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OFERTE SERVICIU
l Bio Fruit Follies SRL, CUI: 39786389, 
din Covasna, angajează muncitori neca-
lificați în agricultură. CV pe: office@
jobtips.ro

l SC Select Turism SRL, CUI: 14771536 
din București angajează ajutor bucătar. 
CV pe: office@jobtips.ro

l SA.HI.KO Express Delivery SRL 
angajăm curieri/ l ivratori pentru 
sectorul de food delivery. Program 8 h/
zi, L-V, weekend opțional. Salariul 
2 .5 0 0 Lei  +b onusur i .  D et a l i i  la 
tel.0748.857.070. Disponibil pentru 
orașele:  București, Cluj, Timișoara.

l Pikanore SRL anunta vacantarea 
urmatoarelor posturi: 5 posturi de 
muncitor necalificat in constructii, 5 
posturi de zidar rosar-tencuitor, 4 
posturi de mecanic utilaj si 1 post de 
sudor. CV-urile se pot depune la adresa 
de mail: chr.esat@gmail.com, pana la 
data de 13.07.2022.

l SC Euroecologic Impex SRL, având 
CUI: 28344900, cu sediul în Sat Podu 
Turcului, Comuna Podu Turcului, Str.
Tudor Vladimirescu, Nr.14, Ap.2, 
Județul Bacău, angajează: Muncitor 
manipulare și pregătire furaje, cu cod 
COR 921301- 4 posturi. Cerințe: studii 
medii, cunoștințe de limba engleză, 
cunoștințe în domeniul zootehniei. 
Selecția are loc în data de 12.07.2022, 
ora 10.00, la sediul societății.

l SC Feruccio Construct SRL, având 
CUI: 30392054, cu sediul în Sat Brazii 
de Sus, Comuna Brazi, Strada Trandafi-
rilor, Nr.33G, Etaj 1, Județ Prahova, 
angajează: Fierar betonist cu cod COR 
711402- 1 post. Cerințe: studii medii, 
cunoștințe de limbă engleză, cunoș-
tințe în domeniul construcțiilor. 
Selecția are loc în data de 12.07.2022, 
ora 10.00, la sediul societății.

l SC Patiseria Palma SRL cu sediul in 
Pecica jud Arad angajeaza 1 lucrator 
bucatarie (spalator vase mari) COD COR 
914201. Cerinte: studi 8 clase, cunoas-
terea bucatariei sarbesti (prajitura 
burek). CV-urile se depun la adresa de 
mail patiserii_zoran@yahoo.com pana 
la data de 12.07.2022. Selectia candida-
tilor va avea loc in data de 13.07.2022. 
Info.  Tel 0745330061

l SC Patiseria Nadine&Celine SRL cu 
sediul in Chisineu-Cris jud Arad anga-
jeaza 1 lucrator bucatarie (spalator vase 
mari) COD COR 914201. Cerinte: studi 8 
clase, cunoasterea bucatariei sarbesti 
(prajitura burek). CV-urile se depun la 
adresa de mail patiserii_zoran@yahoo.
com pana la data de 12.07.2022. 
Selectia candidatilor va avea loc in data 
de 13.07.2022. Info.  Tel 0745330061 

l SC Brutarie Patiserie Balcanic SRL cu 
sediul in Bacau jud Bacau angajeaza 2 
lucratori bucatarie (spalator vase mari) 
COD COR 914201. Cerinte: studi 8 clase, 
cunoasterea bucatariei sarbesti (praji-
tura burek). CV-urile se depun la adresa 
de mail patiserii_zoran@yahoo.com 
pana la data de 12.07.2022. Selectia 
candidatilor va avea loc in data de 
13.07.2022. Info.  Tel 0745330061

l Gabion Food SRL angajează 30 de 
lucrători la locațiile din Mangalia: 2 
posturi pizzar; 4 posturi ajutor ospătar; 
4 posturi ajutor de bucătar; 5 posturi 
lucrător bucătărie (spălător vase mari); 
5 posturi menajeră; 10 posturi came-
ristă hotel. Candidații trebuie să aibă 
studii de gimnaziu, să cunoască speci-
f icul postului, să cunoască limba 
engleză la nivel mediu. CV se pot trans-
mite la adresa de e-mail: borcea.
anca@yahoo.com

l Clubul Sportiv Municipal Slatina, cu 
sediul în localitatea Slatina, strada 
Bulevardul Sfântul Constantin Brânco-
veanu, numărul 1, județul Olt, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcției 
contractuale vacante de execuție, pe 
perioadă nedeterminată, de: -Expert 
sportiv, gradul II -(număr posturi: 1) –
Compartiment Coordonare Activități 
Sportive, conform H.G.nr.286/2011. 
Concursul se va desfășura la sediul 
Clubului Sportiv Municipal Slatina, 
B-dul Sf.Constantin Brancoveanu, nr.1, 
Slatina, Jud.Olt, astfel: -depunere 
dosare concurs: în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anun-
țului, respectiv pana la 25.07.2022, ora 
16.00; -selecția dosarelor: 26.07.2022; 
-proba scrisă: 02.08.2022 -ora 10.00; 
-interviul: 05.08.2022 -ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs candi-
dații trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții: Condiții specifice: -studii 
superioare de lungă durată sau de 
scurtă durată de specialitate sportivă, 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă; -minimum 2 ani vechime 
în activitatea specifică de conducere, 
coordonare sau organizare în domeniul 
sportului; -minimum 2 ani vechime în 
specialitatea studiilor sau -studii supe-
rioare de lungă durată sau de scurtă 
durată de  alte specialități, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă; 
-minimum 3 ani vechime în muncă, 
coroborat cu minimum 2 ani de activi-
tate în domeniul sportului, respectiv în 
cadrul organelor de conducere și admi-
nistrare, precum și al colegiilor si comi-
siilor structurilor sportive sau în cadrul 
instituțiilor publice cu activitate în 
domeniul sportului; -minimum 3 ani 
vechime în specialitatea studiilor. 
Relații suplimentare se pot obține la 
Compartiment Juridic, Relații cu 
Publicul, Resurse Umane, de luni până 
joi, între orele 08.00-16.30, vineri între 
orele 08.00-14.00 sau la telefon 
0349/738.657.

l CONPET S.A. Ploiești organizează 
concurs pentru ocuparea unui post 
vacant de manevrant vagoane (COR 
831202) în cadrul Rampei de încărcare 
țiței Pecica (jud. Arad), încheierea 
contractului individual de muncă 
urmând să se facă pe durată nedeter-
minată. Cerințe: - studii de bază: minim 
școală generală; - pregatire profesio-
nală: calificare manevrant + autorizare 
în funcție de manevrant; - alte cerințe: 
aviz medical și psihologic. Persoanele 
interesate sunt rugate să depună la 
secretariatul societății din municipiul 
Ploiești, str. Anul 1848 nr. 1-3 sau la 
adresa de e-mail cariere@conpet.ro, 
până la data de 20.07.2022 (inclusiv): 
cererea de participare la concurs, CV-ul 
și documentele de studii, calificare și 
autorizare, precum și avizul medical și 

psihologic care să ateste îndeplinirea 
condițiilor și cerințelor de ocupare ale 
postului vacant, împreună cu: - copia 
actului de identitate sau orice alt docu-
ment care atestă identitatea; - formu-
larul de informare privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal (de pe 
site-ul site-ul www.conpet.ro secțiunea 
«cariere». Tematica de concurs și/sau 
alte informații privind desfășurarea 
concursului vor fi afișate ulterior pe 
site-ul www.conpet.ro secțiunea 
«cariere». Informații suplimentare se 
pot obține de la Serviciul Resurse 
Umane, telefon 0244/401360, interi-
oare: 2412, 2629 și la adresa de e-mail 
cariere@conpet.ro.

l Anunț privind selecția directorului 
societatii Prelcet SA. Societatea Prelcet 
SA, cu sediul în Ramnicu Valcea, str. 
Industriilor, nr.1, Județul Vâlcea, socie-
tate avand domeniul principal de activi-
tate repararea articolelor fabricate din 
metal, repararea masinilor si echipa-
mentelor – cod CAEN 331, anunță 
începerea procedurii de selecție pentru 
pozitia de director al societatii. Selecția 
se va organiza de către Comitetul de 
nominalizare si remunerare din cadrul 
Consiliului de administratie, cu respec-
tarea prevederilor Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr.109/2011 
privind guvernanța corporativă a între-
prinderilor publice, cu modificările și 
completările ulterioare, la sediul social 
al societății și va consta în depunerea 
de către candidați a unui dosar de 
candidatură însoțit de actele dovedi-
toare a competențelor profesionale, 
declarația de intenție și susținerea unui 
interviu de selecție. A. Calendarul 
selecției. 1. Depunerea dosarului de 
candidatură se va face  în maxim 30 de 
zile de la data publicării anunțului în 
două ziare cu largă răspândire; data 
publicării anunțului este data de refe-
rință pentru celelalte termene din 
Planul de selecție; 2. Selecția dosarelor 
se va face în 2 zile de la termenul limită 
de depunere a candidaturilor, data 
când se va întocmi lista lungă a candi-
daților; 3. Interviul de selecție se va 
susține în termen de maximum 8 zile 
de la data limită de depunerea candi-
daturilor și soluționarea clarificărilor. 4. 
Stabilirea listei scurte a candidaților se 
va face în 3 zile de la data interviului. 5. 
Rezultatul selectării dosarelor se 
afișează la sediul social cu mențiunea 
admis sau respins, însoțită de motivul 
respingerii dosarului, va fi comunicat 
candidaților și în termen de 3 zile de la 
data interviului. 6. Se afișează lista 
scurtă întocmită pe baza selectării 
dosarelor în termen de 3 zile de la data 
interviului. 7. Depunerea declarației de 
intenție se va face în maxim 10 zile de 
la data afișării listei scurte. 8. În 3 zile 
de la termenul limită de depunere a 
Declarației de intenție se organizează 
selecția finală pe bază de interviu a 
candidaților din lista scurtă a candida-
ților care au depus declarații de 
intenție. În cadrul interviului se 
testează abilitățile manageriale ale 
candidaților cu luarea în considerare a 
declarației de intenție. 9. Rezultatul 
selecției finale va fi comunicat candida-
ților care au susținut interviul pe baza 
declarației de intenție. B. Condiții întru-
nite de candidați: a. Cerințe minime: • 
studii superioare de lunga durata 

absolvite cu diploma de licenta; • 
cunoașterea limbii române (scris și 
vorbit); • capacitate deplina de exer-
citiu; • să nu aiba inscrieri in cazierul 
fiscal si judiciar; • minim 5 ani experi-
enta profesionala; • să nu fie funcți-
onar 
public. b. Competențe: - competențe 
de management, etică și integritate, 
gândire strategică, planificare, organi-
zare și capacitate de a lua decizii, 
analiză și comunicare. C. Criterii de 
evaluare: 1. îndeplinirea cerințelor 
minime; 2. competențe specifice secto-
rului; 3. competențe de guvernanță 
corporativă; 4. integritatea candida-
tului; 5. independența candidatului; 6. 
abilități de comunicare interpersonală; 
7. capacitatea de a lua decizii și de a 
evalua impactul acestora; 8. alinierea 
declarației de intenție la scrisoarea de 
așteptări; 9. înscrieri în cazierul judiciar; 
D. Bibliografie: - Legea nr.31/1990 
privind societățile, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.109/2011 privind guvernanța corpo-
rativă a întreprinderilor publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârea nr.722/2016 pentru apro-
barea Normelor metodologice de apli-
care a unor prevederi din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 
privind guvernanța corporativă a între-
prinderilor publice. E. Conținutul dosa-
rului de candidat. 1. Cererea de 
înscriere, ce cuprinde în mod obliga-
toriu un OPIS al documentelor dosa-
rului; 2. CV în format Europass; 3. Copie 
act identitate; 4. Copiile documentelor 
care să ateste nivelul studiilor și ale 
altor acte care atestă efectuarea unor 
specializări; 5. Copia carnetului de 
muncă sau, după caz, adeverințele care 
atestă vechimea în specialitatea studi-
ilor; 6. Cazier judiciar; 7. Declarația pe 
propria răspundere conform modelului 
prevăzut în procedura de selecție, 
afișat pe pagina de internet a Societatii 
Prelcet SA. Informații suplimentare 
referitoare la organizarea și desfășu-
rarea selecției pentru postul de admi-
nistrator se pot obține de pe site-ul 
societatii Prelcet SA  sau de la repre-
zentantul desemnat, Birzan Gabriela - 
telefon: 0350427846. Comitetul de 
nominalizare si remunerare 1. Iliescu 
Ion Adrian; 2. Banacu Dumitru Daniel; 
3. Tudoran Dorel.

CITAȚII
l Se citează Taizs Maria, moștenitoare 
a defunctului Taizs Ioan, decedat la data 
de 08.03.2008, cu ultimul domiciliu în 
Brașov, str.Codrul Cosminului, nr.38, 
bl.405E, ap.20, pentru 02.09.2022, ora 
14.00, la SPN Marina George și Marina 
Ioana Vasilica, cu sediul în Brașov, str.I.L.
Caragiale, nr.2, bl.S26, sc.A, ap.2, în 
vederea soluționării Dosarului succe-
soral nr.66/2019 conexat cu Dosarul 
succesoral nr.99/2021.

l Partidul Național Țărănesc Creștin 
Democrat- PNȚCD, prin Președinte 
delegat Ioan Doru Dăncuș, anunță că 
pe rolul Tribunalului București, secția 
a-IV-a civilă, s-a înregistrat, pe data de 
06.07.2022, dosarul nr. 18108/3/2022 
având ca obiect modificarea statutului 
PNȚCD în urma ședinței extraordinare 
a Comitetului Național de Conducere 

(C N C )  a l  P N Ț C D  d i n  d a t a  d e 
01.06.2022. Modif icarea privește 
preambulul, secțiunea „relații interna-
ționale”, art.6 alin.(2) și art.46 alin.(3) 
din statutul PNȚCD, respectiv: s-a 
înlocuit sintagma referitoare la 
Partidul Popular European (PPE) cu 
sintagma referitoare la Mișcarea Poli-
tică Creștină Europeană (ECPM), 
PNȚCD nemaifiind membru al PPE.

DIVERSE
l Ministerul Investițiilor și Proiectelor 
Europene, cu sediul în str. Menuetului 
nr. 7,  sector 1, București, titular al 
„Programului Operațional Sănătate 
2021-2027” anunță publicul interesat 
asupra disponibilizării proiectului de 
program, finalizarea raportului de 
mediu și organizarea dezbaterii publice 
pentru documentele menționate. 
Proiectul de program și raportul de 
mediu pot fi consultate la sediul titula-
rului din str. Menuetului nr. 7, sector 1, 
pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor 
și Pădurilor (www.mmediu.ro) în cadrul 
domeniului Evaluare impact – Evaluare 
de mediu pentru strategii/ planuri/ 
programe, link: http://mmediu.ro/
articol/program-operational-sana-
tate/3353,  precum și pe site-ul MIPE 
https://mfe.gov.ro/minister/perioa-
de-de-programare/peri-
oada-2021-2027/. Comentariile și 
propunerile scrise pot fi trimise la sediul 
titularului și la Ministerul Mediului, 
Apelor si Pădurilor, bd. Libertății nr. 12, 
sector 5, București și pe adresa de 
e-mail: evaluare.impact@mmediu.ro, în 
termen de 48 (45) de zile calendaristice 
de la data publicării prezentului anunț. 
Dezbaterea publică va avea loc în 1 
septembrie 2022, la ora 15.00, în sistem 
hibrid, cu prezență fizică la sediul titula-
rului (str. Menuetului nr. 7, sector 1), și 
în sistem de videoconferință prin inter-
mediul platformei Webex. Toți cei care 
doresc să participe activ la dezbaterea 
publică (exprimare puncte de vedere, 
întrebări etc.) se pot înscrie, ca partici-
panți, la adresa de email pos@mfe.gov.
ro. Termenul limită pentru înscriere 
este 29 august 2022, ora 17:00.

l S.N.T.G.N. Transgaz S.A., anunță 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul “Punere în sigu-
ranță a conductei DN 250 Sibiu – 
Cisnădie – Tălmaciu (Fir II), în zona 
orașului Tălmaciu, judetul Sibiu” propus 
a fi amplasat în propus a fi amplasat în 
loc. Tălmaciu, intravilan și extravilan, 
Tarla 22, Parcela A-nr. Cad. 104178; DE 
438/38; DJ 105G – nr. Cad. 104309; 
Tarla 20, Parcela A 418/8, jud. Sibiu. 
Informațiile privind proiectul propus 
pot fi consultate la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Sibiu, str. 
Hipodromului, nr. 2A și la sediul 
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Medias, în zilele 
de luni – joi între orele 8,00-16,30 și 
vineri între orele 8,00-14,00.  Observa-
țiile publicului se primesc zilnic la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu 
și la adresa de e-mail: office@apmsb.
anpm.ro.”

l SC OMV Petrom SA prin Expert Serv 
SRL titular al proiectului “Conductă de 
amestec și LES sonda 220 Brăgăreasa” 
anunță publicul interesat asupra luării 
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deciziei etapei de încadrare de către 
Agenția pentru Protecția Mediului 
Ialomița, în cadrul procedurilor de 
evaluare a impactului asupra mediului, 
pentru proiec tul  “Conduc tă de 
amestec și LES sonda 220 Brăgăreasa”  
ce va fi realizat în com. Valea Măcri-
șului (extravilan) și com. Gârbovi 
(extravilan) jud. Ialomița. Proiectul 
deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la 
sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. 
Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi 08.00 
- 16.30, vineri între orele 08.00 - 14.00, 
la urmatoarea adresă de internet: 
www.apmil.anpm.ro si la sediul Prima-
riilor Gârbovi și Valea Măcrișului din 
jud. Ialomița. Publicul interesat poate 
înainta comentarii / observații la 
proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data publicării 
anunțului pe pagina de internet a APM 
Ialomița.

l În temeiul art. 145 alin. (2) din Legea 
85/2014 comunicăm deschiderea 
procedurii simplificate de faliment a 
debitorului SC Driaderel 2316 SRL, CUI 
37625904; J25/337/2017, dosar nr. 
863/101/2022 -Tribunalul Mehedinti. 
Termen pentru depunerea cererilor de 
creanță la 08.08.2022; Termenul limită 
pentru verificarea creanțelor, întoc-
mirea, afișarea și comunicarea tabe-
lului preliminar al creanțelor la 
22.08.2022; Termen pentru depunerea 
eventualelor contestații este de 7 zile 
de la publicarea în Buletinul Procedu-
rilor de Insolvență a tabelului preli-
minar și pentru afișarea tabelului 
definitiv al creanțelor la 05.09.2022. 
Administrator judiciar, Consultant 
Insolvență SPRL Filiala Bucuresti.

l CONPET S.A. Anunț public privind 
decizia etapei de încadrare Conpet 
S.A. Conpet S.A. Ploiești titular al 
proiectului “Relocarea obiectivelor 
Conpet ca urmare a modernizării 
depozitului de tratare a țițeiului Sătuc, 
aparținând OMV Petrom, inclusiv 
demolarea obiectivelor existente”, 
anunță publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de către 
A.P.M. Buzău, în cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului, 
pentru proiectul “Relocarea obiecti-
velor Conpet ca urmare a modernizării 
depozitului de tratare a țițeiului Sătuc, 
aparținând OMV Petrom, inclusiv 
demolarea obiectivelor existente”, 
propus a fi amplasat în sat Sătuc, 
comuna Berca, Str. 1 Decembrie, 
județul Buzău. Proiectul deciziei de 
încadrare și motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la Sediul 
A.P.M. Buzău, din Municipiul Buzău str. 
Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, în zilele 
de luni până vineri, între orele 8:30 - 
13:00, precum și la următoarea adresă 
de internet http://www.apmbz.anpm.
ro. Publicul interesat poate înainta 
comentarii / observații la proiectul 
deciziei de încadrare în termen de 10 
zile de la data publicării anunțului pe 
pagina de internet a autorității compe-
tente pentru protecția mediului.

l SC Arteca Jilava SA, titular al proiec-
tului Construire „4 hale pentru depozi-
tare (P) și utilități”, anunță publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei 
de încadrare. Nu se supune evaluării 
de impact asupra mediului /evaluării 
adecvate/evaluării impactului asupra 
corpurilor de apă de către Agenția 
pentru Protecția Mediului Ilfov, în 
cadrul procedurii de evaluare a impac-
tului asupra mediului, pentru proiectul 
Construire „4 hale pentru depozitare 
(P) și utilități”, propus a fi amplasat în 
șos.Giurgiului, nr.33A, Jilava, jud. Ilfov. 
Proiectul acordului de mediu și infor-
mațiile relevante pentru luarea deciziei 

pot fi consultate la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Ilfov: Bucu-
rești, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.1, 
în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-
12.00, precum și la următoarea adresă 
de internet: apmif.anpm.ro. Observa-
țiile /contestațiile publicului se primesc 
la sediul A.P.M.Ilfov -București, sector 
6, Aleea Lacul Morii, nr.1, în termen de 
10 zile de la data publicării anunțului 
pe pagina de internet a autorității 
c o m p e t e n t e  p e n t r u  p r o t e c ț i a 
mediului.

l SC Rompetrol Downstream SRL 
anunță publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de emitere a acordului 
de mediu pentru proiectul „Construire 
stație mixtă de distribuție carburanți 
Rompetrol”, propus a fi amplasat în loc.
Cristian, A1, km 260+160 -dreapta, jud.
Sibiu. Informațiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul Agen-
ției pentru Protecția Mediului Sibiu, str.
Hipodromului nr.2A și la sediul SC 
Rompetrol Downstream SRL, București, 
Sectorul 1, P-ța Presei Libere, nr.3-5, 
City Gate Northern Tower, etaj 2, în 

zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30, 
și vineri, între orele 8.00-14.00. Obser-
vațiile publicului se primesc zilnic la 
sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Sibiu și la adresa de e-mail: 
office@apmsb.anpm.ro

l SC Rompetrol Downstream SRL 
anunță publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de emitere a acordului 
de mediu pentru proiectul „Construire 
stație mixtă de distribuție carburanți 
Rompetrol”, propus a fi amplasat în loc.
Cristian, A1, km 260+160 -stânga, jud.

Sibiu. Informațiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul Agen-
ției pentru Protecția Mediului Sibiu, str.
Hipodromului, nr.2A și la sediul SC 
Rompetrol Downstream SRL, București, 
Sectorul 1, P-ța Presei Libere, nr.3-5, 
City Gate Northern Tower, etaj 2, în 
zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30, 
și vineri, între orele 8.00-14.00. Obser-
vațiile publicului se primesc zilnic la 
sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Sibiu și la adresa de e-mail: 
office@apmsb.anpm.ro

A N U N Ț 
privind lansarea Ofertei Publice de Cumpărare a acțiunilor emise de S.I.F. Muntenia S.A.  

la prețul de 1,6 lei/acțiune,
aprobată prin Decizia ASF nr. 838/06.07.2022

Emitentul: S.I.F. Muntenia S.A., o societate pe acțiuni, de naționalitate română, cu sediul social în Bucuresti, Strada Serghei Vasilievici 
Rahmaninov, nr. 46-48, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București cu nr. J40/27499/1992, Cod Unic de Înregistrare 3168735 (de-
numită în continuare „Emitentul“). Obiectul principal de activitate al Emitentului este „Fonduri mutuale și alte entități financiare similare“ (Cod CAEN 
6430), iar societatea este listată pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București (denumită în continuare „BVB“), categoria Premium, 
sub simbolul de tranzacționare SIF4, cod ISIN ROSIFDACNOR6, cod LEI 2549007DHG4WLBMAAO98. Capitalul social al S.I.F. Muntenia S.A., astfel cum 
este înregistrat la data prezentului Document de Ofertă în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., este de 78.464.520,10 lei, impartit 
in 784.645.201 actiuni, fiecare avand o valoare nominala de 0,1 lei. Structura sintetică consolidată a acționarilor Emitentului la data de 08.06.2022, 
furnizată de către Depozitarul Central S.A., este următoarea:

Ofertantul: S.I.F. Muntenia S.A., o societate pe acțiuni, de naționalitate română, cu sediul social în Bucuresti, Strada Serghei 
Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București cu nr. J40/27499/1992, Cod Unic de Înre-
gistrare 3168735 (denumită în continuare „Ofertantul“). Obiectul principal de activitate al Ofertantului este „Fonduri mutuale și alte entități 
financiare similare“ (Cod CAEN 6430).

Oferta: Ofertantul intenționează să achiziționeze prin Oferta Publică un număr de 23.539.356 acțiuni ale Emitentului, plătite integral, și 
care nu se află în proprietatea Ofertantului (denumite in continuare “Acțiunile Ofertei”), reprezentând 3% din capitalul social al Emitentului, 
în vederea reducerii capitalului social al acestuia, conform hotărârii AGEA din 28.04.2022. Drept urmare, Oferta Publică se adresează tuturor 
persoanelor fizice si juridice care dețin pe Perioada Ofertei acțiuni ale Emitentului. 

Prețul: Prețul pe acțiune oferit este de 1,6 lei (RON) (denumit în continuare “Prețul de Ofertă”). Acesta a fost stabilit în confor-
mitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operatiuni de piață și ale Regulamentului ASF  
nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operatiuni de piață.

Intermediarul: S.S.I.F. BRK Financial Group S.A., autorizată de C.N.V.M. (ASF) prin Decizia nr. 3097/10.09.2003, înregistrată în Regis-
trul C.N.V.M. (ASF) cu numărul PJR01SSIF/120072, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Moților, nr. 119, cod poștal 400370, jud. Cluj, tel 0364.401.709, fax 
0364.401.710, va oferi servicii de investiții financiare privind Oferta Publică de Cumpărare, acționând ca Intermediar.

Ofertantul nu deține în mod direct acțiuni ale Emitentului, conform extrasului de registru eliberat de Depozitarul Central S.A. la data 
de 16.06.2022. Persoanele cu care Ofertantul acționează în mod concertat dețin un numar de 38 acțiuni, reprezentand 0,0000048430%din 
capitalul social al Emitentului.

Documentul de Ofertă aferent a fost întocmit, a fost aprobat de ASF prin Decizia amintită în titlul Anunțului și este disponibil spre 
consultare acționarilor S.I.F. Muntenia S.A. în mod gratuit pe suport de hârtie, la sediul central al Ofertantului și al Intermediarului, începând cu 
data publicării anunțului de ofertă și până în ultima zi a Perioadei de derulare a Ofertei, sau în format electronic, pe pagina de internet a Bursei 
de Valori Bucuresti (www.bvb.ro), a Emitentului (www.sifmuntenia.ro) și a Intermediarului Ofertei (www.brk.ro).

Perioada de derulare a Ofertei: 10 zile lucrătoare, în intervalul 14.07.2022 – 27.07.2022, (denumită în continuare „Perioada de 
Ofertă“). 

Modalitatea și locurile de subscriere: Oferta Publică se va desfășura cu folosirea exclusivă a sistemelor de tranzacționare ad-
ministrate de Bursa de Valori Bucuresti. Acționarii pot accepta Oferta Publică prin completarea și semnarea înainte de expirarea Perioadei de 
Ofertă, a 2 (două) exemplare ale formularului de subscriere, în formatul ce va fi făcut disponibil acționarilor interesați la Intermediarul Ofertei 
sau la intermediarii autorizați de către ASF, care au semnat angajamentul irevocabil privind respectarea condițiilor de derulare a Ofertei (denu-
mit în continuare „Angajamentul“), și prin predarea tuturor documentelor necesare în conformitate cu Documentul de Ofertă, la sediul central 
al S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. din Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 119, jud. Cluj, și la celelalte agenții ale Intermediarului, autorizate de catre 
ASF, precum și la sediul oricărui alt intermediar autorizat de ASF care a semnat și a transmis Intermediarului Ofertei Angajamentul și a primit 
din partea BVB accesul în segmentul de piață dedicat Ofertei Publice.

Programul de lucru cu publicul: Subscrierea de către acționari în cadrul Ofertei se poate realiza pe întreaga perioadă de desfășura-
re a ofertei, în zilele lucratoare, între orele 9:00 – 17:00 (ora Europei de Est – GMT+2), în cazul Intermediarului, sau în timpul programului nor-
mal de lucru al intermediarilor autorizați de ASF care au semnat și au transmis Intermediarului Ofertei Angajamentul și au primit din partea BVB 
accesul în segmentul de piață dedicat Ofertei Publice, pe durata Perioadei de Oferta, cu excepția datei de închidere a ofertei, când programul 
va fi 9:00 -12:00 (ora Europei de Est – GMT+2).

OFERTANT  INTERMEDIAR
S.I.F. MUNTENIA S.A.  S.S.I.F. BRK FINANCIAL GROUP S.A.
prin SAI Muntenia Invest SA
Director General  Director General Adjunct
Nicușor-Marian Buică  Răzvan Raț

Acționari Acțiuni deținute
(Număr) (%)

Actionari persoane fizice rezidente 462.214.582 58,91
Actionari persoane fizice nerezidente      1.953.798    0,25
Actionari persoane juridice rezidente 259.285.895 33,04
Actionari persoane juridice nerezidente    61.190.926    7,80
Total 784.645.201 100

APROBAREA DOCUMENTULUI DE OFERTĂ PUBLICĂ NU ARE VALOARE DE GARANȚIE ȘI NICI NU REPREZINTĂ O 
ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A ASF CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI 
RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACȚIILE DE ÎNCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT 
AL DECIZIEI DE APROBARE; DECIZIA DE APROBARE CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA DOCUMENTULUI DE OFERTĂ ÎN 
PRIVINȚA EXIGENȚELOR LEGII ȘI ALE NORMELOR ADOPTATE IN APLICAREA ACESTEIA. 
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l Informare In conformitate cu preve-
derile Legii Apelor nr.107/1996, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
FRIAL S.A., reprezentată de Barna 
Marcel - Ionel, cu funcția de Director 
Gener a l ,  cu  s e d iu l  Munic ip iu l 
Constanța, Incinta Port Constanța 
(DANA 53), județul Constanța, telefon/
fax 0241-601.922, intentioneaza sa 
solicite de la A.N. “Apele Romane” – 
Adminis traț ia  Bazinală  de Apă 
Dobrogea - Litoral, Aviz de Gospodarire 
a Apelor pentru realizarea: „extindere 
capacitate de tranzit produse lichide 
terminal frial S.A., DANA 19” Aceasta 
investitie este (existenta/nouă). Persoa-
nele care doresc sa obtina informatii 
suplimentare cu privire la solicitarea 
avizului de gospodarire a apelor, pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa 
mentionata. Persoanele care doresc sa 
transmita observatii, sugestii si reco-
mandari se pot adresa solicitantului 
FRIAL S.A., reprezentată de Barna 
Marcel - Ionel, cu funcția de Director 
Gener a l ,  cu  s e d iu l  Munic ip iu l 
Constanța, Incinta Port Constanța 
(DANA 53), județul Constanța, telefon/
fax 0241-601.922, dupa data de 
11.07.2022.

l Informare In conformitate cu preve-
derile Legii Apelor nr.107/1996, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
Statul Major Al Forțelor Navale, repre-
zentată prin U.M. 02248 București – 
Constantin Coșofreț, cu sediul in 
municipiul București, Şoseaua București 
- Ploiești, km 10,5, sector 1, telefon: 
021.319.40.23 sau 021.319.40.24, fax 
021.319.40.19 sau 021.319.40.22, 
intentioneaza sa solicite de la A.N. 
“Apele Romane” – Administrația Bazi-
nală de Apă „Dobrogea – Litoral” 
pentru realizarea: „realizare construcții 
și amenajări în cazarma 3613 Mihai 
Viteazu” COD PROIECT: 2020–C/I – 
3613. Aceasta investitie este (existenta/
nouă). Persoanele care doresc sa obtina 
informatii suplimentare cu privire la 
solicitarea avizului de gospodarire a 
apelor, pot contacta solicitantul de aviz 
la adresa mentionata. Persoanele care 
doresc sa transmita observatii, sugestii 
si recomandari se pot adresa solicitan-
tului Statul Major al Forțelor Navale, 
reprezentată prin U.M. 02248 București 
– Constantin Coșofreț, cu sediul in 
municipiul București, Şoseaua București 
- Ploiești, km 10,5, sector 1, telefon: 
021.319.40.23 sau 021.319.40.24, fax 
021.319.40.19 sau 021.319.40.22, dupa 
data de 18.07.2022.

l În temeiul art. 145 alin. (1) din Legea 
85/2014 comunicăm deschiderea 
procedurii de faliment a debitorului SC 
Nemira Bianca Impex SRL, CIF: 
40779962, J25/274/2019, dosar nr. 
2538/101 anul 2021 –Tribunalul Mehe-
dinti. Termen pentru depunerea cere-
rilor de creanță la 10.08.2022; Termenul 
limită pentru verificarea creanțelor, 
întocmirea, afișarea și comunicarea 
tabelului suplimentar al creanțelor la 
07.09.2022; Termen pentru depunerea 
eventualelor contestații este de 7 zile 
de la publicarea în Buletinul Procedu-
rilor de Insolvență a tabelului supli-
mentar și pentru afișarea tabelului 
definitiv consolidat al creanțelor la 
05.10.2022. Lichidator judiciar, Consul-
tant Insolvență SPRL Filiala Timis

SOMAȚII
l Se aduce la cunoștință celor intere-
sați, că reclamanții Paizs Gabor, cu 
domiciliul în Târgu Secuiesc, str. Gării 
nr.36, sc. B, ap.2, jud.Covasna, CNP 
1600124142054 și Szasz Reka-Eva  cu 
domiciliul în Sfântu Gheorghe, str. Bem 
Jozsef nr.2, bl.3, sc.J, ap.22, CNP 
2750828141082, au solicitat Judecăto-
riei Tg. Secuiesc constatarea dobândirii 

de către reclamanți a dreptului de 
proprietate asupra imobilului autenti-
ficat în CF.nr.26533 Ghelința nr.CF.
vechi.182-Harale, având nr. top. 286/2, 
nr. top. 287, cu suprafața reală de 
1565mp, prin efectul uzucapiunii 
proprietarii tabulari fiind  Szigyarto 
Gyula (d.1976), Szigyarto Lajos (d.2001), 
Szigyarto Amalia (d.1973). Persoanele 
interesate pot formula opoziție la Jude-
cătoria Târgu Secuiesc, în dosarul civil 
nr.292/322/2022, în termen de 30 de 
zile de la publicarea prezentei somații.

LICITAȚII
l Spitalul Județean de Urgență „Sf. 
Pantelimon“ Focșani cu sediul în str. 
Cuza Vodă, nr.50-52, județul Vrancea, 
organizează licitație publică, în confor-
mitate cu prevederile art.333-335 din 
O.U.G. 57/2019 și ale H.C.J. 23/ 
29.01.2020, în vederea închirierii a unui 
spațiu: Spațiu în suprafață de 30mp, 
aflat în curtea interioară, ce aparține 
domeniului public al județului Vrancea, 
cu scopul desfășurării de activități 
comerciale de produse industriale. 
Documentația se poate descărca gratuit 
de pe situl spitalului: www.spitalvn.ro; 
Garanția: Conform documentației de 
atribuire. Toate informațiile privind ofer-
tele se regăsesc în documentația de 
atribuire. Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor 25.07.2022, ora 16:00. Data 
limită de depunere a ofer telor: 
01.08.2022, ora 10:00. Data și locul de 
desfășurare ședința publică de deschi-
dere a ofertelor: 01.08.2022, ora 12.00 
la sediul instituției. Relații suplimentare 
la tel. nr. 0237.625.191.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Comunei Râu Alb, comuna Râu 
Alb, sat Râu Alb de Jos, Str.Primăriei 
nr.750, județul Dâmbovița, telefon 
0245/240.740, fax 0245/240.740, email: 
primariaraualb@yahoo.com, cod fiscal 
17302844. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: 
Spațiul -lot 1 în suprafață de 18,54mp 
din clădirea Rociu, confom caietului de 
sarcini, cu destinația farmacie, este 
situat în comuna Râu Alb, sat Râu Alb de 
Sus, județul Dâmbovița, ce aparține 
domeniului public al Comunei Râu Alb, 
j u d e ț u l  D â m b o v i ț a ,  c o n f o r m 
H.C.L.nr.30/30.06.2022 și temeiului legal: 
O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3. Informații 
privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Moda-
litatea sau modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: 
la cerere, de la sediul instituției, Compar-
timentul Achiziții publice. 3.2. Denu-
mirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției 
de la care se poate obține un exemplar 
din documentația de atribuire: Compar-
timentul Achiziții publice din cadrul 
Primăriei Comunei Râu Alb, comuna Râu 
Alb, sat Râu Alb de Jos, Str.Primăriei 
nr.750, județul Dâmbovița. 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/exem-
plar, se achită numerar la Casieria Primă-
riei Comunei Râu Alb. 3.4. Data-limită 
pentru solic itarea clar i f icăr i lor: 
22.07.2022, ora 14.00. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 01.08.2022, ora 
09.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Râu Alb, 
comuna Râu Alb, sat Râu Alb de Jos, Str. 
Principală nr.750, județul Dâmbovița. 
4.3. Numărul de exemplare în care 

trebuie depusă fiecare ofertă: un exem-
plar. 5. Data și locul la care se va desfă-
șura ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 01.08.2022, ora 10.00, 
Primăria Comunei Râu Alb, comuna Râu 
Alb, sat Râu Alb de Jos, Str.Primăriei nr. 
750, județul Dâmbovița. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/sau adresa 
de e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanței: Tribu-
nalul Dâmbovița, Târgoviște, Calea 
București nr.3, județul Dâmbovița, 
telefon 0245/612.344, fax 0245/216.622, 
email: tr-dambovita-arh@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
08.07.2022.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Direcția Servicii Publice Sport și Agre-
ment, Calea Națională nr.44B, Botoșani, 
județul Botoșani, telefon 0331/710.613, 
fax 0331/710.614, email: secretariat@
dspsabotosani.ro. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie închi-
riat: Spații sub Tribuna Stadionului 
Municipal din Municipiul Botoșani, 
aparținând domeniului public al munici-
piului Botoșani, aflate în administrarea 
Direcției Servicii Publice Sport și Agre-
ment, conform HCL 112/30.04.2020 și 
temeiul legal O.U.G.57/03.07.2019 în 
număr de 3 spații cu destinația garaje 
C1/2 -22,14mp, C1/4 -22,14mp, C1/8 
-22,14mp și 4 spații destinate activită-
ților economice D2/9 -67,34mp, D2/10 
-82,10 mp, D2/11 -20,90mp, D2/12 
-42,80mp, conform caietului de sarcini. 
3. Informații privind documentația de 
atribuire: Se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile 
prin care persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al documenta-
ției de atribuire: La cerere prin interme-
diul Serviciului Financiar Contabilitate 
din Strada Codrului, nr.16, localitatea 
Botoșani, județul Botoșani. 3.2. Denu-
mirea 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 Serviciului Financiar din 
Strada Codrului, nr.16, localitatea Boto-
șani, județul Botoșani. 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: 100Lei/
exemplar, se achită numerar la Serviciul 
Financiar Contabilitate din Strada 
Codrului, nr. 16, localitatea Botoșani, 
județul Botoșani. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 19.07.2022, ora 
16.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
25.07.2022, ora 16.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Serviciul Finan-
ciar Contabilitate -din Strada Codrului, 
nr.16, localitatea Botoșani, județul Boto-
șani. 4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: Un singur 
exemplar, în două plicuri sigilate -unul 
exterior și unul interior. 5.Data și locul la 
care se va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 26.07.2022, ora 
11.00, Sala Polivalentă „Elisabeta Lipă”, 
str.Mihai Eminescu nr.15A, localitatea 
Botoșani, județul Botoșani. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon și/sau 
adresa de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Botoșani, Strada Maxim 
G o r k i ,  n r. 8 ,  ju d e ț u l  B o to ș an i , 
tel.0231/511.739, fax 0231/531.832, 
e-mail: tr-botosani@just.ro.

l 1.Informații generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Primăria Comunei 
Moldoveni, cu sediul în comuna Moldo-
veni, Str.Principală nr.315, județul 
Neamț, telefon/fax 0233/745.752, 
0233/745.862, e-mail: primaria_moldo-
veni@yahoo.com, cod fiscal 2613761. 
2.Informații generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să 
fie concesionat: teren în suprafață de 
15.998mp, aparținând domeniului 
privat al Comunei Moldoveni, situat în 
extravilanul Comunei Moldoveni, situat 
în punctul Sarghi Deal II, cu număr 
cadastral 52800, Tarlaua 28, parcela 
361/218, cu destinația de „Amenajare 
spațiu pentru desfășurarea activităților 
din hală service și spațiu pentru stație 
de as f a l t ”,  conform H.C .L .  nr. 
33/30.05.2022 și temeiul legal O.U.G. nr. 
57/03.07.2019. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: se regăsesc 
în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea 
sau modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: 
Primăria Comunei Moldoveni, Str.Princi-
pală nr.315, județul Neamț. 3.2. Denu-
m i r e a  ș i  a d r e s a  s e r v i c i u l u i /
compartimentului din cadrul conceden-
tului, de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atri-
buire: Compartimentul impozite și taxe 
locale din cadrul Primăriei Comunei 
Moldoveni, Str.Principală nr.315, județul 
Neamț. 3.3.Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, 
unde este cazul: 100 lei/exemplar care 
se achită numerar la Casieria Primăriei 
Comunei Moldoveni. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarif icări lor: 
22.07.2022, ora 15.00. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 01.08.2022, ora 
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Registratura Primăriei 
Comunei Moldoveni, Str.Principală 
nr.315, județul Neamț. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 1 exemplar original. 
5.Data și locul la care se va desfășura 
sedința publică de deschidere a ofer-
telor: 01.08.2022, ora 12.00, la sediul 
Primăriei Comunei Moldoveni, Str.Prin-
cipală nr.315, județul Neamț. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, fax 
și/sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Secția de Contencios Adminis-
trativ a Tribunalului Neamț, Piatra 
Neamț, B-dul Decebal nr.5, judetul 
Neamț, cod poștal 610012, telefon 
0233/219.493, fax 0233/210.247, 
e-mail: tr-neamt-scivil@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 08.07.2022.

l Debitoarea, SC Tecnogreen SRL - în 
faliment, in bancruptcy, en faillite, cu 
sediul în Dr.Tr.Severin, str.George 
Cosbuc nr.3A, Camera 2, Sc.1, Et. 
S u b s o l ,  A p . 3 ,  j u d . M e h e d i n t i , 
CIF:15195512, J25/302/2016, prin lichi-
dator judiciar, Consultant Insolventa 
SPRL Filiala Timis, cu sediul ales in Dr.
Tr.Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud.
Mehedinti, CUI 38704372, inregistrata 
in RFO II sub nr. 0918, prin reprezentant 
asociat coordonator Serban Valeriu, 
conform Sentintei nr. 51/2021 din data 
de 03.11.2021, pronunțată de Tribu-
nalul Mehedinti Secția a II - a Civilă de 
Contencios Administrativ si Fiscal, în 
dosarul nr. 2726/101/2018 si Debi-
toarea, SC D&G Agricolture Enterprise 
SRL - în faliment, in bancruptcy, en 
faillite, cu sediul în Dr. Tr.S everin, str.
George Cosbuc nr.3A, sc.1, subsol, ap.3, 

cam.2, jud.Mehedinti, J25/272/2006, 
C.U.I. 18704890, prin lichidator judiciar, 
Consultant Insolventa SPRL Filiala Timis, 
cu sediul ales in Dr.Tr.Severin, str.
Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti, CUI 
38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 
0918, prin reprezentant asociat coordo-
nator Serban Valeriu, conform Sentintei 
nr. 43/2021 din data de 06.10.2021, 
pronunțată de Tribunalul Mehedinti 
Secția a II - a Civilă de Contencios Admi-
nistrativ si Fiscal, în dosarul nr. 
1726/101/2019, Vând in bloc teren 
extravilan in suprafata de 2.801.872 
mp, pornind de la pretul total de 
2.015.055,00 Euro pret neafectat de 
T.V.A. (echivalentul in lei la cursul BNR 
din ziua platii), conform hotararii 
adunarii creditorilor debitoarei SC 
Tecnogreen SRL din data de 04.07.2022 
respectiv hotararii adunarii creditorilor 
debitoarei SC D&G Agricolture Enter-
prise SRL din data de 04.07.2022, urma-
toarele bunuri imobile: 1. Bunuri 
imobile aflate in patrimoniul debitoarei 
SC TECNOGREEN SRL: TEREN EXTRA-
VILAN + INVESTITIE VITA DE VIE cu S = 
1.660.285 mp., respectiv: - Teren si vita 
de vie in suprafata de 2.329 mp. situate 
in comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. 
CF 51064 si nr. cadastral 51064; - Teren 
si vita de vie in suprafata de 89.200 mp. 
situate in comuna Punghina, jud. Mehe-
dinti, nr. CF 50282 si nr. cadastral 
50282; - Teren si vita de vie in suprafata 
de 31.800 mp. situate in comuna 
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50226 
si nr. cadastral 50226; - Teren si vita de 
vie in suprafata de 93.738 mp. situate in 
comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. 
CF 50229 si nr. cadastral 50229; - Teren 
si vita de vie in suprafata de 18.816 mp. 
situate in comuna Punghina, jud. Mehe-
dinti, nr. CF 50231 si nr. cadastral 50231; 
- Teren si vita de vie in suprafata de 
438.815 mp. situate in comuna 
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50230 
si nr. cadastral 50230;  - Teren si vita de 
vie in suprafata de 200.000 mp. situate 
in comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. 
CF 50222 si nr. cadastral 50222; - Teren 
si vita de vie in suprafata de 163.500 
mp. situate in comuna Punghina, jud. 
Mehedinti, nr. CF 50285 si nr. cadastral 
50285;  - Teren si vita de vie in suprafata 
de 174.411 mp situate in comuna 
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50233 
si nr. cadastral 50233;  - Teren si vita de 
vie in suprafata de 85.653 mp. situate in 
comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. 
CF 50283 si nr. cadastral 50283; - Teren 
si vita de vie in suprafata de 341.094 
mp. situate in comuna Punghina, jud. 
Mehedinti, nr. CF 50284 si nr. cadastral 
50284; - Teren si vita de vie in suprafata 
de 20.929 mp situate in comuna 
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 52803 
si nr. cadastral 52803); Pretul de pornire 
a licitatiei pentru terenul extravilan in 
suprafata de 1.660.285 mp.+investitie 
vita de vie, este in cuantum de 
1.202.050,00 Euro (echivalentul in lei la 
cursul  BNR din ziua platii), conform 
R a p o r t u l u i  d e  e v a l u a r e  n r. 
68/16.06.2022. Valoarea investiei (vita 
de vie si sistem sustinere) aflata pe 
terenul extravilan in suprafata de 
1.660.285 mp., este in cuantum de 0,00 
Euro conform Raportului de evaluare nr. 
68/16.06.2022. Pretul total al bunurilor 
imobile TEREN EXTRAVILAN + INVES-
TITIE VITA DE VIE cu S = 1.660.285 mp., 
este in cuantum de 1.202.050,00 Euro 
(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua 
platii). TEREN EXTRAVILAN cu S = 
250.169 mp., respectiv: - Teren extra-
vilan in suprafata de 2.700 mp. situate 
in comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. 
CF 54179 si nr. cadastral 54179; - Teren 
extravilan in suprafata de 9.800 mp. 
situate in comuna Punghina, jud. Mehe-
dinti, nr. CF 54172 si nr. cadastral 54172; 
- Teren extravilan in suprafata de 2.200 
mp. situate in comuna Punghina, jud. 
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Mehedinti, nr. CF 54141 si nr. cadastral 
54141; - Teren extravilan in suprafata de 
2.300 mp. situate in comuna Punghina, 
jud. Mehedinti, nr. CF 54139 si nr. 
cadastral 54139; - Teren extravilan in 
suprafata de 4.200 mp situate in 
comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. 
CF 54136 si nr. cadastral 54136); - Teren 
extravilan in suprafata de 4.500 mp. 
situate in comuna Punghina, jud. Mehe-
dinti, nr. CF 54134 si nr. cadastral 54134; 
- Teren extravilan in suprafata de 5.000 
mp. situate in comuna Punghina, jud. 
Mehedinti, nr. CF 54131 si nr. cadastral 
54131; - Teren extravilan in suprafata 
de 900 mp. situate in comuna Punghina, 
jud. Mehedinti, nr. CF 54130 si nr cadas-
tral 54130; - Teren extravilan in supra-
fata de 19.900 mp situate in comuna 
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 54127 
si nr. cadastral 54127; - Teren extravilan 
in suprafata de 2.300 mp situate in 
comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. 
CF 54125 si nr cadastral 54125; - Teren 
extravilan in suprafata de 7.000 mp 
situate in comuna Punghina, jud. Mehe-
dinti, nr. CF 54123 si nr cadastral 54123; 
- Teren extravilan in suprafata de 7.500 
mp situate in comuna Punghina, jud. 
Mehedinti, nr. CF 54115 si nr cadastral 
54115; - Teren extravilan in suprafata 
de 3.500 mp situate in comuna 
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 54110 
si nr cadastral 54110; - Teren extravilan 
in suprafata de 900 mp situate in 
comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. 
CF 54095 si nr cadastral 54095; - Teren 
extravilan in suprafata de 2.100 mp 
situate in comuna Punghina, jud. Mehe-
dinti, nr. CF 54092 si nr cadastral 54092; 
- Teren extravilan in suprafata de 1.700 
mp situate in comuna Punghina, jud. 
Mehedinti, nr. CF 54091 si nr cadastral 
54091; - Teren extravilan in suprafata 
de 3.200 mp situate in comuna 
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 54087 
si nr cadastral 54087; - Teren extravilan 
in suprafata de 1.600 mp situate in 
comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. 
CF 54082 si nr cadastral 54082; - Teren 
extravilan in suprafata de 1.800 mp 
situate in comuna Punghina, jud. Mehe-
dinti, nr. CF 54079 si nr cadastral 54079; 
- Teren extravilan in suprafata de 1.500 
mp situate in comuna Punghina, jud. 
Mehedinti, nr. CF 54076 si nr cadastral 
54076; - Teren extravilan in suprafata 
de 3.600 mp situate in comuna 

Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 54068 
si nr cadastral 54068; - Teren extravilan 
in suprafata de 2.400 mp situate in 
comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. 
CF 54067 si nr cadastral 54067; - Teren 
extravilan in suprafata de 26.400 mp 
situate in comuna Punghina, jud. Mehe-
dinti, nr. CF 54057 si nr cadastral 54057; 
- Teren extravilan in suprafata de 2.900 
mp situate in comuna Punghina, jud. 
Mehedinti, nr. CF 54051 si nr cadastral 
54051; - Teren extravilan in suprafata 
de 900 mp situate in comuna Punghina, 
jud. Mehedinti, nr. CF 54046 si nr cadas-
tral 54046; - Teren extravilan in supra-
fata de 4.300 mp situate in comuna 
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 54040 
si nr cadastral 54040; - Teren extravilan 
in suprafata de 1.600 mp situate in 
comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. 
CF 54038 si nr cadastral 54038; - Teren 
extravilan in suprafata de 5.500 mp 
situate in comuna Punghina, jud. Mehe-
dinti, nr. CF 54034 si nr cadastral 54034; 
- Teren extravilan in suprafata de 55.492 
mp situate in comuna Punghina, jud. 
Mehedinti, nr. CF 53086 si nr cadastral 
53086; - Teren extravilan in suprafata 
de 25.393 mp situate in comuna 
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 53119 
si nr cadastral 53119; - Teren extravilan 
in suprafata de 9.202 mp situate in 
comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. 
CF 53123 si nr cadastral 53123; - Teren 
extravilan in suprafata de 9.260 mp 
situate in comuna Punghina, jud. Mehe-
dinti, nr. CF 53127 si nr cadastral 53127; 
- Teren extravilan in suprafata de 5.017 
mp situate in comuna Punghina, jud. 
Mehedinti, nr. CF 53022 si nr cadastral 
53022; - Teren extravilan in suprafata 
de 13.605 mp situate in comuna 
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 53043 
si nr cadastral 53043. Pretul de pornire 
a licitatiei pentru bunurile imobile 
TEREN EXTRAVILAN cu S = 250.169 mp., 
este in cuantum de 167.615,00 Euro 
(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua 
platii). 2. Bunuri imobile aflate in patri-
moniul debitoarei SC D&G Agricolture 
Enterprise SRL: TEREN EXTRAVILAN + 
INVESTITIE VITA DE VIE CU S = de 
891.418 MP*, situate in extravilanul 
comunei Punghina, jud. Mehedinţi, 
existente in patrimoniul debitoarei SC 
D&G Agricolture Enterprise SRL, 
respectiv: - Teren si vita de vie in supra-
fata de 212.500 mp situate in comuna 

Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50225 
si nr cadastral 50225; - Teren si vita de 
vie in suprafata de 60.938 mp situate in 
comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. 
CF 50171 si nr cadastral 50171; - Teren 
si vita de vie in suprafata de 66.000 mp 
situate in comuna Punghina, jud. Mehe-
dinti, nr. CF 50175 si nr cadastral 50175; 
- Teren si vita de vie in suprafata de 
84.000 mp situate in comuna Punghina, 
jud. Mehedinti, nr. CF 50173 si nr cadas-
tral 50173; - Teren si vita de vie in supra-
fata de 320.546 mp situate in comuna 
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50092 
si nr cadastral 50092; - Teren si vita de 
vie in suprafata de 56.600 mp situate in 
comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. 
CF 50267 si nr cadastral 50267; - Teren 
si vita de vie in suprafata de 90.834 mp 
situate in comuna Punghina, jud. Mehe-
dinti, nr. CF 50072 si nr cadastral 50072. 
Pretul de pornire a licitatiei pentru 
terenul extravilan+investitie de vita de 
vie si sistem de sustinere in suprafata 
de 891.418 mp., este in cuantum de 
645.390,00  Euro (echivalentul in lei la 
cursul BNR din ziua platii), conform 
R a p o r t u l u i  d e  e v a l u a r e  n r. 
67/14.06.2022. Valoarea investiei aflata 
pe terenul extravilan in suprafata de 
891.418 mp., este in cuantum de 0,00 
Euro conform Raportului de evaluare nr. 
67/14.06.2022. Lichidatorul judiciar 
mentioneaza faptul ca, asupra bunurilor 
imobile enumerate mai sus detin un 
drept de ipoteca legala creditorii: 
D.G.R.F.P. Craiova – A.J.F.P. Mehedinti, 
Primaria Punghina, Mollificio Bortolussi 
SRL, M.C. Vivai Italia S.C.A. si Cabinet Av. 
Predescu Daniela. Licitaţia va avea loc la 
biroul lichidatorului judiciar din Dr.Tr.
Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud.
Mehedinti la data de 03.08.2022, orele 
1400. Titlul executoriu în baza căruia 
lichidatorul judiciar procedează la 
vânzarea bunurilor imobile il reprezinta 
Sentinta nr. 51/2021 din data de 
03.11.2021, prin care s-a dispus deschi-
derea procedurii de faliment impotriva 
debitoarei SC Tecnogreen SRL, pronun-
ţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II 
- a Civilă de Contencios Administrativ si 
Fiscal, în dosarul nr. 2726/101/2018, 
respectiv Sentinta nr. 43/2021 din data 
de 06.10.2021, prin care s-a dispus 
deschiderea procedurii de faliment 
impotriva debitoarei SC D&G Agricol-
ture Enterprise SRL pronunţată de 

Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a Civilă 
de Contencios Administrativ si Fiscal, în 
dosarul nr. 1726/101/2019. Participarea 
la licitaţie este condiţionată de consem-
narea în contul unic de insolventa al 
debitoarei SC Tecnogreen SRL deschis la 
Banca Romaneasca S.A. Sucursala 
Drobeta Turnu Severin, sub nr. RO11 
BRMA 0999 1000 8362 2047, pana la 
data de 02.08.2022 orele 17.00 a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de pornire al 
licitatiei, respectiv suma de  136.966,50 
EURO exclusiv TVA (echivalentul in lei la 
cursul BNR din ziua platii) din totalul de 
1.369.665,00 EURO exclusiv TVA (echi-
valentul in lei la cursul BNR din ziua 
platii) precum şi achiziţionarea caietului 
de sarcini in suma de 1.000,00 lei+TVA. 
De asemenea, participarea la licitaţie 
este condiţionată de consemnarea în 
contul unic de insolventa al debitoarei 
SC D&G Agricolture Enterprise SRL 
deschis la Banca Romaneasca S.A. 
Sucursala Drobeta Turnu Severin, sub nr. 
RO11BRMA0999100087949896, pana 
la data de 02.08.2022 orele 17.00 a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de pornire al 
licitatiei, respectiv suma de 64.539,00 
EURO exclusiv TVA (echivalentul in lei la 
cursul BNR din ziua platii) din totalul de 
645.390,00  EURO exclusiv TVA (echiva-
lentul in lei la cursul BNR din ziua platii). 
Invităm pe toti cei care vor să participe 
la şedinţa de licitaţie să transmita oferte 
de cumpărare, documentele în copie 
xerox din care rezultă faptul că au fost 
achitate garanţiile de licitaţie, contrava-
loarea caietului de sarcini, actele preva-
zute in caietul de sarcini pentru 
participare la licitatie, la adresa de 
email: office@consultant-insolventa.ro. 
sau la sediul ales al lichidatorului judi-
ciar. Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra bunurilor imobile 
descrise anterior sa anunte administra-
torul judiciar inainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub sancti-
unea prevazută de lege. Relaţii supli-
mentare la telefoanele: 0756482035, 
0742592183 0252/354399, email 
office@consultant-insolventa.ro, sau la 
sediul ales al lichidatorului judiciar din 
Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Zăbrău-
ţului nr. 7A, judetul Mehedinti. SC 
Tecnogreen SRL si SC D&G Agricolture 
Enterprise SRL prin lichidator judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL FILIALA 
Timis, prin ec. Serban Valeriu.

l 1.Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Primăria Comunei 
Morteni, comuna Morteni, Str.Princi-
pală nr.1127, judeţul Dâmboviţa, telefon 
0245/242.714, e-mail: primariamor-
teni2016@yahoo.com, cod f iscal 
4344589. 2.Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special descri-
erea şi identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: teren extra-
vilan în suprafaţă de 316.401mp, identi-
ficat cu numărul cadastral 75037, înscris 
în Cartea Funciară nr. 75037 a comunei 
Morteni, judeţul Dâmboviţa, şi teren 
extravilan în suprafaţă de 54.408mp, 
identificat cu numărul cadastral 75043, 
înscris în Carte Funciară nr.75043 a 
comunei Morteni, judeţul Dâmboviţa, 
apar ţinând domeniului privat al 
Comunei Morteni, judeţul Dâmboviţa, 
conform caietului de sarcini, H.C.L. nr. 
34/14.06.2022 şi temeiului legal: O.U.G. 
nr. 57/03.07.2019. 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: 
prin solicitare scrisă de la sediul Primă-
riei Comunei Morteni. 3.2. Denumirea şi 
adresa serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Compartiment 
Contabilitate -Achiziţii Publice, Primăria 
Comunei Morteni, comuna Morteni, Str.
Principală nr.1127, judeţul Dâmboviţa. 
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul: 200Lei/exemplar, ce se achită în 
numerar la Casieria instituţiei. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 25/07/2022, ora 14.00. 4. Infor-
maţii privind ofertele: 4.1. Data-limită 
de depunere a ofertelor: 02/08/2022, 
ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Oferta va fi depusă la 
Registratura Primăriei Comunei 
Morteni, comuna Morteni, Str.Princi-
pală nr.1127, judeţul Dâmboviţa. 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exem-
plar original. 5. Data şi locul la care se va 
desfăşura şedinţa publică de deschidere 
a ofertelor: 02/08/2022, ora 11.00, 
Primăria Comunei Morteni, comuna 
Morteni, Str.Principală nr.1127, judeţul 
Dâmboviţa, Sala de şedinţe. 6. Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, fax 
şi/sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanţei: Secţia de Contencios Adminis-
trativ a Tribunalului Dâmboviţa, munici-
piul Târgovişte, Str.Calea Bucureşti nr.3, 
j u d e ţ u l  D â m b o v i ţ a ,  t e l e f o n 
0245/612.344, fax 0245/216622, e-mail: 
tb-dambovita-reg@just.ro. 7.Data trans-
miterii anunţului de licitaţie către insti-
tuţiile abilitate, în vederea publicării: 
11/07/2022.

PIERDERI
l Pierdută şi declarată nulă ştampila 
marcată SC Miruna International Impex 
SRL, CUI: 5767242.

l Pierdut certificat de atestare a drep-
tului de proprietate privată asupra 
terenului situat în Bucureşti, str.Traian 
Grozăvescu nr.7, prin ordinul prefectului 
nr.144 din 30 aug.1996.

l Pierdut certificat constatator care 
atestă înregistrarea declaraţiilor pe 
proprie răspundere privind autorizarea 
funcţionării pe numele Schenker Logis-
tics Romania SA, emis la data de 
08.03.2021 pentru punctul de lucru din 
Sibiu, Şoseaua Alba Iulia nr.110, 
mezanin, judeţul Sibiu. Îl declarăm nul.


