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OFERTE SERVICIU
l SC Vermorel SRL, cu sediul în Ploiești, anga-
jează sudori. Se oferă salariu motivant, tichete 
de masă, bonusuri de performanță. CV-urile se 
pot depune pe adresa de mail: ru@vermorel.eu 
până la data de 15.08.2022.

l S.C.Roj Nuts SRL angajează 1 post de agent 
comercial cod COR-332401, 2 posturi de agent 
de vânzare cod COR-332203. Tel. 0722.244.769.

l Brami Production S.R.L., producător produse 
alimentare, caută pentru angajare, 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 XIC Instalatii SRL, din municipiul Dej, jud.
Cluj, angajează 4 Muncitori necalificați la demo-
larea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, 
faianță, gresie, parchet, cu cod COR-931301. Se 
solicită cunoștințe de limba engleză. Se oferă 
salariu brut 3.000Lei. Relații la telefon: 
0785.106.416. CV-urile se pot trimite la adresa 
de e-mail: florintopan@yahoo.com până la 
data de 19.08.2022.

l SC Auguri Vaman Construct SRL, cu sediul în 
Plo ieș t i ,  s tr.Nicoae T i tulescu,  nr.66, 
J2912093/2022, CUI: 44561293, angajează: 
fierar betonist cu cod COR 711402- 40 posturi, 
dulgher cu cod COR 711501- 40 posturi și 
muncitor necalificat cu cod COR- 931301- 70 
posturi. Cerințe: studii medii și vorbitor de 
limba engleză, nivel mediu. Selecția are loc la 
sediul firmei în data de 17.08.2022, ora 10.00.

l Asociația Erga Omnes, din Arad, având CUI: 
RO29906089, cu sediul în Jud.Arad, Sat Căpri-
oara, Com. Săvârșin, str. Strada 2, nr.4, anga-
jează: Îngrijitoare la unități de ocrotire socială și 
sanitară, cod COR 532104- 3 posturi. Cerințe: 
studii medii, cunoștințe de limba engleză, 
cunoștințe în domeniu. Selecția are loc în data 
de 16.08.2022, ora 08.00, la sediul societății.

l Patiseria Ibro SRL din Vladimirescu angajează 
3 lucrători bucătărie (spălători vase mari)- cod 
COR 941201, condiții minime: studii gimnaziale 
(8 clase), cunoștințe limba engleză. CV-urile se 
depun pe e-mail la adresa: expertoffice8@
gmail.com. Vor fi luate în considerare CV-urile 
primite până la data de 13.08.2022. Selecția 
candidaților va avea loc în data de 14.08.2022 și 
constă în concurs de CV-uri. Informații la 
telefon: 0740.530.807.

l Brutărie Patiserie Alta SRL din Șagu anga-
jează 5 lucrători bucătărie (spălători vase mari)- 
cod COR 941201, condiții minime: studii 
gimnaziale (8 clase), cunoștințe limba engleză. 
CV-urile se depun pe e-mail la adresa: expertof-
fice8@gmail.com. Vor fi luate în considerare 
CV-urile primite până la data de 13.08.2022. 
Selecția candidaților va avea loc în data de 
14.08.2022 și constă în concurs de CV-uri. 
Informații la telefon: 0740.530.807.

l Patiseria Nili SRL din Zădăreni angajează 2 
lucrători bucătărie (spălători vase mari)- cod 
COR 941201, condiții minime: studii gimnaziale 
(8 clase), cunoștițe limba engleză și un 
vânzător- cod COR 522101, studii: 10 clase sau 
școala profesională. CV-urile se depun pe 
e-mail la adresa: expertoffice8@gmail.com. Vor 
fi luate în considerare CV-urile primite până la 
data de 13.08.2022. Selecția candidaților va 
avea loc în data de 14.08.2022 și constă în 
concurs de CV-uri. Informații la telefon: 
0770.870.456.

l Brutărie Patiserie Gutaj SRL din Arad anga-
jează 1 lucrător bucătărie (spălător vase mari)- 
cod COR 941201, condiții minime: studii 
gimnaziale (8 clase), cunoștințe limba engleză și 
un vânzător- cod COR 522101, studii: 10 clase 
sau școala profesională. CV-urile se depun pe 
e-mail la adresa: expertoffice8@gmail.com. Vor 
fi luate în considerare CV-urile primite până la 
data de 13.08.2022. Selecția candidaților va 
avea loc în data de 14.08.2022 și consta în 
concurs de CV-uri. Informații la telefon: 
0747.930.703.

l Patiseria Lili Stars SRL din Satu Mare anga-
jează 1 lucrător bucătărie (spălător vase mari)- 
cod COR 941201, condiții minime: studii 

gimnaziale (8 clase), cunoștințe limba engleză. 
CV-urile se depun pe e-mail la adresa: expertof-
fice8@gmail.com. Vor fi luate în considerare 
CV-urile primite până la data de 17.08.2022. 
Selecția candidaților va avea loc în data de 
18.08.2022 și constă în concurs de CV-uri. 
Informații la telefon: 0752.556.014.

l Centrul de Sănătate Multifuncțional „Sfântul 
Nectarie”, cu sediul în București, Bulevardul 
Uverturii nr.81, Sector 6, organizează concurs 
pentru ocuparea a 3 posturi contractuale de 
execuție vacante, perioadă nedeterminată, în 
data de 31.08.2022, ora 12.00 proba scrisă și 
interviul pe data de 06.09.2022- programare 
începând cu ora 12.00: 1 post medic specialist 
specialitatea Cardiologie, 1 post medic specia-
list specialitatea Neurologie, 1 post medic 
specialist specialitatea Oncologie medicală. 
Dosarul de înscriere la concurs se depune în 
perioada 08.08.2022-22.08.2022, între orele 
09.00-14.00 la sediul din Bd. Uverturii nr.81, 
Sector 6, București și trebuie să conțină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute la art.6, 
secțiunea 2, conform HG nr.286/2011* actuali-
zată. Relații la telefon nr.031.405.38.99 interior 
518, între orele 09.00-14.00 și pe site-ul www.
nectarie6.ro

l Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, 
cu sediul în Baia Mare, str.Petofi Șandor nr.14, 
județul Maramureș, nr.telefon 0262/212.114, 
organizează concurs pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a funcției contractuale 
vacante de execuție de consilier juridic I (S), 1 
post, în cadrul Compartimentului Juridic. Candi-
dații trebuie să îndeplinească condiții generale, 
conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 
2011, cu modificările și completările ulterioare. 
Condițiile specifice necesare în vederea partici-
pării la concurs și a ocupării funcției contrac-
tuale de execuție sunt: -studii superioare 
absolvite cu diplomă de licență în domeniul 
juridic; -vechime în specialitatea studiilor și în 
muncă minim 3 ani și 6 luni. Concursul se va 
desfășura conform calendarului următor: 
-29.08.2022, ora 14.00, data-limită pentru 
depunerea dosarelor; -07.09.2022, ora 9.00, 
proba scrisă; -13.09.2022, ora 09.00, proba 
interviu. Dosarele de înscriere la concurs se 
depun la sediul instituției în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunțului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a III-a, și 
trebuie să conțină în mod obligatoriu documen-
tele prevăzute la art.6 al Regulamentului-cadru 
aprobat prin H.G.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, privind stabilirea prin-
cipiilor generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător funcțiilor 
contractuale și a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice. Concursul se 
va desfășura la sediul instituției, Baia Mare, str. 
Petofi Șandor nr.14, jud.Maramureș. Detalii 
privind condițiile specifice, bibliografia de 
concurs sunt disponibile accesând pagina 
oficială: www.isjmm.ro. Relații suplimentare se 
pot obține la sediul ISJ Maramureș.

l Penitenciarul -Spital Mioveni cu sediul în 
localitatea Mioveni, bd. Dacia nr. 1, județul 
Argeș, intenționează să încheie contracte de 
prestări servicii medicale pentru: -1 (un) 
contract de prestări servicii medicale cu medici 
-în regim de ambulatoriu, pe o perioadă nede-
terminată, cu minim 20 - maxim 50 consultații/ 
lună, cu următoarele specialități: -medic speci-
alist/ primar -Diabet și boli de nutriție; Docu-
mentele de cal i f icare so l ic i tate:  - să 
îndeplinească condițiile prevăzute de Legea nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, 
referitoare la exercitarea profesiei de medic; 
-să poată desfășura activitatea în regim inde-
pendent; -să dețină certificat de înregistrare 
fiscală; -să facă dovada că este membru al 
Colegiului medicilor din România; -să facă 
dovada asigurării privind răspunderea civilă 
pentru greșeli în activitatea profesională; 
-avizul de liberă practică; -să fie posesor al unui 
titlu oficial de calificare în medicină pentru 
specialitatea -Diabet și boli de nutriție/ Medi-
cină internă. Valoarea fondurilor ce pot fi 
alocate pentru serviciile prestate este de 
maxim 120 lei/consultație. -1 (un) contract 
medic în serviciu de gardă. Documentele de 
calificare solicitate: -să îndeplinească condițiile 
prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătății, referitoare la 
exercitarea profesiei de medic; -să poată desfă-
șura activitatea în regim independent; -să 
dețină certificat de înregistrare fiscală; -să facă 
dovada că este membru al Colegiului medicilor 
din România; -să facă dovada asigurării privind 
răspunderea civilă pentru greșeli în activitatea 
profesională; -avizul de liberă practică. Valoarea 
fondurilor ce pot fi alocate pentru serviciile 
prestate este de maxim 40 lei/oră. Criteriul de 
atribuire este prețul cel mai mic exprimat în lei/
oră. În eventualitatea în care vor fi mai multe 
oferte egale, departajarea se va face în funcție 
de vechimea în specialitate. Oferta de preț 
reprezentând tariful pe consultație al prestației, 
se va transmite până la data de 22.08.2022, ora 
12:00, în plic închis cu mențiunea „A nu se 
deschide până la data de 22.08.2022, ora 
12:00” prin oricare din următoarele mijloace: 
email: spmioveni@anp.gov.ro, poștă sau depu-
nere directă la sediul instituției. Serviciile se vor 
presta în cadrul Penitenciarului -Spital Mioveni. 
Caietele de sarcini se pot ridica gratuit de la 
sediul unității. Informații suplimentare la 
telefon fix 0248/260.560 int. 223 sau 248.

DISPARIȚII
l În vederea soluționării acțiunii civile având ca 
obiect declararea judecătorească a morții 
formulată de reclamantul Parohia Ortodoxă- 
Comuna Foeni, în contradictoriu cu pârâtul 
Csavossy Andrei. În data de 02.05.2022 a fost 
înregistrată pe rolul Judecătoriei Timișoara 
cererea de declarare judecătorească a morții 
numitului Csavossy Andrei, ultimul domiciliu 
cunoscut în com.Cenei, Sat Bobda, nr.231, jud.
Timiș, având calitatea de proprietar asupra 
cotei de 1/2 din imobilul înscris în CF 401680 
din Foeni, cf veghi 1244 Nr cad 597 secțiunea 
B2, introdusă de reclamantul Parohia Orto-
doxă- Comuna Foeni. Invităm orice persoană 
care deține informații despre Csavossy Andrei 
să comunice datele pe care le cunoaște în legă-
tură cu cel dispărut Judecătoriei Timișoara, pe 
adresa: Timișoara, P-ța Țepeș Vodă nr.2A, cod 
poștal: 300055, jud.Timiș, număr dosar 
11181/325/2022.

CITAȚII
l Parata Cracana Maria este citata la Judeca-
toria Dorohoi la 14.09.2022 pentru succesiune 
/anulare act.

l Numitii Cotuti Emil, Cotuti Ana casat. Hogiu, 
Istrate Anisia, Cotuti Emil Capitan, sint citati 
pentru ziua de 15 septembrie 2022 la Jud. 
Nasaud in dos. nr. 612/265/2021, in proces cu 
Zagrean Ionel pentru rezolutiunea contractului 
de intretinere viagera.

l Reclamanta Bege Reka, domiciliata in mun.
Gheorgheni, cartier Bucin bl.27, sc. D, ap. 60, 
jud. Harghita, solicita dobandirea prin uzuca-
piune, a dreptului de proprietate asupra imobi-
lului situat in comuna Aita Mare, sat Aita Medie 
nr. 39, indentificat in C.F. nr. 24649 Aita Mare, 
nr.top.131/1 in suprafata de 349 mp, casa de 
lemn, curte. Toti cei interesati pot face opozitie 
in termen de 30 zile de la afisare la Judecatoria 
Sf. Gheorghe in dosar nr.3062/305/2022.

l NUMITUL DUMICI DANIEL BOGDAN, CU 
ULTIM DOMICILIU CUNOSCUT ÎN BUCUREȘTI, 
STR.VALEA LUI MIHAI, NR.4, BL.A4, SC.F, 
PARTER, AP.77, SECTOR 6, ESTE CITAT LA 
JUDECĂTORIA SECTORULUI 6 BUCUREȘTI, CU 
SEDIUL ÎN BUCUREȘTI, STR.ȘTIRBEI VODĂ, 
NR.115, SECTOR 1, PE DATA DE 08.09.2022, 
ORA 11.00, COMPLETUL C3 MINORI ȘI 
FAMILIE, CAMERA 210, ÎN CALITATE DE PÂRÂT 
ÎN DOSARUL CIVIL NR. 6854/303/2021, 
AVÂND C A OBIEC T PARTA J BUNURI 
COMUNE/LICHIDAREA REGIMULUI MATRI-
MONIAL CONSTATARE DREPT DE PROPRIE-
TATE EXCLUSV, RECLAMANTA BURBUTAN 
NICOLETA MARIANA.

DIVERSE
l SC Fair Play Serban SRL, cu sediul în Arad, str.
Oradea, nr.2, anunță elaborarea primei versiuni 
a planului “construire ferma fotovoltaica – faza 
PUZ” amplasată în Sântana, nr.FN, jud.Arad și 
declanșarea etapei de încadrare pentru obți-
nerea avizului de mediu. Consultarea primei 
versiuni a planului se poate realiza la sediul SC 

L&C Total Proiect SRL, localitatea Arad, str.
Muncii nr.34, zilnic între orele 10.30 – 12.30. 
Comentariile și sugestiile se vor transmite în 
scris la sediul APM Arad, splaiul Mureșului nr.
FN, în termen de 15 zile calendaristice de la 
data ultimului anunț.

l S.C. Excel Metal Logistic SRL, cu sediul în Blv.
Iuliu Maniu nr.425-431, Spațiul 1 (C2), sect.6, 
București, înregistrată la O.N.R.C. - O.R.C.T.B., 
cu CUI: nr.45839941, informează pe cei intere-
sați că s-a depus solicitarea pentru emiterea 
autorizației de mediu pentru activitatea 3811 
-Colectarea deșeurilor nepericuloase, desfășu-
rată în Blv.Iuliu Maniu nr.425-431, Spațiul 1 
(C2), sect.6, București. Informații se pot solicita 
la sediul Agenției pentru Protecția Mediului 
București, din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr.1, 
între orele 9.00-12.00, de luni până vineri. 
Propuneri sau contestații se pot depune la 
sediul A.P.M. București în termen de 10 zile de 
la data publicării prezentului anunț.

l Unitatea Administrativ-Teritorială Scutelnici, 
din județul Buzău, anunță publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului pentru UAT Scutel-
nici începând cu data de 17.08.2022, pe o 
perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei 
Scutelnici conform Legii cadastrului și publici-
tății 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 Imobiliară: https://www.ancpi.ro/
pnccf_docs/?dir=Buzau/Scutelnici.

l 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 
12.08.2022, ora 18:15 (ora României), este 
disponibil Raportul pentru semestrul I 2022 
(perioada ianuarie - iunie 2022) pe website-ul 
societății www.conpet.ro, la secțiunea Relația 
cu investitorii/ Raportări/ Rapoarte periodice 
(https://www.conpet.ro/relatia-cu-investitorii/
raportari/rapoarte-periodice/), acesta putând 
fi consultat, respectiv procurat contra cost la 
sediul societății. Informații suplimentare pot fi 
obținute de la Biroul Guvernanță Corporativă, 
tel. 0244/ 401.360, int. 2431 sau 2659 sau 
email: infoinvestitori@conpet.ro.

l Comunicat. Biofarm S.A. cu sediul in Bucu-
resti, str. Logofatul Tautu nr.99, sector 3, avand 
cod unic de inregistrare RO 341563 si numar de 
ordine in Registrul Comertului J40/199/1991, 
tranzactionata la Bursa de Valori Bucuresti, 
categoria PREMIUM –simbol BIO, informeaza 
actionarii si investitorii ca situatiile financiare 
neauditate ale semestrului I 2022, intocmite in 
conformitate cu Regulamentul nr.5/2018 al 
A.S.F cu modificarile si completarile ulterioare, 
vor fi puse la dispozitia publicului, in format 
electronic, pe website-ul societatii, www.
biofarm.ro, la rubrica “Guvernanta Corpora-
tiva/Situatii financiare si prezentari pentru 
investitori” incepand din data de 12.08.2022, 
orele 18.00. Presedinte C.A. -Andrei Hreben-
ciuc.

l Dosar 4017/207/2022, SC 1340/10.08.2022. 
Admite acțiunea formulată de reclamanta 
Voicu Nela, în contradictoriu cu pârâtul Timaru 
Florin Iliuță, Suplinește consimțământul pârâ-
tului Timaru Florin Iliuță, cu privire la eliberarea 
pașaportului simplu sau a pașaportului simplu 
electronic pentru minoră. Suplinește consimță-
mântul pârâtului Timaru Florin Iliuță, cu privire 
la deplasarea minorei, în perioada cuprinsă 
între 24.02.2020-24.02.2023. Executorie fără 
somație și fără trecerea vreunui termen. Cu 
drept de apel în 5 zile de la comunicare. 
Cererea se va depune la Judecătoria Caracal. 
Pronunțată azi, 10.08.2022, prin punerea solu-
ției la dispoziția părților de către grefa instanței.

l S.C.Cit One S.A., titular al proiectului „Centru 
procesare valori și împrejmuire teren”, anunță 
publicul interesat asupra luării deciziei etapei 
de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, pentru proiectul 
„Centru procesare valori și împrejmuire teren”, 

propus a f i  amplasat în orașul Balș, 
str.N.Bălcescu nr.113-115, jud.Olt. Proiectul 
deciziei de încadrare și motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la sediul autorității 
competente pentru protecția mediului, 
A.P.M.Olt, din Slatina, str. I.Moroșanu nr.3, 
județul Olt, precum și la următoarea adresă de 
internet: http://www.apmot.anpm.ro. Publicul 
interesat poate înainta comentarii/observații la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 
zile de la data publicării anunțului pe pagina de 
internet a autorității competente pentru 
protecția mediului.

l Ministerul Apărării Naționale, prin UM 02550 
București, în calitate de Autoritate Contrac-
tantă, lansează procedura competițională 
pentru atribuirea contractului de finanțare 
pentru realizarea proiectului de cercetare-dez-
voltare: -Dezvoltarea unui sistem de monitori-
zare în timp real a obiectelor spațiale. 
Finanțarea proiectului de cercetare-dezvoltare 
se face de la bugetul de stat -bugetul MapN 
-prin Planul Sectorial de Cercetare-Dezvoltare 
al Ministerului Apărării Naționale aferent peri-
oadei 2022-2025. Procedura pentru atribuirea 
contractului de finanțare este procedura 
competițională „licitație restrânsă”, organizată 
în conformitate cu H.G.nr.1266/2004, pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind 
contractarea, finantarea, monitorizarea 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 
referință, însoțit de declarația de eligibilitate 
conform art. 11 din H.G. nr. 1266/2004. Coor-
donatele 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 În conformitate cu prevederile art.4 alin.2 
din Legea nr.217 din 14 noiembrie 2019, privind 
întreținerea animalelor de serviciu scoase din 
funcțiune sau declasate care aparțin instituți-
ilor și structurilor publice din România, Inspec-
toratul de Poliție Județean Timiș cedează cu 
titlu gratuit către persoane fizice sau juridice, în 
urma unei solicitări scrise, un câine de serviciu 
din rasa Malinois, sex masculin, născut la data 
de 21.12.2012. Persoanele interesate pot trans-
mite solicitarea scrisă pe adresa de e-mail: 
achizitii@tm.politiaromana.ro sau la fax 
nr.0256.402.223 până la data de 12.09.2022, 
ora 12.00. Informații suplimentare pot fi obți-
nute la sediul Inspectoratului de Poliție Jude-
țean din Timișoara, Bvd. Take Ionescu nr.44-46 
-Serviciul Logistic sau la tel.0256.402.293, agent 
principal de poliție Toma Alina.

ADUNĂRI GENERALE
l Alagia Egidio, în calitate de administrator al 
Adp Equipment SRL, cu sediul în București, 
Strada Anastasie Simu, nr.2, et.1, ap.3, modul 
23, sector 1, J40/12550/2018, CUI:39820456, în 
baza Legii nr.31/90, art.195 (3) și art.14 din 
actul constitutiv, convoc pe asociatul Antonio di 
Pietro, la Adunarea Generală a Asociaților, 
pentru data de 23.08.2022, ora 11.00, la sediul 
societății, cu următoarea ordine de zi: Antonio 
di Pietro cesionează 9 părți sociale în valoare de 
10Lei fiecare, total 90 de Lei, 45% din capitalul 
social, unui nou asociat, Lazar Daniel.

l Convocator al Adunarii Generale Extraordi-
nare a Actionarilor Simex S.A. cu sediul in Bucu-
resti, str.Arh. Grigore Cerchez nr.12, et.2, cam.5, 
J40/45/1991, CUI 1555360 Administratorul unic 
al SIMEX S.A. („Societatea“),cu sediul in Bucu-
resti, str. Arh. Grigore Cerchez nr.12, et.2, 
camera 5, sect.1, avand C.U.I nr. 1555360 si nr.de 
ordine in R.C.-de pe langa Tribunalul Bucuresti 
-J40/45/1991, in baza prevederilor art. 117 si art. 
118 din Legea nr. 31/1990 privind societatile 
comerciale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, precum si in baza art. 12 
si 13 din Actul Constitutiv al Societatii, convoaca 
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor 
Simex S.A. in data de 12.09.2022, ora-10.00, la 
sediul Societatii din Bucuresti, str. Arh. Grigore 
Cerchez nr. 12, et. 2, cam.5, sect.1. In cazul in 
care in data de 12.09.2022 nu se intruneste 
cvorumul cerut de dispozitiile legale si statutare 
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pentru validitatea deliberarilor Adunarii Gene-
rale Extraordinare a Actionarilor, se convoaca a 
doua Adunare Generala Extraordinara a Actio-
narilor Simex S.A. pentru data de 13.09.2022, 
ora-10.00, la sediul Societatii din Bucuresti, str. 
Arh. Grigore Cerchez nr.12, et.2, cam.5, sect.1, 
cu aceeasi ordine de zi. Data de referinta pentru 
actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze in 
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor 
Simex S.A. este 05.09.2022. Ordinea de zi a 
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor 
este urmatoarea: 1. Aprobarea constituirii de 
catre Societate, in favoarea organului fiscal 
competent din cadrul Agentiei Nationale De 
Administrare Fiscala („ANAF“),a ipotecilor imobi-
liare asupra urmatoarelor bunurilor imobile 
proprietatea Societatii: - imobilul situat in Bucu-
resti, Șos. Andronache nr. 227A, sect.2, compus 
din teren intravilan in suprafata de 465 mp 
(conform actelor de proprietate), respectiv 463 
mp (conform masuratorilor cadastrale), si 
constructia edificata pe acesta, „corp adminis-
trativ“ format din parter, in suprafata utila de 
243,82 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 201272 
a Municipiului Bucuresti, Sect. 2, avand numar 
cadastral 201272 -pentru teren si 201272-C1 
-pentru constructie; -imobilul situat in Munici-
piului Bucuresti, Șos. Andronache nr. 227B, Sect. 
2,compus din teren intravilan in suprafata totala 
de 1.860 m.p. si constructia C1-P+1E, edificata 
pe acesta, in suprafata construita la sol de 588 
m.p., compusa din parter in suprafata utila de 
416,89 m.p si etaj in suprafata utila de 34,36 
m.p., intreg imobilul fiind inscris in Cartea 
Funciara nr. 201449 a Municipiului Bucuresti, 
Sect.2, avand numar cadastral 201449 - pentru 
teren si 201449-C1- pentru constructie; - 
imobilul constructie situat Municipiului Bucu-
resti, Șos.Andronache nr. 227B, inscris in Cartea 
Funciara nr. 201449-C1 a Municipiului Bucuresti, 
Sect. 2, avand nr. cadastral 201449-C1, in supra-
fata construita de 414,30 mp, in scopul garan-
tarii executarii tuturor obligatiilor Activ Group 
Management S.R.L. cu sediul in Bucuresti, str. 
Arh. Grigore Cerchez, nr.12, et.2, incaperea 1.1., 
sect.1, J40/15206/2003, CUI-15897657 
(„ACTIV“) rezultate din esalonarea la plata a 
datoriilor ACTIV catre ANAF. 2.Aprobarea impu-
ternicirii administratorului unic al Societatii sa 
efectueze toate formalitatile si activitatile nece-
sare pentru aducerea la indeplinire a hotararii ce 
va fi adoptata, sa reprezinte Societatea cu puteri 
depline in fata persoanelor fizice si/sau juridice, 
precum si in fata tuturor organelor competente, 
sa negocieze si sa semneze toate documentele 
necesare, termenii si conditiile contractelor de 
ipoteca imobiliara, avand puteri depline sa 
aprobe, incheie si semneze orice document cu 
ANAF, incluzand, dar fara a se limita la contrac-
tele de ipoteca imobiliara, orice Acte aditionale 
la acestea, in scopul constituirii garantiilor 
prevazute mai sus si avand puterea sa imputer-
niceasca la randul sau orice persoana considera 
necesar in scopul reprezentarii Societatii asa 
cum este mentionat mai sus.

l Convocarea Adunării Generale Ordinare A 
Acționarilor  Societății Engie Romania S.A. 
Pentru data de 16.09.2022: Consiliul de Admi-
nistratie al Engie Romania S.A., o societate pe 
acțiuni organizată și care funcționează în 
conformitate cu legislația din România, cu 
sediul social în București Sectorul 4, B-dul 
Mărășești, nr.4-6, înregistrată la registrul 
comerțului sub nr. J40/5447/2000, având cod 
unic de înregistrare 13093222, având un capital 
social subscris și vărsat de 199.245.540 lei 
(„Societatea”), în conformitate cu (i) prevede-
rile art.117 din Legea Societăților nr.31/1990 și 
(ii) prevederile art.14 din Actul Constitutiv al 
Societății, Convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a Actionarilor (”AGOA”) Societății pentru 
data de 16.09.2022, ora 11.00, care se va 
desfășura la sediul social, cu următoarea ordine 
de zi: 1. Aprobarea încheierii unui contract de 
finanțare între ENGIE Romania S.A și grupul 
ENGIE S.A. (prin afiliații săi). Termenii și condi-
țiile contractului vor fi puse la dispoziția acțio-
narilor. 2. Luarea la cunoștință și aprobarea 
demisiei dlui. Micu Ionut Stelian din funcția de 
administrator al Societății și, în consecință, 
aprobarea revocării acestuia din poziția de 
administrator. 3. Numirea în funcția de adminis-
trator al Societății, pe durata actuală a manda-
tului, respectiv până la 31.05.2025, a persoanei 
propunse de catre acționarul Ministerul Ener-
giei. Informațiile cu privire la numele, locali-
tatea de domiciliu și calificarea profesională a 
persoanei propuse pentru funcția de adminis-
trator vor fi puse la dispoziția acționarilor. 4. 
Împuternicirea dlui Stab Eric Joseph, în calitate 
de Președinte al Consiliului de Administrație și 
Director General: (i) să îndeplinească toate 
formalitățile cerute de lege sau din alte motive 
pentru a duce la îndeplinire hotărârea AGOA, 
inclusiv dar fără limitare la semnarea hotărâ-
rilor AGOA, depunerea acestor hotărâri la 
Registrul Comerțului competent, depunerea la 
autoritățile competente și primirea de la auto-
ritățile competente a tuturor documentelor 
relevante; (ii) să semneze, în numele și pe 
seama Societății, contractul de finanțare, 

precum și orice alt document legat sau în lega-
tură cu acest contract. Dl. Stab Eric Joseph 
poate delega toate sau o parte din puterile 
conferite mai sus, oricărei/oricăror persoane 
competente pentru a îndeplini acest mandat, în 
conformitatea cu prevederile legale și ale 
Actului Constitutiv al Societății.  În situatia in 
care, la data mentionată mai sus ca fiind data 
primei convocări AGOA, nu se întrunește 
cvorumul legal pentru validitatea deliberărilor, 
ținând cont de prevederile art.118 din Legea 
Societăților nr.31/1990 și ale art.14 din Actul 
Constitutiv, AGOA se va întruni la a doua convo-
care ce va avea loc în data de 19.09.2022, ora 
11.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi. 
Prezentul convocator, documentele suport 
aferente punctelor prevăzute la ordinea de zi și 
formularele de vot prin corespondență pentru 
AGOA vor fi disponibile, începând cu data de 
12.08.2022 la sediul social al Societății și pe 
adresa de web: https:/www.engie.ro/actiona-
riat/. Propuneri ale acționarilor cu privire la 
AGOA. În aplicarea prevederilor art. 117 indice 
1 din Legea Societătilor, acționarii care dețin, 
individual sau împreună, cel puțin 5% din capi-
talul social al Societății au dreptul de a solicita, 
în scris, introducerea unor puncte noi pe 
ordinea de zi a ședințelor, în termen de cel mult 
15 zile de la data publicării prezentului convo-
cator. Propunerile privind introducerea de 
puncte noi pe ordinea de zi a AGOA, însoțite de 
o justificare sau un proiect de hotărâre propus 
spre aprobarea AGOA, pot fi transmise după 
cum urmează: (a) prin depunere la registratura 
sediului Societății sau trimise prin posta sau 
curierat cu confirmare de primire către regis-
tratură, în plic închis, cu mențiunea scrisă în 
clar: “Pentru Adunarea Generală Ordinară a 

Acționarilor din 16.09.2022”. sau (b) prin e-mail 
cu semnătura electronică extinsă incorporată 
conform Legii nr.455/2001 privind semnătura 
electronică, la adresa: aga.ro@engie.com, 
menționând la subiect: “Pentru Adunarea 
Generală Ordinară a Ac ționari lor din 
16.09.2022”. În situația în care exercitarea 
dreptului de a introduce puncte noi pe ordinea 
de zi determină modificarea ordinii de zi a 
AGOA ce deja a fost publicată, Societatea va 
face disponibilă o nouă ordine de zi prin utili-
zarea aceleiași proceduri ca și cea folosită 
pentru ordinea de zi inițială, cu respectarea 
termenului prevăzut de lege. Numirea 
membrilor Consiliului de administrație în cadrul 
AGOA. Lista cuprinzând informații cu privire la 
numele, localitatea de domiciliu și calificarea 
profesională ale persoanelor propuse pentru 
funcția de administrator se afla la dispoziția 
actionarilor, putănd fi consultată la sediul 
Societății sau pe pagina de internet a Societății, 
începând cu data prezentei convocări. În condi-
țiile legii și ale Actului Constitutiv al Societății, 
acționarii Societății au dreptul de a formula 
propuneri de candidaturi pentru funcția de 
administrator. Propunerile de candidaturi 
pentru funcția de administrator trebuie trans-
mise la registratura Societății, în cel mult 15 zile 
de la data publicării convocării, și vor fi însoțite 
de informații cu privire numele, localitatea de 
domiciliu și calificarea profesională ale persoa-
nelor propuse pentru funcțiile respective. 
Întrebări referitoare AGOA. Fiecare acționar, 
indiferent de nivelul participatiei la capitalul 
social, are dreptul să adreseze întrebări, în scris, 
privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA. 
Întrebările pot fi adresate numai în scris și pot fi 
transmise, în termen de cel mult 15 zile de la 

data publicării prezentului convocator după 
cum urmează: (a) prin depunere la registratura 
sediului Societății sau prin poștă sau curierat cu 
confirmare de primire către registratura, în plic 
închis, cu mențiunea scrisă în clar: “Pentru 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 
16.09.2022”. sau (b) prin e-mail cu semnătura 
electronică extinsă incorporată conform Legii 
nr.455/2001 privind semnătura electronică, la 
adresa: aga.ro@engie.com, menționând la 
subiect: “Pentru Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor din 16.09.2022”. Participarea și 
reprezentarea la AGOA. Doar persoanele care 
sunt înregistrate ca acționari ai Societății în 
Registrul Acționarilor la data de 14.09.2022 au 
dreptul de a participa și vota in cadrul ședin-
telor AGOA. Reprezentarea actionarilor în 
adunarea generală a acționarilor se poate face 
conform art.125 din Legea nr.31/1990, în baza 
unei împuterniciri speciale pentru respectiva 
adunare generală. Persoanele juridice pot fi 
reprezentate prin reprezentanții lor legali care, 
la rândul lor, pot da altor persoane împuterni-
cire pentru respectiva adunare generală. 
Procura trebuie depusă la sediul Societății cu 
cel puțin 60 de minute înainte de AGOA și 
trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot 
pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a 
AGOA pentru care imputernicitul urmează să 
voteze în numele acționarului (adică vot 
„pentru” sau „impotriva” sau, după caz, să 
menționeze „abținere”). Un original al procurii 
speciale, în română sau engleză, completată și 
semnată de acționar, însoțită de o copie a 
actului de identitate valabil al acționarului (în 
cazul persoanelor juridice, carte de identitate 
a/ pașaport al reprezentantului legal) vor fi 
transmise, după cum urmează: (a) prin depu-

nere la registratura sediului Societății sau prin 
poștă sau curierat cu confirmare de primire 
către registratură, nu mai târziu de 60 de 
minute înainte de data și ora primei convocări 
AGOA, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: 
“Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acțio-
narilor din 16.09.2022” sau (b) prin e-mail cu 
semnătura electronică extinsă incorporată 
conform Legii nr.455/2001 privind semnătura 
electronică, nu mai târziu de 60 de minute 
înainte de data și ora primei convocări AGOA, la 
adresa aga.ro@engie.com, menționând la 
subiect: “Pentru Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor din 16.09.2022”. Procedura de vot 
prin corespondență. Acționarii au posibilitatea 
de a vota prin corespondență, caz în care vor 
comunica în scris punctele lor de vedere și 
modul in care votează asupra punctelor de pe 
ordinea de zi, înainte de AGOA. Formularele de 
vot prin corespondență, în română sau în 
engleză, se vor putea obține, începând cu 
12.08.2022, de la sediul social al Societății și pe 
adresa de web: https://www.engie.ro/actiona-
riat/. Formularele de vot prin corespondență 
completate și semnate corespunzător trebuie 
să îndeplinească cumulativ următoarele 
condiții: (a) să fie transmise către Societate: (i) 
fie prin depunere la registratura Societății sau 
prin poștă sau curierat cu confirmare de 
primire către registratură, nu mai târziu de 60 
de minute înainte de data și ora primei convo-
cări AGOA, fie (ii) prin e-mail cu semnătura 
electronică extinsă iincorporată conform Legii 
nr.455/2001 privind semnătura electronică, nu 
mai târziu de 60 de minute inainte de data și 
ora ședinței AGOA, la adresa: aga.ro@engie.
com. În cazul depunerii în format fizic, formu-
larul de vot va fi depus în plic închis, cu menți-
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unea scrisă în clar: “Pentru Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor din 16.09.2022”. Pentru 
fiecare punct de pe ordinea de zi care necesită 
vot secret, în interiorul plicului menționat ante-
rior, se va introduce câte un plic închis care va 
conține formularul de vot secret prin corespon-
dență aferent punctului respectiv, completat 
cu mențiunea scrisă cu majuscule” VOT SECRET 
PENTRU ALEGEREA MEMBRILOR CONSILIULUI 
DE ADMINISTRATIE”.  În cazul transmiterii 
votului prin corespondență prin mijloace elec-
tronice, mentiunile anterior indicate pentru 
depunerea în format fizic, urmează a se insera 
în subiectul corespondenței electronice. (b) Să 
fie însoțite de o copie a actului de identitate 
valabil al acționarului (în cazul persoanelor 
juridice, carte de identitate /pașaport al repre-
zentantului legal). • Formularele de vot prin 
corespondență care nu vor fi primite la regis-
tratură sau prin e-mail până la data și ora sus 
menționate nu vor fi luate în calcul pentru 
determinarea cvorumului și majorității în 
AGOA. În situația în care acționarul care și-a 
exprimat votul prin Formularul de vot prin 
corespondență participă personal sau prin 
reprezentant la AGOA, votul prin corespon-
dență exprimat pentru acea AGOA va fi anulat, 
fiind luat in considerare doar votul exprimat 
personal sau prin reprezentant. În cazul acțio-
narilor persoane juridice, dovada calității de 
reprezentant legal se face cu un certificat 
constatator eliberat de Registrul Comerțului 
sau orice alt document, emis de către o autori-
tate publică competentă, în original sau în 
copie conformă cu originalul, aflat în termenul 
său de valabilitate. Protecția datelor. Pentru 
detalii referitoare la prelucrarea datelor cu 
caracter personal și exercitarea drepturilor 
conexe în contextul organizării și desfășurării 
adunărilor generale ale acționarilor, puteți 
consulta Politica de confidențialitate disponi-
bilă pe website-ul societății (www.engie.ro) și 
puteți contacta Responsabilul cu Protecția 
Datelor (DPO) direct prin e-mail la dpo@ro.
engie.com, prin curier la adresa de corespon-
dență a societății cu mențiunea „În atenția 
DPO”.  Engie Romania S.A., Prin Președintele 
Consiliului de Administrație Stab Eric Joseph.

l Convocator. Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor Societății Teraplast S.A., 14 
septembrie 2022. În conformitate cu prevede-
rile art.111 și art.117 din Legea societăților 
31/1990, cu modificările la zi, ale prevederilor 
Actului Constitutiv, Legii nr.24/2017 privind 
emitenții de instrumente financiare și opera-
țiuni de piață (Republicată) și ale Regulamen-
tului ASF nr.5/2018 privind emitenții de 
instrumente financiare și operațiuni de piață, 
Consiliul de Administrație al Teraplast SA, cu 
sediul în Sărațel, comuna Şieu-Măgheruș, Calea 
Teraplast, nr.1, județul Bistrița-Năsăud, cod 
poștal 427301, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Nă-
săud sub nr.J06/735/1992, având CUI: 
3094980, în ședința din data de 10 august 2022 
convoacă Adunarea Generală a Acționarilor 
Ordinară („AGOA”), pentru data de 14 septem-
brie 2022, care își va desfășura lucrările la 
sediul societății situat în Sărațel, comuna 
Şieu-Măgheruș, Calea Teraplast, nr.1, județul 
Bistrița-Năsăud, cod poștal 427301, începând 
cu ora 10.00 (ora României). La această 
Adunare Generală a Acționarilor sunt îndreptă-
țiți să participe și să voteze toți acționarii înre-
gistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei 
de 5 septembrie 2022, stabilită ca dată de 
referință. Având în vedere că în data de 14 
septembrie 2022 expiră durata mandatelor 
administratorilor actuali, Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor va avea următoarea 
Ordine de zi: 1. Alegerea membrilor Consiliului 
de Administrație al Societății. 2.Stabilirea peri-
oadei de valabilitate a mandatului membrilor 
Consiliului de Administrație, cu începere de la 
data de 14 septembrie 2022. Propunerea 
Consiliului de Administrație este ca durata 
mandatului să fie de 1 (un) an. 3.Mandatarea 
domnului Alexandru Stânean și a doamnei 
Maria-Ioana Birta să negocieze și oricare dintre 
dânșii să semneze contractele de administrație 
cu administratorii, în numele și pe seama Socie-
tății. 4.Alegerea unui membru independent în 
Comitetul de Audit, pentru un mandat de 1 an 
de zile începând cu data numirii, în conformi-
tate cu Art. 65 din titlul I, capitolul IX, Legea 
162/2017 și stabilirea nivelului remunerației 
acestuia. 5. Mandatarea președintelui Adunării 
Generale Ordinare a Acționarilor Teraplast S.A. 
să semneze, în numele și pe seama tuturor 
acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea 
A.G.O.A. 6. Mandatarea consilierului juridic al 
societății, doamna Kinga Vaida, să îndepli-
nească toate formalitățile privind înregistrarea 
Hotărârii A.G.O.A.la Oficiul Registrului Comer-
țului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud și 
publicarea acesteia în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a. (1)Unul sau mai mulți 
acționari reprezentând, individual sau 
împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au 
dreptul (i)de a introduce puncte pe ordinea de 

zi a Adunării Generale a Acționarilor, cu 
condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o 
justificare sau de un proiect de hotărâre propus 
spre adoptare de Adunarea Generală a Acțio-
narilor; (ii)de a prezenta proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse 
pe ordinea de zi a Adunării Generale. (2)Dreptu-
rile prevăzute la alin.(1) pot fi exercitate numai 
în scris, iar documentele vor fi depuse în plic 
închis la sediul societății, respectiv transmise 
prin orice formă de poștă sau curierat rapid cu 
confirmare de primire, menționând pe plic în 
clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA 
GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 
DATA DE 14/15.09.2022” sau transmise prin 
mijloace de curierat sau prin mijloace electro-
nice, cu semnătură electronică extinsă încorpo-
rată conform Legii nr.455/2001 privind 
semnătura electronică, la adresa de e-mail: 
secretariatCA@teraplast.ro, menționând la 
subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ 
ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 
14/15.09.2022”. (3)Acționarii își pot exercita 
drepturile prevăzute la alin.(1) lit.(i) și (ii) în 
termen de cel mult 15 zile calendaristice de la 
data publicării prezentei convocari, respectiv 
până cel târziu în data de 29 august 2022, 
inclusiv. Fiecare acționar are dreptul să adre-
seze întrebări privind punctele de pe ordinea 
de zi a Adunării Generale a Acționarilor, iar 
societatea va răspunde la întrebările adresate 
de acționari în cadrul respectivei Adunări. 
Întrebările vor fi depuse în plic închis la sediul 
societății, respectiv transmise prin orice formă 
de poștă sau curierat rapid cu confirmare de 
primire, menționând pe plic în clar și cu majus-
cule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDI-
NAR Ă A AC TIONARILOR DIN DATA DE 
14/15.09.2022” sau transmise prin mijloace 
electronice, cu semnătură electronică extinsă 
încorporată conform Legii nr.455/2001 privind 
semnătura electronică, la adresa de e-mail: 
secretariatCA@teraplast.ro, menționând la 
subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ 
ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 
14/15.09.2022”, până la data de 13 septembrie 
2022 inclusiv. Acționarii pot participa personal 
sau pot fi reprezentați în cadrul ședințelor 
Adunărilor Generale ale Acționarilor, fie de 
reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți 
cărora li s-a acordat o procură specială sau o 
procură generală, în condițiile art.105 din Legea 
nr.24/2017 privind emitenții de instrumente 
financiare și operațiuni de piață (republicată). 
De asemenea, acționarii pot participa la 
Adunarea convocată prin prezentul Convo-
cator, inclusiv utilizând sistemul de vot și trans-
misie audio video a Adunării, prin intermediul 
platformei Evote pus la dispoziție de Societate, 
accesând linkul: https://trp.evote.ro. Procedura 
de participare și votare electronică la Adunarea 
convocată va fi pusă la dispoziția acționarilor pe 
pagina de web a societății: www.teraplast.ro, 
Categoria „Investitori”, Secțiunea „Adunarea 
Generală a Acționarilor” începând cu data de 
12 august 2022. Accesul acționarilor este 
permis prin simpla probă a identității acestora, 
făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu 
actul de identitate al acestora sau, în cazul 
persoanelor juridice, al reprezentantului legal. 
Acționarii pot acorda o procură (împuternicire) 
generală valabilă pentru o perioadă care nu va 
depăși trei ani, permițând reprezentantului 
desemnat să voteze în toate aspectele aflate în 
dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor 
Societății, cu condiția ca procura (împuterni-
cirea) să fie acordată de către acționar, în cali-
tate de client, unui intermediar definit conform 
art.2 alin.(1) pct.19 din Legea nr.24/2017 
privind emitenții de instrumente financiare și 
operațiuni de piață (republicată) sau unui 
avocat. Acționarii nu pot fi reprezentați în 
adunarea generală a acționarilor pe baza unei 
procuri (împuterniciri) generale, de către o 
persoană care se află într-o situație de conflict 
de interese, în conformitate cu prevederile 
art.105 alin.(15) din Legea nr.24/2017 privind 
emitenții de instrumente financiare și opera-
țiuni de piață (republicată). Procurile (împuter-
nicirile) generale se depun la Registratura 
Societății sau trimise prin orice formă de poștă 
sau curierat cu confirmare de primire, cu 48 de 
ore înainte de adunarea generală, respectiv 
până la data de 12 septembrie 2022, ora 08.00 
(ora României), în copie, cuprinzând mențiunea 
conformității cu originalul sub semnătura 
reprezentantului. Procurile pot fi transmise, în 
același termen, și prin e-mail cu semnătură 
electronică extinsă încorporată conform Legii 
nr.455/2001 privind semnătura electronică, la 
adresa: secretariatCA@teraplast.ro, mențio-
nând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENE-
RALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA 
DE 14/15.09.2022”. Calitatea de acționar, 
precum și, în cazul acționarilor persoane juri-
dice sau al entităților fără personalitate juri-
dică, calitatea de reprezentant legal se constată 
în baza listei acționarilor de la data de referință/
de înregistrare, primită de emitent de la depo-
zitarul central, sau, după caz, pentru date dife-
rite de data de referință/de înregistrare, pe 

baza următoarelor documente prezentate 
emitentului de către acționar: a)extrasul de 
cont din care rezultă calitatea de acționar și 
numărul de acțiuni deținute; b)documente care 
atestă înscrierea informației privind reprezen-
tantul legal la depozitarul central/respectivii 
participanți; Cu toate acestea, dacă acționarul 
nu a informat la timp Depozitarul Central în 
legătură cu reprezentantul său legal sau nu este 
menționată această informație în lista acționa-
rilor de la data de referință primită de societate 
de la Depozitarul Central, atunci dovada calității 
de reprezentant se va face cu certificatul 
constatator, în original sau copie conformă cu 
originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau 
orice alt document, în original sau în copie 
conformă cu originalul, emis de către o altă 
autoritate similară din statul în care acționarul 
este înmatriculat legal, în scopul dovedirii exis-
tenței persoanei juridice și a numelui/calității 
de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 
1 lună raportat la data publicării convocatorului 
adunării generale. Documentele care atestă 
calitatea de reprezentant legal întocmite într-o 
limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi 
însoțite de o traducere realizată de un tradu-
cător autorizat în limba română sau în limba 
engleză. Cerințele de identificare de mai sus se 
aplică în mod corespunzător și pentru dove-
direa calității de reprezentant legal al acționa-
rului care propune introducerea unor noi 
puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale 
ale acționarilor sau care adresează întrebări 
emitentului privind puncte de pe ordinea de zi 
a adunărilor generale ale acționarilor. Conform 
art.200, alin.(4) din Regulamentul ASF nr. 
5/2018 privind emitenții de instrumente finan-
ciare și operațiuni de piață, un acționar poate 
desemna o singură persoană să îl reprezinte la 
o anumită adunare generală. Cu toate acestea, 
dacă un acționar deține acțiuni ale unei socie-
tăți în mai multe conturi de valori mobiliare, 
această restricție nu îl va împiedica să desem-
neze un reprezentant separat pentru acțiunile 
deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu 
privire la o anumită adunare generală. Această 
prevedere nu aduce atingere dispozițiilor alin. 
(6) al art.200 din Regulamentul ASF nr.5/2018. 
Conform art.200, alin.(5) din Regulamentul ASF 
nr. 5/2018, un acționar poate desemna prin 
împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți 
supleanți care să îi asigure reprezentarea în 
adunarea generală în cazul în care reprezen-
tantul desemnat conform alin.(4) este în impo-
sibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în 
care prin împuternicire sunt desemnați mai 
mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și 
ordinea în care aceștia își vor exercita 
mandatul. Acționarii pot să voteze punctele 
înscrise pe ordinea de zi și prin corespondență, 
formularul de vot, completat și semnat cores-
punzător, va fi trimis în plic închis la sediul 
societății, și trebuie să ajungă la sediul societății 
până cel mai târziu în data de 12 septembrie 
2022, ora 08.00 (ora României), menționând pe 
plic în clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA 
GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 
DATA de 14/15.09.2022”. Buletinele de vot pot 
fi transmise în același termen și prin e-mail cu 
semnătură electronică extinsă încorporată 
conform Legii nr.455/2001 privind semnătura 
electronică, la adresa: secretariatCA@tera-
plast.ro, menționând la subiect: „PENTRU 
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONA-
RILOR DIN DATA DE 14/15.09.2022”. Votul prin 
corespondență poate fi exprimat de către un 
reprezentant numai în situația în care acesta a 
primit din partea acționarului pe care îl repre-
zintă o împuternicire specială/generală care se 
depune la emitent în conformitate cu art.105 
alin.(14) din Legea nr.24/2017 privind emitenții 
de instrumente financiare și operațiuni de 
piață. Formularele de procuri speciale care vor 
fi utilizate pentru votul prin reprezentare, 
formularele care vor fi utilizate pentru votul 
prin corespondență, precum și Procedura de 
participare și votare electronică la adunarea 
generală a acționarilor vor fi puse la dispoziția 
acționarilor, atât în limba română, cât și în 
limba engleză și vor fi disponibile la adresa 
sediului social al societății, în timpul zilelor 
lucrătoare, între orele 08.00-16.30, și pe pagina 
de web a societății: www.teraplast.ro, Cate-
goria „Investitori”, Secțiunea „Adunarea Gene-
rală a Acționarilor”, începând cu data de 12 
august 2022. Procurile speciale și formularele 
de buletin de vot prin corespondență vor fi 
depuse în original, fie în limba română, fie în 
limba engleză, la sediul societății, respectiv 
transmise prin orice formă de poștă sau curi-
erat rapid cu confirmare de primire până la 
data de 12 septembrie 2022, ora 08.00 (ora 
României), menționând pe plic în clar și cu 
majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ 
ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 
14/15.09.2022” sau pot fi transmise, în același 
termen, si prin e-mail cu semnătură electronică 
extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 
privind semnătura electronică, la adresa: secre-
tariatCA@teraplast.ro, menționând la subiect: 
„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A 

ACȚIONARILOR DIN DATA DE 14/15.09.2022”. 
Un exemplar se va înmâna reprezentantului, 
unul va rămâne la societate, iar cel de-al treilea 
exemplar va rămâne la acționar. La comple-
tarea procurilor speciale și a buletinelor de vot 
prin corespondență se va ține cont de posibili-
tatea completării ordinii de zi a AGA cu noi 
puncte. În acest caz, procurile speciale actuali-
zate și buletinele de vot actualizate, atât în 
limba română, cât și în limba engleză, pot fi 
obținute de la registratura societății și de pe 
pagina de web a societății: www.teraplast.ro, 
Categoria „Investitori”, Secțiunea „Adunarea 
Generală a Acționarilor”, începând cu data 
publicării ordinii de zi completate. În cazul în 
care ordinea de zi va fi completată, ordinea de 
zi completată cu punctele propuse de acționari, 
va fi publicată cu îndeplinirea cerințelor prevă-
zute de lege și/sau de actul constitutiv pentru 
convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 
zile înaintea adunării generale, respectiv până 
la data de 2 septembrie 2022, inclusiv. În cazul 
în care ordinea de zi va fi completată, iar acțio-
narii nu trimit procurile speciale și/sau buleti-
nele de vot prin corespondență actualizate, 
procurile speciale și buletinele de vot prin 
corespondență trimise anterior completării 
ordinii de zi vor fi luate în considerare doar 
pentru punctele din acestea care se regăsesc 
pe ordinea de zi inițială. Documentele și mate-
rialele informative, precum și proiectele de 
hotărâri vizând problemele inscrise pe ordinea 
de zi a Adunării Generale a Acționarilor vor fi 
disponibile acționarilor, atât în limba română, 
cât și în limba engleză, la sediul societății, în 
timpul zilelor lucrătoare, între orele 08.00-
16.30, și pe pagina de web a societății: www.
teraplast.ro, Categoria „Investitori”, Secțiunea 
„Adunarea Generală a Acționarilor”, începând 
cu data de 12 august 2022. În situația neîndepli-
nirii condițiilor de validitate la prima convocare, 
următoarea Adunare Generală Ordinară a 
Acționarilor este convocată pentru data de 15 
septembrie 2022, cu menținerea ordinii de zi, a 
orei și a locului de desfășurare. Acționarii Socie-
tății, indiferent de participația deținută în capi-
talul social, precum și administratorii actuali ai 
Societății pot prezenta propuneri de candidați 
pentru numirea în calitate de membru al consi-
liului de administrație, până la data de 29 
august 2022, inclusiv. Propunerile vor fi însoțite 
de informații privind numele, localitatea de 
domiciliu și calificarea profesională ale persoa-
nelor propuse pentru funcția respectivă, 
precum și de (i)o copie a actului de identitate 
valid al acționarului/ administratorului Socie-
tății (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte 
de identitate /pașaport, respectiv în cazul 
persoanelor juridice, buletin/ carte de identi-
tate/ pașaport al reprezentantului legal înscris 
în lista acționarilor Societății, emisă de Depozi-
tarul Central S.A.), (ii) Curriculum Vitae al 
persoanei propuse și (iii)nota privind infor-
marea candidatului cu privire la procesarea 
datelor personale. Lista cuprinzând informațiile 
cu privire la numele, prenumele, localitatea de 
domiciliu și calificarea profesională a persoa-
nelor propuse pentru funcția de administrator 
se va afla la dispoziția acționarilor, putând fi 
consultată și completată de aceștia, la sediul 
societății, în timpul zilelor lucrătoare, între 
orele 08.00-16.30, și pe pagina de web a socie-
tății: www.teraplast.ro, Categoria „Investitori”, 
Secțiunea „Guvernanța Corporativă -Adunarea 
Generală a Acționarilor”, începând cu data de 
12.08.2022. Membrii actuali ai Consiliului de 
Administrație și-au exprimat intenția de a 
candida pentru un nou mandat în cadrul Consi-
liului de Administrație. În conformitate cu 
dispozițiile legale în vigoare, facem mențiunea 
că poziția de „abținere” adoptată de un acți-
onar cu privire la punctele înscrise pe ordinea 
de zi a Adunării, nu reprezintă un vot exprimat. 
La data convocării, capitalul social al Societății 
este format din 2.179.000.358 acțiuni nomina-
tive, din care un număr de 2.541 acțiuni sunt 
deținute de Societate, astfel că numărul total 
de drepturi de vot la data convocării este de 
2.178.997.817 drepturi de vot.

LICITAȚII
l Lichidator judiciar Quintus Insolv IPURL vinde 
prin licitatie publica echipamente IT si birotica, 
proprietatea debitoarei S.C Geonet Systems 
SRL,  la pretul de 3121  LEI  plus TVA, pret redus 
cu 65%. Licitatia va avea loc in zilele de 16, 17, 
18, 22, 23 si 24 august, orele 11 la sediul lichida-
torului judiciar din Ploiesti, str. Plaiesilor nr. 47. 
Relatii suplimentare la tel: 0728.878298.

l S.C. Secederom SRL prin lichidator  judiciar 
Quintus Insolv IPURL vinde prin licitatie publica 
cu strigare autoturism Wolkswagen Golf, an de 
fabricatie 2000, la pretul de 2664 lei plus TVA, 
pret redus cu 10%. Licitatiile vor avea loc in 
zilele 16, 17, 18, 22, 23 si 24 august, orele 14 la 
sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. 
Plaiesilor nr. 47. Relatii suplimentare la tel: 
0728.878298.

l Prunus Forest SRL prin lichidator judiciar VIA 
Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitație 
publică Scania P420 - PH09SSJ cu remorca 
transport busteni PH09SWN (42.662 lei), Scania 
- PH09WAX cu remorca transport busteni 
PH09UCR (43.095 lei) aflate în Bulgaria. Persoa-
nele interesate vor cumpăra dosarul de prezen-
tare de la lichidatorul judiciar și vor depune 
documentele de participare la licitație cu cel 
putin o zi înainte de data licitației. Licitația va 
avea loc în 24.08.2022, ora 14/00 la sediul 
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, 
ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 519800. În cazul 
neadjudecării vânzarea va fi reluată în data de 
31.08.2022, 07.0 9.2022, 14.0 9.2022, 
21.09.2022, aceeași oră, în același loc.

l Anunț închiriere spații –Licitație deschisă. 
Şcoala Gimnazială I.G.Duca din Sos.Panduri, 
nr.42, Sector 5, București, organizează la sediul 
școlii licitație publică deschisă, în ziua de 14 
septembrie 2022, ora 14.00, în vederea atribu-
irii contractelor de închiriere spații excedentare 
respectiv: sala clasa -62 mp și teren de sport 
acoperit -480 mp, în scopul derulării unor acti-
vități extracurriculare după încheierea orelor 
de curs. Încheierea contractelor se va face în 
conformitate cu prevederile Metodologiei de 
închiriere a spațiilor excedentare, din cadrul 
unităților din învățământul preuniversitar de 
stat, aprobată prin H.C.L. S 5 nr. 28/29.11.2012. 
Informații suplimentare puteți afla la nr. de 
tel.021/410.08.81.

l SC Real Bucov SA, societate în faliment cu 
sediul în com Bucov, sat Pleașa, str. Industriei, 
nr. 1, jud. Prahova, prin lichidator judiciar Just 
Insolv SPRL, cu sediul în Ploiești, str. Ion Maio-
rescu, bl. 33S1 et. 7, cab. 7B,  anunta vanzarea 
la licitatie publica in bloc a unei cantitati de 
aprox. 5.000 kg deseu de fier vechi la pretul de 
0,60 leu/kg, deseu de aluminiu la pretul de 4 
lei/kg, deseuri electronice la pretul de 0,40 lei /
kg,rafturi metalice la pretul de 800 lei + TVA, 
deseu maculatura la pretul de 0,01 lei/kg, 
deseu lemn (mobilier) la pretul de 0,10 lei/kg. 
Vanzarea in bloc inseamna ca este obligatoriu a 
se depune oferta pentru a se licita toate bunu-
rile mentionate mai sus. Licitatia publica are loc 
in baza hotararii Adunarilor Creditorilor din 
11.08.2022 si a adresei evaluatorului 
Constantin Valerica nr. 153 din 03.08.2022. 
Garantia de participare la licitatie  este de 
1.000 lei si se achita in contul de insolventa al 
debitoarei. Taxa de participare la licitatia 
publica este de 1.000 lei + TVA si se achita in 
numerar la sediul lichidatorului judiciar. Sedin-
tele de licitatii vor avea loc pe data de: 
24.08.2022, 25.08.2022, 29.08.2022, 
30.08.2022, 31.08.2022,  orele 11:00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Ion Maio-
rescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B. Relatii 
suplimentare la sediul lichidatorului judiciar, cat 
s i  la telefon 034 410 4525 sau la tel . 
0721/272507.

l CONPET S.A. achiziționează bunuri/ servicii/ 
lucrări confom Normelor Procedurale Interne 
de Achiziții, Revizia 4. În perioada 03 - 
09.08.2022 s-au postat pe site-ul Conpet, 
următoarele achiziții: - Servicii de proiectare și 
execuție lucrări de realizare a unui sistem de 
producere energie electrică din surse regenera-
bile (centrală fotovoltaică) în incinta Sediului 
Administrativ 2 Conpet S.A.; - Servicii de proiec-
tare în vederea realizării obiectivului: reabilitare 
sală pompe stație de pompare Constanța Sud; 
- Execuție lucrări rămase de executat necesare 
repunerii în fluxul tehnologic a rezervoarelor R2 
și R3 din Stația de pompare a țițeiului Băicoi, 
județul Prahova; - Servicii de proiectare, furni-
zare echipamente și execuție lucrări pentru 
descentralizarea producerii apei calde pentru 
încălzire în Stația automatizată Bărăganu; - 
Servicii de proiectare pentru reabilitare clădire 
sediu administrativ (24,45 m x 11,79 m x 3,6 m), 
șopron (12,6 m x 5,5 m x 3,2 m) - Stația de 
pompare Urlați aparținând Conpet S.A.; - 
Servicii de evaluare bunuri mobile și imobile, în 
vederea stabilirii prețului de pornire la licitații 
deschise cu strigare; - Servicii întocmire docu-
mentație de modificare a regulamentului tehnic 
de exploatare LFI Rampa Berca ca urmare a 
modificării numărului gurilor de încărcare țiței 
din rampă; - Achiziție energie electrică;  - Achi-
ziție gaze naturale; - Servicii de implementare a 
unui Sistem Integrat de Supraveghere și Moni-
torizare prin Satelit G.P.S. a manevrei feroviare 
executate cu locomotivele diesel - hidraulice din 
parcul societății Conpet S.A.

l Direcția Generală Regională a Finanțelor 
Publice Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Piața Avram Iancu, nr. 19, județul Cluj, cod 
poștal 400117, telefon 0264/591670, fax 
0264/592489, cod fiscal 4426336, cont bancar 
RO23TREZ21623510120XXXXX deschis la Trezo-
reria Municipiului Cluj-Napoca, reprezentată 
legal prin domnul Director General Ioan Pop, 
prin Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Bihor, situată în Municipiul Oradea, str. 
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Dimitrie Cantemir, nr. 2/B, județul Bihor (struc-
tură a DGRFP Cluj-Napoca), vinde la licitație 
publică cu strigare, bunuri scoase din funcțiune 
și care nu sunt degradate integral, astfel: - Data 
ținerii și locul licitației: 01.09.2022, ora 10.00, la 
sediu AJFP Bihor, str. D. Cantemir, nr. 2B, Sala de 
ședință, corp B, etaj I; - Locul unde pot fi vizio-
nate bunurile: sediul AJFP Bihor, Oradea, str. D. 
Cantemir, nr. 2B, județul Bihor; - Numărul de 
telefon/ fax unde se unde se pot obține relații 
despre bunurile scoase la vânzare: tel: 
0259/433050, int. 701, fax. 0259/433055; - Nu se 
percep taxe de participare; - Condiții de partici-
pare: ofertanții vor prezenta copie după Certifi-
catul de înmatriculare în Registrul Comerțului 
(CUI) pt. persoanele juridice sau copie după actul 
de identitate pt. persoanele fizice, documente 
care se vor depune cel mai devreme cu 5 zile 
înainte de ținerea licitației și până la data și ora 
ținerii licitației; - Prețul total de pornire a licita-
ției: 62.058 lei (lista cu prețul fiecărui bun fiind 
afișat la sediul AJFP Bihor); - Instituțiile publice 
pot trimite adrese în vederea transmiterii fără 
plată a bunurilor (bunurile nu sunt în stare de 
funcționare), până la data de 25.08.2022 (nu mai 
târziu de 5 zile înainte de ținerea licitației); - În 
caz de neadjudecare, se vor mai organiza licitații 
în datele de 07.09.2022 ora 10.00 (prețul se va 
diminua cu 20%) și 14.09.2022, ora 10.00 (prețul 
se va diminua cu 40%).

l Subscrisa S.C. Termoleo  S.R.L. – in faliment, 
cu sediul în  Moldova Veche, oraș Moldova 
Nouă, nr. 1A, jud. Caraș-Severin, J11/537/2010, 
CUI 27843740, prin lichidator judiciar LICEV 
GRUP SPRL vă face cunoscut faptul ca in data 
de  31.08.2022,ora 12,00 va avea loc la sediul 
lichidatorului judiciar din Reșița, str. Horea bl.
A2, parter, licitația publică cu strigare privind 
vânzarea:  -aparat de echilibrat roti Lincons 
Wheel Balancer  la prețul de 162 euro +TVA, 
reprezentând 90 % din Raportul de evaluare; In 
cazul in care bunul nu se vinde la data stabilită, 
licitația se va reorganiza astfel 14.09.2022, 
28.09.2022, 12.10.2022 și 26.10.2022 ora 12,00 
la sediul lichidatorului judiciar, la acelasi pret. 
Prețul caietului de sarcini este 100 lei+TVA. 
Inscrierea la licitație si achizitionarea caietului 
de sarcini se poate face in fiecare zi de luni 
pana vineri cu exceptia zilei in care are loc lici-
tația.  Garanția de participare la licitație este de 
10% din prețul de pornire al licitației. Informatii 
suplimentare se pot obtine la telefon 
0255/212.940, e-mail licevgrup@gmail.com 
sau la sediul lichidatorului judiciar.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de 
contact: Comuna Plenița, cu sediul în comuna 
Plenița, Str.Traian nr.34, județul Dolj, cod poștal 
2074 6 0,  te l e fo n 02 51 / 36 8 .0 8 6 ,  f a x 
0251/368.086, e-mail: primariaplenita@gmail.
com, cod fiscal 4332266. 2. Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație publică, 
în special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie închiriat: -Spațiu comercial 
în suprafață de 10mp, situat în Piața Agroali-
mentară din satul Plenița, Str. Pieței nr.19, 
comuna Plenița, județul Dolj; -Teren intravilan 
în suprafață de 44mp, situat în Târgul săptă-
mânal din satul Plenița, Str.Târgului nr. 2, 
comuna Plenița, județul Dolj, aparținând dome-
niului public al Comunei Plenița, conform caie-
tului de sarcini, H.C.L. Plenița nr. 31/15.07.2022, 
H.C.L. Plenița nr. 32/15.07.2022 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. Modalitatea sau moda-
litățile prin care persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: la cerere, de la sediul Comunei 
Plenița. 3.2. Denumirea și datele de contact ale 
serviciului/compartimentului din cadrul institu-
ției de la care se poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: Se poate obține de 
la Registratura Comunei Plenița, comuna 
Plenița, Str.Traian nr.34, județul Dolj. 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: 
100 Lei /exemplar, ce se achită numerar la 
Casieria instituției. 3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 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: 
Registratura Comunei Plenița, comuna Plenița, 
Str.Traian nr.34, județul Dolj. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: două exemplare, original+copie, într-un 
plic sigilat. 5.Data și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofertelor: 
12/09/2022, ora 12.00, Comuna Plenița, 
comuna Plenița, Str.Traian nr.34, județul Dolj, în 
Sala de ședință. 6.Denumirea, adresa, numărul 
de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului Dolj, 
Craiova, Str.Brestei nr. 12, județul Dolj, telefon 

0251/418.612, fax 0251/410.140, e-mail: arhiva.
dj.caf@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 11/08/2022.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de 
contact: Orașul Recaș, Str. Calea Timișoarei 
nr.86, județul Timiș, telefon 0356/177.278, fax 
0356/177.279, e-mail: contact@primariarecas.
ro, cod fiscal 2512589. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație publică, 
în special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie vândut: 3 imobile teren, 
apartinând domeniului privat al Orașului Recaș, 
identificate astfel: -teren în suprafață de 
7.409mp, situat în intravilanul localității Stan-
ciova, Orașul Recaș, categoria „arabil”, 
C.F.418015 Recaș, nr.cadastral 418015, 
conform H.C.L. Recaș nr. 204/26.07.2022 și a 
temeiului legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019; -teren 
în suprafață de 1.439mp, situat în intravilanul 
Bazoș, Orașul Recaș, categoria „curți-con-
strucții”, C.F. 418034 Recaș, nr.cadastral 
4 1 8 0 3 4 ,  c o n f o r m  H . C . L .  R e c a ș 
nr.205/26.07.2022 și a temeiului legal O.U.G. nr.  
57/03.07.2019; -teren în suprafață de 1.600mp, 
situat în intravilanul Orașului Recaș, categoria 
„arabil”, C.F. 418116 Recaș, nr. cadastral 
4 1 8 1 1 6 ,  c o n f o r m  H . C . L .  R e c a ș 
nr.206/26.07.2022 și a temeiului legal O.U.G. nr. 
57/03.07.2019 și 2 imobile clădiri, aparținând 
domeniului privat al Orașului Recaș, identificate 
astfel: -imobil clădire în suprafață de 125,14mp, 
situat în intravilanul Orașului Recaș, Str. Calea 
Timișoarei nr.80 (nr.vechi 316), Parter, ap.2, 
județul Timiș -apartament nr.2, identificat prin 
C.F.406587-C1-U2, Top 609-612/a/II, conform 
H.C.L. Recaș nr.202/26.07.2022 și a temeiului 
legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019; imobil clădire în 
suprafață de 132,26mp, situat în intravilanul 
Orașului Recaș, Str. Calea Timișoarei nr. 80 (nr. 
vechi 316), Parter, ap.3, județul Timiș -aparta-
ment nr.3, identificat prin C.F. 406587-C1-U3, 
Top 609-612/a/II, conform H.C.L.Recaș 
nr.203/26.07.2022 și a temeiului legal O.U.G. nr. 
57/03.07.2019. 3. Informații privind documen-
tația de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin 
care persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atribuire: la 
cerere, de la sediul instituției, Serviciul 
Economic sau se poate consulta pe site-ul: 
www.primariarecas.ro, secțiunea „Anunțuri 
-Licitații”. 3.2.Denumirea și datele de contact 
ale serviciului/compartimentului din cadrul 
vânzătorului, de la care pot obține un exemplar 
din documentația de atribuire: se poate obține 
de la Serviciul Economic din cadrul Orașului 
Recaș, Str.Calea Timișoarei nr.86, județul Timiș. 
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obți-
nerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ: 50 lei/exemplar, se achită 
numerar la Casieria Orașului Recaș, Str.Calea 
Timișoarei nr.86, județul Timiș. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 02.09.2022, ora 
12.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-li-
mită de depunere a ofertelor: 12.09.2022, ora 
15.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Orașul Recaș, Str. Calea Timișoarei nr.86, 
județul Timiș -Registratură. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă oferta: în 
două exemplare, în plicuri sigilate. 5. Data și 
locul la care se va desfașura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 13.09.2022, ora 10,00, 
Orașul Recaș, Str.Calea Timișoarei nr.86, județul 
Timiș, Sala de Ședințe. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a 
Tribunalului Timiș, Timișoara, Piața Țepeș Vodă 
nr.2, județul Timiș, telefon/fax 0256/221.990, 
e-mail: tr-timis-reg@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, 
în vederea publicării: 11.08.2022.

l Comuna Recea, CIF: 3627757, cu sediul în loc. 
Recea, str. Primăriei nr.2, jud. Maramureș, 
amână licitația publică programată inițial pe 
data de 30.08.2022 pentru data de 06.09.2022, 
ora 10.00, în vederea concesionării următoa-
relor suprafețe de teren: -Teren situat în Săsar, 
în suprafață de 2.000 mp, CF nr. 59355, nr.
cadastral 59355; -Teren situat în Săsar, în supra-
față de 3.000mp, CF 59074, nr.cadastral 59074; 
-Teren situat în Săsar, în suprafață de 3.000 mp, 
CF 59361, nr.cadastral 59361; -Teren situat în 
Săsar, în suprafață de 4.000 mp, CF 59398, nr.
cadastral 59398; -Teren situat în Săsar, în supra-
față de 4.000 mp, CF 59410, nr. cadastral 
59410; -Teren situat în Baia Mare, în suprafață 
de 4.219mp, CF 124904, nr. cadastral 124904. 
Condițiile de participare sunt cele prevăzute în 
caietul de sarcini și în documentația de atri-
buire, care pot fi achiziționate de la sediul  
Primăriei Recea, Compartiment Taxe și Impo-
zite. Ofertele se depun la sediul Primăriei 
Comunei Recea până la data de 05.09.2022 ora 

15.00, în două plicuri sigilate, conform instruc-
țiunilor cuprinse în documentația de atribuire. 
Planul de amplasament, caietul de sarcini, 
condițiile de participare, documentația de atri-
buire și informații suplimentare se pot obține 
de la Primăria Comunei Recea, telefon: 
0262.287.202 sau e-mail: office@prima-
ria-recea.ro.

l Primăria Municipiului Bistrița organizează în 
data de 06.09.2022, ora 13.00, la sediul din 
Piața Centrală nr. 6, licitație publică cu strigare 
pentru vânzarea spațiiIor situate în: -Bistrița, 
str.Dornei nr.28; -Bistrița, str. George Coșbuc 
nr.11, ap.V; -Bistrița, str.Liviu Rebreanu nr.44; 
-Bistrița, str.Liviu Rebreanu nr.44, ap. VII; 
-Bistrița, Str.Liviu Rebreanu nr.35, etaj. Docu-
mentele licitației se pot procura de la Primăria 
Municipiului Bistrița, Direcția Patrimoniu, str.
Gh.Șincai nr.2, începând cu data de 15.08.2022. 
Ofertele se vor depune la Registratura Primăriei 
Municipiului Bistrița, strada Gh.Șincai nr.2, până 
la data de 05.09.2022, ora 12.00. Relații supli-
mentare la telefon: 0263/223.923 int.264.

l 1.Informații generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa 
de e-mail, persoană de contact: Municipiul 
Carei, Carei, Str.1 Decembrie 1918 nr.40, 
județul Satu Mare, telefon 0261/866.149, 
e-mail: primariacar@yahoo.com, cod fiscal 
4481160. 2.Informații generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: 
Conform H.C.L.nr.205 din 04.08.2022, în baza 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019, Lot 1: teren în supra-
față de 1.000mp din domeniul public al Munici-
piului Carei, teren înscris în CF nr. 112680, 
identificat prin nr.top.112680, situat în Carei, 
localizat în aliniamentul Străzii Calea Armatei 
Române -Aleea La Moara, destinat realizării 
unor investiții; Conform H.C.L.nr.204 din 
04.08.2022, în baza O.U.G.nr.57/03.07.2019, Lot 
2: teren în suprafață de 1.242mp din domeniul 
public al Municipiului Carei, teren înscris în CF 
nr.112929 identificat prin nr.top.112929, situat 
în Carei, localizat în aliniamentul Străzii Calea 
Armatei Române -Aleea La Moara, destinat 
realizării unor investiții; Conform H.C.L. nr. 203 
din 04.08.2022, în baza O.U.G.nr.57/03.07.2019, 
Lot 3: teren din categoria curți-construcții în 
suprafață de 1.791mp din domeniul public al 
Municipiului Carei, teren înscris în CF nr. 
103334 identificat prin nr.top.103334, situat în 
Carei, localizat în aliniamentul Străzii Calea 
Armatei Române -Aleea La Moara, destinat 
realizării unor investiții. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: Se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modali-
tățile prin care persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: Se poate procura la cerere de la 
sediul Municipiului Carei. 3.2.Denumirea și 
adresa serviciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atribuire: Servi-
ciul Tehnic, Achiziții Publice, Municipiul Carei 
-Carei, Str.1 Decembrie 1918 nr.40, județul Satu 
Mare. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar, unde este cazul: 
Gratuit. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clari-
ficărilor: 06.09.2022, ora 16.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 14.09.2022, ora 10.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Sediul Munici-
piului Carei, Carei, Str.1 Decembrie 1918 nr.40, 
camera 1, județul Satu Mare. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: Ofertele trebuie depuse intr-un exem-
plar în două plicuri sigilate, unul exterior și unul 
interior. 5.Data și locul la care se va desfășura 
sedința publică de deschidere a ofertelor: 
14.09.2022, ora 14.00, în Sala mică de ședințe 
al Municipiului Carei, Carei, Str.1 Decembrie 
1918 nr.40, județul Satu Mare. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa 
de e-mail ale instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Judecătoria Carei, Str. 
Progresului nr.28, județul Satu Mare, telefon 
0261/861.184, fax 0261/861.155, email: judeca-
toria-carei@just.ro. 7.Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 11.08.2022.

l 1.Informații generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Orașul Recaș, 
Recaș, Str.Calea Timișoarei nr.86, județul Timiș, 
telefon 0356/177.278, fax 0356/177.279, e-mail: 
contact@primariarecas.ro, cod fiscal 2512589. 
2.Informații generale privind obiectul concesi-
unii, în special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: 7 imobile 
teren, aparținând domeniului privat al Orașului 
Recaș, identificate astfel: -teren în suprafață de 
7.908mp, situat în intravilanul localității Izvin, 
orașul Recaș, categoria „construcții-industriale”, 
C.F.418021 Recaș, nr. cadastral 418021; -teren în 
suprafață de 7.513mp, situat în intravilanul loca-

lității Izvin, orașul Recaș, categoria „construc-
ț i i - industr iale”, C .F.418022 Recaș, nr. 
cadastral418022; -teren în suprafață de 7.275 
mp, situat în intravilanul localității Izvin, orașul 
Recaș, categoria „construcții-industriale”, 
C.F.418023 Recaș, nr.cadastral418023; -teren în 
suprafață de 9.981mp, situat în intravilanul 
localității Izvin, orașul Recaș, categoria 
„construcții-industriale”, C.F.418024 Recaș, nr.
cadastral 418024; -teren în suprafață de 13.712 
mp, situat în intravilanul localității Izvin, orașul 
Recaș, categoria „construcții-industriale”, C.F. 
418025 Recaș, nr.cadastral 418025; -teren în 
suprafață de 12.034mp, situat în intravilanul 
localității Izvin, orașul Recaș, categoria 
„construcții-industriale”, C.F.418026 Recaș, nr. 
cadastral 418026; -teren în suprafață de 
9.062mp, situat în intravilanul localității Izvin, 
orașul Recaș, categoria „construcții-industriale”, 
C.F.418027 Recaș, nr.cadastral 418027; conform 
H.C.L.Recaș nr. 223/26.07.2022 și a temeiului 
legal: O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalită-
țile prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de atri-
buire: La cerere, de la sediul instituției, Serviciul 
Economic sau se poate consulta pe site-ul: www.
primariarecas.ro, secțiunea „Anunțuri -Licitații”. 
3.2.Denumirea și adresa serviciului/ comparti-
mentului din cadrul concedentului, de la care se 
poate obține un exemplar din documentația de 
atribuire: Se poate obține de la Serviciul 
Economic din cadrul Orașului Recaș, Recaș, Str. 
Calea Timișoarei nr. 86, județul Timiș. 3.3.Costul 
și condițiile de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul: 50 Lei /exemplar -se 
achită numerar la Casieria Orașului Recaș. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
05.09.2022, ora 12.00. 4. Informații privind 
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofer-
telor: 14.09.2022, ora 15.00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Orașul Recaș, Recaș, 
Str.Calea Timișoarei nr.86, județul Timiș -Regis-
tratură. 4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: În două exem-
plare, în plicuri sigilate. 5.Data și locul la care se 
va desfășura ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 15.09.2022, ora 10.00, Orașul Recaș, 
Recaș, Str. Calea Timișoarei nr.86, județul Timiș, 
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: 
Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a 
Tribunalului Timiș, Timișoara, Piața Țepeș Vodă 
nr.2, județul Timiș, telefon/fax 0256/221.990, 
e-mail: tr-timis-reg@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 11.08.2022.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoana de 
contact: Comuna Râfov, cu sediul în sat Moara 
Domnească, Str.Principală nr.55, județul 
Pr ahov a,  te le fon 024 4/478 .416,  f a x 
0244/478.589, e-mail: rafov@ph.e-adm.ro, cod 
fiscal 2845559. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie vândut: 2 loturi de teren intra-
vilan în suprafață totală de 1.303mp, amplasate 
în comuna Râfov, județul Prahova, Tarla 103, 
parcelele 602, 602/1, 602/2 aparținând dome-
niului privat al Comunei Râfov, identificate 
astfel: -Lot 52: 652 mp, nr. cadastral 23078; -Lot 
53: 651mp, nr.cadastral 23079; conform H.C.L. 
nr. 39/15.04.2022, în baza temeiului legal 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informații privind 
documentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modali-
tățile prin care persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: prin solicitarea scrisă, de la sediul 
Comunei Râfov. 3.2. Denumirea și datele de 
contact ale serviciului/c ompartimentului din 
cadrul vânzătorului, de la care pot obține un 
exemplar din documentația de atribuire: Regis-
tratura Comunei Râfov, sat Moara Domnească, 
Str.Principală nr.55, județul Prahova. 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: 
10 Lei /exemplar, care se achită în numerar la 
Casieria Comunei Râfov. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 26.08.2022, ora 14.00. 
4. Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 05.09.2022, ora 09.30. 
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Oferta va fi depusă la Registratura Comunei 
Râfov, sat Moara Domnească, Str.Principală 
nr.55, județul Prahova. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar 
original. 5.Data și locul la care se va desfașura 
ședința publică de deschidere a ofertelor: 
05.09.2022, ora 10.30, la sediul Comunei Râfov, 
sat Moara Domnească, Str.Principală nr.55, 
județul Prahova. 6.Denumirea, adresa, numărul 
de telefon și /sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor apărute și 

termenele pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului 
Prahova, Ploiești, Str. Gheorghe Doja nr.42, 
județul Prahova, telefon 0244/544.781, fax 
0244/544.781, e-mail: tb-prahova-reg@just.ro. 
7. Data transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
11.08.2022.

DECESE
l Cu durere anunțăm plecarea dintre noi 
a dragului ing. ALEXANDRU ANISTO-
ROAIEI, pe care îl vom păstra mereu cu 
prețuire în inimile noastre! Condoleanțe 
familiei! Miorica, Cristian și Mirela, 
suntem cu sufletele alături de voi! Înmor-
mântarea va avea loc luni, 15.08.2022, în 
Germania. Dumnezeu să-l odihnească pe 
Dady!


