
ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Angajez menajeră zona Tunari Pipera. 
Relații la tel 0786.031.069.

l Chintoflor Construct, cu sediul in Oradea, 
angajeaza secretara. Detalii la telefon: 
0743022263

l MAX Cosmetics SRL, CUI 41703911, 
angajează ambalator manual. Condiții: 
școală generală. Relații la tel.0748.107.363.

l SC Riela Comimpex SRL din Cluj-Na-
poca, B-dul Muncii, nr. 18, angajează: sudor 
-5 pers. Asteptăm CV-ul dvs.la adresa de 
e-mail office@rielacomimpex.ro.

l Toros Bakery  S.R.L. angajează muncitor 
necalificat la ambalarea produselor solide și 
semisolide (studii generale) cod COR 937904-1 
post . Cerințe de ocupare a postului: Studii 
generale. Așteptăm CV la adresa de 
e-mail: lauraguler@hotmail.com.

l Consiliul Judeţean Suceava anunţă: 
Consiliul Judeţean Suceava organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale de execuţie vacantă de șofer II la 
Biroul administrativ al Serviciului logistic 
din cadrul Direcției Organizare. Concursul 
se organizează la sediul Centrului Cultural 
Bucovina din Municipiul Suceava, Str. 
Universității nr. 2, în data de 02.04.2021, 
orele 10:00, proba scrisă. Interviul va avea 
loc într-un termen de maximum 4 zile lucră-
toare de la data susţinerii probei scrise. I. 
Condiţii generale: -candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 
din Regulamentul - cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale, aprobat prin Hotă-
rârea Guvernului României nr. 286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare. II. 
Condiţiile specifice: -studii generale sau 
studii medii absolvite cu diplomă; -permis de 
conducere categoria B; -vechimea în muncă 
minimă necesară: 6 luni. Dosarele de 
înscriere la concurs se pot depune în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data afișării anun-
țului, la registratura Consiliului Judeţean 
Suceava din Municipiul Suceava str. Ion 
Grămadă nr. 1-3 (Casa Prieteniei). Relaţii 
suplimentare cu privire la conţinutul dosa-
rului, bibliografie, etc. se pot obţine de la: 
-avizierul instituţiei din imobilul situat în 
Municipiul Suceava str. Ion Grămadă nr. 1-3; 
-secretarul comisiei, tel.0724564827.

l  Liceul „Simion Stolnicu”, Orașul 
Comarnic, cu sediul în localitatea Comarnic, 
str.Republicii, nr.30, jud.Prahova organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: informatician. 
-Număr posturi: 1 normă, conform Hotărârii 
de Guvern nr.286/23.03.2011 și Legea 
nr.203/16.09.2020. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 02.04.2021, 
ora 11:00; -Proba practică în data de 
06.04.2021, ora 11:00; -Proba interviu în data 
de 08.04.2021, ora 10:00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: Condiții gene-
rale: -studii: superioare de specialitate; 
-vechime: 3 ani în domeniul IT sau secreta-
riat. Condiții specifice: -configurare, admi-
nistrare rețele de calculatoare; -creare, 
administrare pagini web, baze de date; 
-cunoștințe avansate de operare pe calcu-
lator. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Liceului „Simion Stolnicu”, Orașul 
Comarnic. Relaţii suplimentare la sediul: 
Liceului „Simion Stolnicu”, Orașul 
Comarnic, persoană de contact: Ghiauș 
I r ina ,  t e l e fon  0244 /360 .112 ,  fax 
0244/360.112. 

l Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”, 
cu sediul în localitatea Caracal, str.G-ral 
Magheru, nr.13, județul Olt, organizează 
concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante: 1 post îngrijitor curățenie (I 
M)- Grădinița cu Program Prelungit nr.3 
Caracal, 2 posturi îngrijitor curățenie (I M)- 
Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” 
Caracal, 1 post agent de pază (II M)- Școala 
Gimnazială „Nicolae Titulescu” Caracal, 1 
post muncitor cu atribuții de bucătar (I M)- 
Grădinița cu Program Prelungit nr.3 
Caracal. Pentru participarea la concurs 
candidații trebuie să îndeplinească condițiile 
specificate în HG 286/2011 și următoarele 
condiții specifice pentru fiecare post în parte: 
Îngrijitor curățenie (I M): nivelul studiilor: 
minim 10 clase; disponibilitate de a lucra în 
două schimburi; disponibilitate de a lucra 
sâmbăta și duminica; nu necesită vechime. 
Agent de pază (II M): nivelul studiilor: 
minim 10 clase; Atestat de pază; disponibili-
tate de a lucra în mai multe schimburi; nu 
necesită  vechime. Muncitor cu atribuții de 
bucătar (I M): nivelul studiilor: minim 10 
clase; Curs de Noțiuni fundamentale de 
igienă conform Ordinului 1225/2003; Atestat 
de bucătar; nu necesită vechime. Concursul 
se va desfășura astfel: proba scrisă în data de 

02.04.2021, ora 09:00; proba interviu în data 
de 02.04.2021, ora 12:00. Documentele solici-
tate pentru întocmirea dosarelor de concurs 
sunt: Cerere de înscriere concurs; Curri-
culum Vitae; Cazier judiciar; Act de studii, 
foaie matricolă- original și copie, Carte de 
identitate- original și copie; Certificat de 
naștere- original și copie; Adeverință medi-
cală eliberată de medicul de familie din care 
să rezulte faptul că persoana care dorește să 
participe la concurs este aptă din punct de 
vedere medical; Carte de muncă (original și 
copie) sau adeverință care atestă vechimea în 
muncă, specialitatea. Candidații vor depune 
dosarele de participare la concurs până la 
data de 25.03.2021, ora 16:00, la secretariatul 
Școlii Gimnaziale „Nicolae Titulescu” 
Caracal. Documentele ce fac obiectul dosa-
rului de înscriere și bibliografia se vor afișa la 
avizierul Școlii Gimnaziale „Nicolae Titu-
lescu” Caracal. Relații suplimentare la 
Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” 
Caracal, tel.0249/511.698, persoana de 
contact Popescu Mariana.

l Anunţ privind organizarea selecției/ evalu-
ării prealabile a candidaţilor pentru postul 
de Director al S.C. Parking S.A. SC Parking 
SA cu sediul în Piatra Neamț, str. Cuiejdi-
Mall Forum Center, etaj 1, tel/fax 
0233/220.235, anuntă organizarea selecției/
evaluării candidaților pentru ocuparea 
postului de Director, în conformitate cu 
prevederile OUG109/2011 privind guver-
nanța corporativă a întreprinderilor publice 
cu modificările și completările ulterioare. 
Condiții generale: 1. Cetăţenia română, cetă-
țenie a altor state membre ale U.E. sau a 
statelor aparținând spațiului Economic 
European și domiciliul în România; 2. 
Cunoașterea limbii române (scris și vorbit); 
3. Capacitate deplină de exerciţiu; 4.Stare de 
sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei 
pentru care candidează, atestată pe bază de 
documente medicale; 5. Nu are înscrise fapte 
în cazierul fiscal și judiciar; 6. Să dețină 
permis de conducere -categoria B; 7. Să nu 
fie incapabil potrivit legii, ori să nu fi fost 
condamnat pentru gestiune frauduloasă, 
abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelă-
ciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare 
sau luare de mită, pentru infracțiunile 
prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru 
prevenirea și sancționarea spălării banilor, 

precum și pentru instituirea unor măsuri de 
prevenire și combatere a finanțării teroris-
mului, cu modificările și completările ulteri-
oare, pentru infracțiunile prevăzute de Legea 
nr. 85/2014 privind procedurile insolvenței, 
cu modificările și compeltările ulterioare; 
Conditii specifice: 1. Studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă, în domeniul tehnic, economic, 
juridic; 2. Experienta în activitatea  de admi-
nistrare/ management a/al sau a unor între-
prinderi publice profitabile sau a/al unor 
societăți comerciale profitabile din domeniul 
de activitate al societăți comerciale- minim 
(cinci) 5 ani, și să fi înregistrat profit cel 
puțin 3 (trei) ani din ultimele 5 (cinci) exer-
ciții financiare; Criterii de selecţie: 1.Îndepli-
nirea condiţiilor de candidare și a celor 
cerute prin Ordonanța de Urgenţă 
nr.109/2011, respectiv - experienta relevantă 
în activitatea de conducere a unor întreprin-
deri publice ori societăți din sectorul privat; 
2. Scrisoarea de intenție; 4. Abilităţi manage-
riale evaluate pe baza următoarelor criterii: 
Criterii de evaluare: 1. Evaluare dosar 
candidat; 2.Evaluare ofertă tehnică - Scri-
soare de intenție (motivație, obiective 
propuse, argumentarea alegerii); 3.Interviu, 
bazat pe pregătirea profesională, experiență, 
cunoștințe specifice sectorului de activitate. 
Documente necesare pentru depunerea 
canditaturii: Documente necesare pentru 
depunerea candidaturii se găsesc pe site-ul 
SC Parking SA, www.parkingsa.ro. Candi-
daturile se vor depune până la data de 
12.04.2021, ora 10:00, în plic închis și sigilat, 
la sediul SC Parking SA din Piatra Neamț, 
str. Cuiejdi Mall Forum Center, etaj 1. Plicul 
va avea menţionat “Candidatura pentru 
postul de director al SC Parking SA”,  
precum  numele, prenumele și domiciliul 
candidatului. Rezultatul selecţiei dosarelor 

se va publica pe site-ul societăţii. Candidaţii 
declaraţi admiși la etapa de selecţie a dosa-
relor vor fi evaluaţi în cadrul unui interviu. 
Desfășurarea interviului va avea loc pe data 
21.04.2021, ora 10:00 la sediul societății. Prin 
transmiterea aplicaţiei, candidaţii își dau 
acordul implicit ca datele lor personale să fie 
procesate în scopul procedurii de selecţie.

CITAȚII
l Chemare în instanță: Judecătoria 
Roșiorii de Vede, Jud.Teleorman. 
Stănescu Anghel cheamă în instanță în 
dosarul nr.3458/292/2020 dosar- Civil, 
camera Civil, complet 3 Civil, în data de 
05 Mai 2021, ora 09.00, în calitate de 
reclamant, în proces cu Dumitra (Belea) 
Elena, în calitate de pârât și alții. 
Termenul  de  judecată  a  fos t 
preschimbat de la data: 09.03.2021 la 
data de 05.05.2021.

l Se citează pârâtul Slavescu Constantin, 
fost cu ultimul domiciliu în Buftea, la Jude-
cătoria Pucioasa, în data de 08.04.2021, ora 
10:00, dosar 1457/283/2020, având ca obiect 
acțiune în constatare.

l Numiţii Ferenczi Șandor, Ferenczi Barna, 
Ferenczi Rozalia cu domiciliu necunoscut, 
sunt citaţi în dosar nr.3095/296/2020, aflat pe 
rolul Judecătoriei Satu Mare, având ca 
obiect acțiune oblică, pentru data de 
21.04.2021, ora 10:00, completul C5C_FF, 
sala 7, în calitate de pârâţi, în proces cu 
reclamanţii Szigheti Josif și Szigheti Maria.

l Numitul Mindru Ioan, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în sat Andrieșeni, Com.
Andrieșeni, Jud.Iași, este citat la Judecătoria 
Iași pe data de 14.04.2021, ora 11:30, 
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ANAF - DGRFP Braºov. Administraþia Judeþeanã a Finanþelor 
Publice Braºov, în calitate de reclamant, citeazã pentru data de 27 
aprilie 2021, ora 10:15, sala T4, la Tribunal Braºov, pe pârâtul 
GEORGIEV DIMITAR, cu domiciliul în Bulgaria, Ruse - Vetovo, str. 
Nikola Petrov, nr. 62, în dosarul nr. 4336/62/2017/a1, având ca 
obiect atragerea rãspunderii pentru intrarea în insolvenþã (art. 169 
Legea 85/2014).



completul C11M, Sala 4, în calitate de pârât, 
dosarul civ. nr.6203/245/2020, în procesul de 
divorț cu reclamanta Mindru Olimpia.

l Anunț privind deschiderea procedurii de 
declarare a morții numitului Nemes Iosif 
(dosar nr. 10039/296/ 2020 aflat pe rolul 
Judecătoriei Satu Mare) născut la data de 
29.01.1960, având ultimul domiciliu 
cunoscut în mun. Satu Mare, str. Balta 
Blonda, nr. 43A, jud. Satu Mare, sens în care 
invit orice persoană să comunice datele pe 
care le cunoaște cu privire la cel dispărut la 
numărul de telefon: 0745.053.925.

SOMAȚII
l In dosarul nr.327/210/2021 al Judecătoriei 
Chișineu Criș cu obiect uzucapiune recla-
manții Cherecheș Daniel și soția Mirela 
Iuliana solicită constatarea că au dobîndit 
proprietatea cu titlu de uzucapiune asupra 
terenului intravilan gol de 1440 mp situat în 
Zărand, nr. 692, jud. Arad înscris în 
CF.303884 fost CF 752 Zărand cu top.199-
200/a. Toți cei interesați în cauză pot formula 
opoziție în 30 de zile de la publicare în 
dosarul cu numărul de mai sus al Judecăto-
riei Chisineu Criș.

DIVERSE
l Just Insolv SPRL notifica intrarea in fali-
ment prin procedura simplificata in dosarul 
nr. 4389 /105 /2020, Tribunal Prahova, 
conform Sentintei nr. 117   / 03.03.2021 
privind pe SC Mionic COM SRL.

l TSK Metal S.R.L.,cu sediul in Timisoa-
ra,Strada N.D. Cocea,Nr. 17,jud. Timiș,a-
nunță elaborarea primei versiuni a planului/
programului  P lanulu i  Urbanis t ic 
Zonal,”P.U.Z.–Zona servicii si depozitare”,-
situat in Municipiul Timisoara,strada Buzia-
sului,nr. 107A,identificat prin CF nr. 434402 
si 434404 și declanșarea etapei de încadrare 
pentru obținerea avizului de mediu. Consul-
tarea primei versiuni a planului/ progra-
mului  se  poate  real iza  la  adresa 
proiectantului planului/programului, locali-
tatea Timișoara, str. Banu Mărăcine, nr. 
13A,zilnic între orele 09:00-12:30.Comenta-
riile și sugestiile se vor transmite în scris la 
sediul APM Timiș,str. B-dul Liviu Rebreanu, 
nr.18-18A,în termen de 15 zile calendaristice 
de la data prezentului anunt.

l Stefan Ionel-Robert, titular al PUZ-con-
struire hale dezmembrari auto si utilaje, 
depozitare, birouri, showroom pentru 
vanzare piese auto si utilitati, in localitatea: 
Dascalu, Tarla. 40, Parcela.157/31, anunta 
publicul interesat asupra:Deciziei etapei de 
incadrare luata in cadrul sedintei Comite-
tului Special constituit din data de: 
19.08.2020, urmand ca prima versiune a 
planului sa fie supusa procedurii  de adop-
tare de catre autoritatile competente, fara 
aviz de mediu. Observatii/comentarii si 
sugestii se primesc in scris la sediul 

A.P.M.Ilfov (tel.021/4301523) in termen de 
10.zile calendaristice de la  publicarea  anun-
tului.

l Composesoratul de pădure Măgura - 
Călățele având sediul în localitatea Călățele 
nr. 189, în calitate de titular, anunță publicul 
interesat asupra declanșării etapei de înca-
drare în vederea obținerii avizului de mediu 
conform HG 1076/ 2004 pentru “Amenaja-
mentul silvic U.P. II Dealu Botii”, jud. Cluj. 
Prima versiune a planului poate fi consultată 
la sediul titularului și la sediul APM Cluj. 
Publicul interesat poate transmite, în scris, 
comentarii și sugestii în termen de 15 zile de 
la data publicării prezentului anunţ, la APM 
Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 99, bl. 
9B, cod 400609, fax: 0264 412 914, e-mail: 
office@apmcj.anpm.ro în zilele de luni - joi, 
între orele 9:00 - 14:00 și vineri între orele 
9:00 - 12:00.

l Composesoratul Urbarial Ciuleni și 
Parohia Ortodoxă Ciuleni” având sediul în 
localitatea Ciuleni nr. 52, în calitate de titu-
lari, anunță publicul interesat asupra declan-
șării etapei de încadrare în vederea obținerii 
avizului de mediu conform HG 1076/ 2004 
pentru “Amenajamentul silvic U.P. I 
Ciuleni”, jud. Cluj. Prima versiune a 
planului poate fi consultată la sediul titula-
rilor și la sediul APM Cluj. Publicul interesat 
poate transmite, în scris, comentarii și 
sugestii în termen de 15 zile de la data publi-
cării anunţului, la APM Cluj-Napoca, Calea 
Dorobanților nr. 99, bl. 9B, cod 400609, fax: 
0264 412 914, e-mail: office@apmcj.anpm.ro 
în zilele de luni - joi, între orele 9:00 - 14:00 și 
vineri între orele 9:00 - 12:00.

l Degeratu Aura Cătălina și Poenaru Dorin 
Mihail, în calitate de titulari, anunță publicul 
interesat asupra declanșării etapei de înca-
drare în vederea obținerii avizului de mediu 
conform HG 1076/ 2004 pentru “Amenaja-
mentul silvic al U.P. IX Rușețu”,  comuna 
Moroeni, județul Dâmbovița. Prima versiune 
a planului poate fi consultată la sediul, la 
APM Dâmbovița, Târgoviște, Calea 
Ialomiței nr. 1, cod 130142, fax: 0245 213 
944, e-mail: office@apmdb.anpm.ro în zilele 
de luni - joi, între orele 9:00 - 14:00 și vineri 
între orele 9:00 - 12:00. Observaţii/ comen-
tarii și sugestii se primesc în scris la sediul 
APM Dâmbovița, în termen de 15 zile de la 
data publicării anunţului.

l SC DIB COM INTER SRL, titular al 
proiectului „Schimbarea destinației din 
spațiu birouri/servicii în locuire- regim hote-
lier a etajelor 3, 4 și 5 din cadrul imobilului 
cu functiune mixtă existent, cu regim de 
înălțime 3S+P+12E duplex”, anunţă 
publicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către APM București, 
în cadrul procedurii de evaluare a impac-
tului asupra mediului: nu se supune evalu-
ării impactului asupra mediului, pentru 
proiectul „Schimbarea destinației din spatiu 

birouri/servicii în locuire- regim hotelier a 
etajelor 3, 4 și 5 din cadrul imobilului cu 
functiune mixtă existent, cu regim de înăl-
țime 3S+P+12E duplex”, propus a fi 
amplasat în București, sector 2, Șoseaua 
Fundeni, nr.159. Proiectul deciziei de înca-
drare și motivele care o fundamentează pot 
fi consultate la sediul APM București din 
București, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.1, 
în zilele de luni-vineri, între orele 09.00-
12.00, precum și la următoarea adresă de 
internet: http://apmbuc.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 autorităţii competente 
pentru protecţia mediului.

ADUNĂRI GENERALE
l S.C. Universalcoop S.R.L., Str. serg. Nuţu 
Ion nr. 8-12, sector 5, București, tel. 
0745.11.90.72; Fax 021.310.63.51, Nr. Reg. 
Com. J40/5336/1991, C.U.I. RO404793, 
Capital social: 661.410 Lei, Convocator: 
Consiliul de Administraţie al S.C. Universal-
coop S.R.L., în temeiul prevederilor Actului 
Constitutiv Actualizat și a prevederilor Legii 
31/1990 republicată, convoacă la sediul 
societăţii din Str. serg. Nuţu Ion nr. 8-10, 
sector 5, București, Adunarea Generală a 
Asociaţilor pe data de 23 Martie 2021 ora 
13.00 cu următoarea ordine de zi: 1).Tran-
sferul părților sociale ca urmare a decesului 
asociatului Popescu Ion, către moștenitorul/ 
moștenitorii acestuia. 2).Cesiunea unui 
număr de părți sociale de la moștenitorul/ 
moștenitorii asociatului Popescu Ion de către 
asociatul Dursun Altînîșîk sau cu acordul 
acestuia către un alt asociat. În cazul neîn-
trunirii cvorumului pentru prima convocare, 
a doua convocare AGA va avea loc pe data 
de 24 Martie 2021 ora 13:00 la sediul socie-
tăţii din Str. serg. Nuţu Ion nr. 8-10, sector 5, 
București cu aceeași ordine de zi, fără altă 
notificare a asociaţilor. Administratori, 
Hanganu A. Eugen– Cristian, Oros Iuliana 
Cristina

l Președintele Obștei Moliviș conform 
prevederilor articolului nr.19 din statutul 
obștei convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară în data de 28.03.2021 ora 11:00 la sediul 
Obștei Moliviș din comuna Malaia, strada 
Podul Șipotului, nr.15, cu următoarea ordine 
de zi: 1. Modificarea statutul Obștei Moliviș 
(abrogarea conform legii 276/2020)- 
Adunarea Generală poate avea loc și prin 
mijloace electronice de comunicare directă la 
distanță, votul poate fii dat și prin scrisoare 
recomandată. 2. Aprobarea bilanțului aferen 
anului 2020: -aprobarea distribuiri venituri; 
-descărcarea de gestiune. Pentru Adunarea 
Generală din data de 28.03.2021 au drept de 
vot toți membri din anexa nr.54 înscriși la 
Judecătoria Brezoi și moștenitorii acestora 
care au atestat acest drept conform art.8 din 
Statutul Obștii Moliviș. Buletinul de vot va fi 
transmis de conducerea Obștii Moliviș prin 

scrisoare recomandată cu 10 zile înainte de 
Adunarea Generală. În cazul în care până la 
data de 28.03.2021 nu se întrunește 
Cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Gene-
rală este convocată pe data de 04.04.2021 la 
ora 11:00 în același loc cu aceleași date de 
referință și cu aceeași ordine de zi. Condu-
cerea Obștii Moliviș.

l Convocator: Consiliul de Conducere al 
Fundaţiei pentru Tineret a Municipiului 
București, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare și cu art.11 alin.(1) din 
Regulamentul Intern de Organizare și Func-
ţionare (RIOF) al FTMB, convoacă, în data 
de 14.04.2021 orele 18:00, la sediul FTMB 
din București, Calea Șerban Vodă nr. 213, 
sector 4- Tehnic Club, Adunarea Generală 
Ordinară a Organizaţiilor de/pentru Tineret 
a FTMB cu următoarea Ordine de Zi: (1)
Admiterea de noi organizaţii de/pentru 
tineret ca membri în cadrul Adunării Gene-
rale a FTMB și implicit modificarea și 
completarea RIOF-ului. (2)Raport de activi-
tate al Consiliului de Conducere pentru 
perioada 01.01.2020- 31.12.2020. (3) Apro-
barea Situaţiilor Financiare anuale la 
31.12.2020, ce includ bilanţul contabil, contul 
de profit și pierdere, repartizarea rezultatului 
exerciţiului financiar, situaţia activelor 
imobilizate, însoţite de Raportul de gestiune 
și Raportul Comisiei de Cenzori. (4)Apro-
barea Bugetului de venituri și cheltuieli pe 
anul 2021 și a Calendarului de proiecte 
proprii și în parteneriat ale FTMB pe anul 
2021. (5)Propuneri completare RIOF. (6)
Aprobarea Ghidului de Finanţare pentru 
proiectele proprii și în parteneriat pe care 
FTMB le va desfășura începând cu anul 
2022. În cazul în care la data și ora stabilite 
nu se întrunește cvorumul necesar, Adunarea 
Generală Ordinară a Organizatiilor de/
pentru Tineret a FTMB este reconvocată 
pentru data de 15.03.2021, orele 18:00 la 
aceeași adresă și cu aceeași ordine de zi. 
Organizaţtiile membre în Adunarea Gene-
rală a Organizaţiilor de/pentru Tineret a 
FTMB vor delega reprezentanţi pentru 
participarea la ședinţa Adunării Generale, 
printr-un mandat scris ce va fi înaintat 
pentru înregistrare până la data prezentării 
pentru participarea la ședinţă. Relaţii supli-
mentare la tel.: 021/335.13.72; fax: 
021/410.70.72; 0752.304.667- Georgiana 
Lica- Secretar General FTMB; e-mail 
office@ftmb.ro.

l Președintele Consiliului de Adminis-
trație, având în vedere Hotărârea Consi-
liului de Administrație nr.336/09.03.2021 cu 
privire la convocarea AGEA a Semrom 
Oltenia SA, cu sediul în Craiova, str.
Eugeniu Carada, nr.7, județul Dolj, înregis-
trată la Oficiul Registrului Comerțului sub 
nr.J16/556/1998, având CUI:RO10610146,  
convoacă în  conformitate cu prevederile 
art.117 din Legea 31/1990, ale Legii 
297/2004 privind piața de capital, ale Legii 
24/2017 privind emitenții de instrumente 

financiare și operațiuni de piață, ale regle-
mentărilor ASF și ale Actului constitutiv, 
Adunarea Generală Extraordinară a Acțio-
narilor înscriși în evidențele societății la 
data de referință 01.04.2021, pentru data de 
15.04.2021, ora 12:00, la sediul societății din 
Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, județul 
Dolj, având următoarea Ordine de zi: 
1.Aprobarea vânzării activului situat în 
localitatea Caracal, str.Silozului, nr.8, 
Incinta 1, Județul Olt, bun imobil format 
din teren intravilan  și construcții în supra-
față măsurată de 9.554mp, având număr 
cadastral 58118, intabulat în Cartea 
Funciară nr.58118 a localității Caracal, 
județul Olt, către Societatea Biz Solutions 
SRL la prețul de 209.000Euro, fără TVA. 
2.Împuternicirea Consiliului de Adminis-
trație al Semrom Oltenia SA în vederea 
stabilirii modalității de vânzare, a negocierii 
clauzelor contractuale, precum și pentru 
îndeplinirea tuturor formalităților în 
vederea încheierii actelor necesare pentru 
punerea în aplicare a punctului 1 și 
semnarea contractului. 3.Aprobarea datei 
de 14 mai 2021 ca dată de înregistrare 
conform art.86, alin.1 din Legea nr.24/2017 
și art.2 alin.2 lit.f din Regulamentul ASF 
nr.5/2018; 4.Aprobarea datei de 13 mai 2021 
ca  dată „ex data”, așa cum este definită de 
prevederile art.2 alin 2 lit.h și art.178 alin.1 
din Regulamentului ASF nr.5/2018. 5.
Desemnarea d-lui Parghel Laurențiu-Di-
rector General, să reprezinte și să semneze 
în numele acționarilor documentele nece-
sare privind înregistrarea hotărârii AGEA 
la Registrul Comerțului și publicarea în 
Monitorul Oficial al României.  La 
Adunarea Generală Extraordinară a Acțio-
narilor sunt îndreptățiți să participe și să 
voteze acționarii Societății înregistrați la 
sfârșitul zilei de 01.04.2021, considerată 
dată de referință, în Registrul Acționarilor 
ținut de „Depozitarul Central SA”. În situ-
ația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la 
data primei convocări, se convoacă o nouă 
Adunare pentru data de 16.04.2021, la 
aceeași oră, în același loc și cu aceeași 
ordine de zi. Data de referință stabilită mai 
sus pentru participarea la vot a acționarilor 
în cadrul Adunării rămâne valabilă. La 
data convocării capitalul social al societății 
este de 1.116.425,60Lei format din 
11.164.256 acțiuni nominative, demateriali-
zate, cu valoare nominală de 0,10Lei, 
fiecare acțiune dând dreptul la un vot în 
AGEA. Unul sau mai mulți acționari repre-
zentând, individual sau împreună, cel puțin 
5% din capitalul social are/au: -dreptul de a 
introduce, în termen de cel mult 15 zile de 
la data publicării convocării, puncte pe 
ordinea de zi a adunării generale, cu 
condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o 
justificare sau de un proiect de hotărâre 
propus spre adoptare de adunarea generală; 
-dreptul de a prezenta, în termen de cel 
mult 15 zile de la data publicării convocării, 
proiecte de hotărâre pentru punctele incluse 
sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de 
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zi a adunării generale. Cererile întocmite 
în vederea exercitării drepturilor mai sus 
menționate vor cuprinde în mod obliga-
toriu, pe fiecare pagină, mențiunea scrisă 
c l a r  c u  m a j u s c u l e :  P E N T R U 
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAOR-
DINARĂ A  ACȚIONARILOR DIN 
DATA DE 15/16.04.2021 și vor fi trans-
mise în termen de max 15 zile de la publi-
carea convocatorului în Monitorul Oficial: 
1. prin poșta sau curierat, la sediul Socie-
tății din Craiova, str.Eugeniu Carada, nr. 
7, Dolj- în original; 2.prin e-mail, ca 
mijloc electronic, la adresa: office@semro-
moltenia.ro în format pdf. căruia i s-au 
încorporat, atașat sau asociat logic 
semnăturile electronice ale acționarilor 
solicitanți, cu respectarea condițiilor 
prevăzute de Legea nr.455/2001. Pentru ca 
propunerile de completare a ordinii de zi 
să fie considerate valabile este obligatoriu 
ca acestea să fie însoțite de dovada cali-
tății de acționar- în original (extras de 
cont emis de Depozitarul Central cu cel 
mult 48 de ore anterior depunerii cererii), 
precum și de documentația care atestă 
identitatea reprezentantului legal al acțio-
narului care face propunerea/propunerile 
(cu excepția situației în care verificarea 
identității sau a calității persoanei semna-
tare reiese din certificatul atașat semnă-
turii electronice utilizate sau din alte acte 
depuse), conform următoarelor reguli de 
identificare: a)pentru acționarii persoane 
fizice este necesară copia actului de iden-
titate, certificată conform cu originalul 
(prin menționarea „conform cu origi-
nalul” urmată de semnătura olografă). În 
cazul acționarilor persoane fizice fără 
capacitate legală de exercițiu, actul de 
identitate al persoanei fizice care are cali-
tatea de reprezentant legal și copie legali-
zată a actului care dovedește calitatea de 
reprezentant legal; b)pentru acționarii 
persoane juridice române: -copie act de 
identitate al reprezentantului legal, certi-
ficată conform cu originalul (prin mențio-
narea „conform cu originalul”, urmată de 
semnătura olografă); -calitatea de repre-
zentant va fi verificată în registrul Acțio-
narilor întocmit de Depozitarul Central 
pentru data de referință. În cazul în care 
informațiile din Registrul Acționarilor 
întocmit de Depozitarul Central pentru 
data de referință nu permit identificarea 
reprezentantului legal al acționarului 
persoană română, identificarea poate fi 
făcută în baza unui certificat constatator 
eliberat de Registrul Comerțului, în 
original sau copie conformă cu originalul, 
emis de către o autoritate română compe-
tentă. Documentele care atestă calitatea 
de reprezentant legal trebuie să fie emis 
cu cel mult 3 luni înainte de data publi-
cării convocatorului adunării; c)pentru 
acționarii persoane juridice străine: -copie 
act de identitate al reprezentantului legal, 
certificată conform cu originalul (prin 
menționarea „conform cu originalul”, 
urmată de semnătura olografă); -calitatea 

de reprezentant va fi verificată în registrul 
Acționarilot întocmit de Depozitarul 
Central pentru data de referință. În cazul 
în care informațiile din Registrul Acționa-
rilor întocmit de Depozitarul Central 
pentru data de referință nu permit identi-
ficarea reprezentantului legal al acționa-
rului  persoană jur idică  s tră ină, 
identificarea poate fi făcută pe baza docu-
mentelor care atestă calitatea de repre-
zentant legal al persoanei juridice străine, 
anume document cu rol similar certifica-
tului constatator emis de Registrul 
Comerțului eliberat de către autoritatea 
competentă din statul în care acționarul 
persoană juridică străină este înmatri-
culat legal. Aceste documente trebuie 
emise/eliberate cu cel mult 3 luni anterior 
datei publicării Convocatorului Adunării, 
urmând a fi prezentate în original sau 
copie legalizată; d)pentru acționari de 
tipul organismelor fără personalitate juri-
dică: -copie act de identitate al reprezen-
tantului legal, certificată conform cu 
originalul (prin menționarea „conform cu 
originalul”, urmată de semnătura 
olografă); -calitatea de reprezentant va fi 
verificată în registrul Acționarilor 
întocmit de Depozitarul Central pentru 
data de referință. În cazul în care infor-
mațiile din Registrul Acționarilor 
întocmit de Depozitarul Central pentru 
data de referință nu permit identificarea 
reprezentantului legal, identificarea poate 
fi făcută și pe baza  documentele care 
atestă calitatea de reprezentant legal, 
emis de autoritatea competentă sau orice 
alt document care atestă aceasta calitate, 
în conformitate cu prevederile legale. În 
situația în care cererea este semnată de 
reprezentantul legal/un împuternicit al 
acționarului, aceasta va fi însoțită de 
copia actului de identitate al reprezentan-
tului legal/împuternicitului, certificată 
conform cu originalul (prin menționarea 
„conform cu originalul”, urmată de 
semnătura olografă). Toate documentele 
prezentate într-o limbă străină, cu 
excepția documentelor de identitate vor fi 
însoțite de traducerea legalizată a aces-
tora și trebuie să îndeplinească cerințele 
prevăzute de legea română pentru a fi 
recunoscute. Acționarii își pot exercita 
drepturile prevăzute de art.198 din Regu-
lamentul ASF 5/2018 până cel mai târziu 
la data ședințelor inclusiv. Informații 
detaliate privind drepturile acționarilor 
menționate mai sus sunt disponibile pe 
site-ul www.semromoltenia.ro. Societatea 
va formula un răspuns general pentru 
întrebările cu același conținut și va fi 
disponibil pe pagina de internet. Materia-
lele ce urmează să fie prezentate și apro-
bate în cadrul ședinței se vor af la la 
dispoziția acționarilor începând cu 
15.03.2021. Formularele de împuternicire, 
buletinele de vot prin corespondență, 
procedura privind exercitarea dreptului 
de vot și proiectul/proiectele de hotărâri 
ale Adunării vor fi puse la dispoziția acți-

onarilor începând cu data de 15.03.2021, 
în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare, la sediul societății din Craiova, 
str. Eugeniu Carada, nr. 7, Dolj, de luni 
până vineri, între orele 09:00-16:00, 
respectiv pot fi consultate/descărcate și de 
pe pagina de internet a societății: www.
semromoltenia.ro. Acționarii pot solicita, 
în scris, copii ale acestor documente. 
Exercitarea acestui drept se va face cu 
respectarea modalităților de transmitere 
și a procedurii de identificare a acționa-
rilor menționate mai sus pentru cazul 
exercitării drepturilor prevăzute de Regu-
lamentul ASF nr.5/2018. Acționarii 
înscriși în registrul acționarilor la data de 
referință pot participa la Adunare și exer-
cita dreptul de vot personal, prin repre-
zentant sau prin corespondență. 
Acționarii persoane fizice pot participa la 
Adunare și iși pot exercita dreptul de 
votul prin simpla probă a identității aces-
tora, făcută cu actul de identitate, 
prezentat în original. Acționarii persoane 
juridice, entitățile fără personalitate juri-
dică precum și persoanele fizice fără 
capacitate de exercițiu participă la 
Adunare și își pot exercita deptul de vot 
prin reprezentanții lor legali, în conformi-
tate cu Regulile de Identificare de mai 
sus. Reprezentarea acționarilor în 
Adunare se poate face și prin alte 
persoane decât acționarii, pe bază de 
împuternicire specială  sau generală 
emisă conform reglementarilor ASF. Acți-
onarii persoane fizice, care nu au capaci-
tate legală, pot fi reprezentați prin 
reprezentanții lor legali care, la rândul lor, 
pot da împuternicire specială întocmită în 
conformitate cu prevederile reglementă-
rilor ASF. Desemnarea reprezentanților 
acționarilor se poate face printr-o împu-
ternicire specială în format pdf. căreia i 
s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat 
logic o semnatură electronică cu respec-
tarea condițiilor prevăzute de Legea 
nr.455/2001 transmisă prin e-mail la 
adresa: office@semromoltenia.ro. În cazul 
în care semnătura electronică aparține 
reprezentantului legal al unui acționar, 
această calitate trebuie să fie precizată în 
certificatul semnăturii electronice. Vor fi 
luate în considerare doar împuternicirile 
depuse la sediul SEMROM OLTENIA  
SA, precum și notificările electronice de 
desemnare a reprezentanților, primite 
până cel târziu 13.04.2021, ora 12:00. 
Acţionarii pot acorda o împuternicire 
generala valabilă pentru o perioadă care 
nu va depăși 3 ani, permiţând reprezen-
tantului său a vota în toate aspectele 
aflate în dezbaterea adunărilor generale 
ale acţionarilor a uneia sau mai multor 
societăţi identificate în împuternicire, 
inclusiv în ceea ce privește acte de dispo-
ziţie, cu condiţia ca împuternicirea 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, 
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înainte de prima lor utilizare, se depun la 
societate cu 48 de ore înainte de adunarea, 
în copie, cuprinzând menţiunea conformi-
tăţii cu originalul sub semnătura reprezen-
t a n t u l u i .  C o p i i  c e r t i f i c a t e  a l e 
împuterniciților sunt reţinute de societate, 
făcându-se menţiune despre aceasta în 
procesul-verbal al adunării generale. Acţio-
narii nu pot fi reprezentaţi în adunarea 
generală a acţionarilor pe baza unei împu-
terniciri generale de către o persoană care 
se află într-o situaţie de conflict de interese, 
în conformitate cu prevederile din Legea 
nr.24/2017. Acționarii pot vota în cadrul 
Adunării și prin corespondență. Vor fi luate 
în considerare doar buletinele de vot prin 
corespondență primite până la data de 
13.04.2021, ora 12:00 și transmise cu respec-
tarea următoarelor condiții: 1. buletine de 
vot  transmise în plic închis ce va avea 
mențiunea „vot prin corespondență”  prin 
poșta sau curier la sediul social din Craiova, 
str. Eugeniu Carada, nr. 7, Dolj întocmite 
conform Procedurii privind exercitarea 
dreptului de vot, cu respectarea identificării 
persoanelor conform Regulilor de identifi-
care; 2. buletine de vot în format pdf. căruia 
i s-a încorporat, atașat sau asociat logic o 
semnătură electronică cu respectarea condi-
țiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001 trans-
mise prin e-mail la adresa: office@
semromoltenia.ro. În cazul în care semnă-
tură electronică aparține reprezentantului 
legal al unui acționar, această calitate 
trebuie precizată în certificatul semnăturii 
electronice;  3. buletine de vot depuse 
personal la sediul societății cu semnătura 
acționarului persoană fizică sau, dupa caz, 
a reprezentantului legal al acționarului 
persoană juridică (identificat conform 
Regulilor de identificare), certificată prin 
semnătura persoanei desemnate special în 
acest sens de Consiliul de Administrație al 
SEMROM OLTENIA SA.

IMOBILIARE VÂNZĂRI
l Subscrisa Domeniile Viticole Apold SRL, 
cu sediul în Apoldu de Sus, strada Princi-
pală, nr. 352, având CUI: RO34024381, 
J32/55/2015, proprietar al imobilului înscris 
în CF 104351 Miercurea Sibiului, sat Apoldu 
de Sus, cu suprafața de 1.534mp, intravilan, 
dorește să vândă imobilul descris anterior. 
Prețul este negociabil. Contact la telefon: 
0746.468.367.

LICITAȚII
l Agenția Națională de Administrare a 
Bunurilor Indisponibilizate declanșează 
procedura privind închirierea a unui imobil 
-spațiu de depozitare -cu o suprafață utilă de 
minimum 2000 mp, în București sau în jud. 
Ilfov. Spațiul trebuie să fie ușor accesibil, dotat 
cu utilități, acoperit, păzit, să dețină autoriza-
țiile necesare utilizării. Condițiile tehnice 
minime și documentele obligatorii sunt deta-
liate în caietul de sarcini. Numărul minim de 

candidați: un candidat. Departajarea candi-
daților care îndeplinesc condițiile minime 
prevăzute în caietul de sarcini se va face în 
funcție de prețul cel mai scăzut. Adresă depu-
nere oferte: București, sector 3, bd. Regina 
Elisabeta nr.3, etaj 3. Termen limită pentru 
depunere oferte: 31.03.2021, ora: 17:00. Infor-
mații privind documentația de atribuire: 
0372.573.000, https://anabi.just.ro

l  CABINETUL INDIVIDUAL DE 
INSOLVENȚĂ BRĂNICI MARIUS, repre-
zentat prin BRĂNICI Marius, în calitate de 
lichidator judiciar al societății S.C. PETY 
ARNOS S.R.L., organizează licitație publică 
cu strigare, model competitiv, în vederea 
valorificării bunului imobil reprezentat de 
suprafața de teren de 277 mp având cate-
goria de folosință curți construcții pe care se 
află amplasată construcția C 599/5/2 – spațiu 
industrial, situat în intravilanul mun. Fălti-
ceni, str. Tărăncuței nr. 19, jud. Suceava, 
aparținând S.C. PETY ARNOS S.R.L. 
Prețul de strigare de la care începe licitația 
este de 187.316 LEI (38.960 EUR). Licitația 
va avea loc în data de 23.03.2021, ora 10:00, 
la sediul lichidatorului judiciar din mun. 
Iași, str. Anastasie Panu nr. 50, bl. H3, parter, 
jud. Iași. În caz de nevalorificare, licitația se 
va relua în datele de 02.04.2021, ora 10:00, 
respectiv 16.04.2021, ora 10:00. Informații: 
Brănici Marius 0745.821.068.

l 1.Informaţii 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 Pui, Pui, Str. Republicii, 
nr.64, județul Hunedoara, telefon/fax 
0254/779.101 /0254/779.009, e-mail: primari-
apui@gmail.com, cod fiscal 4374059. 2.Data 
publicării anunțului de vânzare în Monitorul 
Oficial al României, Partea a VI-a: 
1 5 . 1 2 . 2 0 2 0 ,  c o n f o r m  O . U . G . 
nr.57/03.07.2019. 3.Criteriile utilizate pentru 
determinarea ofertei câștigătoare: cel mai 
mare preț ofertat. 4.Numărul ofertelor 
primite și al celor declarate valabile: 2 oferte 
primite, 2 oferte declarate valabile. 5.Denu-
mirea/numele și sediul/adresa ofertantului a 
cărui ofertă a fost declarată câștigătoare: 
Rex Software S.R.L., cu sediul în oraș 
Bragadiru, Strada Ghioceilor, nr.7, etaj 1, 
județul Ilfov. 6.Denumirea, adresa, numărul 
de telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Secția de Contencios Adminis-
trativ a Tribunalului Județean Hunedoara, 
Deva, Str. 1 Decembrie 1918, nr.35, judetul 
Hunedoara, telefon 0254/211.574, fax 
0254/216.333, email: lbenta@just.ro. 7. Data 
informării ofertanților despre decizia de 
stabilire a ofertei câștigătoare: 07.01.2021. 
8.Data transmiterii anunțului de atribuire 
către instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 10.03.2021.

l Comuna Ostroveni, cu sediul în com.Ostro-
veni, jud.Dolj, CUI:4554254, tel.0251.337.366; 
fax: 0251.337.866, comunaostroveni@yahoo.
com, persoană de contact: Predus Silviu, 
anunţă închiriere: 1.Suprafaţa 45mp (Cabinet 
medical 16mp, anexa grup sanitar 20mp și 
9mp căi de acces, situat în incinta Dispensar 
uman Lișteava, ce aparţine domeniului public 
amplasat în comuna Ostroveni, sat Lișteava) 
pentru închiriere. Documentaţia de închi-
riere/caietul de sarcini se poate obţine de la 
sediul Primăriei Ostroveni, strada Libertăţii 
nr.253, în baza unei solicitări scrise Comparti-
ment Achiziţii Publice, telefon: 0251.337.366. 
Ofertele pot fi depuse la sediul Primăriei 
Ostroveni, judeţul Dolj, până la ora 10.00, în 
plic închis. Data limită de depunere a ofer-
telor: 29.03.2021, ora 10:00. Ofertele se vor 
depune la registratura sediul Primăriei Ostro-
veni. Ofertele se depun într-un singur exem-
plar. Licitația (deschiderea ofertelor) se va 
desfășura la sediul Primăriei Ostroveni 
30.03.2021, sala mare, ora 12:00. Soluţionarea 
litigiilor aparute în legătură cu atribuirea, 
încheierea, executarea, modificarea și înce-
tarea contractului de închiriere, precum și a 
celor privind acordarea de despăgubiri se 
realizează potrivit prevederilor legii 
nr.554/2004 privind contenciosul adminis-
trativ, cu modificările ulterioare. Acţiunea în 
justiţie se introduce la secţia de contencios 
administrativ a Tribunalului Dolj. Împotriva 
hotărârii Tribunalului se poate declara recurs 
la secţia de concencios administrativ a Curţii 
de Apel, conform prevederilor legale.

l 1.Informaţii generale privind autoritatea 
contractantă: Unitatea Administrativ Terito-
rială Copșa Mică, cu sediul administrativ în 
Copșa Mică, cod poștal 55400, Aleea Casta-
nilor, județul Sibiu, cod fiscal 4406207, 
telefon 0269/840.120,  int .109,  fax 
0269/840.149, e-mail: primaria_copsa@
birotec.ro, e-mail persoana de contact: urba-
nism@copsa-mica.ro. 2.Informaţii generale 
privind obiectul închirierii: Spațiul propus 
este situat în orașul Copșa Mică, str.1 
Decembrie CT2 (fosta centrală termică), cu 
destinație comercială sau ecomonică. Spațiul 
are o suprafață de 26.42mp, este amplasat în 
interiorul clădirii CT2 aflat în domeniul 
privat al U.A.T.Copșa Mică. Închirierea se 
face conform art.333,  art .335 din 
O.U.G.57/2019 și conform Hotărârii Consi-
liului Local nr.14/23.02.2021. 3. Informații 
privind documentația de atribuire: se regă-
sesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea 
prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentaţiei de 
atribuire: -la cerere, de la sediul instituției, 
sau electronic prin e-mail; 3.2. Denumirea și 
adresa serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de 
atribuire: Se poate obține de la Comparti-
mentul Urbanism din cadrul Primăriei 
Copșa Mică, Orașul Copșa Mică, Aleea 
Castanilor, nr. 8, jud. Sibiu; 3.3. Costul și 

condiţiile de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul: gratuit; 3.4. Dată 
limită privind solicitarea clarificărilor: 
18.03.2021, ora 14:00; 4. Informații privind 
ofertele: 4.1. Data limită de depunere a ofer-
telor: 30.03.2021, ora 16:00. 4.2. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Primăria Copșa 
Mică, orașul Copșa Mică, Aleea Castanilor, 
nr.8, jud.Sibiu, registratură. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: 1 exemplar; 5. Data și locul la care se 
va desfășură ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 31.03.2021, ora 11:00, Primăria 
Orașului Copșa Mică, Aleea Castanilor, nr.8. 
6. Instanța competentă în soluționarea litigi-
ilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Judecătoria Mediaș, str.Unirii, 
nr.10, loc.Mediaș, jud.Sibiu, telefon: 
0268/845.048, fax: +40269.846.707,  E-mail: 
jud.medias@just.ro. 7. Data transmiterii 
anunțului de licitație către instanțele abili-
tate, în vederea publicării: 04.03.2021.

PIERDERI
l Pierdut card tahograf pe numele SC Ceta-
groil SRL. Se declară nul.

l Pierdut Diplomă de coordonator de trafic, 
eliberată de ARR Argeș, pe numele Matei 
Aida Alexandra, din comuna Coșești, sat 
Leicești, jud. Argeș. 

l Colegiul Tehnic Samuil Isopescu Suceava 
anunță pierderea Avizului de constituire și a 
Autorizației de funcționare aferente Certifi-
catului de Identitate Sportivă a structurii 
sportive Grupul Școlar „Samuil Isopescu” 
Suceava, identificate cu SV/A1/00151/2001, 
nr.CIS nr.0000250/23.11.2001. Le declar 
nule.

l Școala Gimnazială nr.3 Suceava anunță 
pierderea Avizului de constituire și a Auto-
rizației de funcționare aferente Certificatului 
de Identitate Sportivă a structurii sportive 
Școala cu Clasele I-VIII nr.3 Suceava, iden-
t if icate  cu SV/A1/00101/2001,  nr.
CIS nr.0001010/23.11.2001. Le declar nule.

l Dinamic Insolv IPURL în calitate de lichi-
dator al S. Ingathletic Group  SRL Bistrita - 
CIF 38723153, J06/52/2018, anunta 
pierderea urmatoarelor acte emise de ONRC 
BN: - certificat de inmatriculare al  SC 
Ingathletic Group SRL; - certificat consta-
tator al SC Ingathletic Group SRL.

DECESE
l Pe 9 martie s-a stins din viață dragul 
nostru soț, socru, bunic și străbunic Vicea-
miral (r) Ing. Nicolae Hîrjeu. Îl vom iubi 
mereu și va rămâne veșnic în sufletele 
noastre. Înhumarea va avea loc joi 
11.03.2021, ora 15:00, Cimitirul Militar 
Ghencea 3 situat în Drumul Cooperativei, 
nr. 110, din București.
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