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OFERTE SERVICIU
l Brami Production S.R.L., producător 
produse alimentare, caută pentru anga-
jare, cu normă întreagă, două persoane 
pentru posturile de lucrător bucătărie. 
Persoanele interesate sunt rugate să sune 
la numărul de telefon: 0764.751.255.

l SC 4 Generatii Care Home SRL, din Bucu-
rești, Sector 3, angajează 4 Femei de 
serviciu, cu cod COR-911201, pentru 
punctul de lucru din Mogoșoaia. Se solicită 
cunoștințe de limba engleză. Se oferă 
salariu brut 2.550Lei. Relații la telefon: 
0785.106.416. CV-urile se pot trimite la 
adresa de e-mail: documentesuport@
gmail.com până la data de 18.08.2022.

l Tuv Sud Romania SRL caută auditor în 
domeniul calității. Condiții minime: experi-
ență minim 5 ani în domeniu, studii superi-
oare, l imba engleză. Tel.contac t: 
0749.017.042. 

l Societatea World Trader&Pak S.R.L., cu 
sediul social în loc.București, Str.Banul 
Nicolae nr.126, sector 2, înregistrată cu 
J40/11605/2019, CUI: 41590120, anga-
jează: ascuțitor scule, instrumente medi-
cale ș i  obiec te de uz casnic cod 
COR-722404 -1 post; operator calculator 
electronic și rețele cod COR-351101 -1 
post. Pentru CV, la adresa de e-mail: 
igen92241@gmail.com

l Societatea SC Ambianta Trade Grup 
S.R.L., cu sediul social în București, sector 
6, b-dul Timișoara, nr.84, cod spațiul A234, 
înregistrată cu J40/21095/2006, CUI: 
19989427, angajează: lucrător comercial 
cod COR-522303 -2 posturi. Pentru CV, la 
adresa de e-mail: igen92241@gmail.com

l SA.HI.KO Delivery SRL angajăm curieri/
livratori pentru sectorul de food delivery. 
Program 8 h/zi, L-V, weekend opțional. 
Salariul 2.500 Lei +bonusuri. Detalii la 
tel.0741.926.822. Disponibil pentru 
orașele: București, Cluj, Timișoara.

l COMELF SA din Bistrița angajează sudori 
din România sau din străinătate. Oferim 
cazare. CV-uri la adresa: comelf@comelf.ro

l SC Gabelsar Prest Construct SRL, având 
CUI:35940999, cu sediul în Ploiești, 
intrarea Polux, Nr.2, Bloc G17, Scara A, Etaj 
P, Ap.4, Județ Prahova, angajează: sudor, 
cod COR 721208- 1 post. Cerințe: studii 
medii, cunoștințe de limba engleză, cunoș-
tințe în domeniu. Selecția are loc în data de 
12.08.2022, ora 08.00, la sediul societății.

l SC Intelli Shock SRL, având CUI: 
45896696, cu sediul în Municipiul Cluj-Na-
poca, Strada Donath, Nr.182, Bloc A7, Scara 
1, Etaj 2, Ap.12, Județ Cluj, angajează: 
Tehnician energetician/electrician, cod 
COR 311306- 5 posturi. Cerințe: studii 
medii, cunoștințe de limba engleză, cunoș-
tințe în domeniu. Selecția are loc în data de 
12.08.2022, ora 08.00, la sediul societății.

l SC Pygmalion SRL, având CUI: 717898, 
cu sediul în Sat Sărișor, Comuna Șaru 
Dornei, Nr.49A, Județul Suceava, anga-
jează: Infirmier/infirmiera, cod COR 
532103- 1 post. Cerințe: studii medii, 
cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în 
domeniu. Selecția are loc în data de 
12.08.2022, ora 08.00, la sediul societății.

l Pyronova Is Romania SRL cu sediul în str. 

Calea Turzii, nr.192, Cluj-Napoca, România, 
înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. 
J12/4407/2006, angajează: 30 muncitori 
necalificati la spargerea si taierea materia-
lelor de constructii, COR: 931302, conditie 
esentiala este limba engleza. Interviul va 
avea loc in 12.08.2022, ora 10, la sediul 
firmei sau online. cristian.rus@pyronova.
com, 0364408744

l Seradria CO SRL cu sediul în str. Finlanda 
17, et 2, ap 3, sector 1, București, înregis-
trată la Registrul Comerțului cu nr. 
J40/24671/1994, angajează: 1 paznic (COR 
962907), 1 femeie de serviciu (COR 
911201). Condiție esențială este limba 
engleză. Interviul va avea loc in 12.08.2022, 
ora 10, la sediul firmei sau prin video 
conferință online. contact@seradria.ro 
0212303289

l Spitalul Clinic de Urgență ”Bagdasar-Ar-
seni” București organizează, în perioada 
06.09.2022-07.09.2022, în conformitate cu 
Ordinul M.S. nr. 284/2007 pentru apro-
barea Metodologiei – cadru de organizare 
și desfășurare a concursurilor / exame-
nelor pentru ocuparea funcțiilor publice 
specifice comitetului director din spitalele 
publice, cu modificările și completările 
ulterioare, concurs pentru ocuparea func-
țiilor specifice de director medical și 
director de îngrijiri, în cadrul Comitetului 
Director. Concursul se va desfășura la 
sediul unității, din Șoseaua Berceni nr. 12, 
sector 4, București, după cum urmează: - 
Proba scrisă: în data de 06.09.2022, înce-
pând cu ora 09.00; - Susținerea proiectului 
de specialitate: în data de 07.09.2022, 
începând cu ora 09.00; - Susținerea inter-
viului de selecție: în data de 07.09.2022, 
începând cu ora 12.00. Depunerea dosa-
relor de concurs are loc în perioada 
11.08.2022-26.08.2022 (inclusiv), între 
orele 09.00 – 15.00, la sediul spitalului. La 
concurs se pot înscrie candidații care înde-
plinesc, cumulativ, condițiile generale și 
următoarele criterii specifice: 1. Criterii 
generale pentru director medical, director 
de îngrijiri sunt următoarele: a) au domici-
liul stabil în România; b) nu au fost 
condamnați definitiv pentru săvârșirea 
unei infracțiuni contra umanității, contra 
statului ori contra autorității, de serviciu 
sau în legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte 
de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite 
cu intenție, care i-ar face incompatibili cu 
exercitarea funcției, cu excepția situației în 
care a intervenit reabilitarea; c) au o stare 
de sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe baza 
adeverinței medicale eliberate de medicul 
de familie sau de unitățile sanitare abili-
tate; d) nu au vârsta de pensionare, 
conform prevederilor legale în vigoare. 2. 
Criterii specifice: A) Pentru Directorul 
Medical: a) sunt absolvenți de învățământ 
universitar de lungă durată, cu diplomă de 
licență sau echivalentă în domeniul medi-
cină, specializarea medicină; b) sunt confir-
mați cel puțin medic specialist; c) au 
minimum 5 ani vechime în specialitatea 
respectivă. C) Pentru Directorul de Îngrijiri: 
a) sunt asistenți medicali generaliști, moașe 
sau asistenți medicali cu grad principal; b) 
dețin gradul principal de cel puțin doi ani; 
c) sunt absolvenți de învățământ univer-
sitar de lungă sau scurtă durată, cu 
diplomă de licență/absolvire. Relații supli-
mentare se pot obține la telefon 021 334 
30 25, interior 1221 – D-na Mihaela 
PĂRĂU, secretar comisie, la sediul și pe 
website-ul spitalului https://www.bagda-

sar-arseni.ro/. Bibliografia de concurs, 
temele pentru proiectul de specialitate și 
structura acestuia se afișează pe site-ul 
spitalului https://www.bagdasar-arseni.ro/, 
la secțiunea „Posturi vacante”.

CITAȚII
l Către Tătaru Sorin, domiciliat în Mun.
Moinești, str. Tristan Tzara, bl. 5, ap. 5, 
județul Bacău. Sunteți citat la Biroul Indivi-
dual Notarial Ionescu Vlad Aurelian, cu 
sediul în Bacău, Bd-ul. I.S Sturza nr.17 (tel. 
0772.032.520), în data de 19.08.2022, ora 
12.00, pentru a participa la dezbaterea 
procedurii succesorale a defunctului 
Tătaru Cătălin, decedat la 29.03.2020, cu 
ultimul domiciliu în mun. Bacău, str. Iosif 
Cocea, nr. 10, jud. Bacău.

l Buța Mihai-Răzvan este citat la Judecă-
toria Iași, cu sediul în Iași, str.Anastasie 
Panu nr.25, jud.Iași, pe data de 30.09.2022, 
ora 11.00, complet C19, în calitate de pârât 
în dosarul nr.7347/245/2022, obiect dosar- 
divorț fără minori, reclamantă fiind Buța 
Mihaela-Gabriela.

l Sumanariu Ilie și Sumanariu Constantin 
sunt citați în calitate de pârâți în dosarul 
nr.798/297/2020 al Judecătoriei Săveni, 
având ca obiect „partaj judiciar”, în contra-
dictoriu cu reclamanta Bulau Rodica, la 
termenul din 13.09.2022, ora 10.00.

l Numiții Endes Ibalika, Endes Erzsebeth, 
Deak Iozsef, Endes Lajos, Endes Gabriella, 
Torok Kalman, Endes Iren, Endes Iolan sunt 
citați în data de 13.10.2022, la Judecătoria 
Turda, în calitate de pârâți în dosar 
6033/328/2021.

l Numiții Mureșan Paraschiva, Mureșan 
Sonia Sofia, Nemeș Trandafira sunt citați în 
data de 18.10.2022, la Judecătoria Turda, 
î n  c a l i t a t e  d e  p â r â ț i  î n  d o s a r 
3536/328/2021.

l Numiții Gaja Vasile, Chip Voichita, Beres 
Maria, Beres Ioan, Sas Ioan sunt citați în 
data de 18.10.2022, la Judecătoria Turda, 
î n  c a l i t a t e  d e  p â r â ț i  î n  d o s a r 
5139/328/2021.

l Numita Anca Maria este citată în data 
de 22.09.2022, la Judecătoria Turda, în 
calitate de pârâtă în dosar 5084/328/2021.

l Numita Jani Ghizela este citată în data 
de 20.09.2022, la Judecătoria Turda, în 
calitate de pârâtă în dosar 5138/328/2021.

l România. Judecătoria Reșița. Str.Horea, 
Nr.2-4 Reșița. Civil-Penal, Camera Sala 15, 
Destinatar: Voisan Remus, Timișoara, Str.
Putna, nr.15, județul Timiș. Dosarul Nr. 
5054/290/2020. Materia: Civil. Stadiul 
procesual al dosarului: Fond. Obiectul 
dosarului: partaj judiciar, sistare stare indi-
viziune. Citație emisă la 16 Mai 2022. 
Stimată doamnă/ Stimate domn, sunteți 
chemat în această instanță, camera Sala 
15, Complet c3c, în data de 28 Septembrie 
2022, ora 14.00, în calitate de pârât, în 
proces cu Corpade Simona Marilena, în 
calitate de reclamant. În caz de neprezen-
tare a părților, se va putea trimite un 
înscris, iudecata urmând a se face în lipsă. 
Pentru a vizualiza unele documente din 
dosar, accesați www.curteapeltimisoara.ro 
secțiunea lnfo și Fișa Dosar folosind parola. 
Aveți obligația de a nu divulga parola altor 
persoane. Prin afișare la ușa instanței. Prin 
înmânarea citației, sub semnătura de 

primire, personal ori prin reprezentant 
legal sau convențional ori prin funcționarul 
sau persoană însărcinată cu primirea 
corespondenței pentru un termen de jude-
cată, cel citat este prezumat că are în 
cunoștință și termenele de judecată ulteri-
oare aceluia pentru care citația i-a fost 
înmânată. Parafa Șefului Instanței Grefier, 
(ștampila).

l România. Judecătoria Reșița. Str.Horea, 
Nr.2-4, Reșița. Civil-Penal, Camera Sala 15. 
Destinatar: Voisan Maria, Timișoara, Str.
Putna, nr.15, județul Timiș. Dosarul 
Nr.5054/290/2020. Materia: Civil. Stadiul 
procesual al dosarului: Fond. Obiectul 
dosarului: partaj judiciar, sistare stare indi-
viziune. Citație emisă la 16 Mai 2022. 
Stimată doamnă/ Stimate domn, sunteți 
chemat în această instanță, camera Sala 
15, Complet c3c, în data de 28 Septembrie 
2022, ora 14.00, în calitate de pârât, în 
proces cu Corpade Simona Marilena, în 
calitate de reclamant. În caz de neprezen-
tare a părților, se va putea trimite un 
înscris, judecata urmând a se face în lipsă. 
Pentru a vizualiza unele documente din 
dosar, accesați www.curteapeltimisoara.ro 
secțiunea lnfo și Fisa Dosar folosind parola. 
Aveți obligația de a nu divulga parola altor 
persoane. Prin afișare la ușa instanței. Prin 
înmânarea citației, sub semnătura de 
primire, personal ori prin reprezentant 
legal sau convențional ori prin funcționarul 
sau persoana însărcinate cu primirea 
corespondenței pentru un termen de jude-
cată, cel citat este prezumat că are în 
cunoștință și termenele de judecată ulteri-
oare aceluia pentru care citația i-a fost 
înmânată. Parafa Șefului Instanței (Ștam-
pila) Grefier.

l Publicare dispozitiv sentința civilă 
742/21.06.2022 pronunțată de Judecătoria 
Moinești în dosarul 2928/260/2021: 
Admite cererea formulată de reclamantul 
Toderaș Cosmin, în contradictoriu cu 
pârâta Toderaș Andreea Iuliana. Desface 
căsătoria încheiată la 22.08.2013 și înregis-
trată în registrul de stare civilă al Primăriei 
Zemeș sub nr.10/22.08.2013.

DIVERSE
l Unitatea Administrativ-Teritorială 
Scutelnici, din județul Buzău, anunță publi-
carea documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru UAT Scutelnici începând cu 
data de 17.08.2022, pe o perioadă de 60 
de zile, la sediul Primăriei Scutelnici 
conform Legii cadastrului și publicității 
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modi-
ficările și completările ulterioare. Cererile 
de rectificare ale documentelor tehnice 
vor putea fi depuse la sediul Primăriei 
Comunei Scutelnici și pe site-ul Agenției 
Naționale de Cadastru și Publicitate Imobi-
liară: https://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?-
dir=Buzau/Scutelnici.

l S.C. Renew Delta Energy S.R.L., CUI: 
RO43481064, și S.C.Rogvaiv Energy S.R.L., 
CUI: RO43483057, cu sediile în sat Baldo-
vinești, com.Vădeni, Calea Moș Anghel 
nr.487B, jud.Brăila, titulare ale Planului 
Urbanistic Zonal „Construire centrală 
electrică fotovoltaică (CEF) cu puterea 
instalată de 150 MW cu stocarea unei 
capacități de 600 MW energie Renew și 
Rogvaiv”, la adresa: județul Brăila, 
comuna Vădeni, cartea funciară 71015, 
71016, 70957, 70141, 74952, 74947, 
74725, 74730, 74727, 74729, 74637, 
74642, 74641, 74865, 74710, 74711, 
74953, 74299, 71032, 71046, 74298, 
74297, 74950, 74951, 74634, 74867, 
71519,74726, 74724, 74732, 74639, 
71065, 71561, 74869, 74872, 74864, 
74954, 74875, 74873, 74121, 70958, 
70910, 70914, 70915, 70916, 70917, 
70918, 70919, 70973, 74320, 75144, 
75562, 77467, 77469, 70912, 70911, 
anunță publicul interesat asupra depu-
nerii primei versiuni a Planului Urbanistic 
Zonal în vederea obținerii avizului de 
mediu pentru Planul Urbanistic Zonal mai 
sus menționat. Publicul interesat poate 
consulta propunerea de PUZ la sediul 
titularului și la sediul APM Brăila, B-dul 
Independenței nr.16, bloc B5, între orele 
9.00-13.00. Observații/comentarii și 
sugestii se primesc în scris la sediul APM 
Brăila, Bd.Independenței nr.16, bloc B5.



13www.jurnalul.ro anunțurijoi / 11  august 2022

l Anunț public la procedura de autorizare. 
Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar Arseni, 
cu sediul în Șoseaua Berceni nr.12, Sector 
4, București, cod fiscal nr. 4943871, infor-
mează pe cei interesați că s-a depus solici-
tarea pentru emiterea  autorizației de 
mediu pentru activitatea de asistență 
spitalicească, asistență medicală speciali-
zată și alte activități referitoare la sănă-
tatea umană, desfășurate în Șoseaua 
Berceni nr. 12, Sector 4, București. Infor-
mații se pot solicita la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului București din 
sector 6, Aleea Lacul Morii nr.1, între orele 
09:00 – 12:00, de luni până vineri. Propu-
neri sau contestații se pot depune  la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului Bucu-
rești, în termen de 10 zile de la data publi-
cării prezentului anunț.

l Comuna Moroeni, titular al planului – 
Amenajamentul silvic al fondului forestier 
proprietate privata apartinand comunei 
Moroeni, judetul Dambovița – U.P. IX 
Gârtoaia, anunță publicul interesat asupra 
parcurgerii etapei de încadrare în cadrul 
sedinței Comitetului Special Constituit din 
data de 28.07.2022, urmând ca planul/ 
programul propus sa fie supus procedurii 
de adoptare fara aviz de mediu. Comen-
tarii privind decizia etapei de incadrare se 
primesc in scris la sediul A.P.M. Dâmbovița, 
Târgoviște, Calea Ialomiței, nr. 1, în termen 
de 10 zile calendaristice de la publicarea 
anunțului.

l Oberhauser Invest S.R.L., titular al 
planului urbanistic zonal introducere în 
intravilan și parcelare zonă producție și 
depozitare, extravilan Municipiul Baia 
Mare, Județul Maramureș, generat de 
terenul cu numărul cadastral 130566 aflat 
în extravilanul municipiului Baia Mare, 
județul Maramureș, anunță publicul inte-
resat că s-a depus documentația în 
vederea obținerii avizului de mediu pentru 
avizarea planului urbanistic zonal. Observa-
țiile publicului se primesc în scris la sediul 
APM Maramureș, str. Iza nr. 1A, Baia Mare, 
zilnic între orele 08-16, în termen de 18 zile 
calendaristice de la apariția anunțului.

l Anunț prealabil privind afișarea publică 
a documentelor tehnice ale cadastrului. 
Denumire județ: Sibiu. Denumire UAT: 
Șeica Mică. Sectoare cadastrale: 11, 27, 30, 
31, 33, 46 și 64. Oficiul de Cadastru și Publi-
citate Imobiliară Sibiu anunță publicarea 
documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele cadastrale nr.11, 27, 30, 
31, 33, 46 și 64 pe o perioadă de 60 de zile 
calendaristice, conform art.14 alin.(1) și (2) 
din Legea Cadastrului și a Publicității Imobi-
liare nr.7/1996, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare. Data de început 
a afișării: 17.08.2022. Data de sfârșit a 
afișării: 16.10.2022. Adresa locului afișării 
publice: Comuna Șeica Mică, nr.75, județul 
Sibiu. Repere pentru identificarea locației: 
Primăria Comunei Șeica Mică. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei 
Șeica Mică, de luni până joi, între orele 
9.00-15.00, și vineri, între orele 9.00-12.00, 
și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru 
și Publicitate Imobiliară. Informații privind 
Programul național de cadastru și carte 
funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul 
ANCPI, la adresa http://www.ancpi.ro/
pnccf/.

l Subscrisa, Hasit Romania S.R.L., cu sediul 
social în Turda, str.Horticulturii nr.24, jud.
Cluj, anunță publicul interesat asupra 
faptului că s-a solicitat avizul de mediu 
pentru programul/planul „Întocmire și 
aprobare plan urbanistic zonal pentru 
extindere zona (linie) de producție și 
construcții aferente”, propus a se imple-
menta în comuna Bolintin-Deal, sat Bolin-
tin-Deal, nr.cadastral 36243, nr.cadastral 
32271 și nr. cadastral 30043, jud.Giurgiu, și 
s-a întocmit prima variantă a acestuia. 
Termenul de acceptare a comentariilor și 
sugestiilor este până la data de 05.09.2022. 

Comentariile publicului se pot transmite la 
sediul A.P.M. Giurgiu, cu sediul în loc.
Giurgiu, șos.București, bl.111, sc.A+B.

l Ministerul Apărării Naționale, prin UM 
02550 București, în calitate de Autoritate 
Contractantă, lansează procedura compe-
tițională pentru atribuirea contractului de 
finanțare pentru realizarea proiectului de 
cercetare-dezvoltare: -Sistem de bruiaj 
anti-dronă. Finanțarea proiectului de 
cercetare-dezvoltare se face de la bugetul 
de stat -bugetul MapN -prin Planul Secto-
rial de Cercetare-Dezvoltare al Ministerului 
Apărării Naționale aferent perioadei 2022-
2025. Procedura pentru atribuirea contrac-
tului de f inanțare este procedura 
competițională „licitație restrânsă”, organi-
zată în conformitate cu H.G. nr. 1266/2004 
pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind contractarea, finanțarea, monitori-
zarea și evaluarea proiectelor din planurile 
sectoriale de cercetare-dezvoltare. Ca 
urmare, potențialii contractori interesați 
sunt invitați să comunice în scris către UM 
02550 București, în 10 zile calendaristice 
de la data publicării anunțului, interesul 
privind participarea la competiția de refe-
rință, însoțit de declarația de eligibilitate 
conform art. 11 din H.G. nr. 1266/2004. 
Coordonatele de contact ale UM 02550 
București sunt următoarele: adresa: Bd.
Drumul Taberei nr.7-9, sector 6, București, 
cod poștal 061418; -telefon. fax: 
021.319.58.26; e-mail: pscd@dpa.ro; 
persoană de contact: cpt.cdor.dr.ing.
Marian Vatavu.

l Anunț public privind depunerea solici-
tării de emitere a acordului de mediu 
(titularul proiectului). Titular proiect Chiran 
Ilie Iulian anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului 
de mediu pentru proiectul „construire hală 
cu destinația de spațiu comercial și depozi-
tare piese auto, împrejmuire și utilități”, 
propus a fi amplasat în oraș Fundulea, 
strada V. Babus, nr.8, jud.Călărași. Informa-
țiile privind proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul APM Călărași, Șoseaua Chiciu, 
nr.2, jud. Călărași și la sediul titularului 
Chiran Ilie Iulian din strada Dumbravei, 
nr.11, oraș Fundulea, jud. Călărași, în zilele 
de luni-vineri, între orele 08.00-16.00. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la 
sediul APM Călărași.

l BUCUR SA informează investitorii că 
Raportul semestrial la 30.06.2022, întocmit 
în conformitate cu prevederile Legii 
nr.24/2017 si ale Regulamentului ASF 
nr.5/2018, este disponibil si poate fi vizua-
lizat de persoanele interesate, incepand cu 
data de 10.08.2022, prin Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, website-ul 
http://www.bvb.ro la simbolul BUCV, cât și 
pe website-ul http://bucurcom.ro, secți-
unea „Acționariat- Documente”. Informații 
suplimentare se pot obține de la sediul 
societății, tel. 021.323.67.30; fax: 
021.323.67.36; e-mail office@bucurcom.ro

l Anunț public. Solarealize Park Armeria 
SRL, titular al planului PUZ „Realizare Parc 
Fotovoltaic în Comuna Conțești”, identi-
ficat prin CF nr.70620, 70631, 70633, 
75046, 75047, 75061, 75063, 75064, 
anunță publicul interesat asupra depunerii 
primei versiuni a planului la APM Dâmbo-
vița, în vederea obținerii avizului de mediu. 
Informațiile privind varianta de plan pot fi 
consultate la sediul APM Dâmbovița, 
Târgoviște, Calea Ialomiței, Nr.1, jud.
Dâmbovița și la sediul titularulu, Șos.Mihai 
Bravu, nr.64-88, Bloc P7, Scara 4, etaj 1, 
ap.128, Sector 2, București, zilnic, de luni 
până joi, între orele 08.00-16.00 și vineri, 
între orele 08.00-14.00. Observațiile publi-
cului se primesc zilnic în scris la sediul APM 
Dâmbovița în termen de 18 zile calendaris-
tice de la data apariției anunțului.

l Anunț public privind decizia etapei de 
încadrare. CNAIR S.A. – D.R.D.P. Bucuresti, 
titular al proiectului ,,consolidare rambleu 

si refacere parte carosabila DN1A, KM 
138+360”, anunță publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare de a nu 
se supune evaluării impactului asupra 
mediului, nu se supune evaluării adecvate 
și nu se supune evaluării impactului asupra 
corpurilor de apă de către Agentia pentru 
Protectia Mediului Prahova, în cadrul 
procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului*), pentru proiectul ,, consolidare 
rambleu si refacere parte carosabila DN1A, 
KM 138+360”, propus a fi amplasat în UAT 
Maneciu, judetul Prahova.  Proiectul deci-
ziei de încadrare și motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la sediul 
autorității competente pentru protecția 
mediului Agentia pentru Protectia 
Mediului Prahova din Ploiesti, Strada Ghe.
Gr. Cantacuzino Nr. 306, Jud. Prahova, în 
zilele de Luni, Miercuri - Vineri între orele 
09:00 – 13:00, precum și la următoarea 
adresă de internet http://apmph.anpm.ro/ 
.Publicul interesat poate înainta comen-
tarii/observații la proiectul deciziei de 
încadrare în termen de 10 zile de la data 
publicării anunțului pe pagina de internet a 
autorității competente pentru protecția 
mediului.

l SC Ground Investment Corp SRL titular 
al P.U.Z ,,Construire Centrala electrică 
fotovoltaică Babadag Solar: panouri foto-
voltaice, echipare stafie de transformare 
existentă, linie electrică subterană pentru 
interconectare, drumuri pentru acces și 
organizare de șantier. Construire instalație 
de producere hidrogen verde,, propus a se 
implementa în extravilanul orașului 
Babadag, identificat prin T1, P3, P3/1(A), 
P3/5(CC) P3/6(A), P3/7(A), P3/8(A), P3/9 
(drum), CF 30071. Nr. cad. 30071, judetul 
Tulcea, anunță publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare a 
planului, parcursă în conformitate cu H.G. 
nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii 
de realizare a evaluării de mediu pentru 
planuri și programe, respectiv că planul se 
supune evaluării de mediu. Motivele care 
au stat la baza luării deciziei: Planul Urba-
nistic Zonal studiază o zonă de 264982 mp. 
Prin PUZ se propune realizarea unei 
centrale fotovoltaice și a unei instalații de 
producere hidrogen verde. Bilant teritorial. 
Nr. crt / Zona / Simbol / Suprafața, mp / 
Procent, % / 1/ Activități economice indus-
triale – Centrala electrică eoliană  / CEE / 
17561,00/6,62 / 2/ Activități economice 
industriale – Centrala fotovoltaică / CEF / 
139887,06 / 52,79 / 3 / Activități econo-
mice industriale – Centrala hydrogen / CH / 
41444,92 / 15,64 / 4 / Terenuri agricole / 
TAG / 66089,02 / 24,95.  Centrala electrică 
fotovoltaică va fi compusă din 16200 
panouri fotovoltice fiecare cu o capacitate 
de 650 Wp, formate din grupate în module 
de 90 de panouri. Parcul fotovoltaic va 
avea puterea maximă debitata de 9.375 
MW și va ocupa o suprafață de 13,9887 ha. 
Instalația de producere hidrogen verde va 
ocupa o suprafață de 4.14 ha și va fi 
compusă din: ansamblu de electrolizoare și 
separatoare de guz: transformator: 
camera de comandă și control; camera de 
compresie hidrogen; unitate de purificare 
hidrogen, bazin de apă. Hidrogenul va fi 
produs prin electroliza apel utilizând 
energia produsă de parcul colian existent și 
centrala fotovoltaică propusă. Se propune 
utilizarea a trei module de electroliză și 
patru module de stocare a hidrogenului la 
presiunea de 42 bari. Realizarea centralei 
electrice fotovoltaice se încadrează în 
prevederile Legii nr. 292/2018 privind 
evaluarea impactului anumitor proiecte 
publice și private asupra mediului, Anexa 2, 
pct.3, lit.a instalatii industriale pentru 
producerea energiei electrice, termice și a 
aburului tehnologic, altele decât cele 
prevăzute în anexa nr. 1:Realizarea Instala-
tiei de producere a hidrogenului verde se 
încadrează în prevederile Legii nr. 
292/2018 privind evaluarea impactului 
anumitor proiecte publice șt private 
asupra rectiului, Anexa 1, pct.6, lit. b) 
producerea substantelor chimice anorga-

nice de bază. Informatiile cu privire la 
planul menționat pot fi consultate la sediul 
APM Tulceu, str. 14 Noiembrie, nr.5, tel. 
0240510622, de luni până joi între orele 
08,00-16,30 și vineri intre orele 08.00-
14,00. Observațiile publicului se vor primi 
în scris la APM Tulcea, telefon/fax 0240 
/510622; 0240/510621, e-mail office@
apmil anpm ro, în termen de 10 zile calen-
daristice de la data publicării anunțului.

l Procedura de plata a dividendelor 
aferente exercititului financiar al anului 
2021 catre actionarii Biofarm S.A. conform 
Hotararii A.G.O.A. nr. 85 din data de 
28.04.2022. Consiliul de Administratie al 
BIOFARM S.A. informeaza actionarii socie-
tatii asupra faptului ca dividendele 
aferente exercitiului financiar al anului 
2021 vor f i distribuite in perioada 
09.09.2022 (data platii) – 09.09.2025 catre 
actionarii inregistrati in Registrul Actiona-
rilor BIOFARM S.A. la data de inregistrare 
23.08.2022 (22.08.2022 ex data). Valoarea 
dividendului brut/actiune este de 0,024 lei. 
Modalitatile si termenele de plata sunt 
urmatoarele: Capitolul I. Plata dividendelor 
in contul Participantilor (in conturile Parti-
cipantilor deschise la bancile acestora de 
decontare). Pentru actionarii persoane 
fizice, juridice sau alte entitati, care la data 
de inregistrare detin actiuni evidentiate in 
Sectiunea II a Registrului Actionarilor 
Biofarm S.A. in contul deschis la Partici-
pant, dividendele vor fi plătite automat 
prin virament bancar prin intermediul 
Depozitarului Central in conturile Partici-
pantilor deschise la bancile acestora de 
decontare la data platii, daca actionarii 
respectivi nu si-au exprimat si comunicat 
optiunea de plata amanata catre Partici-
pant, iar Participantul nu a comunicat-o 
Depozitarului Central in cadrul raportarii 
de la data de inregistrare. Data platii 
amanate este aplicabila doar actionarilor 
nerezidenti care au un cont deschis la 
Participant si care opteaza pentru 
amanarea platii la o data ulterioara datei 
platii pentru a putea beneficia de prevede-
rile mai favorabile ale Conventiilor de 
evitare a dublei impuneri si reprezinta, 
data limita stabilita prin raportare la preve-
derile fiscale relevante, pana la care se 
amana plata dividendelor catre actionarii 
care si-au exercitat aceasta optiune de 
plata. Optiunea de plata este optiunea 
exprimata de actionarii nerezidenti care au 
cont deschis la Participant si este comuni-
cata Depozitarului Central de catre Partici-
pant in cadrul raportarii de la data de 
inregistrare efectuata in conformitate cu 
Regimul juridic aplicabil, privind: a) plata 
dividendelor cu retinerea impozitului pe 
dividende in cota standard prevazuta de 
Codul Fiscal Roman, in vigoare la data 
platii; b) plata dividendelor cu cota de 
impozit pe dividende retinuta in mod 
corespunzator, conform Conventiilor de 
evitare a dublei impuneri, in baza docu-
mentatiei fiscale complete si corecte, 
transmisa in prealabil de catre actionar, 
pana la data de 26.08.2022; c) amanarea 
platii dividendelor pentru o data ulterioara 
datei platii, in cursul anului 2022, in 
vederea acordarii catre actionari a posibili-
tatii de a beneficia de prevederile fiscale 
mai favorabile ale Conventiilor de evitare a 
dublei impuneri, dupa transmiterea docu-
mentatiei fiscale complete si corecte. Plata 
dividendelor nete se va efectua in cel mult 
zece zile lucratoare de la data primirii de 
catre Biofarm S.A. a documentelor suport 
complete si corecte si a eventualelor clari-
ficari solicitate. In cazul actionarilor pentru 
care Participantii nu au depus documen-
tele suport pana la 11.11.2022, plata divi-
dendelor se va efectua pe 25.11.2022 cu 
retinerea cotei de impozit pe dividende 
standard in vigoare prevazuta de Codul 
Fiscal Roman. Actionarii nerezidenti, care 
au cont deschis la Participant (Banca 
Custode sau Broker), care doresc aplicarea 
prevederilor mai favorabile ale unei 
Conventii de evitare a dublei impuneri 
incheiate intre Romania si tara lor de rezi-

denta, trebuie sa depuna prin intermediul 
Participantului certificatul de rezidenta 
fiscala pentru anul in care are loc plata 
dividendelor, in termen de valabilitate, in 
original sau copie legalizata, apostilat/
supralegalizat, daca este cazul, insotit/a de 
traducere autorizata, precum si detalii de 
contact pentru eventuale clarificari asupra 
certificatelor de rezidenta fiscala. pana la 
data de 26.08.2022, in cazul in care nu au 
optat pentru Plata amanata a dividendelor, 
la adresa Biofarm S.A. din Bucuresti, str. 
Logofatul Tautu, nr. 99, Sector 3, Cod 
postal 031212, in atentia Departamentului 
Financiar. Biofarm S.A. nu este responsa-
bila de neaplicarea tratamentului fiscal mai 
favorabil menționat mai sus, in lipsa 
prezentarii in termenul mentionat a docu-
mentatiei si/sau a clarificarilor solicitate; 
pana cel tarziu la data de 11.11.2022, in 
cazul in care au optat pentru Plata 
amanata a dividendelor, la adresa Biofarm 
mentionata mai sus. In cazul actionarilor 
nerezidenti reprezentati printr-un Partici-
pant, Biofarm S.A. va retine impozitul pe 
dividende din dividendul brut in cota stan-
dard in vigoare prevazuta de Codul Fiscal 
Roman daca: nu au optat pentru plata 
amanata si nu au transmis certificatul de 
rezidenta fiscala  si eventualele clarificari 
solicitate, pana la data de 26.08.2022; au 
optat pentru plata amanata, dar nu au 
transmis cel tarziu pana la data de 
11.11.2022, certificatul de rezidenta fiscala 
(inclusiv documentele referitoare la fondu-
rile de pensii nerezidente) si eventualele 
clarificari solicitate. Capitolul II. Plati prin 
transfer bancar (in lei, in conturi deschise 
la o banca din Romania). Incepand cu data 
de 23.08.2022 (data de inregistrare), actio-
narii persoane fizice si juridice nereprezen-
tati de Participant care doresc plata 
dividendelor prin transfer bancar, pot soli-
cita si transmite catre Depozitarul Central 
documentele necesare platii dividendelor, 
dupa cum urmeaza: 1.  Actionarii nerepre-
zentati prin Participant, persoane fizice, 
personal sau prin reprezentant legal sau 
convențional, vor prezenta Depozitarului 
Central formularul de colectare cod IBAN 
semnat olograf, in care se vor preciza 
banca si contul (cod IBAN) deschis pe 
numele Detinatorului de instrumente 
financiare (modelul este disponibil pe 
site-ul Depozitarului Central -www.depozi-
tarulcentral.ro), insotit de: copia actului de 
identitate valabil in care sa fie lizibil codul 
numeric personal – certificata de titular 
„conform cu originalul”; extras de cont sau 
un document eliberat de banca (semnat si 
stampilat) prin care se confirma existenta 
contului pe numele Detinatorului de 
instrumente financiare, cu precizarea 
codului IBAN, in original; copia documen-
telor care atesta calitatea semnatarului 
cererii de reprezentant legal sau conventi-
onal, daca este cazul –certificata de titular 
„conform cu originalul”; dovada achitarii 
tarifului (daca este cazul); 2. Actionarii 
nereprezentati prin Participant, persoane 
juridice, prin reprezentant legal sau 
convențional, vor prezenta Depozitarului 
Central formularul de colectare cod IBAN 
semnat olograf si stampilat (daca este 
cazul), in care se precizeaza banca si contul 
(cod IBAN) deschis pe numele Detinato-
rului de instrumente financiare (modelul 
este disponibil pe site-ul Depozitarului 
Central www.depozitarulcentral.ro), insotit 
de: copie a certificatului de inregistrare 
(CUI) – certificata de titular „conform cu 
originalul”; copie dupa documentul care 
atesta calitatea de reprezentant legal al 
societatii (certificat constatator emis de 
Oficiul Registrului Comertului/entitatea 
echivalenta – pentru entitatile de nationa-
litate straina) –certificata de titular 
„conform cu originalul”; copia documen-
telor care atesta calitatea de reprezentant 
conventional a semnatarului cererii, daca 
este cazul – certificata de titular „conform 
cu originalul”; extras de cont sau un docu-
ment eliberat de banca (semnat si stam-
pilat) prin care se confirma existenta 
contului pe numele titularului -persoana 
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juridica, cu precizarea codului IBAN, in 
original; dovada achitarii tarifului (daca 
este cazul). 3.  In cazul Fondurilor de pensii: 
copie act de identitate al reprezentantului 
legal al societatii de administrare a 
fondului, in termen de valabilitate; carte/
buletin de identitate cu CNP pentru ceta-
tenii romani sau pasaport cu numar de 
identificare pentru cetatenii straini copie 
certificat constatator al societatii de admi-
nistrare a fondului/ alt document echiva-
lent, nu mai vechi de 3 luni de zile, care sa 
mentioneze reprezentantul legal al socie-
tatii de administrare a fondului; copie 
certificat inregistrare/alt document echiva-
lent pentru societatea de administrare a 
fondului;  copie decizie a autoritatii de 
reglementare care sa ateste autorizarea 
societatii de administrare a fondului si a 
fondului de pensii; in cazul fondurilor de 
pensii nerezidente: certificat de rezidenta 
fiscala, in original sau in copie legalizata, 
apostilat/supralegalizat, daca este cazul, 
insotit de traducerea autorizata in limba 
romana, o declaratie pe proprie raspun-
dere a reprezentantului legal al societatii 
de administrare a fondului care sa ateste 
ca autorizarea societatii de administrare a 
fondului si a fondului de pensii este valabila 
la data efectuarii platii, daca reprezinta 
fonduri de pensii astfel cum sunt ele defi-
nite in legislatia statului membru al Uniunii 
Europene sau in unul dintre statele AELS, si 
daca sunt disponibile, informatii cu privire 
la site-ul oficial al autoritatii de reglemen-
tare din tara de origine unde poate fi veri-
ficat statutul de fond de pensii. 4. In cazul 
Fondurilor de investii fara personalitate 
juridica: copie act de identitate al repre-
zentantului legal al societatii de adminis-
trare a fondului, in termen de valabilitate 
declaratie pe propia raspundere in original 
intocmita de catre reprezentantul legal al 
societatii de administrare din care sa 
rezulte explicit ca fondul de investitii nu 
are personalitate juridica; copie certificat 
constatator al societatii de administrare a 
fondului/ alt document echivalent, nu mai 
vechi de 3 luni de zile, care sa mentioneze 
reprezentantul legal al societatii de admi-
nistrare a fondului; copie certificat inregis-
trare/alt document echivalent pentru 
societatea de administrare a fondului; 
copie decizie a autoritatii de reglementare 
care sa ateste autorizarea societatii de 
administrare a fondului. Capitolul III. Plati 
in numerar. Pentru actionarii persoane 
fizice nereprezentati de Participant si care 
nu au solicitat plata in cont bancar, plata 
dividendelor se va face in numerar, prin 
punere la dispozitie de catre BIOFARM S.A. 
a sumelor de bani cuvenite la agentiilor/
sucursalelor CEC BANK S.A., prin interme-
diul Depozitarul Central S.A., incepand cu 
data de 09.09.2022. Orarul de ridicare a 
dividendelor se incadreaza in orarul de 
lucru al CEC Bank S.A. Actionarii isi vor 
putea ridica dividendele de la oricare 
dintre agentiile/sucursalele CEC Bank S.A. 
din toata tara, in timpul orarului de lucru al 
acestuia. Dividendele se pot ridica de catre 
actionari personal sau prin reprezentant 
legal sau conventional astfel: 1. Orice plata 
efectuata la ghişeu va fi confirmata prin 
semnatura de persoana care ridica efectiv 
Sumele de bani, pe chitanta aferenta platii 
respective. 2. In cazul Detinatorilor nere-
prezentati de Participant, persoane fizice 
rezidente care se prezinta personal la 
ghiseu, plata Sumelor de bani se face in 
baza actului de identitate avand inscris 
codul numeric personal (C.N.P.). Identifi-
carea Detinatorilor nereprezentati de 
Participant in Fisier se va face pe baza 
informatiei regasite in campul rezervat 
C.N.P. 3. In cazul Detinatorilor nereprezen-
tati de Participant, persoane fizice nerezi-
dente care se vor prezenta personal la 
ghiseu, plata Sumelor de bani se face in 
baza pasaportului a carui serie şi numar 
trebuie sa corespunda cu cele din Fisier. 4. 
In cazul Detinatorilor nereprezentati de 
Participant, persoane fizice avand varsta 
sub 14 ani, plata Sumelor de bani se face 
reprezentatului legal in speta -tutorele/

parintele minorului, in baza urmatoarelor 
documente: certificatul de naştere al Deti-
natorilor nereprezentati de Participant 
care trebuie sa aiba inscris C.N.P.-ul +1 
fotocopie certificata pentru conformitate 
cu originalul (fotocopia se retine), actul 
juridic ce instituie tutela in cazul tutorelui 
care nu este unul dintre parinti +1 foto-
copie certificata pentru conformitate cu 
originalul (fotocopia se retine) şi actul de 
identitate al tutorelui/parintelui +1 foto-
copie certificata pentru conformitate cu 
originalul (fotocopia se retine). 5. In cazul 
Detinatorilor nereprezentati de Partici-
pant, persoane fizice avand instituita 
curatela, plata Sumelor de bani se face prin 
curatorul respectivei persoane, in baza 
urmatoarelor documente: actul de identi-
tate al Detinatorilor nereprezentati de 
Participant care trebuie sa aiba inscris 
C.N.P.-ul +1 fotocopie certificata pentru 
conformitate cu originalul (fotocopia se 
retine), actul juridic ce instituie curatela + 1 
fotocopie certificata pentru conformitate 
cu originalul (fotocopia se retine) si actul 
de identitate al curatorului +1 fotocopie 
certificata pentru conformitate cu origi-
nalul (fotocopia se retine). 6. In cazul Deti-
natorilor nereprezentati de Participant, 
persoane fizice care nu se prezinta 
personal la ghiseu, ci mandateaza in acest 
sens o alta persoana, plata Sumelor de 
bani se face imputernicitului respectivei 
persoane, in baza urmatoarelor docu-
mente: procura speciala autentificata la 
notariat care cuprinde imputernicirea de 
ridicare a Sumelor de bani eliberata  cu nu 
mai mult de 3 ani anteriori datei in care se 
efectueaza plata, cu exceptia cazului in 
care imputernicirea are un termen de 
valabilitate mai mare de 3 ani si este vala-
bila la data la care se efectueaza plata + 1 
fotocopie certificata pentru conformitate 
cu originalul (fotocopia se retine) şi actul 
de identitate al imputernicitului +1 foto-
copie certificata pentru conformitate cu 
originalul (fotocopia se retine). 7.  Docu-
mentele prezentate intr-o limba straina vor 
fi insotite de traducerea legalizata in limba 
romana, iar daca sunt emise de o autori-
tate straina acestea trebuie sa fie aposti-
late sau supralegalizate, dupa caz. 8. 
Pentru persoanele fizice sumele de bani 
mai mari de 10.000 lei se vor vira in contul 
bancar conform Capitolelor I si II din Proce-
dura. Capitolul IV.   Persoanele fizice/juri-
dice nerezidente. In conformitate cu Legea 
227/2015 (si a Normelor Metodologice de 
aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal), pentru acordurile de evitare a 
dublei impuneri cu privire la impozitele pe 
venit si capital pentru aplicarea prevede-
rilor privind regimul fiscal comun pentru 
actionarii rezidenti ai unor tari membre ale 
UE sau AELS, nerezidentul are obligatia de 
a depune /expedia la sediul BIOFARM S.A. 
certificatul de rezidenta fiscala, in original, 
eliberat de autoritatea  competenta din 
statul sau de rezidenta. Certificatul de 
rezidenta fiscala se va depune personal la 
registratura de la sediul BIOFARM S.A. din 
Bucuresti, str. Logofatul Tautu, nr. 99, 
Sector 3 (de luni pana vineri in intervalul 
orar 9.00 –17.00) sau poate fi transmis prin 
posta sau orice forma de curierat cu 
confirmare de primire la aceeasi adresa –in 
atentia Departamentului Economic, cu 
respectarea datelor –limita stipulate la 
“Capitolulul I. Plata dividendelor in contul 
Participantilor (in conturile Participantilor 
deschise la bancile acestora de decon-
tare)” din prezenta procedura. In cazul in 
care actionarul nu prezinta certificatul de 
rezidenta fiscala, impozitul retinut se va 
calcula prin aplicarea cotei aplicabila actio-
narilor rezidenti in vigoare. Solicitările de 
virare a dividendelor în cont bancar se vor 
transmite la adresa: Depozitarul Central 
S.A. – Bucureşti, Bulevardul Carol I, nr. 34 
- 36, sector 2, etaj 8, cod postal 020922, 
telefon 021.408.58.00, dividende@depozi-
tarulcentral.ro, conform celor precizate in 
Capitolul II, punctele 1-2. Toate solicitarile 
de mai sus vor contine inclusiv e-mailul si 
numarul de telefon la care pot fi contactati 

actionarii sau intermediarii, dupa caz, in 
eventualitatea unor clarificari. Mentionam 
ca in urma analizarii cererilor de plata a 
dividendelor si a documentatie primite, 
Depozitarul Central S.A. si BIOFARM S.A. 
(pentru certificatele de rezidenta fiscala) isi 
rezerva dreptul de a solicita documente 
suplimentare. Capitolul V. Actiuni detinute 
in coproprietate. In cazul actiunilor deti-
nute in coproprietate, plata dividendelor 
se va realiza conform urmatoarelor parti-
cularitati: In cazul platilor prin virament 
bancar dividendele cuvenite coproprieta-
rilor se vor vira in contul indicat de catre 
toti coproprietarii in baza solicitarii 
comune adresate Depozitarului Central. In 
cazul platilor in numerar, platile se vor face 
in numerar cu conditia ca toti coproprie-
tarii sa se prezinte la Agentul de Plata CEC 
Bank S.A., personal sau prin reprezentant 
legal si/sau conventional si sa prezinte 
documentele prevazute mai sus pentru 
platile in numerar. In cazul platilor catre cei 
care au cont deschis la Participant, dividen-
dele cuvenite coproprietarilor vor fi virate 
Participantului ai carui clienti sunt. In situ-
atia in care coproprietarii solicita atat 
inregistrarea de catre Depozitarul Central a 
transferului direct de proprietate asupra 
instrumentelor financiare ca efect al iesirii 
din indiviziune, in conformitate cu Regimul 
juridic aplicabil, cat si plata directa catre 
fiecare dintre coproprietari conform 
numarului de instrumente dobandite in 
proprietate exclusiva, Depozitarul Central 
va bloca plata dividendelor, plata urmand a 
se realiza fiecarui fost coproprietar 
conform prezentei proceduri.  Capitolul VI. 
In cazul actionarilor decedati dividendele 
urmeaza a se plati la solicitarea succeso-
rilor prin transfer bancar sau in numerar, 
numai dupa ce in prealabil, mostenitorii au 
solicitat S.C. Depozitarul Central S.A. si s-a 
efectuat inregistrarea in registrul actiona-
rilor a transferului actiunilor ca efect al 
succesiunii.  Capitolul VII. Orice modificare 
a datelor in registrul actionarilor (schimbari 
de nume, adresa, date de identitate, etc.) 
se realizeaza numai de catre Depozitarul 
Central S.A., cu sediul social in Bucuresti, 
B-dul Carol I, nr. 34-36, sector 2, et. 3, 8 si 
9, la solicitarea actionarului/persoanei 
indreptatite. Societatea BIOFARM S.A. 
Presedintele Consiliului de Administratie 
-Andrei Hrebenciuc.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator. Consiliul de Administraţie al 
„Dîmboviţa” S.A., o societate pe acţiuni, 
înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu 
legislaţia română aplicabilă, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Bucureşti sub nr.J40/474/1991, 
cod de înregistrare fiscală: RO390159, cu 
sediul social în Bucureşti, str. Verzişori 
36-38, clădirea C45, parter, sector 4, având 
capitalul social subscris şi vărsat în valoare 
de 2.048.065 Lei (denumită în continuare 
„Societatea”), în conformitate cu prevede-
rile Legii Societăţilor nr. 31/1990, republi-
cată, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu Actul Constitutiv 
actualizat al Societăţii, convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor 
(A.G.O.A.) pentru data de 14.09.2022, ora 
13.00, adunare care îşi va desfăşura lucră-
rile la sediul Societăţii din Bucureşti, str. 
Verzişori 36-38, clădirea C45, parter, sector 
4, şi la care au dreptul să participe şi să 
voteze doar persoanele care au calitatea 
de acţionar, respectiv sunt înregistrate în 
Registrul Acţionarilor Societăţii, la ora 
17.00, a datei de 9.09.2022 („Data de refe-
rinţă”), cu următoarea Ordine de zi: 1. 
Aprobarea modificării art. 17 din actul 
constitutiv al Societăţii, astfel: art.17 alin.1 
se modifică şi va avea următorul conţinut: 
„Societatea Dîmboviţa S.A. este adminis-
trată de un Consiliu de Administraţie, 
format din 3 (trei) administratori cu puteri 
depline de administrare şi reprezentare, 
aleşi de Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor, pe o perioadă de 4 (patru) 
ani”. art.17 alin.10 se modifică şi va avea 

următorul conţinut: „Componenţa Consi-
liului de Administraţie este următoarea: 
1.Dl.Batlan Adrian Roberto, cetăţean 
român, născut la data de 07.06.1973, în 
municipiul Bucureşti, România, Preşedinte 
al Consiliului de Administraţie. 2. D-na 
Hack Pusa, cetăţean român, născută la 
data de 22.12.1959, în loc. Botoşani, Boto-
şani, România, Vicepreşedinte al Consiliului 
de Administraţie. 3.Dl.Bâtlan Alin-Cristian, 
cetăţean român, născut în mun.Bucureşti, 
România, la data de 16.04.1972, membru 
al Consiliului de Administraţie. 2. Ȋmputer-
nicirea: a)Preşedintelui de şedinţă a 
Adunării Generale Extraordinare a Acţiona-
rilor pentru semnarea Hotărârii A.G.E.A şi 
b)Preşedintelui Consiliului de Administraţie 
pentru efectuarea formalităţilor necesare 
înregistrării hotărârii A.G.E.A.la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribu-
nalul Bucureşti, publicării în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IV-a, precum şi 
pentru acordarea dreptului de a delega 
unei alte persoane mandatul pentru efec-
tuarea formalităţilor mai sus-menţionate. 
În cazul în care, la data primei convocări a 
A.G.E.A., nu sunt îndeplinite condiţiile de 
cvorum /majoritate prevăzute de lege şi de 
Actul Constitutiv pentru desfăşurarea 
adunării generale, A.G.E.A.este reconvo-
cată pentru data de 15.09.2022, ora 13.00, 
la sediul Societăţii, cu aceeaşi ordine de zi.

l Convocator. Consiliul de Administraţie 
al „Dîmboviţa” S.A., o societate pe acţiuni, 
înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu 
legislaţia română aplicabilă, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Bucureşti sub nr.J40/474/1991, 
cod de înregistrare fiscală: RO390159, cu 
sediul social în Bucureşti, str. Verzişori 
36-38, clădirea C45, parter, sector 4, 
având capitalul social subscris şi vărsat în 
valoare de 2.048.065 Lei (denumită în 
continuare „Societatea”), în conformitate 
cu prevederile Legii Societăţilor nr. 
31/1990 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cu Actul 
Constitutiv actualizat al Societăţii, 
convoacă Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor (A.G.O.A.) pentru data de 
14.09.2022, ora 12.00, adunare care îşi va 
desfăşura lucrările la sediul Societăţii din 
Bucureşti, str. Verzişori 36-38, clădirea 
C45, parter, sector 4, şi la care au dreptul 
să participe şi să voteze doar persoanele 
care au calitatea de acţionar, respectiv 
sunt înregistrate în Registrul Acţionarilor 
Societăţii, la ora 17.00, a datei de 
9.09.2022 („Data de referinţă”), cu urmă-
toarea Ordine de zi: 1. Discutarea şi apro-
barea situaţiilor financiare interimare ale 
Societăţii la 30.06.2022, a Raportului de 
activitate al administratorilor şi a Rapor-
tului cenzorilor aferent situaţiilor finan-
ciare interimare; 2. Stabilirea destinaţiei 
profiturilor înregistrate de Societate la 
data de 30.06.2022 în conformitate cu 
dispoziţiile legale incidente; 3.Numirea dlui 
Bâtlan Alin-Cristian pentru un nou mandat 
de 4 ani în calitate de membru al Consi-
liului de Administraţie; 4.Descărcarea de 
gestiune fără rezerve pentru activitatea 
desfăşurată pentru administratorii Hack 
Emily Louise şi Alexandru Lucian Codrea. 
5. Ȋmputernicirea: a)Preşedintelui de 
şedinţă a Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor pentru semnarea Hotărârii 
A.G.O.A şi b)Preşedintelui Consiliului de 
Administraţie pentru efectuarea formalită-
ţilor necesare înregistrării hotărârii 
A.G.O.A.la Oficiul Registrului Comerţului de 
pe lângă Tribunalul Bucureşti, publicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 
precum şi pentru acordarea dreptului de a 
delega unei alte persoane mandatul pentru 
efectuarea formalităţilor mai sus-menţio-
nate. În cazul în care, la data primei convo-
cări a A.G.O.A., nu sunt îndeplinite condiţiile 
de cvorum /majoritate prevăzute de lege şi 
de Actul Constitutiv pentru desfăşurarea 
adunării generale, A.G.O.A. este reconvo-
cată pentru data de 15.09.2022, ora 12.00, 
la sediul Societăţii, cu aceeaşi ordine de zi.

LICITAȚII
l Primăria Municipiului Mediaş cu sediul 
în localitatea Mediaş P-ţa Corneliu 
Coposu nr. 3 jud. Sibiu, în conformitate 
cu Hotărârile Consiliului Local - Mediaş 
nr. 224/28.07.2022, nr. 225/28.07.2022, 
nr. 104/30.03.2022 şi nr. 201/29.06.2022, 
anunţă organizarea licitaţiei publice 
pentru vânzarea unor imobile, aparţi-
nând domeniului privat al Municipiului 
Mediaş, după cum urmează: 1. Imobil 
situat în localitatea Mediaş, str. I. Gh. 
Duca nr. 33, identificat în CF Mediaş nr. 
116209 sub nr. cadastral /topografic: - 
116209 teren intravilan în suprafaţă de 
505 mp. - 116209-C1 casă de piatră 
compusă din: D – 6 camere, 3 magazii, 2 
holuri, 1 casa scărilor, P – 12;camere, 2 
holuri, 1 wc, 1 magazie şi intrare în pod, 1 
scări acces; - 116209-C2 anexă compusă 
din: D – 2 grupuri sanitare, P – 1 cameră, 
1 hol, 1 baie, proprietatea Municipiului 
Mediaş - domeniul privat. Licitaţia va 
avea loc în data de 07 septembrie 2022 - 
ora  10,oo, la sediul Primăriei munici-
piului Mediaş, P-ţa Corneliu Coposu nr. 3 
jud. Sibiu. 2. Imobile situate în localitatea 
Mediaş, P-ţa Regele Ferdinand I nr. 12 ap. 
3 şi ap. 5, identificate după cum urmează: 
AP. nr. 3 - CF Mediaş nr. 101803-C1-U7 
(CF vechi nr. 17106) sub nr. cadastral 
CAD: 2478/I/III top: 140-141/IX/III 
compus din spaţiu cu altă destinaţie 
decât cea de locuinţă compus din 3 încă-
peri, 1 hol, 2 wc-uri, S.U. 61,37 mp, cu 
cote părţi comune de 7,90% din întreg 
teren clădit şi neclădit de 1220 mp. 
(înscris în CF Mediaş nr. 101803, CF vechi 
nr. 2509, nr. cadastral/topografic CAD: 
2478 top: 140-141), branşamente tehni-
co-edilitare până la intrarea în aparta-
mente, poarta şi împrejmuirile, zidurile 
despărţitoare, podul, holul comun de la 
etajul corpului A şi casa scărilor din 
corpul A (pt. apartamentele IX/III şi IX/
IV), holul comun de acces din corpul A de 
clădire (pt. ap. IX/V), aflat în proprie-
tatea: - Municipiului Mediaş - CIF: 
4240677 domeniul privat, proprietarul 
construcţiei; - Municipiului Mediaş - CIF: 
4240677 domeniul privat, proprietarul 
terenului în cotă de 790/10000 AP. nr. 5 
- CF Mediaş nr. 101803-C1-U13 (CF vechi 
nr. 17108) sub nr. cadastral CAD: 
2478/I/V top: 140-141/IX/V compus din 
spaţiu cu altă destinaţie decât cea de 
locuinţă compus din 2 pivniţe, S.U. 68,40 
mp, cu cote părţi comune de 8,51% din 
întreg teren clădit şi neclădit de 1220 
mp. (înscris în CF Mediaş nr. 101803, CF 
vechi nr. 2509, nr. cadastral/topografic 
CAD: 2478 top: 140-141), branşamente 
tehnico-edilitare până la intrarea în apar-
tamente, poarta şi împrejmuirile, zidurile 
despărţitoare, podul, holul comun de la 
etajul corpului A şi casa scărilor din 
corpul A (pt. apartamentele IX/III şi IX/
IV), holul comun de acces din corpul A de 
clădire (pt. ap. IX/V), aflat în proprie-
tatea: - Municipiului Mediaş - CIF: 
4240677 domeniul privat, proprietarul 
construcţiei, - Municipiului Mediaş - CIF: 
4240677 domeniul privat, proprietarul 
terenului în cotă de 851/10000. Licitaţia 
va avea loc în data de 07 septembrie 
2022 - ora  12,oo, la sediul Primăriei 
Municipiului Mediaş, P-ţa Corneliu 
Coposu nr. 3 jud. Sibiu. Procurarea docu-
mentaţia de atribuire precum şi depu-
nerea ofertei se va face la Centrul de 
Informare Cetăţeni din cadrul Primăriei 
municipiului Mediaş în perioada 
12.08.2022 – 06.09.2022 ora 15:oo. 
Documentaţia de atribuire costă de 200 
lei şi se achită numerar sau în contul 
organizatorului RO80 TREZ 5772 1360 
250X XXXX deschis la Trezoreria Mediaş. 
3. Imobil (teren intravilan) situat în locali-
tatea Mediaş, str. Aurel Vlaicu nr. 33, 
identificat în CF Mediaş nr. 110731 (CF 
vechi nr. 16187, nr. cadastral vechi 
1 7 0 2 / 1 / 2  t o p o g r a f i c 
3841/2/1/1/1/1/1/1/1/2) sub nr. cadas-
tral/topografic 110731 teren neîmprej-
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muit în suprafață de 10.000 mp., 
proprietatea Municipiului Mediaș -  
domeniul privat. Licitația va avea loc în 
data de 08 septembrie 2022 - ora  11,oo, 
la sediul Primăriei municipiului Mediaș, 
P-ța Corneliu Coposu nr. 3 jud. Sibiu. 4.  
Imobil (teren intravilan) situat în locali-
tatea Mediaș, str. Aurel Vlaicu nr. 33, 
identificat în CF Mediaș nr. 115412 sub 
nr. cadastral/ topografic 115412 teren 
intravilan în suprafață de 3.350 mp. 
proprietatea Municipiului Mediaș - 
domeniul privat cu drept de administrare 
Consiliul Local al Municipiului Mediaș. 
Licitația va avea loc în data de 08 
septembrie 2022 - ora  12,oo, la sediul 
Primăriei municipiului Mediaș, P-ța 
Corneliu Coposu nr. 3 jud. Sibiu. Procu-
rarea documentația de atribuire precum 
și depunerea ofertei se va face la Centrul 
de Informare Cetățeni din cadrul Primă-
riei municipiului Mediaș în perioada 
12.08.2022 – 07.09.2022 ora 15:oo. 
Documentația de atribuire costă de 200 
lei și se achită numerar sau în contul 
organizatorului 
RO80TREZ57721360250XXXXX deschis 
la Trezoreria Mediaș. Pentru relații supli-
mentare vă rugăm să ne contactați la: 
tel. 0269803816 sau 0269803818, fax. 
0269803817.

l Anunț de participare la licitație 
deschisă pentru concesiune bunuri. 1. 
Informații generale privind concedentul, 
în special denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
email a persoanei de contact: UAT 
Comuna Popricani, județul Iași, CF 
4540380, cu sediul în localitatea Popri-
cani, str.1 Decembrie 1918, nr.82, 
comuna Popricani, județul Iași, tel/fax 
0232/708.104, e-mail: registratura@
primariapopricani.ro, persoană de  
contact: insp. Roman Elena Alina. 2. 
Informații generale privind obiectul 
concesiunii în special descrierea și identi-
ficarea bunului care urmează să fie 
concesionat: -9 loturi de teren aparținînd 
domeniului privat al comunei Popricani, 
jud. Iași în vederea   realizării obiectivelor 
de locuințe și  anexe  aferente  funcțiunii   
de  locuire: 1. Vânători  547mp –nr. 
cadastral 65945; 2. Vânători  722mp –
nr.cadastral 65936; 3. Vânători 794 mp –
nr.cadastral 65940; 4. Vânători 599mp 
–nr.cadastral 65941; 5. Vânători 923mp 
–nr.cadastral 65942; 6. Vânători  540mp 
–nr. cadastral 65944; 7. Vânători  621mp 
–nr. cadastral 65946; 8. Vânători 525mp 
–nr. cadastral 65951; 9. Vânători 993mp 
–nr. cadastral 65970. Concesionarea se 
face conform O.G. nr. 57/2019 cu modifi-
cările și  completările  ulterioare și Hotă-
rârii Consiliului Local Popricani, județul 
Iași nr. 50/19.05.2022. 3. Informații 
privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1 Modali-
tatea sau modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: 
-cerere scrisă  depusă la registratura 
Primăriei comunei Popricani, județul Iași. 
3.2 Denumirea și adresa serviciului/ 
compartimentului din cadrul conceden-
tului, de la care se poate obține un exem-
plar din documentația de atribuire: 
Registratura Primăriei  comunei Popri-
cani, județul Iași.  3.3 Costul și condițiile 
de plată pentru obținerea acestui exem-
plar: 10 lei ce  se   achită la casieria  
Primăriei comunei Popricani, județul Iași. 
3.4 Data limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 24.08.2022, ora 16:00. 4. 
Informații privind ofertele: 4.1 Data limită 
de depunere a ofertelor: 05.09.2022, ora 
12:00. 4.2 Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria  comunei Popricani, 
județul Iași. 4.3 Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: un 
exemplar. 5. Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschidere 
a ofertelor: 06.09.2022 ora 12:00 la 
sediul Primăriei comunei Popricani, 

județul Iași, localitatea  Popricani, 
comuna Popricani, județul Iași. 6. Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, fax si/
sau adresa de email a instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute: 
Tribunalului Iași, cu sediul în mun. Iași, str. 
Elena Doamna, nr.1A, tel 0232/260600, 
fax: 0332/435700, e-mail:tr-iasi-pgref@
just.ro, în termenele prevăzute de Legea 
nr. 554/2004. 7. Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile abilitate 
în vederea publicării:  09.08.2022.

l Debitorul SC Sangria Com SRL -in fali-
ment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si 
Asociatii S.P.R.L., scoate la vanzare: 
1.Terenuri arabile situate in extravilanul 
comunei 1 Decembrie 1918, satul 1 
Decembrie 1918, judetul Ilfov, formate 
din: -Teren in suprafata de 1.190mp, 
amplasat in tarlaua 3, parcela 6/17/45; 
Pretul de pornire al licitatiei este de 
30.125 lei. Pretul Caietului de sarcini este 
de 1.500 lei exclusiv TVA. -Teren in supra-
fata de 1.260mp amplasat in tarlaua 3/9, 
parcela 6/17/44. Pretul de pornire al lici-
tatiei este de 31.878 lei.   Pretul Caietului 
de sarcini este de 1.500 lei exclusiv TVA. 
Participarea la licitatie este conditionata 
d e  c o ns e mnar ea  in  c o nt u l  nr. 
RO11BREL0002000436630100,  deschis 
la Libra Internet Bank, pana la data si ora 
stabilita pentru sedinta de licitatie, a 
garantiei de 10% din pretul de pornire al 
licitatiei si de achizitionarea pana la 
aceeasi data a Caietelor de sarcini pentru 
terenuri. Pretul Caietelor de sarcini poate 
fi achitat cu OP in contul nr. RO43 INGB 
5514 9999 0051 3726 deschis la Ing Bank 
–Sucursala Dorobanti, pe seama lichida-
torului  judiciar Dinu Urse si Asociatii 
SPRL sau in numerar la adresa lichidato-
rului judiciar din București, Str. Petru 
Rares nr. 12, corp C2, parter, sector 1. 
Prima sedinta de licitatie a fost fixata in 
data de 25.08.2022, ora 15.00 iar daca 
acestea nu se adjudeca la aceasta data, 
urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in 
data de: 01.09.2022, 08.09.2022, 
15.09.2022 si 22.09.2022, ora 15.00. 
Toate sedintele de licitatii se vor desfa-
sura la sediul lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Str. Petru Rares nr. 12, corp C2, 
parter, sector 1. Pentru relatii suplimen-
tare sunati la 021.318.74.25, email: dinu.
urse@gmail.com.

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: Comuna Breasta, 
Str. Constantin Argetoianu nr.11, județul 
Dolj ,  telefon 0251/455.016, fax 
0251/455.016, e-mail: primariabreasta@
gmail.com, cod fiscal 4554050. 2.Infor-
mații generale privind obiectul concesi-
unii, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: 
teren situat în intravilanul Comunei 
Breasta, sat Breasta, județul Dolj, Tarla 
73, Parcela 1160/1, în suprafață totală de 
14.294mp, teren categoria curți-con-
strucții, compus din: teren în suprafață 
de 9.294mp, cu număr cadastral 30262 și 
teren în suprafață de 5.000 mp, cu 
număr cadastral 647/1, aparținând 
domeniului public al Comunei Breasta, 
județul Dolj ,  conform H.C.L . nr. 
4/28.01.2022 și temeiului legal O.U.G. nr. 
57/03.07.2019. 3. Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: prin solici-
tarea scrisă, de la sediul Comunei 
Breasta. 3.2. Denumirea și adresa servi-
ciului/ compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obține 
un exemplar din documentația de atri-
buire: Secretariatul Comunei Breasta, Str. 
Constantin Argetoianu nr. 11, județul 
Dolj. 3.3. Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, unde 

este cazul: 200 lei/exemplar care se 
achită numerar la Casieria instituției sau 
î n  c o n t u l  c o n c e d e n t u l u i : 
RO54TREZ2915006XXX012084, deschis 
la Trezoreria Craiova, cod fiscal al conce-
dentului: 4554050. 3.4. Data-limită 
pentru sol ic i tarea c lar i f icăr i lor: 
02.09.2022, ora 10.00. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 12.09.2022, ora 
10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Secretariatul Comunei Breasta, 
Str.Constantin Argetoianu nr. 11, județul 
Dolj. 4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exem-
plar original și 2 exemplare copii. 5. Data 
și locul la care se va desfășura sedința 
publică de deschidere a ofertelor: 
13.09.2022, ora 12.00, la sediul Comunei 
Breasta, Str. Constantin Argetoianu nr. 
11, județul Dolj. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în soluți-
onarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului 
Dolj, Craiova, Casa Glogoveanu, Str. 
Brestei nr. 12, județul Dolj, telefon 
0251/418.612, fax 0251/418.612, e-mail: 
inregistraredosare.dj@just.ro. 7. Data 
transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
10.08.2022.

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: Comuna Țepu, 
Țepu, str.Ștefan cel Mare nr. 204, județul 
Galați, telefon: 0236.869.002, fax: 
0372.895.803, mobil: 0732.334.423, 
e-mail: primariatepu@yahoo.com. 2. 
Informații generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și iden-
tificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: Concesiune teren în supra-
față de 16.600mp situat în comuna Țepu, 
județul Galați, identificat cu nr.cadastral 
100202, înscris în Cartea Funciară 
nr.100202 a comunei Țepu, parte din 
domeniul privat al Comunei Țepu. Conce-
siunea se face conform O.U.G.57/2019 și 
H.C.L. nr. 34/29.07.2022. 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 Comunei Țepu, str.
Ștefan cel Mare nr.204, județul Galați. 
3.2. Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul conceden-
tului, de la care se poate obține un exem-
plar din documentația de atribuire: 
Compartimentul Registratură și Relații cu 
Publicul din cadrul Comunei Țepu, str.
Ștefan cel Mare nr.204, județul Galați, 
cod poștal 807305. 3.3. Costul și condi-
țiile de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul: Dacă se ridică 
de la sediul instituției: 50 Lei/exemplar, 
care se achită la Casieria Comunei Țepu, 
str.Ștefan cel Mare nr.204. 3.4. Data-li-
mită privind solicitarea clarificărilor: 
18.08.2022, ora 16.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 25.08.2022, ora 
09.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Comuna Țepu, județul Galați, cu 
sediul în str.Ștefan cel Mare nr.204, cod 
poștal 807305, parter, Compartiment 
Registratură și Relații cu Publicul. 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: un exem-
plar original. 5.Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschidere 
a ofertelor: 25.08.2022, ora 10.00, la 
sediul Comunei Țepu, județul Galați, cu 
sediul în str.Ștefan cel Mare nr.204, cod 
poștal 807305, etaj 1, sala de ședințe. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea 

instanței: Tribunalul Galați, Secția 
Contencios-Administrativ, Galați, str.
Brăilei nr.153, județul Galați, telefon 
0236/460.027, e-mail: trgalati@just.ro. 7. 
Data transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 01.08.2022.

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: Comuna Dumbră-
veni, cu sediul în comuna Dumbrăveni, 
Str.Principală nr.2179, județul Suceava, 
telefon 0230/245.048, fax 0230/529.432, 
e-mail: primariadumbravenisv@yahoo.
com, cod fiscal 4244210. 2.Informații 
generale privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: Conce-
sionarea prin licitație publică a două 
clădiri, imobilele A1.1-C.F.39.978-C1 și 
A1.2-C.F.39.978-C2, cu scopul desfășu-
rării activității de servicii medicale în 
comuna Dumbrăveni, județul Suceava, și 
anume: -Clădire Unitate de Asistență 
Medico-Socială Dumbrăveni, cu supra-
fața construită la sol de 1.017mp, supra-
fața construită desfășurată de 1.054mp, 
nr.cadastral 39978-C1, regim de înălțime 
D(parțial)+P, construită din 1800; -Clădire 
Centru Medical Multidisciplinar Dumbră-
veni, cu suprafața construită la sol de 
152mp, suprafața construită desfășurată 
de 756 mp, nr.cadastral 39978-C2, regim 
de înălțime S+P+3E, construită în peri-
oada 2019-2022. Imobilele aparțin 
domeniului privat al Comunei Dumbră-
veni, conform caietului de sarcini, H.C.L. 
nr. 35/16.06.2022 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: 
prin solicitarea scrisă, de la sediul 
Comunei Dumbrăveni. 3.2. Denumirea și 
adresa serviciului/ compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de 
atribuire: Biroul Achiziții Publice din 
cadrul Comunei Dumbrăveni, comuna 
Dumbraveni, Str.Principală nr. 2179, 
județul Suceava. Documentația de atri-
buire a fost publicată pe site-ul oficial: 
http://www.comuna-dumbraveni.ro. 3.3. 
Costul și condițiile de plată pentru obți-
nerea acestui exemplar, unde este cazul: 
500 Lei/ exemplar, ce se achită în contul 
concedentului: RO97 TREZ 5912 1360 
250X XXXX, deschis la Trezoreria Munici-
piului Suceava, cod fiscal al conceden-
tului: 4244210. 3.4. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 24/08/2022, ora 
16.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
01/09/2022, ora 10.00. 4.2. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi 
depusă la Registratura Comunei 
Dumbrăveni, comuna Dumbrăveni, Str. 
Principală nr.2179, județul Suceava. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar 
original și 1 exemplar copie. 5. Data și 
locul la care se va desfășura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 
01/09/2022, ora 12.00, la sediul Comunei 
Dumbrăveni, comuna Dumbrăveni, Str.
Principală nr.2179, județul Suceava. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Tribunalul Suceava -Secția 
Contencios Administrativ și Fiscal, muni-
cipiul Suceava, Str.Ștefan cel Mare nr.62, 
județul Suceava, cod poștal 720062, 
telefon 0230/214.948, fax 0230/522.296, 
e-mail: trsv-arhcont@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
10/08/2022.

PIERDERI
l Pierdut Certificat de Atestare Tehni-
co-Profesională- Verificator Proiecte- 
Seria V nr. 1058/28.02.1994 emis de 
Ministerul Lucrărilor Publice și Amena-
jării Teritoriului. Îl declar nul.

l Pierdut Atestat Profesional emis de 
Autoritatea de Supraveghere Finanaciară 
nr.186/29.01.2018 pe numele Miron 
Valentin Adrian. Îl declar nul.


