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OFERTE SERVICIU
l VERITA International School in Bucharest is
looking to appoint a Primary School Teacher to
work within a creative and integrative school.
Qualifications: Bachelor’s Degree in a related field;
Master Degree is a plus; Teacher Certificate of
Qualification; minimum 2 years prior experience in
schools; an excellent command of written and
spoken English. Attractive salary. Phone:
0756.622.570.
l Consiliul Local al Oraşului Zărneşti, jud.Braşov
în calitate de autoritate tutelară organizează prin
Comisia de selecţie desemnată prin H.C.L.
nr.91/2019, la sediul Primăriei Oraşului Zărneşti
evaluarea/selecţia prealabilă în vederea desemnării
unui membru în Consiliul de administraţie al S.C.
Compania de Servicii Publice SRL Zărneşti.
Condiţiile de participare şi conţinutul dosarului
pot fi accesate pe site-ul Primăriei Oraşului
Zărneşti. Dosarele se pot depune până la data de
13.05.2021, ora 17:00, la Comp.RU din cadrul
Primăriei Oraşului Zărneşti. Informaţii suplimentare se pot obţine la nr.de tel.0268/515.777, int.123.
l Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER , cu sediul în localitatea București str. Calea Griviței, nr.343, sector 1,
organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor
contractuale vacante, de: 1 post expert IA cu
specialitatea : SCB . Condiții: - studii superioare de
specialitate, - vechime in specialitate 7 ani.
Concursul se va desfășura în data de 12.05.2021
ora 09:00 la sediul CENAFER , din Calea Griviței
nr. 343 sector 1. Data limită de depunere a dosarelor : 05.05.2021, ora 15:00. Informații suplimentare pe pagina de internet: www.cenafer.ro.
Persoana de contact : doamna Nica Rozalia , tel.
0758.886.009
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Buzău organizează concurs în data de 10.05.2021
(proba scrisă) şi 14.05.2021 (interviu) pentru
ocuparea unui post vacant de consilier cadastru
gradul II și a unui post vacant de referent treapta
II cu încadrare pe perioadă nedeterminată. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale
prevăzute de art.3 din Hotărârea Guvernului
nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Dosarele de înscriere se depun până la data
de 28.04.2021, ora 16:30, la sediul instituţiei.
Detalii privind condiţiile specifice, bibliografia şi
tematica de concurs sunt disponibile pe pagina
oficială www.ocpibz.ro. Informaţii suplimentare se
obţin la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Buzău din Buzău, b-dul Nicolae
Bălcescu, nr.48, Biroul Juridic , Resurse Umane,
Secretariat și Petiții, telefon 0238/711.036.
l Primăria Ciocănești, cu sediul în comuna Ciocănești, sat Ciocănești, Strada Cantacuzino, nr.79,
județul Dâmbovița, organizează concurs pentru

ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: șofer
buldoexcavator II, Compartiment Administrativ-Gospodăresc, conform H.G.nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel: -Proba practică
în data de 10.05.2021, ora 13:00; -Proba interviu în
data de 12.05.2021, ora 14:00. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -învățământ general obligatoriu/școală profesională; -vechime în muncă: 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 Primăriei Ciocănești, județul Dâmbovița. Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei Ciocănești, persoană
de contact: Viorica Mânzu, telefon 0245/261.336,
e-mail: primaria_ciocanesti@yahoo.co.in.
l Serviciul Public de Gospodărie Comunală al
Orașului Băile Herculane: cu sediul în localitatea
Băile Herculane, Str.M.Eminescu, nr.10, județul
Caraș Severin, organizează în baza
H.G.nr.286//2011 concurs pentru ocuparea unor
funcții contractuale vacante în cadrul Compartimentului Prestări Servivicii. Pentru participarea la
concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: Muncitor calificat II (zidar
rosar-tencuitor) -1 post: -studii medii/profesionale;
-certificat/diplomă de calificare; -vechime în
muncă minim -5 ani. Muncitor necalificat -1 post:
-studii generale/medii; -vechime în muncă
minim -3 ani. Concursul se va desfășura astfel:
-Proba scrisă în data de 10.05.2021, ora 10:00;
-Proba interviu în data de 13.05.2021, ora 10:00.
Data limită pentru depunerea dosarelor este:
28.04.2021, ora 14:00, la sediul Serviciului Public
de Gospodărie Comunală al Orașului Băile Herculane. Relaţii suplimentare la sediul: Serviciul
Public de Gospodărie Comunală al Orașului Băile
Herculane, persoana de contact Iliescu Veronica
-telefon 0255/560.439.
l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Gorj organizează concurs în
data de 11.05.2021, ora 10:00 (proba scrisă) şi
14.05.2021 (proba de interviu), la sediul instituţiei
din mun.Tg-Jiu, strada Siretului, nr.24, pentru
ocuparea unui post vacant corespunzător unei
funcţii contractuale de execuţie de medic primar la
Centrul de plasament destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor cu dizabilităţi din cadrul Complexului de servicii comunitare pentru copilul cu
handicap Tg.Jiu. Condiţii specifice necesare pentru
ocuparea postului scos la concurs: - absolvent(ă) cu
studii superioare de lungă durată, profilul „medicină” și specializarea „medicină generală”, „pediatrie”, „neurologie”, ”psihiatrie” sau ”medicină de
familie”, - posesor de certificat care să ateste obținerea titlului de medic primar, - posesor de certificat de membru al Colegiului Medicilor din
România, însoțit de avizul anual valabil, - vechime
în specialitatea studiilor - nu este cazul. Înscrierile
la concurs se fac în perioada 14.04.2021-

27.04.2021, inclusiv, ora 16:30, la sediul instituţiei
– Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru
funcţia publică. Relaţii suplimentare la telefon
0253212518 sau la camera nr.36 - sediul
D.G.A.S.P.C. Gorj. Persoana de contact: Berlescu
Flabelia-Patricia, consilier, grad profesional superior la Serviciul resurse umane, salarizare şi pentru
funcţia publică - secretar comisie concurs,
tel.0253212518, resurseumane@dgaspcgorj.ro.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Ilfov organizează, în temeiul H.G.nr.286/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, concurs
pentru ocuparea unor posturi vacante contractuale
pe perioadă nedeterminată de timp, repartizate de
la bugetul din venituri proprii -activitate curentă,
corespunzător funcţiilor contractuale de execuție
din cadrul Oficiului de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Ilfov, după cum urmează: -1 post de
Consilier juridic gradul IA în cadrul Serviciului
Juridic, Resurse Umane, Secretariat și Petiții
-Compartimentul Juridic. Cerinţele specifice
pentru ocuparea postului: -Studii de specialitate:
studii universitare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență: profilul: ştiinţe juridice/drept,
specializarea: drept; -Vechime în specialitatea
studiilor: minim 6 ani și 6 luni; -Muncă în echipă;
-Capacitate de asimilare rapidă a informațiilor noi;
-Rezistență la stres, flexibilitate, atenție la detalii,
minuțiozitate, perseverență; -Comportament
profesional integru și conduită ireproșabilă;
-Cunoştinţe operare calculator: pachetul Microsoft
Office. -1 post de Consilier juridic gradul II în
cadrul Serviciului Juridic, Resurse Umane, Secretariat și Petiții -Compartimentul Juridic. Cerinţele
specifice pentru ocuparea postului: -Studii de
specialitate: studii universitare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licență: profilul: ştiinţe
juridice/drept, specializarea: drept; -Vechime în
specialitatea studiilor: minim 6 luni; -Muncă în
echipă; -Capacitate de asimilare rapidă a informațiilor noi; -Rezistență la stres, flexibilitate, atenție la
detalii, minuțiozitate, perseverență; -Comportament profesional integru și conduită ireproșabilă;
-Cunoştinţe operare calculator: pachetul Microsoft
Office. Data limită de depunere a dosarelor de
concurs este 29.04.2021, inclusiv, orele 16.30, la
sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov. (zilnic luni-joi între orele 08:00-16:30,
vineri 08:00-14:00). Concursul se va desfăşura la
sediul O.C.P.I.Ilfov, Şos.Kiseleff, nr.34, sector 1,
București. Proba scrisă: în data de 10.05.2021, ora
10:00; Interviul: în data de 13.05.2021, de la ora
10:00. Date de contact: telefon 021.224.60.85
-Biroul Resurse Umane, Secretariat și Petiții
(int.173/126); e-mail: if@ancpi.ro. Temei legal:
art.7, alin.(4) din H.G.nr.286/2011, cu modificările
şi completările ulterioare.
l Primăria Ștefăneștii de Jos cu sediul în șos.
Ștefănești nr.116, comuna Ștefăneștii de Jos, județ
Ilfov organizează în data de 12.05.2021 concurs
recrutare pentru postul de Inspector de speciali-
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tate- Compartiment Monitorizare Unități de Învățământ. Condiţii de participare: studii superioare
absolvite cu diplomă de licență, vechime în muncă
5 ani. Dosarele se depun la sediul Primăriei în
termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării
anunțului, respectiv de la data de 14.04.2021 până
la data de 27.04.2021, ora 15:00. Alte informaţii
pot fi obţinute la nr. de telefon 021-361.35.29
-Grigore Georgiana Adriana- Referent Asistent
Primăria Ștefăneștii de Jos, email office@primariastefanesti.ro.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Constanța, cu sediul în Mun. Constanța, str. Mihai
Viteazu nr.2B, jud. Constanța organizează, în
temeiul H.G. nr.286/2011, modificată și completată, concurs pentru ocuparea unor posturi
vacante, încadrare pe perioadă nedeterminată
corespunzător funcțiilor contractuale de execuție,
după cum urmează: •Serviciul Juridic, Resurse
Umane, Secretariat și Petiții: 1 post consiliergradul IA. Cerinţele postului: -studii de specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă, specializarea drept, administraţie publică, științe economice; -vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupării postului:
minim 6 ani și 6 luni; -cunoștințe operare PC.
•Serviciul Economic: 1 post consilier- gradul II.
Cerinţele postului: -studii de specialitate: studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de
licenţă, specializarea științe economice; -vechime
în specialitatea studiilor necesare ocupării postului:
6 luni; -cunoștințe operare PC. •Serviciul
Cadastru- Biroul Fond Funciar: 1 post consilier
cadastru gradul IA. Cerinţele postului: -studii de
specialitate: studii universitare cu licență sau
absolvite cu diplomă– specializarea cadastru,
geodezie, topografie, măsurători terestre și
cadastru; -vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 6 ani și 6 luni;
-cunoștințe operare PC. Candidații vor depune
dosarele de participare la concurs până la data de
28.04.2021 inclusiv, ora 16:30 la sediul OCPI
Constanța, secretariat. Concursul se va desfășura
astfel: Proba scrisă: -11.05.2021, ora 10:00; Interviul: -17.05.2021, ora 10:00.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Constanța, cu sediul în Mun. Constanța, str. Mihai
Viteazu nr.2B, jud. Constanța organizează, în
temeiul H.G. nr.286/2011, modificată și completată, concurs pentru ocuparea unor posturi
vacante, pentru implementarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, corespunzător
funcțiilor contractuale de execuție din cadrul
Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Constanța, cu încadrare pe perioadă determinată
de 36 de luni, după cum urmează: •Serviciului
Cadastru, Biroul Înregistrare Sistematică: -1 post
consilier cadastru gradul I. Cerinţele postului:
studii de specialitate: studii universitare de lungă
durată, absolvite cu diplomă- specializarea
cadastru, geodezie, topografie, măsurători terestre;

vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupării postului- minim 3 ani și 6 luni; cunoștințe
operare PC. -1 post consilier cadastru gradul II.
Cerinţele postului: studii de specialitate: studii
universitare de lungă durată, absolvite cu diplomăspecializarea cadastru, geodezie, topografie, măsurători terestre; vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupării postului- minim 6 luni; cunoștințe operare PC. Candidații vor depune dosarele
de participare la concurs până la data de
28.04.2021 inclusiv, ora 16:30 la sediul OCPI
Constanța, secretariat. Concursul se va desfășura
astfel: Proba scrisă: -11.05.2021, ora 10:00; Interviul: -17.05.2021, ora 10:00. Relații suplimentare:
la sediul OCPI Constanța, Mun Constanța, str.
Mihai Viteazu nr.2B, telefon 0241/488625, e-mail:
ct@ancpi.ro și pe site-ul www.ocpict.ro.
l Institutul Naţional de Statistică organizează
concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale
vacante de execuție necesare desfășurării Recensământului populației și locuințelor din România în
anul 2021, pe perioadă determinată MAI 2021- 30
Noiembrie 2023: •12 Posturi Expert debutant- cu
atribuții de statistică. Condiţii specifice: -vechime
în specialitate: 0 ani; -studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă; -Cunoştinte de operare/ programare
pe calculator (necesitate şi nivel): -Microsoft Wordnivel mediu; -Microsoft Power Point- nivel mediu;
-Microsoft Excel- nivel mediu; -utilizare software
specific desfăşurării activităţii, respectiv lucrul cu
bazele de date (R, SQL); -lucrul în ture pe perioadă
determinată în Call Center-ul RPL2021; -disponibilitate pentru lucru în program prelungit atunci
când este cazul. •1 Post Expert debutant- cu atribuții GIS. Condiţii specifice: -vechime în specialitate: minimum 0 ani; -studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în unul din următoarele ramuri de
știință (RSI): Matematică; Informatică; Științele
pământului și atmosferei; Inginerie geologică,
mine, petrol și gaze; Arhitectură și urbanism;
-Cunoştinte de operare/ programare pe calculator
(necesitate şi nivel): -Microsoft Word- nivel mediu;
-Microsoft Power Point- nivel mediu; -Microsoft
Excel- nivel mediu. -utilizare software specific
desfăşurării activităţii (ArcGIS/ ArcMap, QGIS) și,
respectiv, lucrul cu bazele de date (R, SQL).
•2 Posturi Expert debutant- cu atribuții IT.
Condiţii specifice: -vechime în specialitate: 0 ani;
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; -Cunoştinte de operare/ programare pe calculator
(necesitate şi nivel): - Microsoft Word- nivel mediu;
- Microsoft Power Point- nivel mediu; -Microsoft
Excel– nivel mediu. -utilizare software specific
desfăşurării activităţii, respectiv lucrul cu bazele de
date (R, SQL,), limbajul de programare Python.
Concursul se organizează la sediul Institutului

ANUNȚURI
Naţional de Statistică, din bd. Libertăţii nr.16,
sector 5, Bucureşti, în data de 10.05.2021 ora 9:00
proba scrisă și 14.05.2021 ora 9:00 interviul. Dosarele de concurs se vor depune în termen de 10 zile
lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial Partea a III-a, la sediul Institutului
Naţional de Statistică, bd. Libertăţii nr. 16, sector 5,
Bucureşti, în perioada 15.04.2021- 28.04.2021, lunijoi în intervalul orar 08.00–16.30 și vineri 08:0014:00. Dosarul de înscriere la concurs trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute
la art.6 din H.G. nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Condiţiile de participare la
concurs aprobate şi bibliografia stabilită se afişează
la sediul Institutului Naţional de Statistică şi pe
site-ul Institutului Naţional de Statistică (www.
insse.ro). Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul Institutului Naţional de Statistică și la
numărul de telefon 021/317.77.82, persoană de
contact Marius Cornel Mănescu, adresă de e-mail
marius.manescu@insse.ro.

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

CITAȚII
l Paratul Ioan Loga cu domiciliul in Str.Birzavitei,
nr.3, ap.59, Oravita, Jud.Caras Severin este citat la
Judecatoria Oravita in dosar nr.2260/273/2020,
termen 03.05.2021, Complet 2CC, cerere de
valoare redusa, in proces cu Vodafone Romania
SA.
l În data de 19.04.2021 se dezbate la B.I.N.
Mihaela Vlad din Pitești, Bld. Eroilor nr. 8, jud.
Argeș, succesiunea Orășan Stela Viorica, decedată
la data de 20.11.2015, cu ultim domiciliu în Pitești,
cart. Războieni, bl. D4, sc. D, ap. 5, jud. Argeș.
Orice persoană cu vocație la moștenire este
chemată la dezbaterea succesorală.
l România. Uniunea Naţională a Notarilor
Publici. Biroul individual notarial Simion Samir,
sediu: Mun.Buzău, str.Păcii, nr.3, jud.Buzău. Nr.
licenţă de funcţionare: 92/3153/2019. Tel:
0762/380.980, 0763/711.813. Email: notarsimion@
gmail.com. Dosar succesoral nr.233/22.10.2020.
Citaţie nr.232 emisă la data de 13.04.2021. Numele
şi prenumele Stoica Paul-Florian. Domiciliul București, sector 6, str.Cetățuia, nr.4, Bl.M22, et.7, ap.41.
Vâ înştiinţăm că sunteţi invitat să vă prezentaţi la
sediul acestui birou notarial la data de 05.05.2021,
ora 12:00, în calitate de succesibil, pentru a participa la dezbaterea procedurii succesorale a defunctului/defunctei Stoica Maria, decedată la data de
27.09.2015, cu ultimul domiciliu în comuna Gălbinași, sat Tăbărăști, judeţul Buzău, Str.Crizantemei,
nr.299. Succesibilii indicaţi în cererea de deschidere
a procedurii succesorale sunt cei menţionaţi în
Anexa 24. Dumneavoastră puteţi alege, până la
termenul fixat, între următoarele posibilităţi: -să
dobândiţi calitatea de moştenitor urmând să daţi în
acest sens o declaraţie autentică de acceptare a
succesiunii, iar în cazul în care nu vă puteţi
prezenta, veţi putea încheia o procură autentică
prin care să desemnaţi o altă persoana să vă reprezinte la dezbatere succesiunii; -să renunţaţi la
moştenire printr-o declaraţie autentică pe care să o
depuneţi la dosarul cauzei. Cu stima. Notar public
Simion Samir. Secretar principal Maria-Monica E.
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DIVERSE
l Anunţ public privind decizia etapei de încadrare.S.C. LIDL ROMANIA SCS titular al „Alimentare cu apă din sursă subterană, pentru stropit
spațiile verzi”, anunţă publicul interesat asupra
luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,
pentru proiectul „Alimentare cu apă din sursă
subterană, pentru stropit spațiile verzi”, propus a fi
amplasat în municipiul Slatina, str. A.I. Cuza, NR.
153, jud. Olt. Proiectul deciziei de încadrare şi
motivele care o fundamentează pot fi consultate la
sediul autorităţii competente pentru protecţia
mediului, A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroşanu,
nr. 3, judeţul Olt, precum şi la următoarea adresă
de internet http://www.apmot.anpm.ro. Publicul
interesat poate înainta comentarii/observaţii la
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile
de la data publicării anunţului pe pagina de
internet a autorităţii competente pentru protecţia
mediului.
l Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului. Denumire județ:
Constanța. Denumire: U.A.T.Deleni. Sectorul
cadastral: 70. OCPI Constanța anunță publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului pentru
sectorul cadastral nr.70 din U.A.T.Deleni, pe o
perioadă de 60 de zile calendaristice, conform
art.47, din Ordinul Directorului General al ANCPI
nr.1/2020, cu modificările și completările ulterioare.
U.A.T.Deleni. Data de început a afișării:
16.04.2021. Data de sfârșit a afișării: 16.06.2021.
Adresa locului afișării publice: Str. Școlii, nr. 103,
Comuna Deleni. Repere pentru identificarea locației: incinta Primăriei Comunei Deleni. Cererile de
rectificare a documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției
Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
Informatii privind Programul national de cadastru
și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul
ANCPI la adresa: http://www.ancpi.ro/pnccf/.
l W Titanic RESORT SRL și Rado Prest SRL,
titular al Planului Urbanisctic Zonal „Elaborare
plan urbanistic zonal în vederea modificării indicatorilor urbanistici în scopul obținerii unui regim de
înălțime mai mare (P+10E)” amplasat în județul
Constanța, oraș Năvodari, zona Mamaia Nord,
zonă delimitată de Promenada Năvodari, str.D25,
strada D27 și strada D26, lot 1+2, anunță publicul
interesat că s-a depus documentația în vederea
obținerii avizului de mediu pentru avizarea
planului urbanistic zonal. Observațiile publicului
se primesc în scris la sediul A.P.M.Constanța, str.
Unirii, nr.23, zilnic între orele 08:00-16:00, în
termen de 18 zile calendaristice de la apariția
anunțului.
l S.C. Omv Petrom SA -Zona de Producție
Moesia, anunţă publicul interesat asupra depunerii
raportului privind impactul asupra mediului
pentru proiectul „Amenajare careu foraj, foraj și
echipare pentru producție (inclusiv LEA 0,5Kv și
conductă în careu) sonda 2169 Bălăria”, propus a
fi amplasat în extravilanul com.Ghimpați, sat
Valea Plopilor, Șos București-Alexandria, nr.107,
judeţul Giurgiu. Tipul deciziei posibil luate de
A.P.M.Giurgiu poate fi emiterea sau respingerea
acordului de mediu. Raportul poate fi consultat la
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Giurgiu
din Giurgiu, Șos.Bucureşti, bl.111, sc.A+B, jud.

Giurgiu şi la sediul S.C.Omv Petrom SA -Zona de
Producție Moesia din oraș Bolintin Vale, str. Republicii, nr.2, în zilele de luni-joi, între orele 09:0014:00 și vineri, între orele 09:00-12:00. Documentul
menţionat este disponibil şi la următoarea adresă
de internet www.apmgr.anpm.ro. Dezbaterea
publică a raportului privind impactul asupra
mediului va avea loc exclusiv în format electronic
pe data de 17 mai 2021. Publicul interesat poate
transmite în scris comentarii /opinii/ observaţii
privind documentul menţionat la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Giurgiu din Giurgiu,
Șos.Bucureşti, bl.111, sc.A+B, jud. Giurgiu, până la
data de 17 mai 2021.
l S.C. Goldbach Design&Build S.R.L., având
sediul în București, Intrarea Murmurului, nr.2-4,
ap.3B, beneficiar al documentației faza P.U.Z.
„Elaborare PUZ în vederea construirii unui hypermarket cu regim de înălțime parter+1etaj (parțial),
având specific comercializarea de produse alimentare, nealimentare și confecții, amplasare container
reciclare, amplasare tonetă food, cort food, post
trafo, bazin rezervă incendiu, bazin retenție, stații
încărcare vehicule electrice, amenajări exterioare
în incintă (platformă parcare, spații verzi,
drumuri, trotuare, padocuri cărucioare) împrejmuire, steag și elemente de semnalistică publicitară, accese rutiere și pietonale, racorduri la
drumurile publice, branșamente utilități, instalații
interioare, rețele exterioare, organizare de șantier,
construire galerie comercială” jud.Ialomița, Mun.
Urziceni, Calea București, nr.93, 95, 97, nr.cadastrale 22522, 22521, 20995; anunţă publicul interesat privind intenția de elaborare PUZ. În
perioada 14.04.2021-14.05.2021, între orele 13.0015.00, documentația poate fi pusă la dispoziție, în
vederea consultării, la sediul Primăriei Municipiului Urziceni, din Calea București, nr.102,
camera 10 -Compartimentul Urbanism și Disciplină în Construcții (persoane de contact: cons.
Nicoleta Gheorghe și insp.Teodor Mihai), fiind
publicată și pe site-ul Primăriei Municipiului Urziceni -www.primaria-urziceni.ro. Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii sau
opinii cu valoare de recomandare, cu privire la
PUZ, la sediul Primăriei Municipiului Urziceni
-Compartimentul Relații cu Publicul, sau pe
adresa de e-mail: primaria@primaria-urziceni.ro.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare: Consiliul de Administraţie al SC
AGROMEC Mărtinești SA , C.U.I. RO 640239, cu
sediul în Localitatea Mărtinești, str. Tractoriștilor
nr.336, județul Satu Mare, în temeiul Legii
nr.31/1990, convoacă la sediul societății Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor în data de
17.05.2021, ora 14:00, cu următoarea ordine de zi:
1.Aprobarea bilanțului contabil la 31.12.2020; 2.
Aprobarea Raportului Consiliului de Administraţie; 3.Aprobarea Raportului Comisiei de cenzori.
În cazul în care, la data menționată mai sus nu se
întrunește cvorumul necesar, Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor va avea loc în data de
18.05.2021, ora 14:00, la sediul societății, cu
aceeași ordine de zi.
l Consiliul de administraţie al Societăţii Avicola
Buftea S.A., cu sediul în Oraş Buftea, Strada Merişori, nr.18, Corp C13, Judeţul Ilfov, înmatriculată
la Registrul Comerţului Ilfov sub nr. J23/7/2002,
C.U.I. RO 2788208, în data de 12.04.2021, în

conformitate cu dispoziţiile Art.113 şi Art.117 din
Legea 31/1990 modificată şi republicată şi a dispoziţiilor Actului constitutiv al societăţii a hotărât
convocarea Adunării Generale Extraordinare a
Acţionarilor societăţii, care va avea loc în Comuna
Crevedia, Str. Combinatului, nr.483, jud. Dâmboviţa, la data de 17.05.2021 ora 12:00, în prima
convocare, iar în cazul în care adunarea nu se va
putea ţine în prima convocare, se va întruni la
18.05.2021 la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, în a doua
convocare, pentru toti acţionarii înregistraţi la
sfârşitul zilei de 03.05.2021 (data de referinţă) cu
următoarea ordine de zi: 1. Realegerea cenzorului
Evident Prest-Serv SRL pentru un nou mandat de
3 ani. 2. Aprobarea ceisunii acţiunilor proprii deţinute de societatea Avicola Buftea S.A., în număr
de 94 de acţiuni, cu valoare nominală de 2.500
LEI/acţiune şi cu o valoare totală de 235.000 LEI
catre administratorul societăţii Saddiq Omar H.
Abu Seedo. Informaţii cu privire la AGEA precum
şi materialele supuse aprobării în Adunare se pot
obţine direct de la adresa de convocare, Comuna
Crevedia, Str. Combinatului nr.483, jud. Dâmboviţa începând cu data publicării convocatorului.
l Preşedintele Consiliului de administraţie Nasir
Iqbal Convoacă Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor societăţii AGROMEC Balaciu S.A.,
persoană juridică română, cu sediul în comuna
Balaciu, Calea Bucureşti nr.2, Corp C14, parter,
biroul nr. 1, judeţul Ialomiţa, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J21/458/2012, cod fiscal RO
2069440 („Societatea”), din iniţiativa Consiliului
de Administraţie, pentru data de 17.05.2021, orele
10.00, la sediul social al Societăţii. În cazul în care
adunarea generală convocată nu se va putea ţine la
data primei convocări, din lipsă de cvorum, o a
doua adunare generală se va putea ţine pe data de
18.05.2021, ora 10.00, la sediul social al Societăţii.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon:
0728118239. Adunarea Generală Ordinară va avea
următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea balanţei de
verificare la 31.12.2020 şi a situaţiilor financiare
anuale la 31.12.2020 compuse din „Bilanţ”,
„Contul de profit şi pierdere”, „Date informative”
şi „Note explicative la situaţiile financiare anuale”,
ţinând cont de Raportul de gestiune al administratorilor la 31.12.2020. 2. Aprobarea pierderii contabile înregistrată la 31.12.2020, în suma de
2.629.259,00 Lei. 3. Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori. 4. Aprobarea bugetului de venituri
şi cheltuieli pentru anul 2021. 5. Aprobarea împuternicirii Dlui. Joao Costa de Castro, pentru a
semna în numele şi pentru acţionari, toate documentele şi declaraţiile, să solicite orice atestări,
inclusiv completarea tuturor documentelor şi
îndeplinirea tuturor formalităţilor necesare înregistrării Deciziei adoptate. 6. Diverse. Preşedintele
Consiliului de Administraţie/ Nasir Iqbal.
l Preşedintele Consiliului de administraţie Nasir
Iqbal Convoacă Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor Societăţii Agrozootehnica Făcăeni
S.A., cu sediul în comuna Făcăeni, strada Feteşti
nr.264, Corp C2, parter, biroul nr. 1, judeţul
Ialomiţa, având nr. de ordine în Registrul Comerţului J21/463/2012, cod fiscal RO 2081346 („Societatea”), din iniţiativa Consiliului de Administraţie,
pentru data de 17.05.2021, ora 12.00, la sediul
social al Societăţii. În cazul în care adunarea generală convocată nu se va putea ţine la data primei
convocări, din lipsă de cvorum, o a doua adunare
generală se va putea ţine pe data de 18.05.2020, ora

12:00, la sediul social al Societăţii. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0728118239.
Adunarea Generală Ordinară va avea următoarea
ordine de zi: 1. Aprobarea balanţei de verificare la
31.12.2020 şi a situaţiilor financiare anuale la
31.12.2020 compuse din „Bilanţ”, „Contul de
profit şi pierdere”, „Date informative” şi „Note
explicative la situaţiile financiare anuale”, ţinând
cont de Raportul de gestiune al administratorilor
la 31.12.2020. 2. Aprobarea pierderii contabile
înregistrată la 31.12.2020, în suma de 803.892,00
Lei. 3. Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori.
4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli
pentru anul 2021. 5. Aprobarea împuternicirii
Dlui. Joao Costa de Castro, pentru a semna în
numele şi pentru acţionari, toate documentele şi
declaraţiile, să solicite orice atestări, inclusiv
completarea tuturor documentelor şi îndeplinirea
tuturor formalităţilor necesare înregistrării Deciziei adoptate. 6. Diverse. Preşedintele Consiliului
de Administraţie/ Nasir Iqbal.
l Convocator: Consiliul de Administraţie al societăţii IMSAT SA, cu sediul în Bucureşti, Str. Sergent
Ghercu Constantin nr 1B, clădirea The Bridge 3,
etaj 9-10, sector 6, având nr. de înregistrare la
ORC– J40/1015/1991, C.U.I.: 1571536, convoacă la
sediul sau Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la data de 27.05.2021, ora 10:00, şi Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor la data de
27.05.2021, ora 12.00 pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de
04.05.2021, cu următoarea ordine de zi: I.
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. 1.
Prezentarea şi aprobarea Raportului de gestiune al
Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul
financiar al anului 2020. 2. Prezentarea raportului
auditorului financiar asupra situațiilor financiare
ale anului 2020. 3. Prezentarea şi aprobarea situațiilor financiare ale anului 2020 şi stabilirea
modului de repartizare a profitului.4. Aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al societății
pentru anul 2021. 5. Aprobarea planului de investiții pentru anul 2021. 6. Descărcarea de gestiune a
administratorilor pentru activitatea desfășurată
până la data de 31.12.2020, în baza Raportului de
gestiune și a Raportului de audit; 7. Prelungirea cu
1 an a duratei contractului de audit financiar
încheiat cu S.C. Ernst & Young Assurance Services
S.R.L. II. Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor: 1. Aprobarea transferului dreptului
de proprietate prin aport în natură asupra pachetului de acţiuni detinute de acţionarul majoritar,
societatea SNEF SA, înregistrată în Registrul
Comerţului şi Societăţilor din Marsilia, Franta, cu
n r. 0 5 6 8 0 0 6 5 9 , a v â n d s e d i u l s o c i a l î n
Marsilia(13015), Avenue des Aygalades, catre societatea Snef Central Eastern Europe SA, identificată cu nr. de înregistrare la ORC- J40/7659/2020,
având CUI: 42742293, cu sediul social în Str
Sergent Ghercu Constantin nr 1B, clădirea The
Bridge 3, Etaj 10, camera B33, sector 6, Bucureşti.
2. Modificarea actului constitutiv al societăţii ca şi
consecinţă a transferului dreptului de proprietate
asupra totalităţii acţiunilor deţinute de catre acţionarul majoritar, societatea SNEF SA, catre societatea Snef Central Eastern Europe SA, sens în care
art.3..1.2 din actul constitutiv va avea următorul
conţinut: ‘’3.1.2 Capitalul social este deţinut după
cum urmează: (i) Snef Central Eastern Europe SA,
identificată cu nr. de înregistrare la ORCJ40/7659/2020, având CUI: 42742293, cu sediul
Social în Str. Sergent Ghercu Constantin nr.1B,
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clădirea The Bridge 3, Etaj 10, camera B33, sector
6, Bucureşti , deţine 32.633 acţiuni cu valoarea
nominală de 500 lei fiecare, în valoare nominală
totală de 16.316.500 lei, reprezentând 99,46% din
capitalul social; (ii) Alţi acţionari -tip lista- deţin
176 acţiuni, cu valoare nominală de 500 lei, în
valoare nominală totala de 88.000 lei, reprezentând
0,54% din capitalul social, astfel: (iii) Alţi acţionari
Persoane Juridice deţin 106 acţiuni, cu valoare
nominală de 500 lei, în valoare nominală totală de
53.000 lei, reprezentând 0.32% din capitalul social;
(iv) Alţi acţionari Persoane Fizice detin 70 acţiuni,
cu valoare nominală de 500 lei, în valoare nominală totală de 35.000 lei, reprezentând 0.21% din
capitalul social.’’ 3. Desemnarea Doamnei Ligia
Ionescu â- Director General- să semneze Actul
Constitutiv actualizat al societăţii, precum şi orice
documente necesare înregistrării transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor pe lângă
autorităţile române, în special la Oficiul Naţional
al Registrului Comerţului şi ANAF, Monitorul
Oficial, Registrul Miorita, etc. În cazul în care
cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionată, Adunarea Generală Ordinară şi Adunarea
Gererală Extraordinară a Acţionarilor se vor ţine
la data de 28.05.2021, ora 10:00, respectiv ora 12,
în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi. Documentele
şi materialele informative referitoare la problemele
incluse pe ordinea de zi a adunării, precum şi
formularele de procură specială pot fi obţinute de
la sediul societății. Informații suplimentare se pot
obţine la tel.: 021/316.66.00/274. Acţionarii pot
participa la adunările generale personal sau prin
reprezentanţi, în baza unei procuri speciale,
conform dispoziţiilor legale. Procura specială în
original se depune la sediul societății conform legii.
Acţionarii pot vota prin corespondenţă prin utilizarea „Buletinului de vot prin corespondenţă” care
poate fi obţinut de la sediul societăţii. Buletinul de
vot prin corespondenţă trebuie transmis la sediul
societăţii până cel târziu în data de 04.05.2020.
Preşedinte Consiliu de Administraţie Olivier
Jouven.
l CONPET SA. Convocator (completarea ordinii
de zi a Adunării Generale a Acționarilor
(A.G.O.A.) convocată pentru data de 28.04.2021 prima convocare/ 29.04.2021 - a doua convocare).
Consiliul de Administraţie al “Conpet” S.A. societate administrată în sistem unitar, înființată și
funcționând în conformitate cu legislația română
aplicabilă, cu sediul social în Ploiești, str. Anul
1848, nr. 1-3, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr.
J29/6/1991, cod de înregistrare fiscală RO 1350020,
având capitalul subscris și vărsat în sumă de
28.569.842,40 lei, denumită în continuare
“Conpet” S.A. sau “Societatea”), conform Deciziei
Consiliului de Administrație nr. 7/ 12.04.2021
completează ordinea de zi a Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor, convocată pentru data de
28.04.2021 - prima convocare/ 29.04.2021 - a doua
convocare, ora 10:00, care își va desfășura lucrările
la sediul social al Societății din Municipiul Ploiești,
str. Anul 1848, nr. 1-3, județul Prahova, și la care
au dreptul să participe și să voteze doar persoanele
care au calitatea de acționari, respectiv sunt înregistrate în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul datei de referință 19.04.2021, în conformitate
cu prevederile Legii nr. 31/ 1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, ale O.U.G.
nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice, modificată și completată
prin Legea nr. 111/ 2016, ale Legii nr. 24/ 2017
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consolidată și ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018
privind emitenții de instrumente financiare și
operațiuni de piață, precum și cu Actul Constitutiv
al Societăţii, respectiv la solicitarea Ministerului
Energiei, în numele Statului Român, ca acționar
care deține un număr de acțiuni reprezentând
58,7162% din capitalul social al Societății Conpet
S.A., cu un nou punct introdus pe ordinea de zi
(poziția nr. 12 în ordinea de zi completată): “Aprobarea Politicii societății Conpet S.A., de remunerare a administratorilor și directorilor cu contract
de mandat.” Ordinea de zi inițială a A.G.O.A. din
data de 28.04.2021 - prima convocare/ 29.04.2021
- a doua convocare, se completează în consecință,
cu renumerotarea corespunzătoare a punctelor
aferente acesteia, rezultând următoarea Ordine de
zi: 1. Alegerea unui secretar al Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor (A.G.O.A.). 2. Prezentarea
Raportului anual al administratorilor pentru exerciţiul financiar 2020. 3. Prezentarea Raportului
auditorului financiar independent BDO Audit
S.R.L. 4. Aprobarea situaţiilor financiare la data și
pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2020
întocmite în baza reglementărilor contabile
conforme cu IFRS aprobate prin OMFP nr. 2844/
2016. 5. Aprobarea repartizării profitului net
aferent exerciţiului financiar 2020 şi a repartizării
rezultatului reportat, stabilirea dividendului brut
pe acțiune (din sumele repartizate din profitul
anului 2020 și din sumele repartizate din rezultatul
reportat), stabilirea datei de înregistrare și stabilirea datei plăţii dividendelor către acţionari, după
cum urmează: a) repartizarea profitului net, reîntregit cu provizionul pentru participarea personalului la profit, la data de 31 decembrie 2020, în
sumă de 67.503.152 lei, pe următoarele destinații:
- alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevazute de Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal profit reinvestit: 1.531.818 lei (2,52 % din profitul
net contabil al anului 2020); - participarea salariaţilor la profit: 6.656.393 lei (9,86 % din profitul net
contabil reîntregit cu provizionul pentru participarea personalului la profit); - dividende cuvenite
acționarilor: 59.314.941 lei (97,48 % din profitul
net contabil al anului 2020). b) repartizarea rezultatului reportat reprezentând surplus realizat din
rezerve din reevaluare în sumă de 2.552.906 lei,
repartizat pentru: - acoperirea rezultatului reportat
reprezentând pierdere actuarială din actualizarea
beneficiilor acordate la pensionare: 2.160.408 lei; dividende cuvenite acționarilor: 392.498 lei. c)
stabilirea valorii dividendului brut propus a se
acorda acționarilor în cuantum de: c1) 6,85125604
lei/ acțiune din sumele repartizate din profitul
anului 2020 - pct. a); c2) 0,04533604 lei/ acțiune
din sumele repartizate din rezultatul reportat - pct.
b). d) stabilirea datei de 08.06.2021 ca data de
înregistrare care serveşte la identificarea acţionarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte
drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A., cu ex date 07.06.2021. e) stabilirea
datei de 24.06.2021 ca data plăţii dividendelor
către acționari. f) plata dividendelor va fi efectuată
în lei, numai către acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor (ţinut de “Depozitarul Central”
S.A.) la data de înregistrare stabilită de către
Adunarea Generală a Acţionarilor, iar modalitatea
de plată a dividendelor va fi adusă la cunoştinţa
acţionarilor înainte de data începerii efectuării
plăţii. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor
sunt suportate de către acţionari. 6. Aprobarea
descărcării de gestiune a administratorilor Societăţii Conpet S.A. pentru exerciţiul financiar
încheiat la data de 31.12.2020. 7. Prezentarea

Raportului anual al Comitetului de Nominalizare
şi Remunerare cu privire la remuneraţiile şi alte
avantaje acordate administratorilor şi Directorilor
cu contract de mandat în cursul exerciţiului financiar 2020. 8. Aprobarea Raportului Consiliului de
Administrație privind activitatea de administrare
în anul 2020, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 din OUG 109/2011 privind guvernanța
corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile din contractul de mandat. 9. Prezentarea
Raportului Consiliului de Administrație de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor pentru anul 2020 în
limitele aprobate de A.G.O.A. și: a) Aprobarea
gradului total de îndeplinire (102,6%) a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari ai administratorilor pentru anul 2020. b)
Aprobarea acordării componentei variabile cuvenite administratorilor pentru perioada de mandat
exercitată în anul 2020, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat. 10. Aprobarea
Programului de Investiții pentru anul 2021. 11.
Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al
Societății Conpet S.A. pentru anul 2021, însoțit de
Anexele de fundamentare nr. 2 - 5. 12. Aprobarea
Politicii societății Conpet S.A., de remunerare a
administratorilor și directorilor cu contract de
mandat. 13. împuternicirea Președintelui ședinței
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru
semnarea Hotărârii A.G.O.A. și pentru efectuarea
formalităților necesare înregistrării hotărârii
A.G.O.A., publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și pentru acordarea
dreptului de a delega unei alte persoane mandatul
pentru efectuarea formalităților mai sus menționate. Convocarea inițială a Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor s-a realizat cu respectarea
condițiilor legale, convocatorul fiind publicat în
Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr.
1238/ 25.03.2021 și în ziarul “Jurnalul” din data de
25.03.2021. Convocatorul A.G.O.A. s-a constituit
anexă la Raportul curent nr. 11/ 23.03.2021 care a
fost transmis la B.V.B. și A.S.F. în data de
23.03.2021 și publicat pe site-ul www.bvb.ro și pe
site-ul www.conpet.ro în data de 23.03.2021.
Completarea ordinii de zi a Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de
28.04.2021 - prima convocare/ 29.04.2021 - a doua
convocare, s-a realizat în conformitate cu dispozițiile art. 1171 alin. (1) din Legea nr. 31/ 1990
privind societățile, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, ale art. 92 alin. (3) și 921
din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art.
189 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 privind
emitenții de instrumente financiare și operațiuni de
piață, urmare solicitării acționarului Ministerul
Energiei, de introducere a unui punct pe ordinea
de zi a adunării generale. Convocatorul cuprinzând ordinea de zi completată, solicitarea din
partea Ministerului Energiei, modelul de împuternicire specială, propunerea proiectului de hotărâre
A.G.O.A., formularul de vot prin corespondență,
actualizate în concordanță cu ordinea de zi
completată, sunt disponibile începând cu data de
13.04.2021, ora 10:00, pe website-ul www.conpet.
ro, secțiunea “Relația cu investitorii/ Documente
A.G.A. - A.G.O.A. 28.04.2021”, cât și la sediul
societății Conpet S.A. Acţionarii pot primi, la
cerere, copii ale documentelor referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. Informaţii
suplimentare se pot obţine la sediul “Conpet” S.A.
din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., tel. 0244.401.360 int. 2655,
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2579, fax 0244.516.451, între orele 08:00 - 14:30,
e-mail: actionariat@conpet.ro. Preşedintele Consiliului de Administraţie Cristian - Florin Gheorghe.

LICITAȚII
l Prunus Forest SRL prin lichidator judiciar VIA
Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie
publică construcții situate în Plopeni Sat, comuna
Dumbravesti, punct gara, jud. Prahova - cladire
magazie (baraca metalica), baraca metalica, bazar,
sopron, cabina wc, baraca si platforma betonata,
suprafata utila 604,67 mp, terenul este proprietate
de stat (60.000 lei), buldoexcavator Komatsu D58E
(59.500 lei), vânzare în bloc rafturi lemn, ferestre 71 mp, fereastra - 4 mp, oblon mostra, 18 usi celulare, 7 usi MDF (1.500 lei). Persoanele interesate
vor cumpăra dosarele de prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu cel putin o zi înainte de data
licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 23.04.2021, ora
15:30 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1,
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800.
l Subscrisa DRB Insolvency SPRL, prin Dărăban
Ionel, lichidator judiciar în dosar nr.774/93/2018*,
SC DENDAV EGAL SRL, CUI:26143748,
J21/2337/2009, anunță valorificarea bunului imobil
din averea debitoarei prin negociere directă, la
sediul de corespondență al lichidatorului judiciar
din Zalău: str.Gh.Doja, Nr.4, Bl.D4, Parter, Ap.2,
Jud.Sălaj, respectiv: Clădire spațiu commercial în
suprafaţă construită totală de 366mp, situat în
Oraș Voluntari, str.Cpt Dinu Pestrițu, nr.1, jud.
Ilfov. Prețul minim de pornire a negocierii directe
este de 140.000Euro. Oferta/scrisoare de intenție de
participare la negociere directă se va depune la
adresa de corespondență al lichidatorului judiciar
până la data de 15.05.2021, ora: 12:00, care va
cuprinde prețul oferit, care nu poate fi mai mic
decât prețul minim de pornire (prezentat mai sus),
modalitatea și scadența de plată. Data negocierii
directe cu cei care au depus oferte până la
termenul fixat este 20.05.2021, ora: 12:00. Pasul de
supraofertare este de 5% din prețul cel mai mare
oferit de potențialii cumpărători. Relații suplimentare: tel.0754.098.420.
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 Ipotești, cu sediul în Ipotești, Str.Mihai
Viteazu, nr.541, județul Suceava, cod poștal
720026, telefon 0230/525.501, fax 0230/534.566,
E-mail: primipotesti@yahoo.com, cod fiscal
4244172. 2.Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special descrierea
și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 4,5513ha pășune -Tarla Mociulo, înscris în CF
32923 a U.A.T.Ipotești, proprietate privată a
Comunei Ipotești, aflate în administrarea Comunei
Ipotești, conform O.U.G.nr.57/03.07.2019 Codul
Administrativ și a H.C.L.Ipotești nr.23 din 29
martie 2021. 3.Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar
al documentației de atribuire: la cerere la sediul
instituției. 3.2.Denumirea și datele de contact ale
serviciului/compartimentului din cadrul instituției
de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Serviciul Achiziții Publice
din cadrul Comunei Ipotești, localitatea Ipotești,

Str.Mihai Viteazu, nr.541, județul Suceava. 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: 15Lei/exemplar se achită la Casieria
Comunei Ipotești sau prin virament, în contul
Comunei Ipotești RO81TREZ5915006XXX
000176 deschis la Trezoreria Municipiului Suceava.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
23.04.2021, ora 10:00. 4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
05.05.2021, ora 10:00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Comuna Ipotești (Registratură),
Str.Mihai Viteazu, nr.541, județul Suceava. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: un singur exemplar original, în două
plicuri sigilate unul exterior și unul interior. 5.Data
și locul la care se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 05.05.2021, ora 12:00, Sala
de ședințe a Primăriei Ipotești, Str.Mihai Viteazu,
nr.541, județul Suceava. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale
instanței competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Tribunalul Suceava, municipiul Suceava, Str.
Ştefan cel Mare, nr. 62, județul Suceava, cod poștal
720062, telefon/fax 0230/214.948, 0230/523.290,
0230/522.296, e-mail: jud-suceava@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării: 12.04.2021.
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: documentaţia 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
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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 Nr. Inreg. 10/09.04.2021 Anunț De Participare
Subiect: Linie Imbuteliere Miere, Pompa Transfer,
Vas De Stocare, Omogenizator SC Bio Imuno Vita
SRL , cu sediul social in SALISTE , str Taberei nr
17, jud. Sibiu, înregistrată in Registrul Comertului
cu J32/1687/2020, cod fiscal 43426272 email:
venindealbine@ yahoo.com, telefon: 0742189865
vă invită să depuneți oferta de preț în scopul atribuirii contractului de achiziție Linie Imbuteliere
Miere, Pompa Transfer, Vas De Stocare, Omogenizator. Vă invităm să ne transmiteți oferta dumneavoastră în condițiile enunțate în prezenta cerere de
ofertă până cel târziu la data de 16.04.2021, ora
16:00. Ofertele primite după această dată nu vor fi
luate în considerare. Toţi ofertanţii vor fi înştiinţaţi în scris cu privire la rezultatul în urma selecţiei ofertelor în data 16.04.2021 Pentru informații
suplimentare privind procesul de trimitere a ofertelor, precum și în vederea obținerii de clarificări
cu privire la această procedură, vă rugăm să vă
adresați către persoana de contact desemnată,
respectiv Munteanu Madalina Mihaela, la adresa
de email: venindealbine@ yahoo.com. SC Bio
Imuno Vita SRL achiziţionează prin achiziție
directă Linie Imbuteliere Miere, Pompa Transfer,
Vas De Stocare, Omogenizator.cu următoarele
specificații minime: 1. Linie automata de imbuteliere miere ce cuprinde:masa alimentare, dozator,
conveior, statie capuire, etichetare, masa de
acumulare - 1 buc 2. Pompa de transfer 1,5kw 1buc 3. Vas inox stocare 300l - 2 buc 4. Omogenizator 200l - pereti cu incalzire cu
temperaturareglabila, palete de amestecare inox
cu reglarea vitezei - 2buc *Toate mențiunile sau
referirile la marcă, denumire, cerință sau dimensiune se interpretează „sau echivalent” Termenul
limită (zi, ora) până la care pot fi trimise ofertele:
16.04.2021, ora 16:00. Ofertele primite după
termenul limită nu vor fi evaluate. Ofertele trebuie
transmise la următoarea adresă de email: venindealbine@yahoo.com. Administrator Munteanu
Madalina Mihaela
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:
Primăria Municipiului Vatra Dornei, cu sediul în
municipiul Vatra Dornei, Str.Mihai Eminescu,
nr.17, județul Suceava, telefon/fax 0230/375.229;
0230/375.170, email: primaria@vatra-dornei.ro,
cod fiscal 7467268. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în special

descrierea și identificarea bunului care urmează să
fie vândut: -spațiu în suprafață de 50,04mp,
precum și a cotei de teren aferentă în suprafață de
15,6mp, situat în Str.Mihai Eminescu, nr.31, ce
aparține domeniului privat al Municipiului Vatra
Dornei, județul Suceava, conform H.C.L. nr.35 din
26.02.2021 și temeiului legal O.U.G.
nr.57/03.07.2019, art.363. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire: la cerere,
de la sediul instituției, Compartimentul Juridic.
3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul vânzătorului, de la
care pot obține un exemplar din documentația de
atribuire: Compartimentul Juridic din cadrul
Primăriei Municipiului Vatra Dornei, Str.Mihai
Eminescu, nr.17, județul Suceava. 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: 200 de lei,
iar suma se achită la Casieria Primăriei Municipiului Vatra Dornei. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 07.05.2021, ora 12:00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 17.05.2021, ora 09:00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Municipiului Vatra Dornei, Str.Mihai
Eminescu, nr.17, județul Suceava, cod poștal
725700. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie
depusă oferta: 1 exemplar original. 5.Data și locul
la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 17.05.2021, ora 11:00, Primăria
Municipiului Vatra Dornei, Str.Mihai Eminescu,
nr. 17, județul Suceava, cod poștal 725700. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanței: Tribunalul Suceava, Suceava,
Str.Ștefan cel Mare, nr.62, județul Suceava, cod
poştal 720062, telefon 0230/214.948, fax
0230/522.296, adresa e-mail: trsv-registratura@
just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
12.04.2021.

Eroilor, nr. 75, județul Olt. 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: gratuit.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
23.04.2021, ora 10:00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
05.05.2021, ora 10:00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria Comunei Curtișoara,
Compartimentul Secretariat, Strada Eroilor, nr.75,
județul Olt. 4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă oferta: se depun într-un singur
exemplar, în două plicuri sigilate -unul exterior și
unul interior. 5.Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor:
05.05.2021, ora 13:00, Primăria Comunei Curtișoara, Strada Eroilor nr. 75, județul Olt. 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 Olt, Slatina, Strada Mânăstirii, nr.2,
județul Olt, telefon 0249/414.989, fax
0249/437.370, e-mail: tribunalul-olt@just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 12.04.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail, persoana de contact: Consiliul Local Curtișoara, comuna Curtișoara, Strada
Eroilor, nr. 75, județul Olt, telefon/fax:
0249/470.004, e-mail: primariacurtisoara@yahoo.
com, cod fiscal 5139736. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie vândut: -teren extravilan în suprafață de 1.030mp, proprietate privată a Comunei
Curtișoara, nr.cadastral: CF52188, zonă fără acces
direct la drum, conform H.C.L. nr.18/31.03.2021 și
temeiului legal: O.U.G. nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentației de
atribuire: la cerere, de la sediul instituției,
Compartimentul Secretariat. 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 Compartimentul Secretariat din
cadrul Primăriei Comunei Curtișoara, Strada

l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact:
Primăria Comunei Drajna, comuna Drajna,
Strada Neagoe Basarab, nr.25, judeţul Prahova,
telefon 0244/290.202, fax 0244/290.736,
email: secretar.drajna@gmail.com, cod fiscal
2843973. 2.Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie
închiriat: -Pășune izlaz „Piscul Domnului” -T 57,
Parcela Ps 2353: lot I -10 ha, lot II -13 ha, lot III
-10 ha, lot IV -10 ha; -Pășune izlaz „Urzicaru” -T
46, Parcela Ps 2049: lot I -13 ha, lot II -3 ha, lot
III -3 ha, lot IV -33,6873 ha. Închirierea se face
conform art.333 -O.U.G.nr.57/03.07.2019 şi
conform Hotărârii Consiliului Local nr.16 din
data de 12.04.2021 și aparține domeniului public
al Comunei Drajna. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin
care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire: la
cerere de la sediul Primăriei Comunei Drajna.
3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului/

l Consiliul local al oraşului Deta a aprobat prin
hotărârea nr.42/30.03.2021, în baza O.U.G.
nr.57/2019, concesionarea prin licitaţie a obiectivului ştrand din oraşul Deta, strada Anton Kratzer,
nr.48/A, ce face parte din domeniul public al
oraşului Deta, înscris în CF nr.402989, nr.top
402989, 402989-C1, 402989-C2, 402989-C3,
402989-C4 teren şi construcţii. Informaţii suplimentare se găsesc în caietul de sarcini care se poate
achiziţiona la cerere la sediul Primăriei Oraş Deta,
contravaloarea acestuia fiind de 90Lei. Data limită
de depunere a ofertelor: 07.05.2021, ora 12:00.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor:
28.04.2021, ora 16:00. Şedinţa publică pentru
deschiderea ofertelor va avea loc Ia sediul Primăriei Deta, strada Victoriei, nr.32, în sala de şedinţe,
în data de 10.05.2020, ora 12:00. Informaţii suplimentare şi caietul de sarcini se pot obţine de la
Serviciul urbanism al Primăriei Oraşului Deta.

compartimentului din cadrul instituției de la care
se poate obține un exemplar din documentația de
atribuire: Compartiment Secretar General UAT,
comuna Drajna, Strada Neagoe Basarab, nr.25,
judeţul 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: 50Lei, se poate
achita cu numerar la Casieria Primăriei Comunei
Drajna. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 26.04.2021, ora 14:00. 4.Informații
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 06.05.2021, ora 14:00. 4.2.Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Drajna, comuna Drajna, Strada Neagoe Basarab,
nr.25, județul Prahova. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un
exemplar. 5.Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor:
07.05.2021, ora 10:00, la Primăria Comunei
Drajna, comuna Drajna, Strada Neagoe Basarab,
nr. 25, 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:
Tribunalul Prahova, oraș Ploiești, Strada Văleni,
nr.44, judeţul Prahova, telefon 0244/544.781, fax
0244/523.265, e-mail: tb-prahova-reg@just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea publicării:
13.04.2021.

PIERDERI
l Gogu Dragoș declar pierdut si nul document
atestat manager transport.
l Pierdut Certificat Înmatriculare barca cu motor
model sport 470, nr.GL2353.
l Pierdut talon autorizare ISCIR operator control
nedistructiv nr.796 pe numele Ariton Ionel. Îl
declar nul.
l S-a pierdut Codul de Înregistrare fiscală emis în
scop de TVA cu numărul RO37727599 emis de
ANAF în data de 09.06.2017 al societății SC Salt
Ingenieurs, cu sediul social în Sect.2, Șos.Colentina, nr.76, bl.111, ap.110, București, Număr de
ordine în Registrul Comerțului J40/7088/2017, Cod
unic de înregistrare 37583922 din data de
16.05.2017. Îl declarăm nul.
l Pierdut Certificat de competență profesională
pentru transport național și internațional
(manager transport) nr. 0039181, eliberat de ARR,
pe numele Olteanu Ionel. Îl declar nul.
l Pierdut certificat constatator nr. 150159 din
05.04.2017, eliberat de Registrului Comerţului
Bucureşti, pe numele Chronostyle Internaţional
S.R.L, înregistrată sub nr. J40/3317/2016, C.U.I.
35759187 pentru punctul de lucru din Bucureşti,
Sectorul 4, Bd.Unirii, nr.6, Parter, Camera 2, bloc 8
C. Îl declarăm nul.
l Societatea SC Mariana Parfumerie SRL, cu
sediul în Turda, str.Libertății, nr.3, jud.Cluj, identificată cu număr de ordine în ORC
J12/958/05.06.1991 și CUI:205960, declarăm pierdută și nulă Autorizația nr.0000610, emisă de
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor la data de 22.03.2004.

