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OFERTE SERVICIU
Subscrisa, SC Aktiv Sun Construkt 

SRL identificata cu J08/712/2016, CUI 
RO35874534, Ghimbav, judeţul Brasov, 
str. Lalelei nr. 8, bl. 2, ap. 6 angajeaza 3 
muncitori necalificati, COD COR 
931301, 7 dulgheri, COD COR 711501, 
3 fierari betonisti, COD COR 711402,4 
zidari, COD COR 711203 rugam CV la 
adresa de mail activsunconstruct@
gmail.com

Subscrisa, SC Vadzone Construct 
SRL identificata cu J08/3352/2019, CUI 
RO41873100, Ghimbav, judeţul Brasov, 
str. Lamaitei nr. 28, bl. 1, ap. 5 angajeaza 
2 muncitori necalificati, COD COR 
931301, 5 dulgheri, COD COR 711501, 
4 fierari betonisti, COD COR 711402, 4 
zidari, COD COR 711203, 1 zugrav, cod 
COR 713102, rugam CV la adresa de 
mail vadzoneconstruct2019@gmail.com

ANRSPS–UT 350 Popești-Leordeni, 
judeţul Ilfov, organizează în data de 
07.06.2022, concurs pentru ocuparea 
funcţiei de execuţie contractuale 
vacante de Muncitor calificat I (mași-
nist, zidar, tâmplar) cu studii generale, 
cursuri autorizate de stivuitorist, 
vechime minim 5 ani. Relaţii suplimen-
tare la telefon: 021/4674095 și pe 
wwwanrsps.gov.ro. 

SC Variodor Sefa SRL angajează 1 
post de montator sisteme tâmplărie 
termoizolante cod COR-712410 și un 
pos t  d e  age n t  comerc ia l  cod 
COR-332401. Tel.0722.244.769.

Endava Romania SRL anga-
jează Manager care are certificare ITIL, 
înțelege tehnologiile de dezvoltare web, 
cunoștințe de lb. engleză avansat, expe-
riență profesională anterioară de mai 
mult de 5 ani în cadrul unei companii 
multinaționale din Tehnologia Informa-
ției. Asteptam CV-urile la: endava.pdr.
iasi@endava.com

Endava Romania SRL angajează 
Programator ajutor cu cunoștințe și 
experiență în ETL’S, design and cloud 
architecture, Python, Scala and Java, lb. 
engleză la nivel avansat și experiență 
profesională anterioară de min. 5 ani în 
cadrul unei companii multinaționale din 
Tehnologia Informației. Așteptăm 
CV-urile la: pdr.bucuresti@endava.com

SC Maxx Music Prod SRL din 
Ploiești, str.Bobâlna, nr.88, anunță vaca-
tarea următoarelor posturi: 1 electrician, 
1 bucătar, 3 camerist hotel. CV-urile se 
pot depune pe adresa de mail: workin-
ghands.recruit@gmail.com

SC Onerom Impex SRL, cu sediul în 
Craiova, angajează marochineri. 
Cv-urile se pot depune pe email la 
adresa: antonia@onerom.ro până la 
data de 14.05.2022.

Stațiunea de Cercetare Dezvoltare 
pentru Creșterea Bubalinelor Șercaia 
(SCDCB Șercaia), cu sediul în locali-
tatea Șercaia, strada Câmpului, nr.2, jud.
Brașov, organizează concursuri pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale vacante 
de: Tractorist- 1 post; Muncitor necali-
ficat I (îngrijitor animale)- 4 posturi. 
Dosarele pentru concurs se vor depune 
la sediul instituției până în data de 
26.05.2022, ora 15.00. Concursurile se 
vor desfășura la sediul instituției în data 
de 31.05.2022, ora 10.00. Condiţiile de 
participare, documente necesare, biblio-
grafia și tematica, precum și calendarul 
desfășurării concursurilor sunt afișate la 
sediul unității. Alte informaţii suplimen-
tare se pot obţine la telefon 0726.737.908.

Teatrul Ion Creangă cu sediul în 
București, Str.G-ral. Constantin Budiș-
teanu, nr.24, sect.1, anunţă organizarea 
unui concurs pentru ocuparea funcției 
contractuale vacante de Șofer (M;G).I, 
poziția.113 din statul de funcții din 
cadrul Compartimentului Adminis-
trativ-1.post. Concursul se organizează 
în condiţiile respectării prevederilor 
Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 și 
Dispoziţiei Primarului General nr. 
1736/2015. Condiţii specifice necesare 
pentru ocuparea postului de Șofer 
(M;G) I–poziția 113 și documente nece-
sare pentru întocmirea dosarului de 
concurs se regăsesc pe site-ul Teatrului 
Ion Creangă-secțiunea Cariere. 
Concursul se va desfășura astfel:în data 
de 06.06.2022, ora 09:00-Proba scrisă; în 
data de 08.06.2022, ora 09:00-Proba 
practică;în data de 10.06.2022, ora 
09:00-Proba interviului. Probele de 
concurs se vor susține la sediul adminis-
trativ al Teatrului Ion Creangă din str. 
G-ral. Constantin Budișteanu, nr. 24, 
sect.1-București. Înscrierile la concurs și 
depunerea dosarelor complete cu actele 
menționate se vor face la sediul 
Teatrului Ion Creangă din Str. G-ral. 
Constantin Budișteanu, nr. 24, sect. 1- 
București-Biroul Resurse Umane, 
Contencios, Securitatea și Sănătatea 
Muncii, în perioada 13.05.2022-
26.05.2022, între orele 09:00-15:00. 
Pentru informaţii suplimentare puteți să 
ne contactaţi la tel 0723.374.549, 
persoană contact Ana-Maria Ureche.

Centrul Cultural „Bucovina” cu 
sediul în localitatea Suceava, str.Univer-
sității nr.48, județul Suceava organi-
zează concurs pentru ocuparea unui 
post vacant corespunzător funcției 
contractuale de execuție de: Manipulant 
bunuri, studii M/G (studii medii; gene-
rale) aflat în cadrul Serviciului adminis-
trativ. Condițiile de participare: 
-cetăţenie română; -fără antecedente 
penale; -cunoașterea limbii române 
vorbit și scris; -studii medii/generale; 
-vechime în muncă necesară ocupării 
postului minimum 3 ani; -permis de 
c o n d u c e r e  c a t . B .  C o n f o r m 
HGR.286/2011 cu modificările și 
completările ulterioare. Concursul se va 
desfășura la sediul Centrului Cultural 
„Bucovina” din Suceava, str.Universi-
tății nr.48, etajul III, după cum urmează: 
-Proba scrisă în data de 06.06.2022, ora 
10.00; -Interviul se va susține în maxim 
4 zile lucrătoare de la data susținerii 
probei scrise, data și ora probei interviu 
fiind afișate odată cu rezultatele la proba 
scrisă. Candidații vor depune dosarele 
de participare la concurs la sediul insti-
tuției, în termen de 10 zile lucrătoare de 
la apariția anunțului în Monitorul 
Oficial (data afișării anunțului la sediul 
instituției și pe site-ul acesteia). Relaţii 
suplimentare la sediul: din str.Universi-
tății nr.48, telefon/fax 0230/551.372, 
e-mail: contact@centrulculturalbuco-
vina.ro.

Universitatea de Arte Târgu-Mureș, 
cu sediul în localitatea Municipiul 
Târgu-Mureș, str.Köteles Sámuel nr.6, 
judeţul Mureș, organizează concurs la 
sediul instituției pentru ocuparea funcţi-
ilor contractuale vacante, de: -Număr 
posturi: 1; -Numele funcției: Adminis-
trator financiar I (resurse umane), 
conform HG 286/23.03.2011. Concursul 
se va desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 07.06.2022, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 08.06.2022, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: 1.Studii superioare 
finalizate cu diplomă de licență; (Facul-
tatea de Psihologie sau Facultatea de 
Stiințe Economice); 2.Vechime în speci-
alitatea postului de minim 3 ani; 3. 

Instruire formală în domeniul procedu-
rilor și normelor specifice domeniului 
muncii; 4.Cunoașterea legislaţiei și a 
normelor specifice activităţii; 5.Cunoș-
tinţe de operare calculator Word, Excel; 
6. Cunoașterea limbii maghiare consti-
tuie avantaj. -Număr posturi: 1; 
-Numele funcției: Administrator finan-
ciar I, conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 07.06.2022, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 08.06.2022, 
ora 12.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: 1.Studii: studii 
superioare finalizate cu diplomă de 
licență; 2.Vechime: vechime minim 1 an 
în scrierea/implementarea /manage-
mentul/evaluarea proiectelor cu finan-
țare din fonduri europene (inclusiv 
consultanță); 3.Alte cerințe: Perfecțio-
nări (specializări): diplome/ certificate 
pentru competențe de accesare proiecte/
evaluator proiecte; 4. Cunostințe de 
operare pe calculator: MS O³ce-Win-
dows, Internet, Excel; 5.Excelente abili-
tăți de comunicare. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a la sediul Universi-
tății de Arte din Tg-Mureș. Relaţii 
suplimentare la sediul: str.Köteles 
Sámuel nr.6, judeţul Mureș, cod poștal 
540057, persoană de contact: Ambrus 
Gyöngyvér, șef resurse umane, telefon 
0265/266.281, site: www.uat.ro.

Universitatea de Arte Târgu-Mureș, 
cu sediul în localitatea Municipiul 
Târgu-Mureș, str.Köteles Sámuel nr. 6, 
judeţul Mureș, organizează concurs la 
sediul instituției pentru ocuparea func-
ţiei contractuale vacante, de: -Număr 
posturi: 1; -Numele funcției: Auditor 
p u b l i c  i n t e r n ,  c o n f o r m  H G 
286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 
27.06.2022, ora 10.00; -Proba interviu în 
data de 28.06.2022, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: 1.nivelul studiilor: superioare 
economice de lungă durată finalizate cu 
diplomă de licență; 2. vechime în specia-
litatea postului/domeniu economic de 
minim 3 ani; 3.efectuarea unor speciali-
zări în domeniul postului constituie 
avantaj; 4.cunoașterea legislaţiei și a 
normelor specifice activităţii de audit 
intern; 5.cunoștinţe de operare calcu-
lator Word, Excel; 6.minimum două 
scrisori de recomandare de la persoane 
cu experienţă în domeniul auditului 
public intern; 7.o lucrare de concepţie 
privind organizarea și exercitarea audi-
tului public intern, la entitatea public; 
8.o declaraţie privind respectarea preve-
derilor art. 22 din Legea nr. 672/2002 
privind auditul public intern, republi-
cată, cu modificările ulterioare, referi-
toare la incompatibilităţile auditorilor 
interni. 9.aviz favorabil al Serviciului 
Audit Public Intern din cadrul Ministe-
rului Educației Naționale și Cercetării 
Științifice, conform Ordinului MEN, 
conform HG nr. 5509/2017. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a la sediul Universi-
tății de Arte din Tg-Mureș. Relaţii 
suplimentare la sediul: str.Köteles 
Sámuel nr.6, judeţul Mureș, cod poștal 
540057, persoană de contact: Ambrus 
Gyöngyvér, șef resurse umane, telefon 
0265/266.281, site: www.uat.ro.

Primăria Comunei Găgești, județul 
Vaslui, cu sediul în localitatea Găgești, 
judeţul Vaslui, organizează concurs 
pentru ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a postului contractual vacant: 

muncitor calificat -1 post, conform 
H.G.nr.286/2011. Concursul se va desfă-
șura la sediul instituției, astfel: -Proba 
scrisă în data de 07 iunie 2022, ora 
10.00; -Proba interviu se va susține în 
termen de maxim 4 zile lucrătoare de la 
susținerea probei scrise, data și ora susți-
nerii interviului se afișează odată cu 
rezultatele la proba scrisă. Pentru parti-
ciparea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii 
specifice: -studii generale: minimum 8 
clase, cu act doveditor de absolvire; 
-vechime în muncă: minimum 1 an. 
Candidaţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Găgești, 
județul Vaslui, și pe pagina de internet a 
primăriei: www.primaria-gagesti-vaslui.
ro, respectiv în perioada 12.05.2022-
25.05.2022. Bibliografia poate fi obținută 
la sediul Primăriei Comunei Găgești, 
județul Vaslui, și de pe site-ul oficial al 
primăriei: www.primaria-gagesti-vaslui.
ro. Relații suplimentare se pot obține la 
sediul Primăriei Comunei Găgești sau la 
nr. de telefon 0235/429.788, persoană de 
contact: Manole Alina-Maria.

Institutul de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Industrializarea și Marketingul 
Produselor Horticole -Horting organi-
zează concurs, conform Hotărârii nr. 
286/2011, cu modificările și completările 
ulterioare, Legii nr. 319/2003, privind 
statutul personalului de cercetare-dez-
voltare, cu modificările și completările 
ulterioare, pentru ocuparea postului de 
director adjunct științific, gradul II, 
funcţie contractuală de conducere, 
vacantă, pe perioadă determinată de 1 
an, cu posibilitatea de prelungire. Pentru 
înscrierea la concurs, candidații trebuie 
să îndeplinească cumulativ următoarele 
condiții: 1.Condiții specifice pentru 
ocuparea postului de director adjunct 
științific: -studii superioare absolvite cu 
diplomă de studii de specialitate de 
lungă durată/licență în domeniile: 
industrie alimentară, agricol, horticol, 
inginerie tehnică agricolă, biochimie; -să 
fie specialist în domeniul de activitate al 
institutului sau domenii înrudite /
conexe, atestat cel puțin ca cercetător 
științific gradul II, profesor universitar/ 
conferențiar universitar, cu îndeplinirea 
standardelor naționale minimale prevă-
zute în legislație; -să dețină titlu de 
doctor, în ramura de știință corespunză-
toare postului, de pe documentele care 
certifică obținerea gradului profesional 
de cercetător științific gradul II sau I, 
precum și de pe alte diplome sau titluri 
științifice ori academice (dacă este cazul) 
sau obținerea altor competențe; -experi-
ență în domeniul de cercetare-dezvoltare 
specific activității institutului sau 
domenii înrudite/conexe de minim 10 
ani; -experienţă în activitatea de condu-
cere a unei unităţi de cercetare-dezvol-
tare sau a unei structuri organizatorice 
(compartiment, departament, laborator) 
de minim 5 ani; -să aibă participări la 
programe /proiecte cuprinse în planuri/
programe de cercetare naționale și inter-
naționale în calitate de director proiect /
program. 2. Alte cerințe: -aptitudini 
legate de procesul decizional (cunoaș-
terea legislaţiei specifice domeniului 
cercetării științifice și dezvoltării tehno-
logice, cunoașterea legislației muncii, 
managementului resurselor umane, 
managementul cercătării-dezvoltării și 
de proiect); -aptitudini de comunicare /
reprezentare (cunoșterea unei limbi de 
circulație internațională, capacitate de 
analiză și sinteză); -concepție manage-
rială asupra activității de cercetare 
științifică și dezvoltare tehnologică în 
cadrul institutului. 3. Condiții de probi-
tate morală și compatibilitate: -să nu 

aibă antecedente penale, dovada făcân-
du-se pe bază de certificat de cazier 
judiciar; -să nu fi fost sancționat pentru 
încălcarea dispozițiilor legale sau pentru 
abateri de etică sau bună conduită în 
activitatea desfășurată, dovada făcân-
du-se pe bază de declarație pe propria 
răspundere; -personal ori soţul/soţia, 
copiii sau rudele până la gradul al II-lea 
inclusiv, să nu fie în același timp acţio-
nari sau asociaţi la societăţile comerciale 
cu capital privat cu același profil ori cu 
care Horting se află în relaţii comerciale 
directe, dovada făcându-se pe bază de 
declarație pe propria răspundere. Dosa-
rele pentru concurs se depun în termen 
de 30 de zile de la data publicării, la 
sediul ICDIMPH-Horting -secretariatul 
instituţiei, str.Drumul Gilăului nr.5N, 
sector 4, București. Concursul va 
cuprinde următoarele etape: -15.06.2022 
-selecţie dosare -verificarea îndeplinirii 
condiţiilor pentru participarea la 
concurs; -16.06.2022 -afișarea rezulta-
telor la selecţia dosarelor; -17.06.2022 
-depunere contestaţii privind rezultatul 
selecţiei dosarelor; -20.06.2022 -afișarea 
rezultatelor contestaţiilor la selecţia 
dosarelor; -22.06.2022, ora 10.00 -proba 
I -susținerea proiectului managerial; 
analiza și evaluarea competențelor 
profesionale și manageriale, de către 
comisia de concurs; -23.06.2022 -afișarea 
rezultatelor la susținerea proiectului 
managerial, evaluarea competențelor 
profesionale și manageriale; -24.06.2022 
-depunere contestaţii privind rezultatele 
la susținerea proiectului managerial, 
evaluarea competențelor profesionale și 
manageriale; -27.06.2022 -afișarea rezul-
tatelor contestaţiilor la susținerea 
proiectului managerial, evaluarea 
competențelor profesionale și manage-
riale; -29.06.2022, ora 10.00 -proba II 
-susținerea interviului; -30.06.2022 
-afișare rezultate interviu; -01.07.2022 
-depunere contestaţii privind rezultatele 
la interviu; -04.07.2022 -afișare rezultate 
contestaţii interviu; -05.07.2022 -afișare 
rezultate finale. Se pot prezenta la urmă-
toarea etapă numai candidații declarați 
admiși la etapa precedentă. Bibliografia 
se regăsește pe site-ul: www.horting.ro. 
Relaţii suplimentare privind concursul 
se pot obţine de la Biroul Resurse 
Umane, Salarizare, tel.021.460.34.40.

CITAŢII
Numitul, Vișan Ion este chemat in 

data de 27.05.2022, ora 10.00 la Judeca-
toria Iasi, C19m, sala 2, et.1, in calitate 
de parat in ds. 29339/245/2019*, obiect 
exercitare autoritate parinteasca, recla-
mant Sărbătoare Carmen Ilioara. Cu 
mențiunea personal la interogatoriu.

Bumbia Ana este citată pentru data 
de 09.06.2022, ora 11:00, la Judecătoria 
Săveni, in dosar nr. 2264/297/2017, 
având ca obiect fond funciar. Bumbia 
Ana este introdusă în cauză în calitate 
de moștenitoare după Frunzete Petrea, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în satul 
Dorobanți, comuna Nicșeni, județul 
Botoșani.

Sonea Saveta este citată pentru data 
de 09.06.2022, ora 11:00, la Judecătoria 
Săveni, in dosar nr. 2264/297/2017, 
având ca obiect fond funciar. Sonea 
Saveta este introdusă în cauză în calitate 
de moștenitoare după Frunzete Petrea, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în satul 
Dorobanți, comuna Nicșeni, județul 
Botoșani.

Citare prin publicitate dispozitiv al 
Sentinței civile nr.798/2022, pronunțată 
de Judecătoria Iași în dosarul nr. 
30344/245/2020, părți: E.ON Energie 
Romania vs Stănescu Portocala (Zisu): 
Admite cererea de chemare în judecată 
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formulată de reclamanta E.ON Energie 
Romania S.A., cu sediul ales în Bucu-
rești, Splaiul Unirii, nr. 165, TN O�ces 
2, et.9, sector 3, în contradictoriu cu 
pârâtul Stănescu Portocala (Zisu), cu 
domiciliul în comuna Ciurea, sat Graj-
duri, nr.4, jud.Iași, având ca obiect 
cerere de valoare redusă. Obligă pârâtul 
la plata către reclamantă a sumei de 
5.826,70Lei, reprezentând total facturi 
emise în perioada 14.02.2018-10.08.2020 
și neîncasate, și suma de 643,04Lei cu 
titlu de penalităţi de întârziere aferente 
debitului. Obligă pârâtul la plata către 
reclamantă a sumei de 500Lei cu titlu de 
cheltuieli de judecată, reprezentând taxă 
judiciară de timbru și c/v remuneraţie 
curator special desemnat. Executorie de 
drept. Cu apel (care se depune la Jude-
cătoria Iași) în 30 zile de la comunicare.

DIVERSE
Just Insolv SPRL notifica  intrarea în 

procedură simplificată și începerea 
procedurii falimentului in dosarul nr. 
5410/105/2021 al Tribunalului Prahova, 
conform Hotararii intermediare nr. 244 
din 04.05.2022 privind pe Yzytud 
Logistic SRL.

Via Insolv SPRL Ploiești, str. Bana-
tului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 
0244/519.800, numită lichidator judiciar 
conform sentința nr. 237/03.05.2022, 
Tr i b u n a l  P r a h o v a ,  d o s a r  n r. 
3926/105/2021, anunţă deschiderea 
procedurii simplificate a falimentului 
ABC Cash&Carry SRL Ploiesti, str. 
Poligonului, nr. 1, cladirea C1, jud. 
Prahova, CIF 39643915, J29/1476/2018. 
Termenul limită pentru înregistrarea 
cererii de admitere a creanţelor este 
17.06.2022. Termenul limită pentru 
verificarea creanţelor, întocmirea, 
afișarea și comunicarea tabelului supli-
mentar al creanţelor este 17.07.2022. 
Termenul pentru întocmirea tabelului 
definitiv consolidat al creanţelor este 
17.08.2022.

S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Medias, cu 
sediul in Medias, str. Piata C. Motas, 
nr.1, judetul Sibiu, titular al proiectului 
“punere in siguranta tronson conducta 
de transport gaze naturale DN 350 
Cășei – Baia Mare, la subtraversarea 
pârâului Craica, zona localităţii Baia 
Mare, Jud. Maramureș”, in Baia Mare, 
str. Granicerilor Fn, judetul Maramures, 
in cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, pentru 
proiectul mai sus mentionat. Proiectul 
deciziei de incadrare si motivele care o 
fundamenteaza pot fi consultate la 
sediul Agentiei pentru Protectia 
Mediului Maramures, cu sediul in loca-
litatea Baia Mare, str. Iza, nr. 1A, judet 
Maramures, in zilele de luni – joi intre 
orele 8.00 - 16.30 si vineri intre orele 8.00 
- 14.00 precum si la urmatoarea adresa 
de internet http://apmmm.anpm.ro. 
Publicul interesat poate inainta comen-
tarii/observații la proiectul decizei de 
incadrare in termen de 10 zile de la data 
publicarii anuntului pe pagina de 
internet a Agentiei pentru Protectia 
Mediului Maramures.

Buzatu Iulian-Daniel și Buzatu Irina-
Elena, titulari ai planului/programului 
Elaborare Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) 
și Regulament Local de Urbanism 
(R.L.U.) aferent în vederea realizării 
investiției „Construire ansamblu reziden-
țial” pe str.Târgul Nou, nr.41A (fost 43), 
mun.Caracal, anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de obţinere a 
avizului de mediu pentru planul/
programul menţionat și declanșarea 
etapei de încadrare. Prima versiune a 
planului/programului poate fi consultată 
la sediul A.P.M. Olt, str.I.Moroșanu, nr.3, 
Slatina, judeţul Olt, de luni până vineri, 
între orele 09.00-16.00. Observaţii /
comentarii și sugestii se primesc în scris 
la sediul APM Olt în termen de 15 zile de 
la data publicării anunţului.

Brastaviceanu Virgil Marian, Brasta-
viceanu Mircea, Popescu Daniel Anton 
și Popescu Alina, titulari ai planului/ 
programului II.Elaborare Plan Urba-
nistic Zonal (P.U.Z.) și Regulament 
Local de Urbanism (R.L.U.) aferent 
pentru „Construire ansamblu reziden-

țial și funcțiuni mixte pe str.Arțarului, 
nr.11-13 și nr. 15-17 și str. Alunului, nr. 
15-17, din municipiul Caracal, județul 
Olt”, anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obţinere a 
avizului de mediu pentru planul/
programul menţionat și declanșarea 
etapei de încadrare. Prima versiune a 
planului /programului poate fi consul-
tată la sediul A.P.M. Olt, str.I. Moroșanu, 
nr.3, Slatina, judeţul Olt, de luni până 
vineri, între orele 09.00-16.00. Obser-
vaţii/ comentarii și sugestii se primesc în 
scris la sediul APM Olt în termen de 15 
zile de la data publicării anunţului.

S.C. Filadelfia S.R.L. anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „Construire hală depozitare, 
spații birouri și împrejmuire teren”, 
propus a fi amplasat în str.Rudeni 
nr.116, Tarla 41, Parcela 181/1, nr.
cad.53435, Chitila, jud.Ilfov. Informa-
țiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul autorității compe-
tente pentru protecția mediului Ilfov, 
din Aleea Lacul Morii nr.1, Sector 6, 
București și la sediul S.C. Filadelfia 
S.R.L., cu sediul în Calea Moldovei 
nr.18, mun.Bistrița, jud.Bistrița, în zilele 
de luni-joi, între orele 9.00-16.30, 
respectiv vineri, între orele 9.00-14.00. 
Observațiile publicului se primesc zilnic 
la sediul autorității competente pentru 
protecția mediului Ilfov, din strada 
Aleea Lacul Morii nr.1, Sector 6, Bucu-
rești, e-mail: o�ce@apmif.anpm.ro

SC CSG AUTO SRL, având domici-
liul în bd.Energeticienilor, nr.80, Sector 
3, București, titular al proiectului 
„P.U.Z. Ansamblu hale depozitare, 
birouri, utilități”, sat Cățelu, comuna 
Glina, județul Ilfov, identificat prin NC. 
55756-T10/1, P37, anunță publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de 
obținere a Avizului de Oportunitate al 
C.J. Ilfov. Documentația putând fi 
consultată pe site-ul Consiliului Jude-
țean Ilfov. Observații/comentariile și 
sugestii se primesc în scris la Biroul de 
Urbanism din cadrul Consiliului Jude-
țean Ilfov, cu sediul în municipiul Bucu-
rești, str.Ernest Juvara, nr.3-5, sector 6, 
tel.021.212.56.93, de luni până vineri, 
între orele 9.00-14.00, începând cu data 
de 12.05.2022, în termen de 15 zile.

CONPET S.A. Comunicat. Societatea 
Conpet S.A., cu sediul social în Ploiești, 
str. Anul 1848, nr. 1 - 3, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerțului de pe 
lângă Tribunalul Prahova sub nr. 
J29/6/1991, cod unic de identificare 
1350020, reprezentată legal de dl. Tudora 
Dorin, Director General, având un 
capital social subscris și vărsat în sumă 
de 28.569.842,40 lei, informează acțio-
narii și investitorii că, începând cu data 
de 12.05.2022, ora 18:30. (ora României), 
este disponibil Raportul Trimestrial 
privind activitatea economico - finan-
ciară a Conpet S.A. la 31 martie 2022 
(perioada 01.01.2022 - 31.03.2022) pe 
website-ul societății www.conpet.ro, la 
secțiunea Relația cu investitorii/ Rapor-
tări/ Rapoarte periodice (https://www.
conpet.ro/relatia-cu-investitorii/raportari/
rapoarte-periodice/), acesta putând fi 
consultat, respectiv procurat contra cost 
la sediul societății. Informații suplimen-
tare pot fi obținute de la Biroul Guver-
nanţă Corporativă, tel. 0244/ 401.360, 
int. 2431 sau 2659 sau email: infoinvesti-
tori@conpet.ro.

CONPET S.A. Comunicat privind 
procedura de distribuire a dividendelor 
aferente exercițiului financiar 2021 de 
către Conpet S.A. Urmare a Hotărârii 
Adunării Generale Ordinare a Acționa-
rilor din data de 28 Aprilie 2022, Conpet 
S.A. anunță plata dividendelor aferente 
exercițiului 2021 prin intermediul Depo-
zitarului Central și agentului de plată 
CEC Bank începând cu data de 
16.06.2022 (“Data Plății”) către acțio-
narii Conpet înregistrați în Registrul 
Acționarilor la data de înregistrare 
25.05.2022 (“Data de Înregistrare”). 
Data “Ex-date” stabilită de Adunarea 
Generală a Acționarilor este 24.05.2022. 
Valoarea brută a dividendului este de 
7,28358592 lei/acțiune. Impozitul pe 
dividende va fi calculat și reținut de 

către Conpet SA din dividendul brut și 
plătit la bugetul statului în conformitate 
cu dispozițiile legale aplicabile. Modali-
tățile și termenele de plată a dividen-
delor sunt următoarele: I. Prin 
Participanți (Bănci Custode sau 
Brokeri): Persoane fizice și juridice/ alte 
entități care au cont deschis la un Parti-
cipant (intermediar participant la 
sistemul de compensare - decontare și 
registru al Depozitarului Central): 
Pentru acționarii persoane fizice, juri-
dice sau alte entități, care la Data de 
înregistrare dețin acțiuni evidențiate în 
Secțiunea a II a Registrului Acționarilor 
Conpet în contul deschis la un Partici-
pant, dividendele vor fi plătite automat 
în conturile Participanților la Data 
Plății, dacă acționarii respectivi nu și-au 
exprimat și comunicat opțiunea de plată 
amânată către Participant, iar Partici-
pantul nu a comunicat-o Depozitarului 
Central în cadrul raportării de la Data 
de înregistrare. Data plății amânate este 
data de 17.10.2022 și este aplicabilă doar 
acționarilor nerezidenți care au un cont 
deschis la Participant și care optează 
pentru amânarea plății la o dată ulteri-
oară Datei Plății pentru a putea bene-
ficia de prevederile mai favorabile ale 
Convențiilor de evitare a dublei impu-
neri. Acționarii nerezidenți care au cont 
deschis la un Participant (Banca 
Custode sau Broker), care doresc apli-
carea prevederilor mai favorabile ale 
Convenției de evitare a dublei impuneri 
încheiate între România și țara lor de 
rezidență sau a prevederilor mai favora-
bile aplicabile fondurilor de pensii nere-
zidente (astfel cum sunt ele definite în 
legislația statului membru al Uniunii 
Europene sau în unul dintre statele 
AELS), în conformitate cu Legea nr. 
227/2015 actualizată (și a normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal), trebuie 
să depună Certificatul de rezidență 
fiscală pentru anul în care are loc plata 
dividendelor, în termen de valabilitate, 
în original sau copie legalizată, apostilat/ 
supralegalizat, dacă este cazul, însoțit/ă 
de traducere autorizată, precum și 
detalii de contact pentru eventuale clari-
ficări asupra certificatelor de rezidență 
fiscală: - până la data de 03.06.2022, în 
cazul în care nu au optat pentru Plata 
amânată a dividendelor, la adresa de 
e-mail anisia.oancea@conpet.ro; - până 
cel târziu la data de 23.09.2022, în cazul 
în care au optat pentru Plata amânată a 
dividendelor, la adresa de e-mail anisia.
oancea@conpet.ro. În cazul acționarilor 
nerezidenți reprezentați printr-un Parti-
cipant, Conpet va reține impozitul pe 
dividende din dividendul brut în cota 
standard în vigoare prevăzută de Codul 
Fiscal Român dacă: - nu au optat pentru 
plata amânată și nu au transmis Certifi-
catul de rezidență fiscală și eventualele 
clarificări solicitate, până la data de 
03.06.2022; - au optat pentru plata 
amânată, dar nu au transmis cel târziu 
până la data de 23.09.2022 certificatul 
de rezidență fiscală și eventualele clarifi-
cări solicitate. Nereținerea impozitului 
pe dividende prin raportare la prevede-
rile art. 43 din Codul fiscal acționarilor 
fonduri de investiții fără personalitate 
juridică, încadrate astfel potrivit regle-
mentărilor privind piața de capital din 
România, este condiționată de primirea 
de către Conpet la registratura sa a unei 
declarații pe proprie răspundere 
semnată de reprezentantul legal/ 
persoana autorizată să reprezinte fondul 
de investiții prin care se declară: - tipul 
de fond de investiții acționar al Conpet 
SA (deschis/ închis); - faptul că fondul 
nu are personalitate juridică; - datele de 
identificare ale acestui fond, respectiv: 
cod unic de identificare/ înregistrare, 
astfel cum este evidențiat în Registrul 
Acționarilor Conpet ținut de Depozi-
tarul Central, denumirea completă a 
fondului de investiții, număr de înregis-
trare în Registrul public ASF, numărul și 
data notificării ASF și valabilitatea 
acestuia; - copie act de identitate al 
reprezentantului legal/ persoanei autori-
zate să reprezinte fondul, în termen de 
valabilitate - carte/ buletin de identitate 
cu CNP pentru cetățenii români sau 
pașaport cu număr de identificare 
pentru cetățenii străini; - copie docu-
ment relevant din care să rezulte cali-
tatea celui ce semnează declarația de 

reprezentant legal/ de persoană autori-
zată să reprezinte fondul. Pentru fondu-
rile de pensii se vor depune la sediul 
Conpet S.A. următoarele documente: - 
copie act de identitate al reprezentan-
tului legal/ persoanei autorizate să 
reprezinte fondul, în termen de valabili-
tate - carte/ buletin de identitate cu CNP 
pentru cetățenii români sau pașaport cu 
număr de identificare pentru cetățenii 
străini; - datele de identificare ale acestui 
fond, respectiv: cod unic de identificare/ 
înregistrare, astfel cum este evidențiat în 
Registrul Acționarilor Conpet ținut de 
Depozitarul Central, denumirea 
completă a fondului de pensii; - copii ale 
deciziilor autorității de reglementare 
care atestă autorizarea societății de 
administrare și a fondului de pensii; - 
copie certificat constatator al societății 
de administrare a fondului/ alt docu-
ment echivalent, nu mai vechi de 3 luni 
de zile, care să menționeze reprezen-
tantul legal al societății de administrare 
a fondului; - copie certificat înregistrare/ 
alt document echivalent pentru socie-
tatea de administrare a fondului; - în 
cazul fondurilor de pensii nerezidente: 
certificat de rezidență fiscală în original 
sau copie legalizată, apostilat/ suprale-
galizat, dacă este cazul, însoțit de tradu-
cerea autorizată în limba română, o 
declarație pe proprie răspundere a 
reprezentantului legal al societății de 
administrare a fondului care să ateste că 
autorizarea societății de adminsitrare a 
fondului și a fondului de pensii este 
valabilă la data efectuării plății, dacă 
reprezintă fonduri de pensii astfel cum 
sunt ele definite în legislația statului 
membru al Uniunii Europene sau în 
unul din statele AELS, și dacă sunt 
disponibile, informații cu privire la 
site-ul oficial al autorității de reglemen-
tare din țara de origine unde poate fi 
verificat statutul fondului de pensii. II. 
Plăți prin transfer bancar (în conturi 
deschise la o bancă din România) 
pentru acționarii persoane fizice și juri-
dice nereprezentați de Participant în 
data de 16.06.2022. Începând cu data 
prezentului comunicat, acționarii 
persoane fizice și juridice nereprezentați 
de Participant care doresc plata dividen-
delor prin transfer bancar pot solicita și 
transmite până la data de 03.06.2022 
documentele necesare prin e-mail la 
adresa: anisia.oancea@conpet.ro. După 
primirea și verificarea documentației de 
către persoanele responsabile din 
Conpet, plata dividendelor se va efectua 
de către operatorul Depozitarul Central 
prin transfer bancar în data de 
16.06.2022, astfel: 1. Acționarii persoane 
fizice nereprezentați de Participant, 
personal sau prin reprezentant legal sau 
convențional, vor trimite la Conpet SA 
până la data de 03.06.2022 o solicitare 
scrisă pentru plata dividendelor prin 
virament în cont în care se va preciza 
banca și contul (cod IBAN) deschis pe 
numele acționarului, însoțită de: - Copia 
actului de identitate valabil în care să fie 
lizibil codul numeric personal - certifi-
cată de titular “conform cu originalul”; 
- Copie extras de cont sau un document 
eliberat de banca prin care se confirmă 
existența contului pe numele acționa-
rului, cu precizarea codului IBAN; - 
Copia documentelor care atestă 
calitatea semnăturii cererii de reprezen-
tant legal sau convențional, dacă este 
cazul - certificată de titular “conform cu 
originalul”; 2. Acționarii persoane juri-
dice nereprezentați de Participant, prin 
reprezentant legal sau convențional, vor 
trimite prin e-mail la adresa; anisia.
oancea@conpet.ro, până la data de 
03.06.2022, o solicitare scrisă, semnată și 
ștampilată, în care se precizează banca 
și contul (cod IBAN) deschis pe numele 
acționarului, însoțită de: - Copie certi-
ficat de înmatriculare - certificată de 
titular “conform cu originalul”; - Copie 
după documentul care atestă calitatea 
de reprezentant legal al societății (certi-
ficat constatator emis de registrul 
comerțului/ entitatea echivalentă - 
pentru entitățile de naționalitate străină) 
- certificată de titular “conform cu 
originalul”; - Copia documentelor care 
atestă calitatea semnatarului cererii de 
reprezentant convențional, dacă este 
cazul - certificată de titular “conform cu 
originalul”; - Copie act de identitate al 
reprezentantului legal (buletin/ carte de 

identitate, pașaport cu CNP lizibil) - 
certificată de titular “conform cu origi-
nalul”; - Copie extras de cont sau un 
document eliberat de bancă (semnat și 
ștampilat) prin care se confirmă exis-
tența contului pe numele titularului - 
persoană juridică, cu precizarea codului 
IBAN. Documentele prezentate într-o 
limbă străină vor fi însoțite de tradu-
cerea legalizată în limba română, iar 
dacă sunt emise de o autoritate străină, 
acestea trebuie să fie apostilate sau 
supralegalizate, după caz. III. Plăți în 
numerar începând cu data de 16.06.2022 
până la data de 16.06.2025. Pentru acți-
onarii nereprezentați de un Participant, 
persoane fizice, care nu solicită și/sau nu 
transmit documentele necesare pentru 
plata prin transfer bancar, plata divi-
dendelor se va putea face în numerar, 
prin punere la dispoziție de către 
Conpet a sumelor cuvenite, prin inter-
mediul Depozitarului Central, la unită-
țile CEC Bank SA din întreaga țară. 
Agentul de plată va putea realiza plăți 
în numerar în limita sumelor stabilite în 
legislația aplicabilă (conform Legii nr. 
70/2015, în vigoare începând cu data de 
8 mai 2015, sumele eliberate către bene-
ficiari sunt supuse plafonului zilnic de 
10.000 lei/zi). Dividendele se pot ridica 
de către acționari personal sau prin 
reprezentant legal sau convențional 
astfel: - orice plată efectuată la ghișeu 
va fi confirmată prin semnatură de 
persoana care ridică efectiv Sumele de 
bani, pe chitanța aferentă plății respec-
tive; - în cazul acționarilor nereprezen-
tați de Participant, persoane fizice 
rezidente care se prezintă personal la 
ghișeu, plata dividendelor se face în 
baza actului de identitate având înscris 
codul numeric personal (CNP). Identifi-
carea acționarilor în evidență se va face 
pe baza informației regăsite în câmpul 
rezervat CNP. Dacă actul de identitate 
nu are înscris CNP-ul, obligatoriu se va 
prezenta extrasul de cont eliberat de 
Depozitarul Central SA având înscris 
CNP-ul. - în cazul acționarilor nerepre-
zentați de Participant, persoane fizice 
nerezidente care se vor prezenta 
personal la ghișeu, plata sumelor de 
bani se face în baza pașaportului. - în 
cazul acționarilor nereprezentați de 
Participant, persoane fizice având vârsta 
sub 14 ani plata dividendelor se face 
prin tutore/ părintele minorului, în baza 
următoarelor documente: cerficatul de 
naștere al acționarului care trebuie să 
aibă înscris CNP-ul + 1 fotocopie certifi-
cată pentru conformitate cu originalul 
(fotocopia se reține), actul juridic ce 
instituie tutela în cazul tutorelui care nu 
este unul dintre părinți + 1 fotocopie 
certificată pentru conformitate cu origi-
nalul (fotocopia se reține) și actul de 
identitate al tutorelui/ părintelui + 1 
fotocopie certificată pentru conformi-
tate cu originalul (fotocopia se reține). - 
în cazul acționarilor nereprezentați de 
Participant persoane fizice având insti-
tuită curatela, plata dividendelor se face 
prin curatorul respectivei persoane, în 
baza următoarelor documente: actul de 
identitate al acționarului care trebuie să 
aibă înscris CNP-ul + 1 fotocopie certifi-
cată pentru conformitate cu originalul 
(fotocopia se reține), actul juridic ce 
instituie curatela + 1 fotocopie certifi-
cată pentru conformitate cu originalul 
(fotocopia se reține) și actul de identitate 
al curatorului + 1 fotocopie certificată 
pentru conformitate cu originalul (foto-
copia se reține). - în cazul acționarilor 
persoane fizice nereprezentați de Partici-
pant care nu se prezintă personal la 
ghișeu, ci mandatează în acest sens o 
altă persoană, plata dividendelor se face 
prin Împuternicitul respectivei 
persoane, în baza următoarelor docu-
mente: procură specială autentificată la 
notariat care cuprinde împuternicirea 
de ridicare a dividendelor eliberată cu 
nu mai mult de 3 ani anteriori datei în 
care se efectuează plata, cu excepția 
cazului în care împuternicirea are un 
termen de valabilitate mai mare de 3 ani 
și este valabilă la data la care se efectu-
ează plata + 1 fotocopie certificată 
pentru conformitate cu originalul (foto-
copia se reține) și actul de identitate al 
împuternicitului + 1 fotocopie certificată 
pentru conformitate cu originalul (foto-
copia se reține). - documentele prezen-
tate într-o limbă străină vor fi însoțite de 
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traducerea legalizată în limba română, 
iar dacă sunt emise de o autoritate 
străină acestea trebuie să fie apostilate 
sau supralegalizate, după caz. - Situații 
excepționale; Nu se va efectua plata 
Sumelor de bani la ghișeu în următoa-
rele cazuri: - către acționarii nereprezen-
tați de Participant al căror C.N.P. din 
actele prezentate la ghișeu nu concordă 
cu cel înscris în evidențele Agentului de 
plată CEC Bank și primite de la Conpet 
S.A., aceștia urmând a fi îndrumați 
către Conpet S.A.; - către moștenitorii 
acționarilor nereprezentați de Partici-
pant decedați înscriși în Fișier. Aceștia 
vor fi îndrumați către Depozitarul 
Central; - acţionarii nereprezentați de 
Participant care au de ridicat sume mai 
mari de 10.000 lei, vor efectua demersu-
rile necesare pentru încasarea acestor 
sume prin virament. Obligația de plată a 
dividendelor nete cuvenite acționarilor 
Conpet S.A. este supusă prevederilor 
generale în materia prescripției, fiind 
prescriptibilă în termen de 3 (trei) ani de 
la Data plății, respectiv 16.06.2022. 
Cheltuielile ocazionate de plata dividen-
delor vor fi suportate de către acționari. 
Solicitările de virare a dividendelor în 
cont bancar se vor transmite prin e-mail 
la adresa: anisia.oancea@conpet.ro. 
Toate solicitările de mai sus vor conține 
inclusiv e-mailul și numărul de telefon 
la care pot fi contactați acționarii sau 
intermediarii/ reprezentanții acestora, 
după caz, în eventualitatea unor clarifi-
cări. Documentele prezentate într-o 
limbă străină vor fi însoțite de tradu-
cerea legalizată în limba română, iar 
dacă sunt emise de o autoritate străină, 
acestea trebuiesă fie apostilate sau supra 
legalizate, după caz. În cazul acționa-
rilor decedați, dividendele urmează a se 
plăti la solicitarea succesorilor prin 
transfer bancar sau în numerar, numai 
după ce, în prealabil, moștenitorii au 
solicitat Depozitarului Central SA și s-a 
efectuat înregistrarea transferului acțiu-
nilor către succesor(i) ca efect al succesi-
unii. Alte detalii privind procesul de 
distribuire a dividendelor acordate de 
Societate către acționarii săi, pot fi obți-
nute de pe site-ul www.depozitarulcen-
tral.ro/ Emitenți/ Depozitar emitent/ 
Evenimente corporative/ Plată sume de 
bani/ Conpet S.A., de pe site-ul www.
conpet.ro/ Relația cu investitorii/ Info 
Acționari/ Dividende/ Dividende 2021 și 
de la Serviciul Financiar al Conpet S.A., 
telefon: 0751-238656, e-mail: anisia.
oancea@conpet.ro.

SOMAŢII
Toți cei interesați a face opoziție la 

dobândirea dreptului de proprietate 
prin uzucapiune, de către Popocea Ioan 
Silviu, asupra imobilului teren în supra-
față de 1.523mp situat în Șinca Nouă, 
nr.36, județul Brașov, înscris în CF 
100583 Șinca Nouă, top 334, 335/2, sunt 
invitați la Judecătoria Zărnești, Dosar 
nr. 61/338/2022, C14-civil, în data de 
29.09.2022, ora 09.00.

ADUNĂRI GENERALE
Asociatia Societatea Femeilor Orto-

doxe din Arhiepiscopia Vadului Felea-
cului si Clujului convoaca a doua oara 
Adunarea Generala a Membrilor in data 
de 14 mai, ora-13.00 in Sala Nicolae 
Ivan din cadrul Mitropoliei Clujului. 
Ordinea de zi se mentine.

SC Pantera SA, în lichidare voluntară, 
cu sediul in Jimbolia, str. Calea Moților, 
nr.19, județul Timiș, înregistrată la 
Registrul Comerțului de pe lângă Tribu-
nalul Timiș sub nr. J35/112/1991, Cod 
Unic de Înregistrare: RO1849633, prin 
lichidator SCP Insolvein SPRL, în 
conformitate cu prevederile Legii 
31/1990, republicata, cu modificările și 
completările ulterioare și a Statutului 
societății CONVOACĂ Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acționarilor în data de 
14 iunie 2022, la ora 11.00, la sediul 
lichidatorului SCP Insolvein SPRL din 
Timișoara, str.Simion Bărnuțiu, nr. 71, 
ap.1, pentru toți acționarii înregistrați în 
registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 6 
iunie 2022, considerată Data de Refe-
rință pentru adunare. În situația în care 
la data menționată mai sus, nu vor fi 

întrunite condițiile de cvorum stabilite 
de lege și de Statut, lichidatorul a 
convocat și a fixat, o a doua AGOA 
pentru data de 21 iunie 2022, la ora 
11.00, la sediul lichidatorului, ambele cu 
aceeași ordine de zi și Dată de Referință. 
ORDINEA DE ZI A AGOA ESTE 
URMĂTOAREA: 1. Aprobarea numirii 
unei comisii cenzori, ca urmare a expi-
rării mandatelor. 2.Aprobarea bilanțului 
și a contului de profit și pierdere la 
31.12.2021, pe baza rapoartelor prezen-
tate de lichidator. 3. Aprobarea rapor-
tului de gestiune a lichidatorului pe anul 
2021. 4.Aprobarea raportului comisiei de 
cenzori pe anul 2021. 5. Aprobarea 
repartizării profitului realizat pentru 
anul 2021 (rezultatul reportat si profitul 
din lichidare). 6. Aprobare descărcarea 
de gestiune a lichidatorului, pentru peri-
oada lichidării. 7. Diverse. Calitatea de 
acționar și calitatea de reprezentant legal 
se constată în baza listei acționarilor de 
la Data de Referință, primită de socie-
tate de la Depozitarul Central SA. Infor-
mațiile cu privire la convocarea adunării 
generale și la documentele care urmează 
să fie prezentate adunărilor generale 
sunt puse la dispoziția acționarilor la 
sediul lichidatorului, începând cu data 
publicării convocatorului, în zilele lucră-
toare în intervalul orar 09.00-17.00, sau 
vor fi transmise prin poștă/e-mail/fax 
fiecăruia dintre acționarii care înain-
tează o cerere scrisă în acest sens. În 
conformitate cu Legea 31/1990 republi-
cată și modificată, și actul constitutiv al 
societății, acționarii pot participa și vota 
în adunarea generală și prin reprezen-
tare, în baza unei împuterniciri acordate 
pentru respectiva adunare generală; care 
vor fi depuse în original, făcându-se 
mențiune despre aceasta în proce-
sul-verbal. Informații suplimentare se 
pot obține la sediul lichidatorului la 
telefon/fax: 0256.206.661 sau prin solici-
tări scrise transmise pe adresa de e-mail: 
insolvein@yahoo.com

Convocator. Consiliul de Adminis-
tratie al societatii IMSAT SA, cu sediul 
in Bucuresti, Str Sergent Constantin 
Ghercu nr 1B, cladirea The Bridge 3, 
etaj 9-10, sector 6, avand nr. de inregis-
trare la  ORC – J40/1015/1991, CUI: 
1571536, convoaca la sediul sau 
Adunarea Generala Extraordinara a 
Actionarilor la data de 28.06.2022, ora 
10.00 pentru toti actionarii inregistrati 
in registrul actionarilor la sfarsitul zilei 
de 21.06.2022, cu urmatoarea ordine de 
zi: 1. Confirmarea si ratificarea contrac-
tului privind transferul dreptului de 
proprietate asupra pachetului de actiuni 
detinute de actionarul majoritar - socie-
tatea SNEF SA, catre societatea Snef 
Central Eastern Europe SA. 2. Modifi-
carea  actului constitutiv al societatii ca 
si consecinta a transferului dreptului de 
proprietate asupra totalitatii actiunilor 
detinute de catre actionarul majoritar, 
societatea SNEF SA, catre societatea 
Snef Central Eastern Europe SA, sens in 
care  art 3.1.2 din actul constitutiv va 
avea urmatorul continut: ‚‘3.1.2 Capi-
talul social este detinut dupa cum 
urmeaza: (i) Snef Central Eastern 
Europe SA, identificata cu nr. de inregis-
trare la ORC -  J40/7659/2020, avand 
CUI: 42742293, cu sediul Social in Str 
Sergent Constantin Ghercu nr 1B, 
cladirea The Bridge 3, Etaj 10, camera 
CB, sector 6, Bucuresti , detine 32.633 
actiuni cu valoarea nominala de 500 lei 
fiecare, in valoare nominala totala de 
16.316.500 lei, reprezentand 99,46% din 
capitalul social; (ii) Alti actionari – tip 
lista – detin 176 actiuni, cu valoare 
nominala de 500 lei, in valoare nominala 
totala de 88.000 lei, reprezentand 0,54% 
din capitalul social, astfel (iii) Alti actio-
nari Persoane Juridice detin 106 actiuni, 
cu valoare nominala de 500 lei, in 
valoare nominala totala de 53.000 lei, 
reprezentand 0.32% din capitalul social; 
(iv) Alti actionari Persoane Fizice detin 
70 actiuni, cu valoare nominala de 500 
lei, in valoare nominala totala de 35.000 
lei, reprezentand 0.21% din capitalul 
social. ‚‘ Desemnarea doamnei Ligia 
Ionescu – Director General – sa semneze 
Actul Constitutiv actualizat al societătii, 
precum si orice documente necesare 
inregistrarii transferului dreptului de 
proprietate asupra actiunilor pe langa 

autoritatile romane, in special la Oficiul 
National al Registrului Comertului si 
ANAF, Monitorul Oficial, Registrul 
Miorita, etc. In cazul in care cvorumul 
necesar nu se va intruni la data mentio-
nata, Adunarea Gererala Extraordinara 
a Actionarilor se va tine la data de 
29.06.2022, ora 10, in acelasi loc, cu 
aceeasi ordine de zi. Documentele si 
materialele informative referitoare la 
problemele incluse pe ordinea de zi a 
adunarii, precum si formularele de 
procura speciala pot fi obtinute de la 
sediul societății. Informații suplimen-
tare se pot obtine la tel: 021/316.66.00. 
Actionarii pot participa la adunarile 
generale personal sau prin reprezen-
tanti, in baza unei procuri speciale, 
conform dispozitiilor legale. Procura 
speciala in original se depune la sediul 
societății conform legii.  Actionarii pot 
vota prin corespondenta prin utilizarea 
„Buletinului de vot prin corespondenta” 
care poate fi obtinut de la sediul socie-
tatii. Buletinul de vot prin corespon-
denta trebuie transmis la sediul 
societatii pana cel tarziu in data de 
21.06.2022. Presedinte Consiliu de 
Administratie, Olivier Jouven, Prin 
Director General delegate Ligia Ionescu, 
Conf. Delegatiei din 06.05.2022.

LICITAŢII
Clubul Sportiv Municipal Slatina, cu 

sediul în mun.Slatina, str.Bld.Sf.
Constantin Brâncoveanu, nr.1, jud. Olt, 
organizează, în conformitate cu prevede-
rile Hotărârii Consiliului Local al mun.
Slatina nr. 127/28.04.2022, la data de 
26.05.2022, ora 10.00, licitație publică 
pentru închirierea spațiului destinat 
comerț alimentație publică din incinta 
Clubului Nautic și de Agrement „Plaja 
Olt” reprezentând foișor din lemn în 
suprafață construită la sol de 27,35mp, iar 
suprafața utilă de 23,65mp. Procurarea 
documentației pentru participarea la lici-
tație se face de la Clubul Sportiv Muni-
cipal Slatina, cu sediul în mun. Slatina, 
str. Bld. Sf. Constantin Brâncoveanu, nr. 
1, jud. Olt, persoana de contact Cirstea 
Lidia-Elena, telefon/fax: 0349/881.148, 
e-mail: csmslatina@yahoo.com. Depu-
nerea ofertelor se face la sediul Clubului 
Sportiv Municipal Slatina până la data de 
25.05.2022, ora 12.00.

1.Informatii generale privind proprie-
tarul: Consiliul  Local Babadag; Cod 
fiscal: 4508533; Adresa: Judetul Tulcea, 
Orasul Babadag, Str.Republicii, Nr.89, Nr. 
tel:  0240/561 012, fax: 0240/562 939; 
e-mail: urbanismprimariababadag@
gmail.com. 2. Informatii generale privind 
obiectul vanzarii: – Teren situat in intra-
vilan Oras Babadag, Str Heracleea nr 
132, T 9 P 252 CC, cu suprafata de 
427.00 mp; – Teren situat in intravilan 
Oras Babadag, Str Heracleea nr 133, T 9 
P 252 CC, cu suprafata de 403.00 mp; – 
Teren situat in intravilan Oras Babadag, 
Str Heracleea nr 137, T 9 P 227 CC, cu 
suprafata de 403.00 mp; – Teren situat in 
intravilan Oras Babadag, Str Heracleea 
nr 138, T 9 P 227 CC, cu suprafata de 
432.00 mp. 3. Informatii privind docu-
mentatia de atribuire: 3.1. Comparti-
mentul  responsabi l  d in  cadrul 
proprietarului: Serviciul Urbanism din 
cadrul Primariei orasului Babadag, str.
Cabanei nr.5. 3.2. Documentatia de atri-
buire se pune la dispozitia solicitantilor in 
mod gratuit. 3.3. Data limita pentru soli-
citarea clarificarilor 27.05.2022. 4. Infor-
matii privind ofertele: 4.1 Data limita de 
depunere a ofertelor: 01.06.2022, ora 
10,00 la secretariatul Primariei orasului 
Babadag, str. Republicii, nr.89, Babadag, 
jud. Tulcea, in 1 exemplar. 5. Sedinta de 
deschidere va avea loc in data de 
03.06.2022, ora 9.00 la sediul Primariei 
orasului Babadag, str. Republicii, nr.89. 6. 
Informatii privind instanta competenta 
in solutionarea litigiilor aparute: contes-
tatiile se depun in termen de 5 zile de la 
comunicarea rezultatului procedurii la 
sediul proprietarului, mentionat la 
punctul 1, iar actiunea in justitie se intro-
duce la sectia de contencios administrativ  
a Tribunalului Tulcea in termen de 30 
zile. 7. Data transmiterii anuntului de 
atribuire catre institutiile abilitate in 
vederea publicarii: 11.05.2022.

Consiliul Local al orașului Bragadiru, 
județul Ilfov, scoate la licitaţie publică 
deschisă, în vederea închirierii,  terenul 
în suprafață de 20mp, aflat în dome-
niului public al orașului Bragadiru, 
județul Ilfov, situat în orașul Bragadiru  
-în spatele proprietăţii din Strada 
Speranţei nr.24-26, județul Ilfov. Închiri-
erea se face în conformitate cu prevede-
rile O.U.G. nr.57/2019 și conform H.C.L. 
al orașului Bragadiru, județul Ilfov 
nr.73/28.04.2022. Informațiile privind 
documentația de atribuire se regăsesc în 
caietul de sarcini care poate fi achiziţi-
onat de la sediul instituţiei– orașul 
Bragadiru, Șos. Alexandriei nr.249, 
judeţul Ilfov- serviciul Administraţie 
publică locală, juridic și autoritate tute-
lară. Preţul Caietului de sarcini: 300 lei 
și se achită în numerar la casieria insti-
tuţiei. Data- limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 17.05.2022, ora 16.00. 
Data- limită de depunere a ofertelor: 
02.06.2022, ora 16.00. Adresa la care se 
depun ofertele: Registratura Primăriei 
orașului Bragadiru– Șos. Alexandriei 
nr.249, județul Ilfov. Ofertele se depun 
într-un singur exemplar, în plic sigilat. 
Ședinţa publică de deschidere a ofer-
telor va avea loc în data de 07.06.2022 
ora 10.00, la sediul Primăriei orașului 
Bragadiru– șos. Alexandriei nr.249, 
județul Ilfov, etaj 2, sala de ședinte. 
Relaţii la telefon 0751262987.

Penitenciarul Mioveni, cu sediul în 
Loc. Mioveni, B-dul. Dacia, nr. 1, jud. 
Argeș, telefon/fax 0248/260.000/599, 
0248/260.802, sau 0762.292.511, organi-
zează în data de 27.05.2022 ora 09.00 
licitaţie publică cu strigare pentru 
vânzarea următoarelor bunuri scoase 
din funcţiune: -1buc. Autobasculantă 
RD 19215 - preţul de pornire a licitaţiei 
14.560,00 lei; -1buc. Autodubă AB 
16230F - preţul de pornire a licitaţiei 
14.700,00 lei; -1buc. Autodubă AB 
18260FL - preţul de pornire a licitaţiei 
13.580,00 lei; -1buc. Autobuz Grivbuz 
12TP - preţul de pornire a licitaţiei 
13.082,00 lei; -1buc. Autocamion RD 
16230 - preţul de pornire a licitaţiei 
11.900,00 lei; Autovehiculele pot fi 
văzute la sediul Penitenciarului 
Mioveni, în Loc. Mioveni, B-dul. Dacia, 
nr.1, jud. Argeș de luni până vineri între 
orele 08.30 – 14.30. Pentru a putea parti-
cipa la licitaţie, potenţialii participanţi, 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -să achite taxa de participare în 
cuantum de 20 lei, ce reprezintă contra-
valoarea Caietul de sarcini ce se va 
ridica de la sediul Penitenciarului 
Mioveni. -să constituie garanţia de parti-
cipare în cuantum de 10% din preţurile 
inițiale de vânzare rezultate în urma 
evaluării bunurilor, pentru fiecare reper 
la care ofertantul dorește să oferteze 
(respectiv 1.456,00 lei pentru Autobas-
culantă RD 19215, 1.470,00 lei pentru 
Autodubă AB 16230F, 1.358,00 lei 
pentru Autodubă AB 18260FL 1.308,20 
lei pentru Autobuz Grivbuz 12TP și 
1.190,00 lei pentru Autocamion RD 
16230). -să prezinte documentele de 
participare solicitate prin caietul de 
sarcini începând cu data 23.05.2022 în 
fiecare zi, până la ora 0830 a fiecarei zile 
de desfășurare a licitaţiei. În situaţie de 
neadjudecare, licitaţia se va relua în 
data de 02.06.2022, ora 9.00 –caz în care 
preţul va fi diminuat cu 20 % din preţul 
de pornire a licitaţiei. În situaţia în care 
nici de această dată nu se adjudecă, 
licitaţia se va repeta în data de 
08.06.2022, ora 9.00 –caz în care preţul 
va fi diminuat cu 40 % din preţul stabilit 
pentru prima licitaţie. OBS: Constitu-
irea garanțiilor se poate face si in urma-
toarele conturi: Cont Taxa participare: 
RO21TREZ04920G365000XXXX; Cont 
Garantie participare: RO05TREZ 
0495005XXX013858.

1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Municipiului Motru, cu sediul 
în municipiul Motru, b-dul Gării nr.1, 
județul Gorj, telefon/fax 0253/410.560, 
e-mail: primaria@primariamotru.ro, 
cod fiscal 5455844. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație 

publică, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie închi-
riat: teren în suprafață de 1mp, ce 
aparține domeniului public al Munici-
piului Motru, situat în municipiul 
Motru, județul Gorj, B-dul Trandafirilor, 
zona bloc 2, conform H.C.L. Motru nr. 
3 3 / 2 8 . 0 4 . 2 0 2 2  ș i  O . U . G .  n r. 
57/03.07.2019. 3.Informații privind 
documentația 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: pe suport 
de hârtie, la cerere, la sediul Primăriei 
Municipiul Motru. 3.2. Denumirea și 
datele de contact ale serviciului/compar-
timentului din cadrul instituției de la 
care se poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: Serviciul 
Coordonare Servicii Publice, Lucrări 
Publice, Protecția Mediului, din cadrul 
Primăriei Municipiului Motru, munici-
piul Motru, b-dul Gării nr.1, județul 
Gorj. 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: 
50Lei/exemplar, se achită la Casieria 
Primăriei Municipiului Motru. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 27.05.2022, ora 16.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 09.06.2022, ora 
16.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Municipiului Motru, 
cu sediul în municipiul Motru, b-dul 
Gării nr. 1, Secretariat, județul Gorj. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: un singur exem-
plar, semnat de ofertant. 5. Data și locul 
la care se va desfășura ședința publică 
de deschidere a ofertelor: 10.06.2022, 
ora 11.00, sediul Primăriei Municipiului 
Motru, din municipiul Motru, b-dul 
Gării nr. 1, județul Gorj. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/sau adresa 
de e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanței: Secția 
Contencios Administrativ a Tribuna-
lului Gorj, din municipiul Târgu-Jiu, Str.
Tudor Vladimirescu nr.34, județul Gorj, 
telefon 0253/212.337, fax 0353/419.075, 
e-mail: tr-gorj-caf@just.ro. 7.Data trans-
miterii anunțului de licitație către insti-
tuțiile abilitate, în vederea publicării: 
11.05.2022.

1.Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Primăria Comunei 
Voiteg, sediu: comuna Voiteg, sat Voiteg, 
nr. 114, județul Timiș, cod poștal 
307470, telefon 0256/392.401, fax 
0256/392.434, e-mail: primaria@voiteg.
ro, cod fiscal 2516033. 2.Procedura apli-
cată pentru atribuirea contractului de 
concesiune de bunuri. Informații cu 
privire la repetarea procedurii de lici-
tație dacă e cazul: licitație publică. 3. 
Data publicării anunţului de licitaţie /
anunţului negocierii directe în Moni-
torul Oficial al României, Partea a VI-a: 
15.04.2022, conform O.U.G. nr. 
57/03.07.2019. 4. Criteriile utilizate 
pentru determinarea ofertei câștigă-
toare: -cel mai mare nivel al redevenței 
20%; -capacitatea economico-financiară 
40%; -protecția mediului înconjurător 
10%; -condiții specific impuse de natura 
bunului concesionat 30%. 5. Numărul 
ofertelor primite și al celor declarate 
valabile: 2 oferte primite, 2 oferte decla-
rate valabile. 6. Denumirea/numele și 
sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă 
a fost declarată câștigătoare: Greavu 
Cristian Pompiliu, localitatea Voiteg, 
nr.470, județul Timiș. 7.Durata contrac-
tului: 49 ani. 8. Nivelul redevenţei: 3.800 
Lei /an. 9. Denumirea, adresa, numărul 
de telefon, fax și/sau adresa de e-mail 
ale instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Timiș, 
adresa: Palatul Dicasterial, Timișoara, 
Piața Țepeș Vodă 2A, județul Timiș, cod 
poștal 300055, telefon 0256/498.054/ 
0736.332.230, fax 0256/221.990, e-mail: 
tr-timis-birp@just.ro. 10. Data infor-
mării ofertanţilor despre decizia de 
stabil ire a ofertei  câștigătoare: 



15www.jurnalul.ro anunțurijoi / 12  mai  2022

10.05.2022. 11. Data transmiterii anun-
ţului de atribuire către instituţiile abili-
tate, în vederea publicării: 11.05.2022.

Unitatea Administrativ-Teritorială 
Comuna Ceptura, județul Prahova, cu 
sediul în comuna Ceptura, sat Ceptura 
de Jos, nr.266, județul Prahova, anunță 
desfășurarea licitației publice cu strigare 
privind vânzarea următoarelor bunuri: 
tractor, marca UTB, tip: U483, serie 
identificare UZTU0483268300370, an 
fabricație 2006, culoare roșie și remorcă 
lentă, marca IMUM, tip RPV2, serie 
identificare UV912DHSZ5DIMU171, 
an fabricație 2005. Bunurile pot fi 
văzute la sediul organizatorului licita-
ției. Ședința de licitație se va organiza în 
data de joi, 2 iunie 2022, ora 10.00. 
Locul de desfășurare a licitației este 
stabilit la sediul organizatorului situat în 
comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos, 
nr.266, județul Prahova, loc unde se vor 
depune documentele de înscriere la lici-
tație (contravaloare taxă de participare 
la licitație în cuantum de 100 Lei, plătită 
în contul U.A.T. Comuna Ceptura, 
copie B.I./C.I.pentru persoane fizice, 
copie certificat înmatriculare la Regis-
trul Comerțului, codul fiscal și împuter-
nicire pentru persoane juridice, dovezi 
privind achitarea la zi a obligațiilor 
fiscale către toți creditorii bugetari, 
originale, certificate fiscale de la ANAF 
și Consiliul Local pe raza căruia își are 
domiciliul persoana fizică și/sau juri-
dică) până cel târziu marți, 31 mai 2022, 
ora 10.00. Prețul de pornire a licitației 
este de 19.500,00Lei (17.000,00 pentru 
tractor marca UTB și 2.500,00 Lei 
pentru remorca lentă marca IMUM)- 
valoare de evaluare stabilită prin 
raportul de evaluare. Pasul de licitație 
este de 100Lei. Plata integrală a prețului 
se va face în termen de 5 zile calendaris-
tice calculate de la data întocmirii proce-
sului-verbal de licitație. Relații 
suplimentare se pot obține la sediul 
organizatorului situat în comuna 
Ceptura, sat Ceptura de Jos, nr. 266, 
j u d e ț u l  P r a h o v a ,  t e l e f o n : 
0244/445.002/0731.352.579. Prezenta 
publicație este afișată și pe site-ul orga-
nizatorului, dar și la sediul acestuia.

Primăria Tălmaciu, cu sediul în 
orașul Tălmaciu, cod identificare fiscală: 
4270732, strada Nicolae Bălcescu nr. 24, 
tel.0269/555.401, int.113, e-mail: urba-
nism@talmaciu.ro, organizează în data 
de luni, 06.06.2022, ora 14.00, în sala de 
ședințe a Primăriei Orașului Tălmaciu, 
licitaţie publică deschisă pentru închiri-
erea unui spațiu în suprafață de 
17,10mp situat în imobilul din Tălmaciu, 
str.Ioan Lebel nr.2, aparţinând dome-
niului public al Orașului Tălmaciu, cu 
destinația sediu/punct de lucru asoci-
ație/societate. Documentațiile pentru 
licitație se pot achiziţiona de la sediul 
nostru până în data de 06.06.2022, ora 
10.00, pentru suma de 100Lei (se achită 
la casieria instituției). Data-limită a 
depunerii ofertei este de 06.06.2022, ora 
11.00, oferta care se depune la registra-
tura din cadrul Primăriei Orașului 
Tălmaciu. Anunţul a fost trimis în 
vederea publicării la data de 11.05.2022. 
Eventualele litigii vor fi soluționate de 
instanțele de judecată competente.

1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Comunei Poiana Cristei, 
comuna Poiana Cristei, Str.Pinului 
nr.28, județul Vrancea, telefon/fax 
0237/252.182, e-mail: poianacristeipri-
maria@yahoo.com, cod fiscal 4298024. 
2.Data publicării anunțului de licitație 
în Monitorul Oficial al României, Partea 
a VI-a: 13.04.2022, conform O.U.G. nr. 
57/03.07.2019. 3.Criteriile utilizate 
pentru determinarea ofertei câștigă-
toare: a)cel mai mare nivel al chiriei 
-40%; b)capacitatea economico-finan-
ciară a ofertanţilor -20%; c)protecţia 
mediului înconjurător -20%; d)condiţii 
specifice impuse de natura bunului 
închiriat -20%. 4.Numărul ofertelor 
primite și al celor declarate valabile: 1 
ofertă primită, 1 ofertă declarată vala-
bilă (în urma celei de-a doua proceduri 

de licitaţie publică). 5. Denumirea /
numele și sediul /adresa ofertantului a 
cărui ofertă a fost declarată câștigă-
toare: S.C. Farmaplus SRL, Municipiul 
Focșani, Str.Dorobanţi nr.2, județul 
Sibiu. 6.Durata contractului: 5 ani. 7. 
Nivelul chiriei: 3.000 lei /an. 8.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, fax 
și/sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Secția de Contencios Adminis-
trativ a Tribunalului Vrancea, Focșani, 
Bulevardul Independenței nr.19-21, 
județul Vrancea, telefon 0237/232.092, 
fax 0237/232.092, e-mail: tr-vrancea-co-
mercial@just.ro. 9.Data informării 
ofertanților despre decizia de stabilire a 
ofertei câștigătoare: 09.05.2022. 10.Data 
transmiterii anunțului de atribuire către 
instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 11.05.2022.

1.Informații generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Primăria Comunei 
Lipnița, comuna Lipnița, Str.Morii nr.350, 
județul Constanța, telefon 0241/856.545, 
fax 0241/856.545, e-mail: secretariat@
primaria-lipnita.ro, cod fiscal 4896001. 
2.Informații generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și identi-
ficarea bunului care urmează să fie conce-
sionat: Teren curți-construcții în suprafaţă 
de 5.000 mp, CF nr. 103322, situat în 
intravilanul satului Canlia, comuna 
Lipnița, județul Constanța, aparținând 
domeniului privat al Comunei Lipnița, 
conform H.C.L. nr. 21/15.04.2022 și preve-
derilor O.U.G. nr. 57/03.07.2019, privind 
Codul Administrativ. 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: 
prin solicitarea scrisă, de la sediul Primă-
riei Comunei Lipnița. 3.2. Denumirea și 
adresa serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de 
atribuire: Registratura Primăriei Comunei 
Lipnița, comuna Lipnița, Str.Morii nr.350, 
județul Constanța. 3.3.Costul și condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul: 100Lei/exemplar, ce 
se achită prin virament în contul conce-
dentului: RO91TREZ2315006XXX 
019406, deschis la Trezoreria Constanța, 
cod fiscal al concedentului: 4896001. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 25/05/2022, ora 15.00. 4. Informaţii 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 03/06/2022, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Registratura Primăriei Comunei Lipnița, 
comuna Lipnița, Str.Morii nr. 350, județul 
Constanța. 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 ședinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 
03/06/2022, ora 12.00, la sediul Primăriei 
Comunei Lipnița, comuna Lipnița, Str.
Morii nr.350, județul Constanța, Sala de 
ședință. 6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea litigi-
ilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Secția de Contencios Adminis-
trativ a Tribunalului Constanța, 
Constanța, str.Traian nr.31, județul 
Constanța, telefon 0241/551.345, fax 
0241/551.345, e-mail: tr-ct-conten-
cios-reg@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 11/05/2022.

1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Primăria 
Comunei Sasca Montană, Str.1 Decem-
brie 1918 nr.375, județul Caraș-Severin, 
telefon 0255/576.565, e-mail: primaria-
sasca@yahoo.com, cod fiscal 3227190. 
2.Informații generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, în special 
descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: pășune comu-
nală în suprafață totală de 51,54 hectare, 
situată în Blocul Fizic: 235 -32,30Ha; 

Blocul Fizic: 48 -14,24 Ha; Blocul Fizic: 
467 -5Ha, aparţinând domeniului public 
al Comunei Sasca Montană, conform 
caietului de sarcini, a H.C.L. nr. 38 din 
29 aprilie 2022 și temeiului legal al 
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 persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației 
de atribuire: la cerere, de la sediul insti-
tuției, Compartimentul Secretariat. 3.2. 
Denumirea și datele de contact ale servi-
ciului/compartimentului din cadrul 
instituției de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atribuire: 
se poate obține de la Compartimentul 
Agricol din cadrul Primăriei Comunei 
Sasca Montană, Str. 1 Decembrie 1918 
nr.375, județul Caraș-Severin. 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: 40 lei /
exemplar, se achită numerar la Casieria 
Primăriei Comunei Sasca Montană. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 02.06.2022, ora 14.00. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 10.06.2022, ora 
10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Compartimentul Secretariat, 
Primăria Comunei Sasca Montană, Str.1 
Decembrie 1918 nr. 375, județul 
Caraș-Severin. 4.3. Numărul de exem-
plare 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: 13.06.2022, ora 12.00, 
Primăria Comunei Sasca Montană, Str.1 
Decembrie 1918 nr.375, județul 
Caraș-Severin. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în soluți-
onarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a Judecatoriei 
Oraviţa, oraș Oraviţa, P-ţa Revoluţiei 
nr.2, județul Caraș-Severin, telefon 
0255/571.954, fax 0255/571.964, email: 
ecris273@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate,  în vederea publicării : 
11.05.2022.

1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Comuna Cerna, Județul Tulcea, str.
Școlii, nr.2, localitatea Cerna, județul 
Tulcea, telefon/fax 0240.575.511, email: 
primariacernatl@yahoo.com. 2.Infor-
mații generale privind obiectul proce-
durii de licitație publică, în special 
descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: 1.lot de teren în 
suprafață de 13.920 mp, amplasat în 
extravilanul Comunei Cerna, Tarla 10, 
P374/1, P374/2, P374; 2.lot de teren în 
suprafață de 1.500 mp, amplasat în 
extravilanul Comunei Cerna, Tarla 19, 
P511; 3.lot de teren în suprafață de 
5.000 mp, amplasat în extravilanul 
Comunei Cerna, Tarla 48, A749, din 
domeniul privat al Comunei Cerna, 
conform HCL nr. 28/27.04.2022, HCL 
nr. 29/27.04.2022 și OUG 57/2019. 
3.Informații privind documentația de 
atribuire: Se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile 
prin care persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al documenta-
ției de atribuire: Direct la sediul 
Comunei Cerna sau prin mijloace elec-
tronice. 3.2. Denumirea și datele de 
contact ale serviciului /compartimen-
tului din cadrul instituției, de la care pot 
obține un exemplar din documentația de 
atribuire: Compartiment relații cu 
publicul, telefon/fax 0240.575.511, 
email: primariacernatl@yahoo.com. 
3.3.Costul și condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ: 
Gratuit. 3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 26.05.2022, ora 16.30. 
4.Informații privind ofertele: Se regăsesc 
în caietul de sarcini. 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 02.06.2022, ora 

16.30. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: localitatea Cerna, judeţul 
Tulcea, str.Școlii, Nr.2. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă oferta: 
1. 5. Data și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofer-
telor: 03.06.2022, la ora 10.00, la sediul 
comunei Cerna, județul Tulcea, locali-
tatea Cerna, str.Școlii, Nr. 2. 6. Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon și/sau 
adresa de e-mail aIe instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: 
Tribunalul Tulcea, Tulcea, Str. Toamnei 
nr.15 ,  judeţul  Tulcea ,Telefon : 
0240.504.276,  E-mail :  tr ibuna-
lul-tulcea@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 
10.05.2022.

Debitorul SC Ecofarm K.H. Cermei 
SRL – in faliment, cu sediul în Sat 
Seleuș, Comuna Seleuș, nr. 146, judet 
A r a d ,  a v â n d  C U I  3 3 1 4 1 2 8 6 , 
J2/528/2014, aflat în procedura de fali-
ment, in bankruptcy, en faillite, dosar 
nr. 869/108/2021, prin lichidator judiciar, 
Consultant Insolventa SPRL Filiala 
Timis,cu sediul ales in Dr.Tr.Severin, str.
Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti, CUI 
38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 
0918, prin reprezentant asociat coordo-
nator Serban Valeriu, scoate la vânzare 
la pretul diminuat cu 25% fata de pretul 
stabilit prin raportul de evaluare 
conform hotarare adunare creditori din 
data de 03.05.2022, urmatoarele bunuri 
mobile: - Grapa cu discuri TERRA-
DISC 6001  TEGOSEM,  s e r ia 
VBP00070008004272, producator 
POTTINGER, an 2016, model 2017, 
masa proprie (kg) 2500,  culoare rosu + 
galben, stare tehnica constatata si stare 
optica: BUNA, stare de functionare: 
BUNA, grad de utilizare normal, depo-
zitata in sat Seleus, comuna Seleus, 
Judetul Arad, la pretul de 24.045 Euro 
- Exclusiv TVA (echivalentul in lei la 
cursul BNR din ziua platii).- Tocator 
Maschio Gemella 620 producator 
MASCHIO GASPARDO SpA, tip/vari-
anta Gemella 620, serie HMM280252, 
an de fabricatie 2017, masa proprie (kg) 
2660, culoare rosu, starea constatata 
buna, grad de utilizare normal stare 
tehnica constatata stare optica: BUNA 
stare de functionare : BUNA, depozitat 
in sat Seleus, comuna Seleus, Judetul 
Arad, la pretul de 12.225 Euro - 
Exclusiv TVA (echivalentul in lei la 
cursul BNR din ziua platii). Licitatia va 
avea loc, la sediul lichidatorului judiciar, 
situat in  Dr. Tr. Severin, str. Zăbrău-
ţului, nr.7A, jud.Mehedinţi la data de 
31.05.2022 orele 14:00. Titlul executoriu 
în baza căruia lichidatorul judiciar 
procedează la vânzarea bunurile mobile, 
conform Raportului de evaluare nr. 
161/20.10.2019, o reprezinta Sentința nr. 
436 din data de 17.06.2021 de deschi-
dere a procedurii de faliment pronun-
țată de către judecătorul sindic în 
dosarul de insolvență nr. 869/108/2021. 
Bunurile mobile descrise anterior se afla 
in garantia creditorilor BNP Paribas 
Leasing Solutions IFN SA si RD 
Leasing IFN SA. Participarea la licitaţie 
este condiţionată de consemnarea în 
contul unic de insolventa al debitoarei 
SC Ecofarm K.H. Cermei SRL, pana la 
data de 30.05.2022, orele 17:00, a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de pornire 
pentru fiecare bun mobil in parte și achi-
ziţionarea caietului de sarcini in 
cuantum de  500,00 lei exclusiv TVA 
pentru fiecare bun mobil in parte. 
Somam pe toti cei care pretind vreun 
drept asupra bunurilor mobile sa anunțe 
lichidatorul judiciar înainte de data 
stabilita pentru vânzare în termen, sub 
sanctiunea prevazută de lege. Relaţii 
suplimentare la telefoanele 0756482035, 
0252/354399 email:o¯ce@consultant-in-
solventa.ro. Lichidator Judiciar, Consul-
tant Insolvenţă SPRL Filiala Timis.

PIERDERI
Pierdut autorizatie de functionare nr. 

12756/vsc din data 14.02.2020 farmacia 
cu circuit inchis Centrul Medical 
Oncohelp SRL Arad, str. Andrei Saguna 
nr.12. Declar nula.

Pierdut Aviz anual pentru autorizarea 
exercitării profesiei Și Certificat de 
membru, eliberate de Ordinul Asisten-
ților Medicali Generaliști, Moașe lor și 
Asistenților Medicali din România(Fi-
liala Vaslui) titular Banu Oana Cristina. 
Se declară nule.

Pierdut proces-verbal predare-primire 
locuință din 22.08.1978 cu fostul ICVL, 
în baza Contractului de Construire 
209/8/17.03.1978. Îl declar nul.

ipar  DeaPrint Bucureș  
și aramond Cluj


