Operativă a Municipiului Târgu-Jiu, cod fiscal al concedentului: 4510436, sau în numerar, la Casieria unității
concedente. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 22/11/2021, ora 14.00. 4.Informaţii privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 03/12/2021, ora
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va
fi depusă la Registratura Primăriei Comunei Drăguțești,
comuna Drăguțești, Str. Principală nr.240, județul Gorj.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: 1 exemplar original și 1 exemplar copie. 5.Data şi
locul la care se va desfăşura ședinţa publică de deschidere
a ofertelor: 06/12/2021, ora 12.00, la sediul Primăriei
Comunei Drăguțești, comuna Drăguțești, Str.Principală
nr.240, județul Gorj. 6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: Acțiunea în justiție se poate introduce
la Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Gorj,
Tg-Jiu, Str.Tudor Vladimirescu nr.34, județul Gorj, telefon
0253/212.536, fax 0253/218.147, e-mail: tr-gorj@just.ro.
7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării: 09/11/2021.

PIERDERI
l Crișan Darie- am pierdut ștampila de urbanism. O
declar nulă.
l Pierdut legitimație avocat seria 4000-202-000-606. O
declar nulă.
l Iedera Home & Deco SRL cu sediul in sat Clinceni,
com. Clinceni, str. Soseaua de Centura, nr. postal provizoriu 27 (tarla 10, parcela 43, nr. cad 60872) constructia
C1 - Hala Depozitare si birouri P + 1E partial, judet
Ilfov, J23/3828/2020, CUI 42218435 declar pierdut certificatul de inregistrare si certificatul constatator de la
sediul social. Il declar nul.
l Societatea Chronostyle International S.A., CUI
35759187 declară pierderea cărţii de intervenţii şi a registrului special pentru imprimanta fiscală marca DATECS,
model FP-700, seria DB4700012948 şi pentru imprimanta fiscală marca DATECS, model WP-50, seria
DB4400022568. De asemenea, declar pierderea cărţii de
intervenţii pentru imprimanta fiscală marca DATECS,
model FP-700, seria DB4700012944. Le declar nule.
l Pierdut Carte de intervenție casă de marcat Datecs DP
150, seria MFP DB 4100004346, aparținând societății
Optimeat SRL, cu sediul în București, str.Fântânica
nr.36, Sector 2, CUI: 14441902.
l Pierdut cartea de intervenții AMEF și Registru Special
AMEF pentru imprimanta fiscală tip DATECS model
DP25, seria/nr.DB4200045984.

