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OFERTE SERVICIU
l Caut însoţitoare fără vicii, fără obligaţii, cu 
contract de muncă. Ofer spaţiu de locuit. Rog 
seriozitate. 0758626215

l Vilyo Confort SRL angajează: șase posturi de 
manipulant de mărfuri la raft- (cod COR 
933303); trei posturi de bucătari- (cod COR 
941201). Condiții: studii generale. E-mail: vilyo.
confort@gmail.com

l SC Glorious Lighting SRL angajează în Brăila: 
-Șef departament. Condiții: -studii medii; -limba 
engleză nivel mediu-avansat; -experiență în 
domeniul fabricării corpurilor de iluminat min.2 
ani. CV-urile se transmit la adresa hr@gloriousli-
ghting.eu.

l Feruccio Construct S.R.L. ,anunta vacantarea 
urmatoarelor posturi: 6 posturi de muncitori 
necalificati,10 posturi de zugravi si 15 posturi de 
faiantari.CV-urile se pot depune la adresa de 
mail: secretariatwoma@yahoo.com, pana la data 
de 15.10.2021.

l Societatea Markov Personalvermittlung 
SRL,cu sediul in Timisoara, Str. Palanca, Nr.1, 
Ap.14,  Jud. Timis angajeaza personal, avand un 
post vacant secretara, Cod.COR412001 si 59 de 
posturi vacante de muncitor necalificat la spar-
gerea si taierea materialelor de constructii, Codul 
COR:931302 Cerinte:  -studii generale, cunostinte 
minime limba: romana/alta limba de circulatie 
internationala, flexibilitate si disponibilitate in 
timpul de lucru, seriozitate si implicare. Relatii la 
e-mail: antonymarc2021@gmail.com.

l SC Ebi-Fish 2020 SRL, având CUI:40825023, 
cu sediul în Sat Domnești, Comuna Domnești, 
Șoseaua Tudor Vladimirescu, nr.309, vila 61, 
camera 7, județ Ilfov, angajează: muncitor necali-
ficat la asamblarea, montarea pieselor, cod COR 
932906- 1 post. Cerințe: studii medii, cunoștințe 
de limba engleză, cunoștințe în domeniul produc-
tiei. Selecția are loc în data de 12.10.2021, ora 
09.00, la sediul societății.

l SC Mecsol Galda SRL, având CUI:3276508, cu 
sediul în Galda De Jos, Str.Principală, Nr.573, 
Județul Alba, angajează: Muncitor necalificat în 
agricultură COD COR 921302- 2 posturi. 
Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba engleză, 
cunoștințe în domeniul agriculturii. Selecția are 
loc în data de 12.10.2021, ora 10.00, la sediul 
societății.

l Federația Română de Alpinism și Escalada 
angajează Antrenor federație sportivă în Bucu-
rești. Documentația aferentă postului poate fi 
obținută de la: office@frae.ro

l Igna Construct SRL angajează 3 Maiștri 
constucții civile, industriale și agricole, 3 sudori și 

12 lăcătuși mecanici. Cerinte: școală profesională, 
cunoștinte minime limba engleză. Cv pe: office@
ignaconstruct.ro

l Contec Foods SRL, cu sediul social în Afumați, 
Șos. București-Urziceni, nr.89, cam.1-5, jud.Ilfov, 
înregistrată cu  J23/537/2001, CUI: 14041515, 
angajează: 1.Muncitor necalificat la montarea și 
asamblarea pieselor cod COR-932906 -2 posturi; 
2.Sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în 
mediu de gaz protector cod COR-721206 -1 post. 
Pentru CV, la adresa de e-mail: igen91241@
gmail.com.

l Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii 
pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă 
Ciolpani, cu sediul în Comuna Ciolpani, DN 1, 
Km.32, jud.Ilfov, organizează concurs în vederea 
încadrării directe, pe perioadă nedeterminată, a 
unui post vacant de personal contractual 
-muncitor calificat IV-I (bucătar), din cadrul 
compartimentului Popotă -Biroul Logistic. 
Nivelul studiilor: studii gimnaziale absolvite cu 
diplomă; Pregătire de specilitate: să aibă școală 
profesională cu diplomă în domeniul bucătar sau 
curs de calificare în domeniul bucătar. Concursul 
se va desfășura la sediul instituţiei și are urmă-
toarele etape: -Selecţia dosarelor: 03.11.2021;  
-Proba scrisă: 08.11.2021; -Proba practică: 
11.11.2021; -Interviul: 16.11.2021. Data-limită 
până la care se pot depune dosarele de concurs 
este: 02.11.2021, ora 14.00. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul centrului din Comuna 
Ciolpani, DN 1, Km.32, jud.Ilfov, 021.267.70.14, 
int.21.037/21.051 -locotenent-colonel Dinu 
Roxana și de pe pagina de internet a unităţii: 
www.cnppmsu.ro

l Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii 
pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă 
Ciolpani, cu sediul în Comuna Ciolpani, DN 1, 
Km.32, jud.Ilfov, organizează concurs în vederea 
încadrării directe, pe perioadă nedeterminată, a 
unui post vacant de personal contractual -șofer 
II-I, din cadrul compartimentului Tehnic -Grupa 
transport -Biroul Logistic. Nivelul studiilor: studii 
gimnaziale absolvite cu diplomă; Pregătire de 
specilitate: să dețină permis de conducător auto 
categoriile B, C, D și E. Concursul se va desfă-
șura la sediul instituţiei și are următoarele etape: 
-Selecţia dosarelor: 03.11.2021; -Proba scrisă: 
08.11.2021; -Proba practică: 11.11.2021; -Inter-
viul: 16.11.2021. Data-limită până la care se pot 
depune dosarele de concurs este: 02.11.2021, ora 
14.00. Informaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul centrului din Comuna Ciolpani, DN 1, 
Km.32, jud.Ilfov, 021.267.70.14, int.21.037/21.051 
-plutonier adjutant Ilie Manuela și de pe pagina 
de internet a unităţii: www.cnppmsu.ro

l Școala Gimnazială Punghina, com. Punghina, 
jud. Mehedinți organizează concurs pentru 
Ocuparea postului vacant pe perioadă nedetermi-
nată în conformitate cu prevederile H.G.286/2011 

cu modificările și completările ulterioare. Menți-
onăm că proba scrisă se va desfășura la sediul 
unității Școlii Gimnaziale Punghina în data de 
02.11.2021 începând cu orele 9.00, iar interviul la 
data de 02.11.2021 începând cu orele 12.00. Data 
limită până la care se pot depune actele pentru 
dosarul de concurs este  25.10. 2021 ora 12.00. 
-0,50 normă administrator financiar (contabil). 
Condiții participare: Nivelul studiilor: -Adminis-
trator financiar: superioare calificat; Cunoștințe 
de operare: P.S. Microsoft Office și programe 
specifice de contabilitate. Vechime minimă în 
muncă: -administrator financiar: 1 an. Permis 
categoria B- administrator financiar. Program de 
lucru: 0,50 normă 4 ore zilnic. Relații suplimen-
tare se pot obține la sediul Școlii Gimnaziale 
Punghina și la numărul de telefon: 0252395855/ 
0786135606.

l Unitatea Militară 02439 București organizează 
concurs pentru ocuparea următorului post vacant 
de personal civil contractual: -1 post vacant de 
execuţie „Asistent farmacie debutant”/ studii PL, 
în Biroul asigurare farmaceutică, Secția farmacie 
și logistică medicală, Oficiul logistic; -studii: 
-absolvirea cu diplomă de școală sanitară postli-
ceală sau echivalentă sau diplomă de studii post-
liceale prin echivalare, conform H.G. 797/1997, în 
domeniul farmacie; -certificatul de membru al 
Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, 
Moașelor și Asistenților Medicali din România; 
-adeverința eliberată de Ordinul Asistenților 
Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților 
Medicali din România; -asigurare de malpraxis în 
termen; -avizul anual pentru autorizarea exerci-
tării profesiei; -vechime: nu necesită vechime în 
specialitate; -proba scrisă: 08.11.2021 ora 10.00; 
-interviul: 12.11.2021, ora 10.00; -data limită de 
depunere a dosarelor: 22.10.2021 ora 15.00. 
Depunerea dosarelor și organizarea concursului 
se va face la sediul U.M. 02439 București, strada 
Institutul Medico- Militar nr.3-5, sector 1, Bucu-
rești, unde vor fi afișate și detaliile organizatorice 
necesare. Date de contact ale secretariatului, la 
telefon: 021396006 interior 130.

l Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat 
și Probleme Speciale-Unitatea Teritorială 
320,organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei 
funcţii contractuale de execuţie vacante de 
muncitor calificat  I (electrician), din cadrul 
Compartimentul Întreţinere, Exploatare, în 
următoarele condiţii: Concursul se organizează la 
sediul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de 
Stat și Probleme Speciale- Unitatea Teritorială 
320 din str.Abanosului nr.1, comuna Dridu, 
judeţul Ialomiţa,  în data de: -04.11.2021, ora 
10,00 -proba scrisă; -10.11.2021, ora 10,00 -inter-
viul. Data limită până la care se pot depune 
actele pentru dosarul de concurs : 22.10.2021, ora 
14,00, la sediul instituţiei  din str.Abanosului 
nr.1,comuna Dridu, judeţul Ialomiţa. Pentru 
participarea la concurs candidaţii trebuie să înde-

plinească următoarele condiţii: Condiţii specifice: 
1.Studii medii liceale absolvite cu diploma de 
bacalaureat profil  electric, energetic, electro-
tehnic, electromecanic, având specializarea/
meseria de  electrician sau electrician in 
construcții; 2.Vechime: 3 ani în meseria de electri-
cian; 3.Să deţină autorizaţie  de electrician minim  
gradul II B emisă de către A.N.R.E. sau să obţină 
după angajare autorizaţie de electrician minim  
gradul II B, caz în care  trebuie să facă dovada, la 
data înscrierii, că îndeplinește condiţiile de califi-
care și experienţă profesională necesare pentru 
autorizare; 4.Obţinerea, după promovarea 
concursului, a autorizaţiei de acces la informaţii 
clasificate nivel „secret de serviciu”. Condiţiile 
generale și specifice complete  de participare la 
concurs, bibliografia stabilită și actele necesare 
pentru dosarul de concurs se afișează la sediul 
Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat și 
Probleme Speciale-Unitatea Teritorială 320 și pe 
site-ul www.anrsps.gov.ro. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul unităţii la telefon: 
0243.283.455 –Neacșu Daniela.

l Autoritatea Navală Română, cu sediul în 
Constanța, str.Incintă Port, nr.1, județul 
Constanța, organizează concurs conform 
H.G.nr.286/2011, modificată și completată, pentru 
ocuparea următoarelor funcții contractuale 
vacante: I.ANR -central Constanța: A.Direcția 
Economică: 1.Serviciul Investiții -Achiziții 
Publice, Administrativ: a)Referent specialitate 
debutant -1 post. Nivelul studiilor: studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă; Specialitatea de bază: științe economice/
inginerie și management/inginerie civilă; Vechime 
în specialitatea studiilor necesare exercitării func-
ţiei: fără condiții de vechime. b)Șofer -1 post. 
Nivelul studiilor: studii medii; Specialitatea de 
bază:-. Vechime în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei: Cerințe specifice: -permis 
conducător auto categoria B -valabil- 3 ani 
vechime ca șofer. 2.Compartimentul Fonduri 
Europene: Referent specialitate gr.IA- 1 post. 
Nivelul studiilor: studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licență; Speciali-
tatea de bază: științe economice/juridice /adminis-
trație publică. Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției: 9 ani vechime în 
specialitatea studiilor. Cerințe specifice:-. B.
Centrul Maritim de Coordonare: 1.Serviciul 
VTMIS: Căpitan port specialist -1 post. Nivel 
studii: studii superioare de lungă durată; Speciali-
tatea de bază: inginerie marină și navigație -speci-
alizare navigație; Posesor brevet maritim nivel 
managerial -fără condiții de vechime sau Căpitan 
port gr.I -3 ani vechime în funcție. Cerințe speci-
fice: -posesor certificat operator în sistemul 
GMDSS (GOC sau ROC). C.Biroul Manage-
mentul Calității: a)Referent specialitate debutant 
-1 post. Nivelul studiilor: studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă; 
Specialitatea de bază: domeniul naval/domeniul 
juridic; Vechime în specialitatea studiilor necesare 

exercitării funcţiei: fără condiții de vechime. D.
Direcția Siguranța Navigației, Securitatea 
Navelor și Personal Navigant: 1.Serviciul Sigu-
ranța Navigației: a)Inspector specialitate gr.IA -2 
posturi. Nivelul studiilor: studii superioare de 
lungă durată; Specialitatea de bază: inginerie 
marină și navigație- specializare navigație; Studii 
superioare de specialitate în domeniul naval 
-minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor, 
sau Căpitan de port specialist -minim 6 ani 
vechime în funcție, sau Inspector sp.gr.I -minim 3 
ani vechime în funcție. Cerințe specifice: -permis 
conducător auto categoria B. 2.Serviciul Înmatri-
culare și Examinări Personal Navigant Fluvial: 
Inspector specialitate gr.III -1 post- locație Galați. 
Nivelul studiilor: studii superioare de lungă 
durată; Specialitatea de bază: inginerie marină și 
navigație, inginerie și management; Studii superi-
oare de specialitate în domeniul naval -minim 6 
luni vechime într-o funcție de profil din domeniul 
naval; Posesor brevet ofiter maritim- fără condiții 
de vechime, conform brevetului. E.Direcția 
Tehnică: 1.Serviciul Avizări Produse Navale, 
Industriale și Supraveghere Piață: a)Inspector 
specialitate gr.IA -1 post -locație București. 
Nivelul studiilor: studii superioare de lungă 
durată; Specialitatea de bază: inginer specializare 
mecanică; Studii superioare de specialitate navală 
-minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor, 
sau Căpitan de port specialist -minim 6 ani 
vechime în funcție, sau Inspector sp.gr.I -minim 3 
ani vechime în funcție. Cerințe specifice:-. b)
Inspector specialitate gr.I -1 post -locație Bucu-
rești. Nivelul studiilor: studii superioare de lungă 
durată; Specialitatea de bază: inginer specializare 
arhitectură navală; Studii superioare de speciali-
tate navală -minim 6 ani vechime în specialitatea 
studiilor, sau Căpitan de port specialist -minim 3 
ani vechime în funcție, sau Inspector sp.gr.II 
-minim 3 ani vechime în funcție. Cerințe speci-
fice:-. 2.Inspectoratul Tehnic ANR Galați: 
Inspector specialitate gr.IA -1 post. Nivelul studi-
ilor: studii superioare de lungă durată; Speciali-
tatea de bază: inginer specializare nave; Studii 
superioare în domeniul naval- minim 9 ani 
vechime în specialitatea studiilor, sau Căpitan de 
port specialist -minim 6 ani vechime în funcție, 
sau Inspector specialitate gr.I -minim 3 ani 
vechime în funcție; Alte studii superioare de 
specialitate -minim 9 ani vechime în specialitatea 
studiilor. Cerințe specifice: -permis conducere 
categoria B. 3.Inspectoratul Tehnic ANR Galați: 
Inspector specialitate gr.III -1 post. Nivelul studi-
ilor: studii superioare de lungă durată; Speciali-
tatea de bază: inginer specializare nave; Studii 
superioare în domeniul naval- minim 6 luni 
vechime într-o funcție de profil din domeniul 
naval, sau Posesor brevet ofițer maritim -fără 
condiții de vechime pe funcție conform breve-
tului. Alte studii superioare de specialitate -minim 
6 luni vechime în specialitatea studiilor. Cerințe 
specifice: -permis conducere categoria B. 4.Servi-
ciul Comunicații Navale: Inginer gr.IA -1 post. 
Nivelul studiilor: studii superioare de lungă 

durată; Specialitatea de bază: tehnologia informa-
ției și comunicații, electrotehnică, electronică, 
electronică de putere, automatizări și calcula-
toare, inginerie electrică, energetică, electromeca-
nică, telecomunicații și tehnologii informaționale, 
calculatoare și tehnologia informației, ingineria 
sistemelor, mecatronică și robotică; Studii superi-
oare în domeniul de activitate specific postului 
-minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor. 
Cerințe specifice: -permis conducere categoria B. 
5.Biroul IT: a)Administrator de rețea gr.IA -1 
post. Nivelul studiilor: studii superioare de lungă 
durată; Specialitatea de bază: matematică, infor-
matică, inginerie electrică, inginerie electronică, 
telecomunicații și tehnologii informaționale, 
calculatoare și tehnologia informației, ingineria 
sistemelor, mecatronică și robotică, cibernetică, 
statistică și informatică economică; Studii superi-
oare în domeniul de activitate specific postului 
-minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor. 
Cerințe specifice: -permis conducere categoria B. 
b)Administrator de rețea gr.II -1 post. Nivelul 
studiilor: studii superioare de lungă durată; Speci-
alitatea de bază: matematică, informatică, ingi-
nerie electrică, electronică, telecomunicații și 
tehnologii informaționale, calculatoare și tehno-
logia informației, ingineria sistemelor, mecatro-
nică și robotică, cibernetică, statistică și 
informatică economică; Studii superioare în 
domeniul de activitate specific postului -minim 3 
ani vechime în specialitatea studiilor. Cerințe 
specifice: -permis conducere categoria B. II.Căpi-
tănia Zonală Constanța: A.Serviciul Tehnic 
-Administrativ: Conducător de șalupă -1 post. 
Nivelul studiilor: studii medii, absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; Specialitatea de bază:-. 
Vechime în specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei: Certificat de capacitate conducător 
șalupă maritim valabil -fără condiții de vechime. 
B.Serviciul Siguranţa Navigaţiei -zona Sud. 
Căpitan de port gr.I -1 post. Nivelul studiilor: 
studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă; Specialitatea de bază: ingi-
nerie marină și navigație - specializarea navigație 
sau electromecanică navală; Vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării funcţiei: 
Posesor brevet maritim de specialitate -fără 
condiții de vechime. Cerințe specifice: -permis 
conducător auto categoria B. C.Căpitănia 
Portului Mangalia: Căpitan de port debutant -1 
post. Nivelul studiilor: studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă; Speciali-
tatea de bază: inginerie marină și navigație -speci-
alizarea navigație și transport maritim și fluvial; 
Vechime în specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei: fără condiții de vechime; Cerințe 
specifice: -permis conducător auto categoria B. 
D.Căpitănia Portului Cernavodă: Căpitan de port 
specialist -2 posturi. Nivelul studiilor: studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă; Specialitatea de bază: inginerie marină și 
navigație-specializarea navigație și/sau electrome-
canică navală. Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei: Posesor brevet 
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maritim nivel managerial -fără condiții de 
vechime. Cerințe specifice: -permis conducător 
auto categoria B. E.Căpitănia Portului Medgidia: 
Oficiul de Căpitănie Ovidiu: Căpitan de port 
gradul I -1 post. Nivelul studiilor: studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă; Specialitatea de bază: inginerie marină și 
navigație-specializarea navigație sau electromeca-
nică navală. Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei: Posesor brevet 
maritim de specialitate -fără condiții de vechime. 
Cerințe specifice: -permis conducător auto cate-
goria B. Concursul se organizează în Constanța 
după următorul calendar de desfășurare: Data-li-
mită pentru depunerea dosarelor: 25.10.2021, 
până la ora 16.00. 1.Selecția dosarelor de înscriere: 
26.10.2021-27.10.2021. Afișare rezultate selecția 
dosarelor: 28.10.2021, la ora 16.00. Termen depu-
nere contestații: 29.10.2021, până la ora 11.00. 
Termen soluționare contestații și comunicare 
rezultate: 29.10.2021, la ora 14.00. 2.Proba scrisă: 
02.11.2021, la ora 10.00. Afișare rezultate probă 
scrisă: 03.11.2021, la ora 16.00. Termen depunere 
contestații probă scrisă: 04.11.2021, până la ora 
11.00. Termen soluționare contestații și comuni-
care rezultate: 04.11.2021, la ora 16.00. 3.Interviu: 
05.11.2021, la ora 09.00. Afișare rezultate interviu: 
08.11.2021, la ora 16.00. Termen depunere contes-
tații interviu: 09.11.2021, până la ora 11.00. 
Termen soluționare contestații și comunicare 
rezultate: 09.11.2021,la ora 16.00. 4.Afișare rezul-
tate finale: 10.11.2021, la ora 16.00. Depunerea 
dosarelor de concurs și desfășurarea concursului 
se va face astfel: -Pentru posturile din cadrul 
Autorității Navale Române, candidații vor 
depune dosarele la sediul Autorității Navale 
Române, localitatea Constanța, Str.Incintă Port 
nr.1. Relații suplimentare la persoana de contact: 
Adr iana  Rosen ,  t e l . 0372 .419 .809  sau 
0372.419.884; -Pentru posturile din cadrul Căpită-
niei Zonale Constanţa, candidaţii vor depune 
dosarele la sediul Căpităniei Zonale Constanţa, 
localitatea Constanţa, Str.Incintă Port nr.1, 
Clădirea ANR. Relații suplimentare la persoana 
de contact: Alexandra Lică, tel.0372.419.850. 
Bibliografia, tematica, anunțul și rezultatele finale 
ale probelor de concurs se vor afișa la sediul ANR 
și pe pagina oficială: https://portal.rna.ro/
despre-noi/organizare/cariere

l Direcţia Administrarea Străzilor și Iluminatului 
Public, cu sediul în strada Drăgănești, numărul 
25A, municipiul Slatina, județul Olt, organizează 
concurs pentru ocuparea posturilor contractuale 
vacante de execuție, pe perioadă nedeterminată: 
-Serviciul Iluminat Public -Compartiment Mente-
nanță și Dezvoltare Rețele Iluminat Public: 
-muncitor calificat tr.I -2 posturi, conform HG 
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura după 
cum urmează: -proba scrisă: 02 noiembrie 2021, 
ora 10.00; -interviul: 04 noiembrie 2021, ora 10.00. 
Condiții specifice: a).posesor atestat de calificare 
profesională în meseria de electrician obținut în 
urma absolvirii studiilor medii sau a unei școli 
profesionale de profil; b).apt pentru lucru la înăl-
țime; c).vechime în specialitate atestat de calificare 
profesională în meseria de electrician obținut în 
urma absolvirii studiilor medii sau a unei scoli 
profesionale de profil: minimum 9 ani. Candidații 
vor depune dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anun-
țului în Monitorul Oficial, Partea a III-a. Relații 
suplimentare se pot obține la Compartimentul 
Resurse Umane, Arhivă, de luni până joi, orele 
08.00-16.30, vineri, între orele 08.00-14.00, sau la 
telefon: 0249.422.788.

CITAȚII
l Ursu Etelca Nicoleta, cu ultimul domiciliu 
necunoscut, este citată pentru data de 22.11.2021, 
ora 10.00, la Tribunalul Bistrița-Năsăud, sala 4, 
în dosar nr.1951/186/2019, având ca obiect olbi-
gație prestație periodică, în proces cu Asigurarea 
Românească- ASIROM Vienna Insurance Group 
SA și Muresan Romica.

l Se citează Irimiea Constantin Neculai, moște-
nitor al defunctului Irimiea Petrea, decedat la 
26.11.2001, cu ultimul domiciliu în Brașov, Str.
Vișinului, Nr.24, Ap.116, pentru 03.11.2021, ora 
14.00, la SPN Marina George și Marina Ioana 
Vasilica, cu sediul în Brașov, Str.Caragiale, Nr.2, 
Bl.S26, Sc.A, Ap.2, în vederea soluționarii Dosa-
rului succesoral nr.8/2020.

l Se citează Papp Ladislau, moștenitor al 
defunctului Papp Ladislau, decedat la 
30.09.2020, cu ultimul domiciliu în Brașov, Bld. 
Griviței, Nr. 46, Ap. 13, pentru 29.10.2021, ora 
14.00, la SPN Marina George și Marina Ioana 
Vasilica, cu sediul în Brașov, Str.Caragiale Nr.2, 
Bl.S26, Sc.A, Ap.2, în vederea soluționării Dosa-
rului succesoral nr.18/2021.

l Șarpe Florinel Adrian și Șarpe Alin Valentin 
sunt citați în calitate de pârâți pentru a se 
prezenta la Judecătoria Craiova, str.A.I.Cuza, 
nr.30, în data de 15.10.2021, ora 10.00, în proces 
cu Șarpe Atena Tatiana pentru partaj succesoral, 
dosar 16506/215/2019.

DIVERSE
l Subscrisul C.I.I. Ciulianu Elena-Cozmina 
reprezentata prin practician in insolventa 
Ciulianu Elena Cozmina, anunta prin prezenta  
numirea acesteia in calitate de lichidator judiciar 
al societatii al debitorului Ventus Pant SRL cu 
sediul in București, Sector 5, Str. Inclinata, Nr. 2, 
Cam.2, Et.1, Cod unic de înregistrare 33818619, 
Număr de ordine în Registrul Comerţului 
J40/10672/2016, conform Incheierii (hotararii) 
din data de 02.09.2021 pronunţată de Tribunalul 
Bucuresti - Secţia a VII - a Civila în dosarul nr. 
21398/3/2018 prin care s-a dispus înlocuirea lichi-
datorului judiciar Cabinetului Individual de 
Insolventa Andreescu Aurelian Cristinel cu lichi-
datorul judiciar Cabinet Individual de Insolventa 
Ciulianu Elena-Cozmina.

l SC Ingka Investments Forest Assets SRL (prin 
SC Irisilva SRL), titular al planului  „Amenaja-
ment silvic UP V Câmpuri - Panciu” proprietate 
privată a SC Ingka  Investments Forest Assets 
SRL, amplasat în UAT Câmpuri, Fitionești, 
Mărășești, Nistorești, Răcoasa, Soveja, Străoane 
și Vidra, jud. Vrancea,  anunta publicul interesat 
asupra definitivării  Raportului de Mediu și orga-
nizarea dezbaterii publice a acestuia în data de 
02.12.2021, la ora 15:00 la sediul OS Ingka 
Investments SRL, din Focșani, str Vâlcele, nr 26, 
jud Vrancea. Amenajamentul silvic și Raportul 
de mediu pot fi consultate la sediul APM Vrancea 
din Focșani, str Dinicu Golescu, nr 2 și la sediul 
OS Ingka Investments SRL menționat mai sus, 
de luni până joi între orele 8:00 – 16:00 și vineri 
între orele 8.00 – 14:00. Observațiile și sugestiile 
vor fi transmise în scris și sub semnătură la sediul 
APM Vrancea până la data de 02.12.2021.

l SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata 
prin asociat coordonator Liscan Aurel, anunta 

prin prezenta, numirea acesteia in calitate de  
lichidator judiciar  a debitoarei Cargo Truck SRL 
cu sediul in București, Sectorul 1, Aleea Someșul 
Rece, Nr. 17, Bloc 8, Scara A, Etaj 1, Ap. 7, CUI 
17404453, J40/5651/2005, cu indeplinirea atri-
butiilor prevazute de legea 85/2014, conform  
incheierii de sedinta  din data de 06.10.2021 
pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII- 
a Civila in dosar nr. 9860/3/2019, prin care s-a 
dipus înlocuirea lichidatorului judiciar CII 
Dumitru Gabriela cu lichidatorul judiciar Evrika 
Insolvency IPURL.  

l Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
-prin Direcţia Generală Pescuit -Autoritate de 
Management pentru Programul Operaţional 
pentru Pescuit și Afaceri Maritime (DGP-AM 
POPAM), având sediul în B-dul Carol I, nr.2-4, 
Sector 3, titular al Programului pentru Acvacul-
tură și Pescuit (PAP 2021-2027), localitatea 
București, B-dul Carol I, nr.2-4, Sector 3, anunţă 
publicul interesat asupra disponibilizării proiec-
tului de program, finalizarea raportului de mediu 
și a studiului de evaluare adecvată, elaborat 
pentru acesta și organizarea dezbaterii publice. 
Programul pentru Acvacultură și Pescuit, 
Raportul de Mediu și Studiul de Evaluare Adec-
vată pot fi consultate la adresele https://ampeste.
ro/pap-2021-2027/programare-2021-2027/proiect-
de-program-2021-2027.html și http://www.
mmediu.ro/categorie/programul-pentru-acvacul-
tura-si-pescuit/339. Versiunile Programului și a 
Raportului de mediu pot fi consultate la: -sediul 
titularului -Ministerulului Agriculturii și Dezvol-
tării Rurale -prin Direcţia Generală Pescuit 
-Autoritate de Management pentru Programul 
Operaţional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 
(DGP-AM POPAM), B-dul Carol I, nr.2-4, Sector 
3, București, de luni până joi între orele 09.00-
16.00, vineri între orele 09.00-13.00 și la -sediul 
Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor din 
B-dul Libertății, nr.12, sector 5, București, sau la 
adresa de e-mail evaluare.impact@mmediu.ro. 
Observaţii/comentarii și sugestii se primesc în 
scris la sediul titularului, precum și pe adresa de 
e-mail programare.popam@madr.ro în termen de 
48 zile de la data publicării anunţului, începând 
cu data de 11.10.2021. Dezbaterea publică va 
avea loc în data de 29.11.2021, ora 11.00, în 
sistem videoconferință, prin intermediul plat-
formei Zoom. Toți cei care doresc să participe la 
dezbaterea publică se pot înscrie la adresa de 
e-mail: programare.popam@madr.ro, prin furni-
zarea următoarelor informații: nume și prenume, 
instituția pe care o reprezintă (dacă este cazul), 
adresa de e-mail cu care se va face conectarea la 
ședință. Termenul limită pentru înscriere este 
26.11.2021, ora 11.00.

l Nagy-Vajda Levente titularul al planului: 
Amenajamentul silvic al fondului forestier 
proprietate privată aparținând Parohiei 
Romano-Catolice Sângeorgiu de Mureș, Parohiei 
Romano-Catolice Tg. Mureș, Parohiei Ortodoxe 
Sângeorgiu de Mureș, Parohiei Romano-Catolice 
Acățari, Parohiei Unitariene Troița, Parohiei 
Reformate Sângeorgiu de Mureș, Parohiei Unita-
riene Sinvasii, Parohiei Reformate Gălățeni, 
Parohiei Reformate Păsăreni, Parohiei Refor-
mate Păsăreni filiala Maiad, Parohiei Reformate 
Bedeni filiala Troița, Parohiei Reformate Bedeni, 
Parohiei Reformate Miercurea Nirajului, Paro-
hiei Reformate Sântandrei, Parohiei Ortodoxe 
Miercurea Nirajului, Parihiei Romano-Catolice 
Sântandrei și persoanelor fizice asociate, UP I 
Valea Nirajului, anunță publicul interesat că în 

ședința Comitetului Special Constituit ce a avut 
loc la APM Mureș în data de 05.10.2021 s-a decis 
că planul nu are efecte semnificative asupra 
mediului și asupra siturilor de importanță comu-
nitară Natura 2000 – ROSCI0297 Dealurile 
Târnavei Mici-Bichiș și ROSPA0028 Dealurile 
Târnavelor și Valea Nirajului, prin urmare nu este 
necesară efectuarea raportului de mediu și nici a 
studiului de evaluare adecvată. Planul urmează 
să fie supus procedurii de adoptare fără aviz de 
mediu. Documentația care a stat la baza deciziei 
poate fi consultată pe site-ul A.P.M. Mureș (http://
apmms.anpm.ro). Observațiile justificte ale publi-
cului pentru reconsiderarea deciziei luate ca 
urmare a parcurgerii etapei de încadrare pot fi 
transmise prin poștă la sediul APM Mureș, loc. 
Tg. Mureș, str. Podeni, nr.10, jud. Mureș sau prin 
e-mail la adresa office@apmms.anpm.ro

SOMAȚII
l Prin cererea inregistrata sub dosar nr. 
1764/246/2021, privind pe petenta Pop Elena, 
domiciliata in orasul Cavnic, str. Pomilor nr. 1A, 
jud. Maramures, care solicita ca a dobandit 
dreptul de proprietate pe titlu de uzucapiune prin 
jonctiunea posesiilor asupra cotei de proprietate 
de 1/6 parti de sub B,4 privind imobilul inscris in 
CF nr. 300008 Tarnova, C.F vechi nr. 861 Tarnova 
cu nr topografic 89-91/b compus din casa cu nr. 
admin 107 si teren intravilan in supfata de 1.260 
mp, a proprietarului tabular de sub B.4, 
defunctul Bodea Gheorghe, decedat la data de 
14.08.1946, imobil asupra caruia, prin jonctiunea 
posesiilor, a exercitat de peste 20 de ani pana in 
prezent o posesie utila in sensul legii, in aceleasi 
conditii cu cele ale antecesorilor mei, pasnica, 
netulburata, publica, continua si sub nume de 
proprietar. In urma aceteia, in baza art. 130 din 
Decretul-Lege nr. 115/1938, sunt somati toti cei 
interesati de indata sa inainteze opozitie la Jude-

catoria Ineu deoarece in caz contrat, in termen de 
o luna de la aceasta ultima publicare se va 
proceda la judecarea cererii.   

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator al Adunarii Generale Extraordi-
nare a Actionarilor Societatii Germina Agribusi-
ness S.A. Consiliul de Administratie al Societatii 
GERMINA AGRIBUSINESS S.A. (denumita in 
continuare „Societatea” sau „Germina”) cu 
sediul in Mun. Bucuresti, Str. Delea Veche nr. 24, 
Corp A, Modulele M2, M3, M4 si M5, Etaj 10, 
sector 2, inmatriculata la Registrul Comertului 
sub nr. J40/895/1991, cod unic de inregistrare RO 
351290, potrivit Deciziei Consiliului de Adminis-
tratie al Societatii (Consiliul de Administratie) 
din data de 05.10.2021, convoaca, in temeiul art. 
117 din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare („Legea 
nr. 31/1990”), art. 123 coroborat cu art. 105 din 
Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instru-
mente financiare si operatiuni de piata („Legea 
nr. 24/2017”), Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 
privind emitentii de instrumente financiare si 
operatiuni de piata („Regulamentul A.S.F. nr. 
5/2018”) si al Actului Constitutiv al Societatii, 
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor 
(Adunare/AGEA), pentru data de 11.11.2021, ora 
11:00 (ora Romaniei), la adresa din Bucuresti, 
sector 2, Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, et. 10, 
Sala de sedinte, pentru toti actionarii inregistrati 
in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 
02.11.2021, stabilita ca Data de Referinta 
conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. g) din 
Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. In cazul in care, 
la data de 11.11.2021, nu se intruneste cvorumul 
legal si statutar pentru a valida intrunire AGEA, 
se convoaca si se fixeaza cea de a doua sedinta 
AGEA pentru data de 12.11.2021, in acelasi loc si 
avand aceeasi ordine de zi, cu incepere de la ora 

11:00 (ora Romaniei), la adresa din Bucuresti, Str. 
Delea Veche nr. 24, Corp A, et. 10, Sala de 
sedinte, sector 2. Data de Referinta pentru parti-
ciparea la vot a actionarilor in cadrul celei de-a 
doua convocari a AGEA ramane aceeasi, 
respectiv data de 02.11.2021. Adunarea Generala 
Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea 
ordine de zi: 1. Aprobarea demersurilor Societatii 
in Dosarul nr. 2009/P/2019 si mandatarea Dnei. 
Iuliana Cernat, in calitate de Director general al 
Societatii, pentru negocierea si incheierea, in 
numele Societatii, a tuturor actelor necesare 
implementarii acestora. 2. Aprobarea datei de 
10.12.2021, ca Data de Inregistrare, conform 
prevederilor art. 123 coroborat cu art. 87 alin. (1) 
din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instru-
mente financiare si operatiuni de piata, pentru 
identificarea actionarilor asupra carora se 
rasfrang hotararile adoptate in Adunarea Gene-
rala Extraordinara a Actionarilor, si a datei de 
09.12.2021, ca Ex-Date, in conformitate cu preve-
derile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul 
A.S.F. nr. 5/2018. 3. Aprobarea imputernicirii 
Dnei. Iuliana Cernat, Presedintele Consiliului de 
Administratie si Directorul General al Societatii, 
cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua si/
sau semna si/sau executa in numele Societatii si/
sau al actionarilor Societatii toate actele si a 
realiza toate formalitatile prevazute de lege 
pentru a duce la indeplinire hotararile Adunarii 
Generale Extraordinare a actionarilor, incluzand, 
dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor 
Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor, 
negocierea, incheierea si executarea actelor juri-
dice necesare executarii hotararii, depunerea si 
preluarea actelor si semnarea lor in numele si pe 
seama Societatii la si de la Oficiul Registrul 
Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, 
Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozi-
tarul Central S.A. Bucuresti, Bursa de Valori 
Bucuresti S.A., organele fiscale, precum si alte 
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persoane fizice sau juridice, publice sau private. 
PRECIZARI PRIVIND SEDINTA AGEA. ● 
Materiale informative cu privire la Adunare. 
Incepand cu data de 11.10.2021, ora 10:00, vor fi 
puse la dispozitia actionarilor documentele 
aferente punctului de pe ordinea de zi, inclusiv 
proiectul de hotarare privind punctul de pe 
ordinea de zi a AGEA, in format electronic pe 
website-ul Societatii, la adresa www.germina.ro si 
in format fizic la Registratura Societatii de la 
sediul social al acesteia, in zilele lucratoare, intre 
orele 09:00 si 17:00. Actionarii pot obtine, la 
cerere, copii ale documentele referitoare la 
punctul inclus pe ordinea de zi a AGEA. Exerci-
tarea acestui drept se va face cu respectarea 
procedurilor de transmitere si de identificare a 
actionarilor, mentionate mai jos. ● Documente 
pentru identificarea actionarilor. a) Actionari 
persoane fizice: copia actului de identitate, certi-
ficata prin mentionarea „conform cu originalul”, 
urmata de semnatura olografa a actionarului. In 
cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate 
legala de exercitiu vor fi prezentate si urmatoa-
rele documente: copia actului de identitate al 
persoanei fizice care are calitatea de reprezentant 
legal, copia actului care dovedeste calitatea de 
reprezentant legal, toate acestea purtand menti-
unea „conform cu originalul”, urmata de semna-
tura olografa a reprezentantului legal. b) 
Actionari persoane juridice romane, straine si 
entitati fara personalitate juridica: copia actului 
de identitate al reprezentantului legal, certificata 
prin mentionarea „conform cu originalul”, 
urmata de semnatura olografa a reprezentantului 
legal. Calitatea de reprezentant legal va fi luata 
din Registrul Actionarilor intocmit de Depozi-
tarul Central pentru Data de Referinta. In cazul 
in care informatiile din Registrul Actionarilor 
intocmit de Depozitarul Central pentru Data de 
Referinta nu permit identificarea reprezentan-
tului legal al actionarului persoana juridica 
romana, identificarea poate fi facuta in baza unui 
certificat constatator eliberat de registrul comer-
tului, in original sau copie conforma cu origi-
nalul, sau in baza oricarui alt document cu rol 
similar, in original sau in copie conforma cu 
originalul, emis de catre o autoritate  competenta. 
Documentele care atesta calitatea de reprezen-
tant legal trebuie sa fie emise cu cel mult 3 luni 
inainte de data publicarii convocatorului 
adunarii. Daca documentele mai sus mentionate 
sunt intocmite intr-o limba straina, alta decat 
limba engleza, acestea vor fi insotite de o tradu-
cere in limba romana sau in limba engleza reali-
zata de un traducator autorizat. ● Dreptul 
actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea 
de zi a Adunarii si de a face propuneri de hota-
rare pentru punctele de pe ordinea de zi. Unul 
sau mai multi actionari, reprezentand individual 
sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, 
are/au dreptul: a) de a introduce puncte pe 
ordinea de zi a adunarii, cu conditia ca fiecare 
punct sa fie insotit de o justificare sau de un 

proiect de hotarare propus spre adoptare de 
adunare; b) de a prezenta proiecte de hotarare 
pentru punctele incluse sau propuse spre a fi 
incluse pe ordinea de zi a adunarii. Drepturile 
prevazute la lit. a) si b) pot fi exercitate numai in 
scris, propunerile formulate urmand a fi trans-
mise, in termen de 15 zile de la data publicarii 
convocarii, ora 16:00. Procedura de transmitere a 
documentelor: - prin servicii de curierat, la adresa 
din Bucuresti, sector 2, Str. Delea Veche nr. 24, 
Corp A, et. 10. - prin e-mail, la adresa office@
germina.ro. Copiile scanate ale documentelor vor 
fi transmise ca atasamente, in format pdf, avand 
incorporat, atasat sau asociat logic semnatura 
electronica extinsa a actionarului, potrivit Legii 
nr. 455/2001. Pentru identificarea actionarilor 
care isi exercita drepturile mentionate mai sus, 
Societatea poate solicita, suplimentar documen-
telor mentionate mai sus, urmatoarele docu-
mente: 1) dovada calitatii de actionar, in original, 
respectiv extras de cont emis de catre Depozitarul 
Central sau, dupa caz, de catre participantii care 
furnizeaza servicii de custodie, din care rezulta 
calitatea de actionar si numarul de actiuni; 2) 
documente care atesta inscrierea informatiei 
privind reprezentantul legal la Depozitarul 
Central/respectivii participanti. Actionarii pentru 
care verificarea identitatii sau a calitatii 
persoanei/persoanelor semnatare reiese din certi-
ficatul atasat semnaturii electronice utilizate sunt 
exonerati de la prezentarea documentelor specifi-
cate la pct. 1) si 2) enumerate anterior. In cazul in 
care cererile actionarilor impun modificarea 
ordinii de zi, ordinea de zi actualizata, formula-
rele de imputernicire speciala actualizate si 
formularele de buletin de vot prin corespondenta 
actualizate, vor fi disponibile inainte de data de 
referinta 02.11.2021, cu respectarea procedurii 
utilizate la convocarea Adunari. ● Dreptul actio-
narilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea 
de zi. Actionarii isi pot exercita drepturile preva-
zute de art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 
5/2018, respectiv dreptul sa adreseze intrebari 
privind punctele de pe ordinea de zi a Adunari cu 
conditia ca acestia: (i) sa transmita intrebarile 
prin una din metodele de transmitere a documen-
telor mentionate mai sus; (ii) sa faca dovada 
calitatii de actionar cu respectarea cerintelor 
specificate mai sus (Documente pentru identifi-
care a actionarilor); (iii) sa transmita intrebarile, 
in scris, astfel incat acestea sa fie receptionate de 
catre Societate pana cel tarziu la data de 
29.10.2021, ora 16:00. Societatea va raspunde 
intrebarilor adresate de catre actionari, in condi-
tiile legii, la data de 05.11.2021, ora 16:00, 
raspunsurile urmand sa fie postate pe pagina de 
internet a societatii: www.germina.ro. ● Partici-
parea si votul in Adunare. La Adunare sunt 
indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii 
inregistrati la Depozitarul Central S.A. la Data 
de Referinta 02.11.2021 si pot vota dupa cum 
urmeaza: a) personal in cadrul adunarii, prin vot 
direct; b) prin reprezentant, cu imputernicire 

speciala sau generala; c) prin corespondenta, pe 
baza de buletin de vot prin corespondenta. - Votul 
direct. Accesul actionarilor indreptatiti sa parti-
cipe la adunare este permis prin simpla proba a 
identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor 
persoane fizice, cu actul de identitate al acestora 
sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentan-
tului legal, iar in cazul entitatilor legale si al acti-
onarilor persoane fizice reprezentate, cu 
imputernicirea data persoanei care Ie reprezinta, 
cu respectarea prevederilor legale aplicabile in 
materie.- Votul prin reprezentant. Formularul de 
imputernicire. Actionarii pot mandata alte 
persoane pentru a-i reprezenta si a vota in 
adunare pe baza unei imputerniciri speciale sau 
generale, astfel cum e descris mai jos. Votul prin 
reprezentant in baza unei imputerniciri speciale. 
O imputernicire speciala poate fi acordata pentru 
o singura adunare generala si contine instructiuni 
specifice de vot din partea actionarului, cu preci-
zarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct 
inscris pe ordinea de zi a adunarii („pentru”, 
„impotriva” sau „abtinere”). In situatia discutarii 
in cadrul adunarii, in conformitate cu prevederile 
legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi 
publicata, imputernicitul poate vota asupra aces-
tora conform interesului actionarului reprezentat. 
Reprezentarea actionarilor in adunare se poate 
face prin imputernicit, doar prin completarea si 
semnarea corespunzatoare a formularului impu-
ternicirii speciale. Mentiunile de mai sus nu 
afecteaza dreptul actionarului de a desemna prin 
imputernicire unul sau mai multi imputerniciti 
supleanti, care sa ii asigure reprezentarea in 
adunare, in conformitate cu reglementarile emise 
de A.S.F. Reprezentarea se va putea face atat prin 
alti actionari, cat si prin terte persoane. Imputer-
nicirea speciala va fi transmisa (i) in original, la 
adresa din Bucuresti, sector 2, Str. Delea Veche 
nr. 24, Corp A, et. 10; (ii) prin e-mail, cu semna-
tura electronica extinsa incorporata conform 
Legii nr. 455/2001, la adresa: office@germina.ro, 
astfel incat aceasta sa fie receptionata de catre 
Societate pana la data de 09.11.2021, ora 11:00 
(ora Romaniei). Formularul imputernicirii 
speciale i)  va fi pus la dispozitia actionarilor de 
catre Societate, in aceleasi conditii si la aceeasi 
data ca si materialele informative; ii) va fi actua-
lizat de catre Societate, daca se vor adauga noi 
puncte pe ordinea de zi a adunarii, si va fi 
publicat pe pagina de internet a Societatii, in 
forma actualizata; iii) va fi completat de catre 
actionar, in trei exemplare: unul pentru actionar, 
unul pentru reprezentant si unul pentru Socie-
tate. Identificarea actionarilor si a reprezentan-
tilor legali ai acestora se va face cu respectarea 
regulilor privind identificarea actionarilor mai 
sus mentionate. Votul prin reprezentant in baza 
unei imputerniciri generale. Formularul imputer-
nicirii generale trebuie sa contina informatiile 
prevazute la art. 202 din Regulamentul A.S.F. nr. 
5/2018. Actionarul poate acorda o imputernicire 
valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 

ani, permitand reprezentantului sau a vota in 
toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii, a 
unuia sau mai multor emitenti identificati in 
imputernicire, in mod individual sau printr-o 
formulare generica referitoare la o anumita cate-
gorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte 
de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie 
acordata de catre actionar, in calitate de client, 
unui intermediar definit conform prevederilor 
art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau 
unui avocat. Imputernicirile, inainte de prima lor 
utilizare, se depun la Societate, cu 48 de ore 
inainte de adunare, in copie, cuprinzand menti-
unea conformitatii cu originalul sub semnatura 
reprezentantului. Copii certificate ale imputerni-
cirilor sunt retinute de Societate, facandu-se 
mentiune despre aceasta in procesul-verbal al 
adunarii. Imputernicitul nu poate fi substituit de 
o alta persoana decat in cazul in care acest drept 
i-a fost conferit in mod expres de catre actionar 
in imputernicire. In conditiile in care persoana 
imputernicita este o persoana juridica, aceasta 
poate sa isi exercite mandatul primit prin inter-
mediul oricarei persoane ce face parte din 
organul sau de administrare sau conducere sau 
dintre angajatii sai. Actionarii nu pot fi reprezen-
tati in adunare pe baza unei imputerniciri de 
catre o persoana care se afla intr-o situatie de 
conflict de interese ce poate aparea in special in 
unul dintre urmatoarele cazuri: a) este un acti-
onar majoritar al emitentului sau o alta persoana, 
controlata de respectivul actionar; b) este 
membru al unui organ de administrare, de 
conducere sau de supraveghere al emitentului, al 
unui actionar majoritar sau al unei persoane 
controlate, conform prevederilor de la lit. a); c) 
este un angajat sau un auditor al societatii ori al 
unui actionar majoritar sau al unei entitati 
controlate, conform prevederilor de la lit. a); d) 
este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al 
patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice 
prevazute la lit. a)-c). Documente ce insotesc 
imputernicirea generala. Imputernicirea generala 
trebuie sa fie insotita de o declaratie pe propria 
raspundere data de reprezentantul legal al inter-
mediarului sau de avocatul care a primit impu-
ternicirea de reprezentare, din care sa reiasa ca 
imputernicirea este acordata de respectivul acti-
onar, in calitate de client, intermediarului sau, 
dupa caz, avocatului si ca imputernicirea gene-
rala este semnata de actionar, inclusiv prin 
atasare de semnatura electronica extinsa, daca 
este cazul. Declaratia trebuie depusa odata cu 
imputernicirea generala la Societate, in original, 
semnata si, dupa caz, stampilata, pana cel tarziu 
la data de 09.11.2021, ora 11:00 (ora Romaniei), 
in cazul primei utilizari. - Votul prin corespon-
denta. Actionarii pot vota in cadrul adunarii si 
prin corespondenta, prin completarea si 
semnarea corespunzatoare a buletinelor de vot 
prin corespondenta. Buletinele de vot completate, 
semnate si dupa caz, stampilate pot fi transmise 
la sediul Societatii prin una din metodele mentio-

nate mai sus in prezentul convocator. Buletinele 
de vot vor fi insotite de documente care sa 
permita identificarea actionarilor si a reprezen-
tantilor legali ai acestora, cu respectarea regulilor 
specificate mai sus in prezentul convocator.  Vor fi 
luate in considerare doar buletinele de vot prin 
corespondenta primite pana la data de 
09.11.2021, ora 11:00 (ora Romaniei). In situatia 
in care actionarul care si-a exprimat votul prin 
corespondenta participa personal sau prin repre-
zentant la adunarea generala, votul prin cores-
pondenta exprimat pentru adunare este anulat. 
In acest caz este luat in considerare doar votul 
exprimat personal sau prin reprezentant. Daca 
persoana care reprezinta actionarul prin partici-
pare personala la adunare este alta decat cea care 
a exprimat votul prin corespondenta, atunci, 
pentru valabilitatea votului sau aceasta trebuie sa 
prezinte la adunare o revocare scrisa a votului 
prin corespondenta, semnata de actionar sau de 
reprezentantul care a exprimat votul prin cores-
pondenta. Acest lucru nu este necesar daca actio-
narul sau reprezentantul legal al acestuia este 
prezent la adunare. La data convocarii, capitalul 
social al Societatii este de 33.772.730 RON si este 
format din 13.509.092 actiuni ordinare, nomina-
tive, dematerializate, cu valoarea nominala de 
2,50 RON/actiune, fiecare actiune dand dreptul la 
un vot in AGEA. Informatii suplimentare se pot 
obtine la adresa din Bucuresti, sector 2, Str. Delea 
Veche nr. 24, Corp A, et. 10 sau la numarul de 
telefon 021.322.54.80, in fiecare zi lucratoare, 
intre orele 09:00 –17:00. Presedintele Consiliului 
de Administratie Iuliana Cernat. 

LICITAȚII
l Hidroconstructia UCM Argeș organizeaza 
licitatie vanzare mijloace fixe 15.10.2021, 
ora-11.00. Informatii: 0248635500, cosmin.
chitu@hidroconstructia.com

l Consiliul Local al Municipiului Petroșani, 
Serviciul Public Administrația Piețelor Petroșani 
organizează în data de 21.10.2021, licitație 
deschisă cu strigare pentru închirierea boxelor 
nr.15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24. situate la parterul 
halei din Piața Centrală  Petroșani. În caz de 
neadjudecare se reorganizează o nouă licitație în 
data de 27.10.2021. Relații la sediul Serviciului 
Public Administrația Piețelor, Loc. Petroșani Jud. 
Hunedoara str N. Bălcescu nr. 10, telefon 
0254.542622.

l Primăria Mărășești, cu sediul în str. Siret, nr.1, 
organizează licitaţie publică în vederea concesio-
narii prin licitaţie publică cu plic închis, un teren 
în suprafaţă de 5.000,00mp, teren aparţinând 
domeniului privat al orașului Mărășești, judetul 
Vrancea, T25, Pc.1735, carte funciară nr.55933. 
Preţul de pornire al licitaţiei este de 1.000 lei/an. 
Caietul de sarcini se poate procura de la serviciul 
Arhitect șef,  din cadrul Primăriei oras Mărășești. 

Licitaţia va avea loc în data 04.11.2021, ora 10, la 
sediul Primăriei Mărășești. Relaţii suplimentare 
la Serviciul Arhitect Şef,  din cadrul Primăriei 
Mărășești, tel. 0237/260.150.

l Primăria Municipiului Mediaș, P-ţa Corneliu 
Coposu, nr. 3, telefon/fax 0269/803817, organi-
zează licitație publică pentru închirierea terenu-
rilor situate în municipiul Mediaș str.Otto 
Kromberg f.n., af late în domeniul public al 
municipiului Mediaș în baza HCL nr268/2021. 
Terenurile au suprafața de 2.500mp parte din 
terenul în suprafață totală de 7.065mp, identifi-
cate în CF nr.115546 Mediaș nr. cadastral /nr. 
topografic 115546. Procurarea documentaţiei de 
atribuire se face de la Centrul de Informare Cetă-
țeni din cadrul Primăriei municipiului Mediaș, 
telefon 0269/803803, contracost la valoarea de 
200,00 lei /documentație, care se achită în 
numerar la caseria Serviciului Fiscal Local 
Mediaș sau în contul organizatorului RO80TREZ 
57721360250 XXXXX, deschis la Trezoreria 
Mediaș. Procurarea documentației și depunerea 
ofertelor se face în perioada 12.10.2021 – 
03.11.2021. Ofertele se depun la Primăria munici-
piului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr.3, 
Centrul de Informare Cetățeni, într-un singur 
exemplar, în plic închis, până la data de 
03.11.2021, ora 15:00. Locul desfășurării licitaţiei 
este sediul Primăriei municipiului Mediaș, P-ţa 
Corneliu Coposu nr.3, sala mică de ședinţe, în 
data de 04.11.2021, ora 13:00. Pentru relaţii supli-
mentare vă rugăm să ne contactaţi la: tel. 
0269803816 sau 0269803818, fax. 0269803817.

l 1.Informații generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Primăria Comuna 
Călărași, Strada Petre Baniță, nr.148, județul 
Dolj, telefon 0251/379.052, fax 0251/379.177, 
e-mail: primaria_calarasi@yahoo.com, cod fiscal 
5001910. 2.Informații generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: Teren 
intravilan în suprafață de 99mp, număr cadastral 
30411, extras carte funciară nr.30411, amplasat în 
comuna Călărași, județul Dolj, bun proprietate 
publică al Comunei Călărași, conform H.C.L. 
nr.52/31.08.2021 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. 
Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: prin solicitarea scrisă, 
de la sediul Primăriei Comunei Călărași. 3.2. 
Denumirea și adresa serviciului/compartimen-
tului din cadrul concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de atri-
buire: Registratura Primăriei Comunei Călărași, 
Str.Petre Baniță, nr.148, județul Dolj. 3.3.Costul și 
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul: 50Lei și se achită la Casieria 
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Primăriei Comunei Călărași. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 25.10.2021, ora 
15 .00 .  4 . Informaţ i i  p r iv ind  ofer te l e : 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
02.11.2021, ora 09.30. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Oferta va fi depusă la Registra-
tura Primăriei Comunei Călărași, Str.Petre 
Baniță, nr.148, județul Dolj. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 
exemplar original și 2 exemplare copii. 5.Data și 
locul la care se va desfășura sedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 02.11.2021, ora 13.30, la 
sediul Primăriei Comunei Călărași, Str.Petre 
Baniță, nr.148, județul Dolj. 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: 
Acțiunea în justiție se poate introduce la Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului Dolj, 
Str.Brestei,  nr.12, județul Dolj,  telefon 
0251/418.612, fax 0251/419.851, e-mail: tr-dolj@
just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
08.10.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: 
Comuna Brusturi, sat Brusturi, str.Principală 
nr.47, județul Neamț, cod poștal 617106, telefon 
0233/789.032, fax 0233.789.032, e-mail: registra-
tura@comunabrusturi.ro, cod fiscal 2614147. 
2.Informații generale privind obiectul procedurii 
de licitație publică, în special descrierea și identi-
ficarea bunului care urmează să fie închiriat: 
suprafață de 41mp, teren aflat în domeniul 
public al Comunei Brusturi, CF 51011, str.Princi-
pala nr. 85, conform H.C.L.54/05.10.2021 și 
temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019, art.332-
333. 3.Informații privind documentația de atri-
buire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalitațile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: la cerere, 
de la sediul instituției, Compartimentul Secretar 
General /Administrator Public. 3.2.Denumirea și 
datele de contact ale serviciului/compartimen-
tului din cadrul instituției de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de atri-
buire: Se poate obține de la Primăria Comunei 
Brusturi, sat Brusturi, str. Principala nr.47, 
județul Neamț, Compartimentul Secretar 
General /Administrator Public. 3.3.Costul și 
condițiile de plată pentru obținerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 200Lei 
pentru persoane juridice și 100Lei pentru 
persoane fizice, se achită numerar la casieria 
Primăriei Comunei Brusturi. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificarilor: 25/10/2021, ora 
10.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1. Data-li-
mită de depunere a ofertelor: 02/11/2021, ora 
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Brusturi, sat Brusturi, str.
Principală, nr.47, județul Neamt, cod poștal 
617106. 4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: se depun într-un 
singur exemplar. 5.Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschidere a ofer-
telor: 02/11/2021, ora 11.00, Primăria Comunei 
Brusturi, sat Brusturi, str.Principală nr.47, 
județul Neamț, cod poștal 617106. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 

instanței: Sectia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ si Fiscal, Piatra Neamţ, B-dul 
Republicii nr.16, județul Neamț, cod poștal 
610005, telefon 0233/212.294, fax 0233/235.655, 
e-mail: tr-neamt-scomerciala@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație către institu-
țiile abilitate, în vederea publicării: 08/10/2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Comunei Șieu, comuna Șieu, Str.Princi-
pală nr.260, județul Bistrița-Năsăud, telefon/fax: 
0263.260.159, e-mail: primariasiubn@yahoo.com, 
cod fiscal 4426956. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în special 
descrierea și identificarea bunului care urmează 
să fie închiriat: Cabinet medical de specialitate, 
cu suprafața utilă totală 54,97mp din care: Sală 
tratament și Cabinet permanent în suprafață 
totală de 20,39mp și suprafața de 34,58mp spații 
anexă desfășurare activități medicale de speciali-
tate, situat în imobilul „Cabinet medicină gene-
rală, cabinet dentar și farmacie din localitatea 
Șieu, comuna Șieu, judeţul Bistrița-Năsăud din 
Str.Școlii nr.28, judeţul Bistrița-Năsăud, ce apar-
ține domeniului public al comunei Șieu, județul 
Bistrița-Năsăud, conform H.C.L.nr.41/23.09.2021 
și temeiului legal: O.U.G.nr.57/03.07.2019, 
art.332-333. 3.Informații privind documentația 
de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui exemplar 
al documentației de atribuire: La cerere, de la 
sediul instituției, Compartimentul Secretariat. 
3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de la care 
se poate obține un exemplar din documentația de 
atribuire: Se poate obține de la Compartimentul 
Secretariat din cadrul Primăriei Comunei Șieu, 
comuna Șieu, Str.Principală nr.260, județul Bistri-
ța-Năsăud. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019, privind 
Codul administrativ: 20Lei/exemplar, se achită 
numerar la Casieria Primăriei Comunei Șieu. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 
22/10/2021, ora 14.00. 4.Informații privind ofer-
tele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
01/11/2021, ora 16.00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei Șieu, comuna 
Șieu, Compartimentul Secretariat, Str.Principală 
nr.260, județul Bistrița-Năsăud. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
Se depun într-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: 02/11/2021, ora 11.00, 
Primăria Comunei Șieu, Comuna Șieu, Str.Prin-
cipală nr.260, județul Bistrița-Năsăud. 6. Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa 
de e-mail ale instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Secția de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Bistrița, municipiul Bistriţa, Str.
Alba Iulia nr.1, judeţul Bistriţa-Năsăud, cod 
poștal: 420178, telefon: 0263.213.528, fax: 
0263.231.509, e-mail: trbn@just.ro. 7.Data trans-
miterii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 08/10/2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: 

Comuna Brusturi, sat Brusturi, Str.Principală 
nr.47, județul Neamț, cod poștal 617106, telefon 
0233.789.032, fax 0233.789.032, e-mail: registra-
tura@comunabrusturi.ro, cod fiscal 2614147. 
2.Informații generale privind obiectul procedurii 
de licitație publică, în special descrierea și identi-
ficarea bunului care urmează să fie vândut: 
-suprafață de 233 mp, teren curți-construcții, din 
domeniul privat al Comunei Brusturi, situat în 
intravilanul satului Brusturi, comuna Brusturi, 
j u d e ț u l  N e a m ț ,  C F  5 1 7 3 9 ,  c o n f o r m 
H.C.L.nr.46/15.09.2021 și temeiului legal: O.U.G. 
nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind documen-
tația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui exemplar 
al documentației de atribuire: la cerere, de la 
sediul instituției, Compartimentul Secretar 
General /Administrator Public. 3.2.Denumirea și 
datele de contact ale serviciului/compartimen-
tului din cadrul vânzătorului, de la care pot 
obține un exemplar din documentația de atri-
buire: Se poate obține de la Compartimentul 
Secretar General /Administrator Public, Primăria 
Comunei Brusturi, sat Brusturi, Str.Principală 
nr.47, județul Neamț. 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: 300Lei /exemplar, ce 
se achită numerar la casieria instituției. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
22/10/2021, ora 10.00. 4.Informații privind ofer-
tele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
01/11/2021, ora 10.00. 4.2 Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei Brusturi, sat 
Brusturi, Str. Principală nr. 47, județul Neamț, 
cod poștal 617106. 4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă oferta: într-un singur exem-
plar, într-un plic sigilat. 5.Data și locul la care se 
va desfașura ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 01/11/2021, ora 11.00, Primăria 
Comunei Brusturi, sat Brusturi, Str.Principală 
nr.47, județul Neamt, cod poștal 617106. 6.Denu-
mirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa 
de e-mail ale instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Secția a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ și Fiscal, Piatra Neamţ, B-dul 
Republicii nr.16, județul Neamț, cod poștal 
610005, telefon 0233/212.294, fax 0233/235.655, 
e-mail: tr-neamt-scomerciala@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 08/10/2021.

l Consiliul Local al Orașului Vălenii de Munte, 
cu sediul în Orașul Vălenii de Munte, str.Berevo-
ești, nr.3A, Cod Fiscal: 2842870, tel: 0244/280.816, 
fax: 0244/280.631, email:primariavaleni.buget@
gmail.com organizează în data de 02.11.2021, ora 
09.00, licitație publică privind închirierea unor 
terenuri aparținând domeniului privat al orașului 
Vălenii de Munte conform O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul Administrativ: teren în suprafață 
de 607mp identificat cu nr.cadastral 21882, situat 
în Fdt.Victoriei, nr.f.n., oraș Vălenii de Munte, 
conform HCL nr.117/29.09.2021, teren în supra-
față de 20mp identificat cu nr.cadastral 24777, 
situat în str.Gheorghe Lazăr, nr.f.n., oraș Vălenii 
de Munte, conform HCL nr.118/29.09.2021, teren 
în suprafață de 3.391mp identificat cu nr.cadas-
tral 26204, situat în str.Berevoiești, nr.f.n., oraș 
Vă l e n i i  d e  M u n t e ,  c o n f o r m  H C L 
nr.119/29.09.2021. Procurarea documentației de 
atribuire în vederea participării la licitație se va 
face de la sediul Primăriei Orașului Vălenii de 
Munte. Dată limită privind solicitarea clarifică-

rilor: 22.10.2021, ora 13.00. Data limită de depu-
nere a ofertelor: 01.11.2021, ora 16.00. Ședința 
publică de deschidere a ofertelor se va desfășura 
la sediul Primăriei Orașului Vălenii de Munte în 
data de 02.11.2021, ora 09.00. Instanța compe-
tentă în soluționarea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului 
Prahova, strada Văleni, nr.44, Ploiești, Județul 
Prahova, telefon: 0244/544.781; 0244/544.598, 
fax: 0244/529.107, e-mail: tr-ph-contencios@just.
ro. Data trimiterii spre publicare: 07.10.2021.

l Consiliul Local al Orașului Vălenii de Munte, 
cu sediul în Orașul Vălenii de Munte, str.Berevo-
eșt i ,  nr.3A,  Cod Fiscal :  2842870,  te l : 
0244/280.816, fax: 0244/280.631, email:primaria-
valeni.buget@gmail.com organizează în data de 
02.11.2021, ora 11.00, licitație publică privind 
vânzarea unor terenuri aparținând domeniului 
privat al orașului Vălenii de Munte conform 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ: 
teren în suprafață de 369mp identificat cu nr.
cadastral 24364, situat în strada George Enescu, 
nr.43, oraș Vălenii de Munte, conform HCL 
nr.120/29.09.2021, teren în suprafață de 742mp 
identificat cu nr. cadastral 24386, situat în 
George Enescu, nr.36B, oraș Vălenii de Munte, 
conform HCL nr. 121/29.09.2021, teren în supra-
față de 701mp identificat cu nr.cadastral 26414, 
situat în str.Pictor Grigorescu, nr.f.n., oraș Vălenii 
de Munte, conform HCL nr.127/29.09.2021, teren 
în suprafață de 539mp identificat cu nr.cadastral 
26413, situat în str.Pictor Grigorescu, nr.f.n., oraș 
Vălen i i  de  Munte ,  conform HCL nr. 
128/29.09.2021, teren în suprafață de 480mp 
identificat cu nr.cadastral 26412, situat în str.   
Pictor Grigorescu, nr.f.n., oraș Vălenii de Munte, 
conform HCL nr.129/29.09.2021, teren în supra-
față de 450 mp identificat cu nr.cadastral 26405, 
situat în Fundătura Alexandru Vlahuță, nr.f.n., 
oraș Vălenii  de Munte,  conform HCL 

nr.130/29.09.2021, teren în suprafață de 33mp 
identificat cu nr.cadastral 26406, situat în Fundă-
tura Alexandru Vlahuță, nr.f.n., oraș Vălenii de 
Munte conform HCL nr.131/29.09.2021 și în baza 
temeiului legal O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ. Procurarea documentației de 
atribuire în vederea participării la licitație se va 
face de la sediul Primăriei Orașului Vălenii de 
Munte. Dată limită privind solicitarea clarifică-
rilor: 22.10.2021, ora 16.00. Data limită de depu-
nere a ofertelor: 01.11.2021, ora 16.00. Ședința 
publică de deschidere a ofertelor se va desfășura 
la sediul Primăriei Orașului Vălenii de Munte în 
data de 02.11.2021, ora 11.00. Instanța compe-
tentă în soluționarea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului 
Prahova, strada Văleni, nr.44, Ploiești, telefon: 
0244/544.781; 0244/544.598, fax: 0244/529.107, 
e-mail: tr-ph-contencios@just.ro. Data publicării 
anunțului de licitație este 08.10.2021.

l 1.Informaţii generale privind concedentul, 
precum: denumirea, codul fiscal, adresa, datele 
de contact, persoana de contact: U.A.T.Orașul 
Horezu; CIF: 2541479; Strada 1 Decembrie, nr.7, 
Horezu, judeţul Vâlcea; telefon: 0250/860.190, 
fax: 0250/860.481, email: primaria@orasul-ho-
rezu.ro. 2.Informaţii generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: Teren 
intravilan în suprafață de 2.000mp, proprietatea 
publică a U.A.T.Orașul Horezu, situat în Orașul 
Horezu, str.Tudor Vladimirescu, nr.149, județul 
Vâlcea, identificat cu Cartea Funciară și număr 
cadastral nr.38318 în vederea construiri unui 
showroom în domeniul auto și activității conexe 
domeniului serviciilor auto: vânzarea de autotu-
risme verificate și cu garanție second hand 
importate sau din țară, detailingul auto, hosting 
anvelope, vânzare accesorii exclusive, aplicare 
folie pentru protecție UV, agreată RAR. Conce-

sionarea se face conform OUG nr.57/2019, cu 
modificările și completările ulterioare și conform 
HCL nr.58/24.06.2021. 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: 
Documentația de atribuire se poate ridica, pe 
bază de solicitare, de la sediul Primăriei Orașului 
Horezu. 3.2.Denumirea și datele de contact ale 
serviciului/ compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obţine un exemplar 
din documentaţia de atribuire: Compartimentul 
juridic, administrație publică locală din cadrul 
Primăriei Orașului Horezu, Strada 1 Decembrie, 
numărul 7, camera 6. 3.3.Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde 
este cazul: 33Lei și se achită la Casieria Primă-
riei Orașului Horezu. 3.4. Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 22.10.2021, ora 12.00. 
4.Informaţii privind ofertele: 4.1. Data limită de 
depunere a ofertelor: 01.11.2021, ora 14.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Orașului Horezu, strada 1 Decembrie, 
nr.7, județul Vâlcea, secretariat. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
Un exemplar original în plic sigilat. 5.Data și 
locul la care se va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 02.11.2021, ora 10.00, în 
Sala de Conferinţe a Casei de Cultură 
„Constantin Brâncoveanu” Horezu, str.1 
Decembrie, nr.11, județul Vâlcea. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa 
de e-mail ale instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanţei: Tribunalul Vâlcea, str.Scuarul 
Revoluției, nr.1, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, 
Telefon: 0250/739.120, Fax:0250/732.207, adresă 
email: tr-valcea@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunţului licitației către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 08.10.2021.
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