ANUNȚURI

www.jurnalul.ro

Marți, 13 aprilie 2021

Supliment Anunțuri Mica Publicitate
de investigație și atitudine

OFERTE SERVICIU
l MMB Casa de Expeditii SRL, angajează 2
conducători auto transport rutier de mărfuri.
Tel: 0721.228.134.
l SC C&A Phoenix Art SRL, CUI:30195559,
cu sediul în Brașov, angajează muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor. Trimiteți CV la: office@jobtips.ro
l S.C. Morani Construct S.R.L. Zărnesti
angajează: mecanic auto 5 posturi, studii generale + calificare, oferim salariu motiv a n t ! Te l e f o n : 0 3 6 8 / 4 6 0 0 6 6 , f a x :
0368/460187, e mail:morani_impex@yahoo.
com
l A.N.R.S.P.S.- UT 350 Popeşti-Leordeni,
judeţul Ilfov, organizează în data de
11.05.2021, concurs pentru ocuparea funcţiei
de execuţie contractuale vacante de administrator cu studii medii în domeniul tehnic sau
economic, absolvite cu diplomă de bacalaureat
sau echivalentă, specializare în domeniu,
vechime în specialitatea studiilor minim 3 ani.
Relaţii suplimentare la telefon: 021/492.03.35.
şi pe www.anrsps.gov.ro.
l SC Banualumin SRL, având CUI:41009279,
cu sediul în Sat Siliștea Snagovului, Comuna
Gruiu, Șoseaua Siliștea-Ciolpani, Nr.199,
spațiul de 315 mp Hala C11, Secțiunea 1 Usa
access zona, Județ Ilfov, angajează: confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice,
cod COR 712409- 1 post. Cerințe: studii medii,
cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în
domeniu. Selecția are loc în data de 14.04.2021,
ora 08:00, la sediul societății.
l Grădinița cu Program Prelungit Micul Prinț
Baia Mare (str.Cuza Vodă, nr.8B, Baia Mare,
Maramureș) organizează în 10 mai 2021
concurs pentru ocuparea a 0,5 normă de îngrijitoare pe perioadă nedeterminată şi 1 normă
îngrijitoare pe perioadă determinată (până la
revenirea titularului). Depunerea dosarelor se
va face la sediul instituției în perioada 09 -29
aprilie 2021, între orele 09.00-13:00.
l Școala Gimnazială Satulung, cu sediul în sat
Satulung, Str.Principală, nr.129, judeţul Maramureș, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante, de: Secretar,
conform H.G.nr. 286/23.03.2011. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
07.05.2021, ora 09:00; -Proba interviu în data
de 12.05.2021, ora 09:00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii: superioare -scurtă
durată/superioare lungă durată; -vechime -nu
este cazul. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 10 zile

lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la
sediul Școlii Gimnaziale Satulung. Relaţii
suplimentare la sediul: Școala Gimnazială
Satulung, persoană de contact: director
Tălpășan Anca Diana, telefon 0743.463.245,
fax 0262/283.032.
l Unitatea Administrativ Teritorială Nehoiu,
cu sediul în oraș Nehoiu, Str.Mihai Viteazu,
nr.43, judeţul Buzău, organizează concurs
pentru ocuparea a două funcţii contractuale
vacante, de: muncitor, gradul profesional I,
conform H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
07.05.2021, ora 10:00; -Proba interviu în data
de 14.05.2021, ora 10:00. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii: medii absolvite
cu diplomă de bacalaureat; -vechime în
muncă: minim 10 ani. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în termen
de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea
a III-a, la sediul UAT Nehoiu. Relaţii suplimentare la sediul: UAT Nehoiu, persoană de
contact: Dobre Carmen Monica, telefon
0238/504.548, E-mail: primarianehoiu@yahoo.
com.
l Comuna Cața, cu sediul în comuna Cața,
Str.Principală, nr.223, judeţul Brașov, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale temporar vacante, Agent de
Turism conform H.G.nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă
în data de 28.04.2021, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 29.04.2021, ora 10:00.
Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii -medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; -vechime -1 an; -cunoașterea limbei
maghiare (vorbit și scris f luent) constitue
avantaj. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a, la sediul
Comunei Cața. Relaţii suplimentare la sediul:
Comunei Cața, persoană de contact: Leon
Anastasia, telefon 0268/248.563.

PRESTĂRI SERVICII
l Servicii Alpinism Utilitar în Arboristică
(toaletări arbori) și Publicitate. 0760.388.484.

VÂNZĂRI DIVERSE
l Mărin Cornea vinde URGENT mobilă
sculptată, la jumătate de preț! Canapea, Masă
12 persoane, Masă rotundă, Cuier, Comodă
bar, Bibliotecă plasmă, Birou, Ceas cu mecanism, Dulap. 0760.286.661.

CITAȚII
l Mărunțelu Tudorița, cu ultimul domiciliu în
comuna Podari, sat Podari, str.Cătănești, nr.50,
Dolj, este citată în dosarul nr.15451/215/2020 al
Judecătoriei Craiova, având ca obiect reziliere
contract de întreținere, în contradictoriu cu
Mărunțelu Marin și Mărunțelu Floarea, pentru
data de 24.05.2021, Civil 15.
l Pârâtul Tudose Vasile Gheorghiță este citat
la Judecătoria Iași, C11M, la data de
26.06.2021, ora 10:30, în contradictoriu cu
reclamanta Tudose Tatiana, în procesul având
ca obiect divorț.
l Sali Florin, cu ultimul domciliu în Craiova,
str.Ecaterina Teodoroiu, nr.93, județul Dolj,
este chemat în calitate de pârât în dosarul
nr.14239/215/2020*, pentru divorț, la Judecătoria Craiova, la termenul din 29 aprilie 2021,
ora 09:30, CMF 3.
l Amjad Alhammad este citat la Judecătoria
Iași, pentru data de 11.05.2021, ora 09.00, sala
4, complet C01M, dos. nr.27578/245/2020, în
proces cu Gavril Luminița pentru exercitarea
autorității părintești, stabilire domiciliu minor,
pensie de întreținere.
l Pârâtul Gassi Vito Roberto, domiciliat în
Italia, Via Isonzo 98, Bari în prezent cu domiciliul necunoscut, este chemat la Judecătoria
Timişoara, cu sediul în Timişoara, str.Piaţa
Ţe p e ş Vo d ă n r. 2 / A , î n d o s a r u l n r.
27872/325/20219 pentru termenul de judecată
din data de 11.05.2021, ora 13.00, sala 331,
Completul 13, în proces cu reclamantul Negru
Cosmin Ionuţ, pentru tăgadă paternitate.
l Miron Costin, cu ultimul domiciliu cunoscut
în Sat Rucăreni, com.Soveja, jud.Vrancea,
identificat cu CI seria VN, nr.336127 emisa de
SPCLEP Panciu, CNP 1800330170129, este
chemat în judecată, în calitate de chemat în
garanție și pârât la Tribunalul Brașov pentru
data de 13.05.2021, ora 09.15, sala T5, în
Brașov, B-dul.15 Noiembrie, nr.45, în dosarul
cu nr.2508/62/2015/a1 având ca obiect atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvență, în proces cu Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Braşov în calitate de reclamant.

SOMAȚII
l Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Gurahont, sub nr. 95/238/2021, posesoarea
Dragos Liliana Lucsita cu domiciliul in Arad,
str. Stupilor, nr. 15-17, bl. A31, sc. A, ap. 5, jud.
Arad a invocat dobandirea prin uzurpaciune a
dreptului de proprietate asupra imobilului
inscris in CF. 301927 Plescuta, top. 1009, casa

@Oferte serviciu
@Vânzări
Tel. 021/208.75.01
@Pierderi
Mail: micapublicitate@jurnalul.ro @Licitații
@Diverse

LICITAȚIE PUBLICĂ CU STRIGARE
Subscrisa S.C. Motiv8 Print S.R.L. – în faliment, cu sediul în localit. Reșița, str. P.
Maior, nr. 30B, sc.2, parter, jud. Caras-Severin, prin lichidator judiciar LICEV GRUP
S.P.R.L., vă facem cunoscut faptul că în data de 29.04.2021, ora 12, va avea loc la
sediul lichidatorului judiciar din Reșița, str. Horea, bl. A2, parter, jud. Caraş-Severin,
licitația publică cu strigare privind vânzarea în bloc a următoarelor bunuri mobile:
Imprimanta Konika Minolta BizHub 6500 – 1180 euro plus TVA
Gravator – CNC BZT PFE 1000 – PX – 1.280 euro plus TVA
Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar la valoarea de 50 lei, până înainte cu o zi de data licitaţiei conform procedurilor legale.
Prețurile se pot achita și în lei, la valoarea de curs valutar BNR din ziua plății. În cazul în care bunurile nu vor fi valorificate la data de 29.04.2021, următoarele licitații
vor avea loc în 13.05.2021, 27.05.2021 și 10.06.2021. Vizitarea imobilelor scoase
la vânzare se poate efectua cu o programare prealabilă. Informații suplimentare se
pot obține la telefon 0255/212.940 sau la sediul lichidatorului judiciar.
si teren in suprafata de 2488 mp, asupra carora
figureaza in CF. ca proprietari tabulari Nan
Jurca, Nan Ioan, Nan Gheorghe, Nan
Gheorghe lui Nicolae, Nan Floare, Nan Petru,
Siclau Floare, Nan Iosana cas. cu Nan
Gheorghe si Nan Dumitru. Reclamantul
sustine ca a folosit acest imobil de peste 20 de
ani in mod public, pasnic, continuu si sub
nume de proprietar. Toti cei interesati sunt
somati ca, in baza prev. Art. 130 din Decretul
Lege nr. 115/1938, de indata, sa inainteze
opozitie la Judecatoria Gurahont deoarece in
caz contrar in termen de o luna de la aceasta
publicare se va proceda la rezolvarea cererii.
l Prin cererea inregistrata sub dosar nr.
576/246/2021 privind pe petenta Iambor
Melinda domiciliata in oras Ineu, strada Stefan
Octavian- Iosif, nr. 33, judetul Arad, care solicita inscrierea dreptului de proprietate prin
uzurpaciune asupra imobilelor situate in Ineu,
inscrise in CF nr. 313525 Ineu, ne. Top. 313525,
teren in suprafata de 1000 mp, CF. 313256 Ineu
cu nr. Top. 313526 in suprafata de 280 mp, CF
nr. 313527 Ineu, nr. Top. 313527, teren in
suprafata de 5020, CF nr. 311370 Ineu, cu nr.
Top. 311370, teren in suprafata de 5800 mp,
asupra caruia figureaza ca proprietar tabular
intabulat sub B2 defuncta Pandur Suzana,
decedata la data de 03.02.1992 asupra cotei de
1/1 parte. Petenta sustine ca foloseste acest
imobil de peste 20 de ani prin jonctiunea posesiei impreuna cu antecesoarea sa, exercitand o
posesie pasnica, publica , continua si sub nume
de proprietar. In urma acesteia, in baza art. 130
din Decretul Lege nr. 115/1938 sunt somati toti
cei interesati de indata sa inainteze opozitie la
Judecatoria Ineu deoarece in caz contrar, in
termen de o luna de la aceasta ultima publicare
se va proceda la solutionarea cererii.

DIVERSE
l Azi am depus la Tribunalul București, cerere
de înregistrare a partidului politic Platforma
Național Republicană.
l Primăria Mărgău, în calitate de titular,
anunță publicul interesat asupra organizării
ședinței de dezbatere publică a alternativei
finale pentru planul “Amenajamente silvice ale
U.P. I Mărgău, U.P. III Răchițele și U.P. IV
Ponor” propus a fi amplasat în comuna
Mărgău, în data de 03.06.2021, ora 17:00, la
Căminul Cultural Mărgău, jud Cluj, în
vederea obținerii avizului de mediu conform
HG 1076/ 2004 privind stabilirea procedurii de
realizare a evaluării de mediu pentru planuri și
programe. Informații privind alternativa finală
a planului menționat, inclusiv Raportul de
mediu pot fi consultate la sediul A.P.M. Cluj,
municipiul Cluj Napoca, Calea Dorobanților
nr. 99, jud Cluj, în zilele de luni - vineri, între
orele 9:00 – 14:00.
l S.C. Blueforest Development S.R.L., titular
al planului: Amenajament silvic U.P. IV
Aninoasa cu amplasamentul în UAT Aninoasa,
anunţă publicul interesat asupra depunerii
primei versiuni a planului la APM Gorj, în
vederea obţinerii avizului de mediu. Informațiile privind varianta de plan pot fi consultate
la sediul APM Gorj - Strada Unirii, numărul
76, Tg. Jiu, Gorj zilnic, de luni până joi între
orele 8:00 – 16:30, vineri între orele 8:00 - 14:00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic în scris
la sediul APM Gorj, în termen de 18 zile de la
data publicării anunţului.
l SC Jaga Resort SRL cu sediul principal în
localitatea Pilu , nr. _45/D telefon nr.
0727353800 doreşte să opţină autorizaţie de
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mediu pentru punct de lucru din localitatea
Pilu FN unde se desfăşoară activităţile, cod
CAEN 9319 Alte activitati sportive - Pescuit
sportiv. Avînd ca principale faze ale procesului
tehnologic următoarele: Pescuit: Măsurile de
protecţie a factorilor de mediu: Apă: alimentare cu apa in scop igenico- sanitar; Aer: - Sol:
- Gstine deşeuri: Pubele; Substanţe periculoase:
nu este cazul. Observaţiile publicului formulate
în scris/informaţiile privind potenţialul impact
asupra mediului se depun/pot fi consultate la
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Arad, Splaiul Mureş, FN, telefon 0257280331;
0257280996 în timp de zece zile lucrătoare de
la data publicării prezentului anunţ
l Sandu Petre, anunţă publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de încadrare de
către A.P.M.Olt, în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru Planul Urbanistic Zonal „Hypermarket, galerie comercială
și anexe conexe” amplasat în municipiul
Caracal, str.Dragoș Vodă, nr.2D și nr.2E,
județul Olt: planul nu necesită evaluare de
mediu şi nici evaluare adecvată urmând a fi
supus procedurii de adoptare fără aviz de
mediu. Documentaţia care a stat la baza luării
deciziei etapei de încadrare şi proiectul deciziei
etapei de încadrare pot fi consultate la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din
Slatina, str.Ion Moroşanu, nr.3, judeţul Olt, în
zilele de luni-vineri, între orele 08.00-14.00,
precum şi la următoarea adresa de internet
http://apmot.anpm.ro. Publicul poate formula
comentarii privind decizia etapei de încadrare
pe care le trimite în scris Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Olt, în termen de 10 zile
calendaristice de la data publicării anunţului.

ADUNĂRI GENERALE
l Administratorul unic al Incaf S.A. Ploiești.
Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 18.05.2021, orele 14:00, la
adresa din Ploiești, str.Laboratorului, nr.15A,
clădirea C1, etaj 1, biroul nr. 9, județul
Prahova, pentru toți acționarii înregistrați în
Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de
24.04.2021. Dacă A.G.O.A.nu va fi statutară la
data de mai sus, se fixează și se consideră
convocată o a doua A.G.O.A.pentru data de
19.05.2021, orele 14:00, în același loc. Informații suplimentare la sediul Incaf SA, Ploiești,
str.Laboratorului, nr.15A, clădirea C1, etaj 1,
b i r o u l n r. 9 , j u d e ț u l P r a h o v a , n r. t e l .
0723/227.733, în ziua de joi, între orele 11:0013:00.
l Convocator: În temeiul prevederilor legii
31/1990, republicată, cu modificările ulterioare,
Administratorul unic convoacă în data de
17.05.2021 ora 12, Adunarea Generală Ordinară a acţionarilor Societății Comerciale
Centrul de Pregătire în Informatică S.A. la
sediul din Bucureşti, Str. Alexandru Averescu
nr. 8-10, et.3, Sectorul 1, pentru toți acţionarii
înregistrați în Registrul Acţionarilor la data de
01.05.2021. Ordinea de zi: 1. Prezentarea şi
aprobarea Raportului de gestiune al Administratorului, Director General pentru exerciţiul
financiar 2020; 2. Prezentarea şi aprobarea
raportului cenzorilor privind situațiile financiare ale anului 2020; 3. Prezentarea şi apro-
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barea situaţiilor financiare privind exercițiul
financiar al anului 2020; 4. Repartizarea profitului aferent exercițiului financiar 2020; 5.
Prezentarea şi aprobarea bugetului de venituri
şi cheltuieli pentru anul 2021; 6. Diverse. În
cazul în care nu se întrunește cvorumul
statutar de prezenţă, a doua adunare se
convoacă la data de 19.05.2021, în aceleași
condiţii de loc, oră şi ordine de zi.
l Administrator unic al societății comerciale
CIMEX SA, cu sediul în Tulcea, str.Taberei,
nr.FN, Jud.Tulcea, înmatriculată la Oficiul
Registrului Comerțului sub nr.J/36/78/1991,
având Codul de Înregistrare Fiscală
RO2361710, convoacă pentru data de
26.05.2021, ora 11:00, Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor la sediul din Tulcea,
str.Taberei, nr.FN. La această Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți
să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei
de 10.05.2021, stabilită ca dată de referință.
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va
avea următoarea ordine de zi: 1.Prezentarea și
aprobarea raportului de gestiune al administratorului unic pentru exercițiul financiar 2020;
2.Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare
aferente anului 2020; 3.Prezentarea și aprobarea raportului auditorului financiar independent; 4.Prezentarea și aprobarea programului
de activitate pe anul 2021; 5.Aprobarea prelungirii mandatului administratorului unic Teodor
Corneliu Gheorghiu cu 4 ani; 6.Aprobarea
prelungirii mandatului auditorului financiar
SC Expert Audit SRL cu 3 ani. 7.Diverse. În
cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru
validarea deliberărilor, Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor se reconvoacă pentru
data de 27.05.2021, ora 11:00, cu aceeași ordine
de zi. Acționarii se pot prezenta la Adunarea
Generală Ordinară a Acționarilor în nume
propriu sau prin reprezentare pe bază de
procură specială. Formularele de procuri
speciale precum și documentele care vor face
obiectul deliberărilor vor fi depuse la SC
CIMEX SA pînă la data de 24.05.2021, ora
10:00.
l Convocator: Consiliul de Andministaţie al
Aedificia Carpati S.A., cu sediul social în Bucureşti, şos. Panduri nr.94, sector 5, înregistrată în
registrul comerţului sub nr. J40/26548/1992,
CUI 2620769, în temeiul art.117 din Legea
nr.31/1990 republicată, cu completările şi modificările ulterioare, precum şi a actului constitutiv al societăţii, convoacă Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor pentru data de 17 mai
2021, ora 16, la sediul social al societăţii, cu
următoarea ordine de zi: 1. Prezentarea si aprobarea raportului de activitate al Consiliului de
Andministaţie privind activitatea exercitată în
anul 2020. 2. Discutarea şi aprobarea bilanţului
şi a situaţiilor financiare anuale, pe baza
rapoartelor prezentate de Consiliul de Andministaţie şi de auditorul financiar Exias Consultants pentru exerciţiul anului 2020. 3.
Aprobarea repartizării profitului net şi stabilirea dividendelor pe anul 2020. 4. Aprobarea
activităţii Consiliului de Andministaţie şi
descărcarea de gestiunea anului 2020. 5.
Mandatarea Consiliului de Andministaţie sa
hotărască demolarea construcţiilor din patri-

moniul societăţii uzate fizic sau a căror demolare este necesară pentru realizarea de investiţii
noi. 6. Prezentarea, discutarea şi aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a
programului de activitate pentru anul 2021. 7.
Stabilirea indemnizaţiei membrilor Consiliului
de Andministaţie si a salariului Directorului
General pentru anul 2021. 8. Mandatarea
Consiliului de Andministaţie în vederea aprobării prelungirii acordului de credit cu Banca
Română de Dezvoltare sau contractării de noi
acorduri de credit în funcţie de necesităţi. 9.
Diverse. Dacă nu vor fi îndeplinite condiţiile de
validitate la prima convocare, a doua convocare va fi stabilită pentru data de 20 mai 2021,
ora 16:00, cu aceeaşi ordine de zi şi în aceeaşi
locaţie. Preşedinte Consiliu Andministaţie ing.
Petre Badea.
l GRIRO Tower S.A. Sediul social: Bucureşti,
Calea Griviţei nr. 355-357, Bloc Turn Griro,
et.1, birou nr.5, Sector 1; J40/808/2012; C.U.I.
29591487; Capitalul social subscris şi vărsat:
3.242.865 RON, Convocare: În conformitate cu
prevederile art.117 din Legea societăţilor
nr.31/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale art.17.3. lit.a) din
Actul Constitutiv al GRIRO Tower S.A. (denumită în continuare şi „Societatea”), Administratorul Unic al Societăţii, convoacă acţionarii
Societăţii înregistraţi în Registrul Acţionarilor
la sfârşitul zilei de 12.05.2021 pentru a participa în ziua de 18.05.2021, ora 13:00, la
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ce
se va desfăşura în Sala de Consiliu, et.2 din
Clădirea Administrativă GRIRO situată în
Calea Griviţei nr. 355-357, Sector 1, Bucureşti,
care va avea următoarea ordine de zi: 1)
Prezentarea şi aprobarea Raportului de
gestiune al Administratorului Unic pentru
exerciţiul financiar aferent anului 2020. 2)
Prezentarea Raportului auditorului financiar
extern privind verificarea şi certificarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere
pentru exerciţiul financiar aferent anului 2020.
3) Aprobarea gestiunii şi descărcarea Administratorului Unic de operaţiunile efectuate în
anul 2020. 4) Prezentarea şi aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere la
31.12.2020, precum şi a modalităţii de suportare a pierderii aferente anului 2020, conform
dispoziţiilor legale aplicabile. 5) Prezentarea şi
aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al
Societăţii pentru anul 2021. 6) Aprobarea
confirmării şi a prelungirii mandatului auditorului financiar extern PRIME Audit Financial
S.R.L. pentru o durată de 3 ani, respectiv până
la data de 19.03.2024. 7) Diverse. În cazul în
care la data menţionată mai sus nu se întrunesc
condiţiile de validitate/ cvorumul de prezenţă
prevăzute de Actul Constitutiv al Societăţii, se
convoacă şi se fixează în temeiul art.118 din
Legea societăţilor nr.31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale
art.17.12. din Actul Constitutiv al Societăţii,
cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a
Acţionarilor Societăţii, pentru data de
19.05.2021, ora 13:00, in acelaşi loc, cu aceeaşi
dată de referinţă şi având aceeaşi ordine de zi
ca prima adunare. Începând cu data de
18.04.2021, ora 09:00, convocatorul, documentele şi materialele informative referitoare la
aspectele incluse pe ordinea de zi, precum şi

proiectele de hotărâri, pot fi consultate şi/sau
procurate de către acţionarii Societăţii, în zilele
lucrătoare, între orele 08.00–16.00 la/de la
sediul Societăţii. La Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze acţionarii înregistraţi în
Registrul Acţionarilor Societăţii la data de
referinţă, respectiv, 12.05.2021, în mod direct
sau reprezentaţi de către alte persoane, pe bază
de procură specială, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv. Formularul de
procură specială se poate obţine începând cu
data de 12.05.2021, ora 09:00 şi care completat
şi semnat se poate depune în original până pe
data de 17.05.2021, ora 13:00, la sediul Societăţii. Administratorul Unic al GRIRO Tower
S.A. Dl. Toma Constantin.
l În conformitate cu Legea nr.31/1990, republicată și modificată și prevederile actului
constitutiv, ale Regulamentului nr.6/2009 al
CNVM privind exercitarea anumitor drepturi
ale acționarilor în cadrul adunărilor generale
ale societăților, cu modificările și completările
ulterioare, Președintele consiliului de Administrație al SC Steaua Electrica SA, înregistrată la
ORC D-ta sub nr. J15/1022/1991, Cod Unic de
înregistrare RO932373, convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acționarilor pentru data
de 28.05.2021, ora 14.00, la sediul societății din
or. Fieni, str.Gării, nr.1, jud.Dâmbovița, pentru
toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință din 15.05.2021 și
având următoarea ordine de zi: 1.Prezentarea,
discutarea și aprobarea Raportului Consiliului
de Administrație pentru exercițiul financiar
2020 și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2020; 2.Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare și a
contului de profit și pierderi pentru exercițiul
financiar 2020; 3.Prezentarea, discutarea și
aprobarea Raportului Auditorului Financiar
pentru exercițiul financiar 2020; 4.Prezentarea,
discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și
Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2021; 6.
Aprobarea datei de 15.06.2021 ca dată de înregistrare și a ex-date 14.06.2021 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng
efectele hotărârii adunării generale; 8.Împuternicirea Președintelui de Ședință, a secretarului
de ședință pentru semnarea împreună a hotărârii AGOA și pentru a îndeplini individual și
nu împreună, orice act sau formalitate cerută
de lege pentru înregistrarea hotărârii AGOA la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul Dâmbovița, precum și pentru publicarea hotărârii AGOA conform legii. În cazul
în care la prima convocare nu se realizează
cvorumul legal și statutar de prezență,
Adunarea Generală Ordinară va avea loc în
data de 29.05.2021, la ora 10.00, în același loc
menționat pentru prima convocare. Accesul
acționarilor îndreptățiți să participe la data de
referință, la Adunarea Generală a Acționarilor,
este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane
fizice, cu actul de identitate sau, în cazul
persoanelor juridice și a acționarilor persoane
fizice reprezentate, cu împuternicirea dată
persoanei fizice care le reprezintă. Împuternicirile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte
de adunare sub sancțiunea pierderii exercițiului
dreptului de vot. De la data convocării adunării

generale sunt puse la dispoziția acționarilor la
sediul societății, situațiile financiare anuale,
raportul anual al consiliului de administrație.
Unul sau mai mulți acționari reprezentând,
individual sau împreună, cel puțin 5% din
capitalul social, au dreptul: A)De a introduce
noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale,
cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o
justificare sau de un proiect de hotărâre propus
spre adoptare de adunarea generală; B)De a
prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea
de zi a adunării generale. Drepturile prevăzute
mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace
electronice). Acționarii pot exercita drepturile
de mai sus în termen de cel mult 15 zile de la
data publicării convocării, iar dreptul prevăzut
la lit.B), cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de
data adunării. Fiecare acționar are dreptul să
adreseze întrebări privind punctele de pe
ordinea de zi a adunării generale, transmise în
aceeași modalitate ca și cea prevăzută mai sus,
în termen de 15 zile de la data publicării convocării. Documentele informative referitoare la
problemele încluse în ordinea de zi pot fi
consultate la sediul SC Steaua Electrica SA
Fieni, în fiecare zi lucrătoare, între 09:00-15:00.
Informații suplimentare se pot obține la telefon
[004]-0245/606031, fax [004]-0245/606032,
între 09:00-15:00.
l GRIRO S.A. Sediul social: Bucureşti, Calea
Griviţei nr. 355-357, Sector 1, EUID:
ROONRC.J40/240/1991, J40/240/1991; C.U.I.
RO 1576509, Capitalul social subscris de
48.134.917,50 RON, din care 45.361.077,40
RON, vărsat, Convocare: În conformitate cu
prevederile art.117 din Legea societăților
nr.31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare și ale art.17.3. lit. a) din
Actul Constitutiv al GRIRO S.A (denumită în
continuare și „Societatea”), Consiliul de
Andministaţie al Societății convoacă acţionarii
Societății înregistrați în Registrul Acţionarilor
la sfârșitul zilei de 12.05.2021 (Data de Referință) pentru a participa în ziua de 18.05.2021,
ora 14:00, la sediul Societății din București,
Calea Griviţei nr. 355-357, Sector 1 (Sala de
Consiliu, et.2 din Clădirea Administrativă
GRIRO), la Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor, care va avea urmatoarea ordine
de zi: 1) Prezentarea şi aprobarea Raportului
de gestiune al Administratorilor Societăţii
pentru exerciţiul financiar aferent anului 2020.
2) Prezentarea Raportului auditorului financiar
extern privind verificarea şi certificarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere
pentru exerciţiul financiar aferent anului 2020.
3) Aprobarea gestiunii şi descărcarea Administratorilor Societăţii de operaţiunile efectuate în
anul 2020. 4) Prezentarea şi aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere la
31.12.2020, precum şi a modalităţii de suportare a pierderii aferente anului 2020, conform
dispoziţiilor legale aplicabile. 5) Prezentarea şi
aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al
Societăţii pentru anul 2020. 6) Aprobarea
confirmarii si a prelungirii mandatului auditorului financiar extern PRIME Audit Financial
S.R.L. pentru o durată de 3 ani, respectiv până
la data de 19.03.2024. 7) Aprobarea ratificării
cuantumului și a plăților cu titlu de remune-
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rație lunară, acordate membrilor Consiliului de
Andministaţie al Societății, începând cu data
de 01.01.2020 până la data de 31.12.2020,
precum și, aprobarea remunerațiilor acordate
membrilor Consiliului de Andministaţie al
Societăţii de la 01.01.2021 până la finalul
mandatului de administrator, respectiv până la
14.05.2022. 8) Diverse. În cazul în care la data
menționată mai sus nu se întrunesc condiţiile
de validitate/ cvorumul de prezență prevăzute
de Actul Constitutiv al Societății, se convoacă
și se fixează în temeiul art.118 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările
și completările ulterioare și ale art. 17.12. din
Actul Constitutiv al Societății, cea de-a doua
Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor
Societății, pentru data de 19.05.2021, ora 14:00,
în acelaşi loc, cu aceeaşi dată de referință și
având aceeași ordine de zi ca prima adunare.
Începând cu data de 18.04.2021, ora 09:00,
convocatorul, documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe
ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri,
pot fi consultate și/sau procurate de către acţionarii Societății, în zilele lucrătoare, între orele
09:00-17:00 la/de la sediul Societății. La
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
sunt îndreptățiți să participe și să voteze acţionarii înregistrați în Registrul Acţionarilor
Societății la Data de Referință, respectiv,
12.05.2021, în mod direct sau reprezentați de
către alte persoane, pe bază de procură
specială, în conformitate cu prevederile Actului
Constitutiv al Societății. Formularul de
procură specială se poate obține începând cu
data de 12.05.2021, ora 09:00 și care completat
și semnat se poate depune în original până pe
data de 17.05.2021, ora 14:00, la sediul Societății din Bucureşti, Calea Griviţei nr. 355-357,
Sector 1. Consiliul de Administaţie al GRIRO
S.A. Efraim Naimer Președinte al Consiliului
de Andministaţie al GRIRO S.A.
l Convocator (completare a ordinii de zi a
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Casa De Bucovina- Club De Munte SA). În
conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017,
ale Legii nr. 31/1990, ale Actului Constitutiv al
societății, Consiliul de Administrație al Casa de
Bucovina - Club de Munte SA (“societatea”),
societate pe acțiuni înregistrată la Registrul
Comerțului cu nr. J33/718/1998, CUI 10376500,
cu capital social subscris și vărsat de
16.231.941,2 lei, cu sediul social în Gura
Humorului, Piața Republicii nr. 18, Județ
Suceava, cod poștal 725300 (“sediul societății”), având în vedere cererea acționarului
SIF Muntenia S.A. înregistrată cu nr.
503/06.04.2021, completează ordinea de zi a
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
(“AGOA”), convocată pentru data de
29/30.04.2021, publicată în Monitorul Oficial al
României, partea a IV-a, nr. 1238/25.03.2021 și
în ziarul Jurnalul National nr. 847(8159) din
26.03.2021, potrivit celor de mai jos. Adunarea
Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 29.04.2021, ora 10:00, la
sediul societății din Gura Humorului, Piața
Republicii nr. 18, județ Suceava, pentru toți
acționarii înregistrați în registrul acționarilor la
sfârșitul zilei de 16.04.2021 (“data de referință”). În situația neîndeplinirii condițiilor
legale și statutare de cvorum pentru ținerea
AGOA la data primei convocări, se convoacă o
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nouă AGOA pentru data de 30.04.2021, la
aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de
zi. Data de referință stabilită pentru participarea la vot a acționarilor în cadrul AGOA
rămâne valabilă. Ordinea de zi completată a
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
societății este următoarea: 1. Prezentarea și
aprobarea situațiilor financiare anuale ale
societății pentru anul 2020 pe baza raportului
întocmit de Consiliul de Administrație al Casa
de Bucovina Club de Munte SA și a raportului
întocmit de auditorul financiar 3B Expert
Audit SRL. 2. Aprobarea acoperirii pierderii
nete înregistrate în exercițiul financiar 2020, în
sumă de 1.971.774 lei, conform propunerii
Consiliului de Administratie. 3. Aprobarea
descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație al Casa de Bucovina Club de Munte
SA pentru exercițiul financiar 2020. 4. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și
chetuieli al societății pentru exercițiul financiar
2021. 5. Stabilirea remunerației membrilor
Consiliului de Administrație pentru anul 2021.
6. Aprobarea Politicii de remunerare a conducătorilor societății (administratori și director),
în conformitate cu prevederile art. 92 indice 1
din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de
instrumente financiare și operațiuni de piață. 7.
Aprobarea datei de 25.05.2021 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 86
alin.1 din Legea 24/2017, respectiv a datei de
24.05.2021 ca ex-date, așa cum este aceasta
definită în Regulamentul ASF nr. 5/2018. 8.
Împuternicirea domnului Ion Romică Tamaș,
care la rândul lui poate împuternici alte
persoane, să semneze toate documentele și să
facă toate demersurile necesare pentru înregistrarea la ORC a hotărârilor luate în ședința
AGOA convocată prin prezentul convocator. 9.
Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie, cu un mandat egal cu perioada
ramasa pana la expirarea mandatului predecesorului sau, respectiv de la data 01.05.2021
pana la data de 28.04.2024, ca urmare a demisiei domnului Constantin Mircea. 10. Imputernicirea doamnei Topor Elena Daniela pentru
semnarea, din partea Societatii, cu administratorul numit membru al Consiliului de Administratie, a Contractului de administrare in forma
aprobata si pentru membrii Consiliului de
Administratie in functie. Precizări suplimentare privind ședința AGOA. Dreptul acționarilor de a formula propuneri de candidați
pentru poziția de membru în Consiliul de
Administrație. Acționarii pot transmite propuneri privind candidaturi pentru poziția de
membru în Consiliul de Administrație până cel
mai târziu la data de 20.04.2021, ora 12:00. Vor
fi luate în considerare doar propunerile însoțite
de documente/ copii ale unor documente care
să permită stabilirea identității acționarului
care a transmis propunerea și care sunt însoțite
și de informații privind numele, localitatea de
domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţia de administrator
al societății. Candidaturile vor fi trimise prin
posta/curier/e-mail la sediul societății, respectiv
la adresa actionari@bestwesternbucovina.ro in
format pdf caruia i s-a incorporat, atasat sau i
s-a asociat logic o semnătură electronică cu
respectarea condițiilor prevăzute de Legea
nr.455/2001. Lista cuprinzand informații cu
privire la numele și calificarea profesională a
persoanelor propuse pentru poziția de membru

in Consiliul de Administrație se va af la la
dispoziția acționarilor, la sediul societății și este
publicată pe site-ul societății www.bestwesternbucovina.ro, și poate fi completată până la data
limita de depunere a dosarelor. În data de 20
aprilie 2021 Societatea va actualiza formularele
de împuternicire specială și buletinele de vot
prin corespondență cu informații privind
candidații pentru poziția de membru in Consiliul de Administrație. Participarea la AGOA
prin reprezentant. Împuternicirea specială
pentru punctul 9 de pe ordinea de zi va fi
depusă/transmisă într-un plic închis având
înscrisă mențiunea “împuternicire vot secret”.
În cazul transmiterii acesteia prin e-mail, acționarul va transmite două e-mailuri distincte,
menționand corespunzator la subiect caracterul
secret al votului respectiv. Votul prin corespondență. Buletinul de vot prin corespondență
pentru punctul 9 de pe ordinea de zi va fi
depus/transmis într-un plic închis având
înscrisă mențiunea “vot secret”. În cazul transmiterii acestuia prin e-mail, acționarul va
transmite două e-mailuri distincte, menționand
corespunzator la subiect caracterul secret al
votului respectiv. Celelalte instrucțiuni de
participare și de vot cuprinse în convocarea
publicată în Monitorul Oficial al României,
partea a IV-a, nr. 1238/25.03.2021 și în ziarul
Jurnalul National nr. 847(8159) din 26.03.2021,
raman neschimbate. Mircea Constantin, Președinte al Consiliului de Administrație.
l SC Transporturi Auto Filaret SA, Str.
Spataru Preda nr.7A, sector 5, Bucureşti. înregistrata sub nr. J40/696/1991, CUI RO 401452,
În conformitate cu prevederile Legii nr.31/190
privind societăţile comerciale cu modificările şi
completările ulterioae şi în conformitate cu
pevederile Actului Constitutiv, SC Tranporturi
Auto Filaret SA, prin Chiriac Laurian
Constantin în caltate de Administrator Unic,
Convocator: Adunarea Generala Ordinară a
Acţionarilor în data de 28.04.2021, ora 13,30 la
sediul societăţii în sala de protocol, pentru toţi
acţionarii înscrişi in Registrul Acţionarilor
până la data de 31.12.2020, zi stabiliă ca dată
de referinţă. Adunarea Ordinară a Acţionarlor
are următoarea ordine de zi: 1. Prezentarea,
discutarea şi aprobarea Raportului de gestiune
al administratorului unic pentru exerciţiul
financiar al anului 2020. 2. Prezentarea, discutarea şi aprobarea Raportului de gestiune al
cenzorilor pentru exerciţiul financiar al anului
2020. 3. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea
bilanţului contabil, a contului de profit şi
piedere şi a celorlalte situaţii financiare anuale
întocmite pentru exerciţiul financiar al anului
2020. 4. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli şi a planului
de investiţii pe anul 2021. 5. Aprobarea reducerii numărului de persoane desemnate şi care
au specimenului de semnătură cu privire la
semnătura pe documentele bancare de la doua
semnături la o singură semnătură. 6. Aprobarea schimbării persoanei desemnate şi a
specimenului de semnătură a acesteia cu
privire la semnătura pe documentele bancare.
7. Aprobarea schimbării persoanei desemnate
şi a specimenului de semnătură a acesteia cu
privire la semnătura pe documentele financiare
trezorerie. 8. Aprobarea schimbării persoanei
desemnate care are dreptul de a depune şi
ridica documente bancare şi numerar. 9. Revo-
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care cenzori şi numire cenzori. 10. Schimbarea
mandatelor şi menţinerea remuneraţiei pentru
cenzorii societăţii. 11. Aprobarea si împuternicirea Administratorului unic de a putea acorda
ocazional împrumuturi angajaţilor pentru
nevoi personale. 12. Aprobarea şi împuternicirea Administratorului unic de a accesa/atrage
fonduri europene şi/sau naţionale (rambursabile, parţial rambursabile, nerambursabile) în
funcţie de programele acestor fonduri, pentru
modernizare şi extinderea societăţii; împuternicirea administratorului unic de a negocia,
semna contracte de colaborare/consultant în
vederea accesării/atragererii de fonduri pentru
modernizare şi extinderea societăţii. 13. Aprobarea prelungirii liniei de credit de la Alpha
Bank Romania SA, inclusiv comisioanele
aferente, fara a modifica garantiile constituite
la semnarea contractelor de credit/liniei de
credit, acestea fiind: a) ipoteca asupra imobilului constând în teren intravilan, categoria de
folosinţă curţi construcţii, şi construcţiile
aferente situat în str. Spătaru Preda nr.9,
sector 5, Bucureşti, având nr. cadastral 201934
si inscris in CF 201934 a Biroului de Carte
Funciar sector 5 Imobilele au fost dobandite
astfel: -terenul în baza certificatului de Atestare
a Dreptului de Proprietate asupra terenului
seria M09 nr.0229 din data de 12.01.1994 emis
de Ministerul Transporturilor; -constructiile în
baza Legii 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome şi
societăţi comerciale conform Hotărârii Guvernului nr.1264 din data de 08.12.1990 şi a Protocolului de predare-primire nr.1742 din data de
26.03.1991 şi a anexelor la acesta. b) ipoteca
mobiliară asupra Creantelor din Polita de
asigurare privind imobilul ipotecat menţionat
la lit.a) precum şi din orice alta poliţa/contract
de asigurare care o modifică, reînnoieşte sau o
înlocuieşte pe aceasta. c) ipoteca mobiliara
asupra soldurilor creditoare prezente si viitoare
in lei si valuta ale conturilor curente ale SC
Transporturi Auto Filaret SA deschise la Alpha
Bank Romania SA. d) bilet la ordin “in alb”
emis de SC Transporturi Auto Filaret SA pe
care banca poate sa il completeze la data
scadenţei sau în orice moment, cu suma corespunzătoare. 14. Împuternicirea Administratorului unic de a semna orice document/contract/
act adiţional/ decaraţie de schimbare/ acceptarea schimbari/garantii imobiliare şi/sau mobiliare la acordarea unui credit bancar/linie de
credit cu garantii reale si/sau fara garantii reale
sau cu facilitati fiscale de la STAT, cu şi/sau de
la Alpha Bank Romania SA/ Banca Comerciala Romana SA şi/sau de la orice institutie
bancara şi/sau financiara. 15. Împuternicirea
administratorul societăţi Chiriac Laurian
Constantin sa hotărască şi să semneze in
numele si pentru societate: a) contractarea de
orice tip de credit/credite ( inie de credit, credit
de investiţii, scrisoare de garanţie bancara, etc);
b) garantarea creditelor cu orice bun deţinut de
societate, contractarea de garantie FNGCIMM,
ipotecarea oricarui bun detinut de societate,
etc; 16. Împuternicirea administratorul societăţi Chiriac Laurian Constantin sa hotărască şi
să semneze în numele si pentru societate
contractele de credit şi contractele de garantie
cu privire la contractarea a unei linii de credit
IMM Invest; a) capital de lucru cu aportul
subscrisei de 15% din valoarea creditului; b)
investiţii cu aportul confirmat al subscrisei de

45,1% din valoarea confirmată a investiţiei în
suma de 201.000 lei 17. Împuternicirea administratorul societăţii Chiriac Laurian
Constantin să semneze în numele şi pe seama
societăţii contractele de credit şi contractele de
garanţie reală imobiliară /mobiliară, eventualele acte adiţionale la acesta şi toate celelalte
contracte de garanţie, biletul la ordin emis de
catre Societate, precum şi orice alte documente
şi acte aditionale necesare pentru ducerea a
îndeplinire a prezentei hotărâri, inclusiv să
semneze toate notificările, adresele, cerile de
tragere, având ca obiect facilitatea de credit sus
menţionată chiar dacă nu au fost expres stipulate, semnatura fiind opozabila Societăţii. 18.
Se împuterniceste Administratorul Unic: a) să
duca la indeplinire Hotărârea AGAO; b) de a
purta negocieri, a decide, a stabili preţul la
valoarea cea mai avanatajoasă pentru societate, a semna contractul de vanzare cumpărare
pentru următoarele bunuri: -terenul şi
construcţiile aferente situat în str. Spataru
Preda nr.9, sector 5, Bucureşti, având nr. cadastral 201934 şi înscris in CF 201934 a Biroului
de Carte Funciar sector 5; Acţionarii pot participa la şedinta Adunării Generale Ordinare
direct, prin simpla probă a identităţii acestora
făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu
actul de idenitate sau prin reprezentanţi în
baza unei procuri speciale. Materialele supuse
dezbaterii şi formularele de procuri speciale
sunt disponibile la biroul acţionariat al societăţii începând cu data de 15.04.2021 între orele
10,00-16,00, dar pot fi obtinute de acţionari la
cererea acestora prin fax, email sau poştă.
Procurile completate în trei exemplare vor fi
depuse în original la sediul societăţii până la
data de 25.04.2021. În cazul în care la data de
28.04.2021 nu se întruneşte cvorumul prevăzut
de lege necesar adoptării hotărârilor Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor, aceasta va
avea loc in data de 29.04.2021, ora 16:00 în
acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi. Administrator Unic Ing. Chiriac Laurian Constantin.

LICITAȚII
l Primaria Municipiului Oradea organizeaza:licitatie publica cu plic inchis.1)Informatii
privind concesionarul:Primaria Municipiului
Oradea, cu sediul in:mun.Oradea-410100, P-ta.
Unirii nr.1, jud.Bihor, Cod fiscal:RO35372589,
tel: 0259/408812; 0259/437.000, int.223;
fax:0259/436.276; E-mail: primarie@oradea.ro.
2) Informatii privind obiectul licitatiei:Concesionare 2 parcele de teren, cu suprafata de
250mp-fiecare, situate in Oradea Cartierul
Tineretului, in vederea construirii de locuinte
familiale-Sesiune a-XIII-a. 3)Data limita de
depunere a ofertelor:05.mai.2021, ora:10:00, la
sediul cocesionarului. 4)Data desfasurarii
sedintei de deschidere a ofertelor cu documentele de calificare: 06.mai.2021, ora: 10:00. 5)
Data desfasurarii sedintei de deschidere a
ofertelor financiare:06.mai.2021, ora: 13:30. 6)
Documentatia de atribuire gasiti accesand siteul:www.oradea.ro, sectiunea-licitatii.
l Primaria Municipiului Oradea organizeaza:licitatie publica cu plic inchis.1)Informatii
privind vanzatorul:Primaria Municipiului
Oradea, cu sediul in:mun.Oradea-410100, P-ta.
Unirii nr.1 jud.Bihor, Cod fiscal:RO35372589,
tel:0259/408812; 0259/437.000, int.223;

ANUNȚURI
fax:0259/436.276; E-mail: primarie@oradea.ro.
2) Informatii privind obiectul licitatiei:Vanzare
2(doua) parcele de teren, proprietate privata
a:Municipiului Oradea, conform caietului de
sarcini, situate in:Oradea, identificate cu nr.
cadastrale.209044 si nr.top.3703/3. 3)Data
limita de depunere a ofertelor:05.mai.2021,
ora:10:00, la sediul vanzatorului. 4)Data desfasurarii sedintei de deschidere a ofertelor cu
documentele de calificare:06.mai.2021,
ora:14:00. 5)Data desfasurarii sedintei de
deschidere a ofertelor financiare: 06.mai.2021,
ora:14:30. 6)Documentatia de atribuire gasiti
accesand site-ul:www.oradea.ro, sectiunea-licitatii.
l Par Rom SRL-in faliment prin lichidator
judiciar Via Insolv SPRL scoate la vânzare prin
licitaţie publică in data de 23.04.2021, ora
14:00, teren extravilan - 5.887 mp situat in
Costinesti, parcela A314/20/1/1, nr. Cadastral
10.156, CF 10.383, jud. Constanta pornind de
la pretul de 124.130,37 lei fara TVA , teren
extravilan - 8.038 mp situat in Costinesti,
parcela 314/18/1/1, nr. Cadastral 920, CF 1132,
jud. Constanta pornind de la pretul de
169.543,92 lei fara TVA, teren extravilan 570mp situat in Costinesti, parcela
314/18/1/2/2, nr. Cadastral 918/2, CF 10248,
jud. Constanta pornind de la pretul de
24.221,08 lei fara TVA. Regimul de taxare se
stabileste conform prevederilor fiscale in
vigoare. Persoanele interesate vor cumpăra
caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar
şi vor depune documentele de participare la
licitaţie pana la data de 22.04.2021, ora 14.00.
Licitatia va avea loc la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244
519800.
l Muzeul Orașului Oradea -Complex Cultural,
cu sediul în mun.Oradea, P-ța Emanuil Gojdu,
nr.39-41, jud.Bihor, Cod fiscal: RO39170892,
tel: 0730/018.046; E-mail: office@muzeulmoo.ro
organizează licitație publică deschisă cu ofertă
în plic pentru închirierea următoarelor spații
cu altă destinație decât aceea de locuință,
administrate de Muzeul Orașului Oradea
-Complex Cultural: -Un spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Cetatea
Oradea, în suprafață de 660,75mp (spațiu corp
G), conform caietului de sarcini, administrat
de către Muzeul Orașului Oradea-Complex
Cultural și aparținând domeniului public al
Primăriei Municipiului Oradea,
H.C.L.310/31.03.2021 și temeiului legal:
O.U.G.57/03.07.2019. -Un spațiu cu altă destinație decât acea de locuință, situat în Cetatea
Oradea, în suprafață de 1.026,81mp (spațiu
corp H), conform caietului de sarcini, administrat de către Muzeul Orașului Oradea-Complex
Cultural și aparținând domeniului public al
Primăriei Municipiului Oradea, H.C.L
310/31.03.2021 și temeiului legal:
O.U.G.57/03.07.2019. -Un amplasament cu
destinația de Festivaluri-Târguri-Expoziții și
alte asemenea, situat în Cetatea Oradea, Parc
Șanț Est, în suprafață de 1.600mp, conform
caietului de sarcini, administrat de către
Muzeul Orașului Oradea-Complex Cultural și
aparținând domeniului public al Primăriei
Municipiului Oradea, H.C.L.309/31.03.2021 și
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temeiului legal: O.U.G.57/03.07.2019. Data
limită de depunere a ofertelor: 05.05.2021, ora
16.00. Data desfășurării ședinței de deschidere
a ofertelor: 06.05.2021, ora 10:00. Documentația de atribuire o gasiți accesând site-ul www.
muzeulmoo.ro.
l Subscrisa Evrika Insolvency IPURL reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan
Aurel, in calitate de lichidator judiciar al Parafilm SRL, desemnat prin 4080 din data de
13.10.2020, pronuntata de Tribunalul Bucuresti- Sectia a VII-a Civila in dosar nr.
33998/3/2019, anunta scoaterea la vanzare a
bunului mobil aflat in proprietatea Parafilm
SRL, constand in mijloc de transport marca
mijloc de transport marca Brenderup 17, Utilit a r a F u r g o n , n r. d e i d e n t i f i c a r e
UH20001781N601940, anul fabricatiei 2001, in
valoare de 990 euro exclusiv TVA. Vanzarea
bunului mobil apartinand societatii falite se va
organiza in data de 22.04.2021 ora 14:00, prin
licitatie publica cu strigare. In cazul in care
bunul mobil nu se va adjudeca la termenul de
licitatie stabilit, se vor organiza alte 4 (patru)
licitatii saptamanale in datele de 29.04.2021,
06.05.2021, 13.05.2021 si 20.05.2021 la aceeasi
ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii. Locul de
desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea
Voda, nr.35, bl. M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se
vor depune documentele de inscriere la licitatie
mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana
in preziua licitatiei, ora 12:00. Date despre
starea bunului, pretul acestuia, conditiile de
inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de
sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. Caietele
de sarcini se pot achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda,
nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3. Costul unui
caiet de sarcini este de 300 lei exclusiv TVA.
Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie. Relatii
suplimentare se pot obtine la tel. 021.227.28.81.
l Anunț, privind concesionarea prin licitație
publică a unui teren, proprietate privată a
Municipiului Galați, situat în str. Movilei, nr.
97A. 1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau
adresa de e-mail a persoanei de contact: Municipiul Galați - cod fiscal 3814810, Str.
Domnească, nr. 54, Tel: 0236/307.718, Fax:
0236/461.460, E-mail: contracte.teren@primariagalați.ro; 2. Informaţii generale privind
obiectul concesiunii, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Teren intravilan, în suprafață de 180
mp, situat în str. Movilei, nr. 97A, se identifică
în Cartea funciară a municipiului nr. 126401,
nr. cadastral 126401. Conform Certificatului de
Urbanism nr. 742/20.07.2020 terenul se concesionează în vederea edificării unui imobil - spațiu
comercial și birouri. Concesionarea se face
conform O.U.G. 57/2019 şi conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 102 din data de
24.02.2021; 3. Informaţii privind documentaţia
de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire: docu-

mentaţia de atribuire se poate ridica de la
sediul Primăriei Municipiului Galați, Serviciul
Închirieri, Concesiuni și Vânzări Terenuri,
Cabinete Medicale, str, Domnească, nr. 54. 3.2.
Denumirea şi adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din documentaţia de
atribuire: Serviciul Închirieri, Concesiuni și
Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale, str.
Domnească, nr. 54. 3.3. Costul şi condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde
este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 30 de lei, se
poate achita cu numerar la caseria Primăriei.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:
14.04.2021, ora 12.00 (între data limită pentru
solicitare clarificări şi data limită de depunere
a ofertelor trebuie să fie minim 5 zile lucrătoare); 4. Informaţii privind ofertele: persoană
de contact: Mardare Petru Eugen sau Chițu
Laura Iulia. 4.1. Data limită de depunere a
ofertelor: 21.04.2021, ora 12:00. (între data
publicării anunţului şi data limită de depunere
a ofertelor trebuie să fie minim 20 zile calendaristice). 4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Municipiului Galați, str.
Domnească, nr. 54, Registratura Generală. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: un exemplar; 5. Data şi locul la
care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 23.04.2021, ora 10:00, la sediul
Primăriei Municipiului Galați, str. Domnească,
nr. 54; 6. Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a
instanţei competente în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Tribunalul Municipiului Galați, str. Brăilei, nr.

153, jud. Galați, tel: 0236.412130, email: tr-galați-comunicare@just.ro.
l 1. Informaţii generale privind concedentul, în
special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail ale persoanei de contact: Comuna
Rediu,Cod Fiscal 2613117,cu sediul în Com.
Rediu, Str. Centrul Civic, Nr.17, Jud. Neamț,
tel.fax 0233/299021, e-mail burleatiti@yahoo.
com. Persoană de Contact: Burlea Alexandru.
2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: organizează licitație publică conform prevederilor
O.U.G. nr.57/2019 și a H.C.L. nr. 13/31.03.2021,
în vederea concesionării unor suprafețe de
teren– pășuni cpmunale, aparținând domeniului public al Comunei Rediu, județul Neamț,
după cum urmează: -S1= 1,5462ha, situat în
sola Cieri 2, C.F. 51.523; –S2= 2,430ha, situat
în sola Bardău, C.F. 51.524; –S3= 24,1753ha
situat în sola Butuc 2, CF 51.530; –S4= 9,00ha,
situat în sola Cioate, CF 51.5333; –S5= 1,139ha,
situat în sola Ciero, CF 51.525; 3. Informaţii
privind documentaţia de atribuire: se regăsesc
în caietul de sarcini: 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documentaţiei de
atribuire: de la sediul Primăriei Rediu. 3.2.
Denumirea şi adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din documentaţia de
atribuire: Compartimentul ”Achiziții Publice”
din cadrul Primăriei Rediu cu sediul în satul
Rediu, Str. Centru Civic nr.17,comuna Rediu,
județul Neamţ. 3.3. Costul şi condiţiile de plată

pentru obţinerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.54/2006: preţul caietului de sarcini este de 500 lei, bani care se vor
achita la casieria primăriei. 3.4. Data limită de
solicitare a clarificărilor: 23.04.2021, ora 16:00.
4. Informaţii privind ofertele: -. 4.1. Data limită
de depunere a ofertelor: 06 mai 2021, ora 16:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
sediul Primăriei Rediu, din satul Rediu, Str.
Centru Civic nr.17, comuna Rediu, jud. Neamț.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: -un singur exemplar. 5.
Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa
publică de licitație: 8 mai 2021, ora 10:00, la
sediul Primăriei Rediu, din satul Rediu, Str.
Centru Civic nr.17,comuna Rediu, jud. Neamț.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon,
telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul
Neamț cu sediul în municipiul Piatra Neamț,
B-dul Decebal nr.5, cod poștal: 610012, Jud.
Neamt, tel.: 0233-212717, fax: 0233-235655,
e-mail: tr-neamt-scivil@just.ro.

PIERDERI
l Nicolescu Andra Raluca declara pierduta si
nula Diploma de Bacalauret emisa de Colegiul
Economic “Virgil Madgearu” Ploiesti in 2008.
l Declar pierdut Certificat de Inregistrare a
Cabinetului Individual de Psihologie Augustinov Ecaterina-Ianca, cod cabinet 1TM6977,
data eliberarii 10.03.2017.

