
ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Angajez menajeră zona Tunari Pipera. Relații la 
tel 0786.031.069.

l SC Riela Comimpex SRL din Cluj-Napoca, 
B-dul Muncii, nr.18, angajează: sudor -5 pers. 
Asteptăm CV-ul dvs.la adresa de e-mail office@
rielacomimpex.ro.

l S.C. Patiseria Meriton SRL, cu sediul in locali-
tatea Ineu,  jud. Arad, angajeaza 3 lucratori buca-
tarie (spalatori vase mari) COD COR 941201. 
Cerinte: studii 8 clase, cunoscatori al bucatariei 
sarbesti ( prajitura burek) . CV-urile se depun la 
adresa de e-mail zoran_mutavschi@yahoo.com 
pana la data de 16.03. 2021, selectia candidatilor 
va avea loc in data de 17.03.2021. Info tel: 
0745330061.

l Posturi vacante la Inspectoratul Școlar al Muni-
cipiului București Inspectoratul Școlar al Munici-
piului București, cu sediul în Str. Icoanei nr. 19, 
Sector 2, București, anunță organizarea concursului 
pentru ocuparea unor posturi vacante pe perioadă 
determinată în cadrul proiectului ”Aripi Spre 
Viitor” POCU/666/6/23/135937. Detalii suplimen-
tare se află pe site-ul www.ismb.edu.ro. Depunerea 
dosarelor de concurs se realizează în perioada 5 
martie 2021 - 19 martie 2021, ora 14:00. Relații 
suplimentare la sediul instituției din Str. Icoanei nr. 
19, Sector 2, București Tel: +4(021)2107535

l Posturi vacante la Inspectoratul Școlar al Muni-
cipiului București Inspectoratul Școlar al Munici-
piului București, cu sediul în Str. Icoanei nr. 19, 
Sector 2, București, anunță organizarea concur-
sului pentru ocuparea unor posturi vacante pe 
perioadă determinată în cadrul proiectului “O 
nouă șansă pentru persoanele care nu au finalizat 
învățământul obligatoriu - sprijin pentru o capi-
tală educată!”, POCU/666/6/23/ 135469. Detalii 
suplimentare se află pe site-ul www.ismb.edu.ro 
Depunerea dosarelor de concurs se realizează în 
perioada 5 martie - 19 martie 2021, ora 14:00. 
Relații suplimentare la sediul instituției din Str. 
Icoanei nr. 19, Sector 2, București Tel: 
+4(021)2107535 Email: office@ismb.ro

l Primăria Tunari cu sediul în comuna Tunari, str. 
Mihai Eminescu nr. 1, județ Ilfov organizează în 
data de 07.04.2021 concurs recrutare pentru postul 
de Fochist- Compartiment Administrativ. Condiții 
de participare la concurs: studii medii/ generale, 
vechime în muncă: 15ani, calificare fochist. Dosa-
rele se depun la sediul primăriei în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publicării anunțului, 
respectiv de la data de 15.03.2021 până la data de 
26.03.2021, ora 15:00. Alte informaţii pot fi obţi-
nute la 021.267.53.10, persoană de contact Barbu 
Cătălin - Inspector Asistent Primăria Tunari, 
email: contact@primaria-tunari.ro.

l Anunţ. Centrul Judeţean Ilfov de Asistenţă 
Medico-Socială pentru Bolnavi Cronici, Comuna 
Domnești, Judeţul Ilfov, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor posturi: Asistent 
medical generalist- 2 posturii, studii postliceale, nu 
necesită vechime; Administrator- 1 post, studii 
medii, nu necesită vechime; Infirmier- 1 post, 
studii gimnaziale, nu necesită vechime. Concursul 
constă în 3 etape, după cum urmează: Selectarea 
dosarelor- 30.03.201, ora 16:00; Proba scrisă- 
06.04.2021, ora 09:00; Susţinerea interviului- 
07.04.2021, ora 09:00. Termenul de depunere a 
dosarelor de participare la concurs este 25.03.2021. 
Dosarele pentru înscrierea la concurs se depun la 
sediul unitaţii din Comuna Domnești, Judeţul 
Ilfov, persoană de contact- Filip Mircea, telefon 
0721.240.236. Candidaţii vor depune un dosar de 
concurs conform cerinţelor pentru înscriere.

l Colegiul Tehnic “Mihail Sturdza” Iași organi-
zează concurs, în baza H.G. nr.286/2011 și 
H.G.1027/2014, la sediul unității, din strada 
Mihail Sturdza nr.2, județul Iași, în data de 6 
aprilie 2021 ora 9:00- proba scrisă, 9 aprilie 2021, 
începând cu ora 9:00- proba practică și interviul, 
pentru ocuparea unui post contractual vacant de 
paznic, perioadă nedeterminată. Condiţii de parti-
cipare: -nivelul studiilor:  învaățământ general 
obligatoriu; -vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului- minim 1 an. -deținere 
atestat pază. Dosarele de înscriere la concurs se 
depun la sediul unității în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunțului în Monitorul 
Oficial. Condițiile de participare la concurs și 
bibliografia stabilită se afișează la sediul unității. 
Relații suplimentare se pot obține de la sediul 
unității sau la telefon 0232/233435.

l Primăria Comunei Fântnele, Județul Iași 
organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea unui post contractual vacant în cadrul 
Compartimentului Întreținere și Pază, cu normă 
întreagă, pe durată nedeterminată: Postul 
vacant: A. Șofer/ buldoexcavatorist în cadrul 
Compartimentului Întreținere și Pază din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei 
Fântânele, Județul Iași. B. Condiții specifice: 
Studii generale sau medii; Vechime: nu se soli-
cită; Permis de conducere categoria B, C și D+ 
atestat transport persoane. C. Probele stabilite 
pentru concurs: -selecția dosarelor de înscriere: 
26.03.2021; -proba scrisă în data de: 06.04.2021; 
-interviul  în data de: 07.04.2021; Toate probele 
concursului se desfășoară la sediul primăriei 
comunei Fântânele, Județul Iași. D. Data limită 
până la care se pot depune actele pentru dosarul 
de concurs: 25.03.2021, ora 16:00. E. Date de 
contact:  Petrea Alexandru Ionut- tel. 
0755162144. Anunțul detaliat privind desfășu-
rarea concursului, precum și bibliografia de 
concurs sunt afișate la avizierul primăriei 
comunei Fântânele, județul Iași.

l Centrul de Pedagogie Curativă Simeria, cu 
sediul în sat Simeria Veche, Strada Principală, 
numărul 33A, judeţul Hunedoara, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -Asistent medical generalist -1 post, 
conform HG 286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de 
06.04.2021, ora 9:30; -Proba interviu în data de 
07.04.2021, ora 9:30. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii minime: -nivelul studiilor: studii postli-
ceale, certificat de calificare în specialitatea 
postului; -vechime necesară ocupării postului: 
minim 1 an. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, respectiv până pe 29.03.2021, 
la sediul Centrului de Pedagogie Curativă Simeria, 
Simeria Veche, Nr.33A. Relaţii suplimentare la 
sediul: Centrului de Pedagogie Curativă Simeria, 
Simeria Veche, Nr.33A, persoană de contact: Mic 
Lorena, telefon 0254/261.053, 0723.240.869.

CITAŢII
l NUMITUL ȘERBU IOAN MARIUS, CU 
ULTIMUL DOMICILIU CUNOSCUT ÎN 
MUNICIPIUL BRAȘOV,  STR.ALEEA 
CONSTRUCTORILOR, NR. 14, AP. 12, 
JUDEțUL BRAȘOV, ESTE CITAT LA JUDE-
CăTORIA BRAȘOV ÎN DATA DE JOI, 
08.04.2021, ORA 09:00, COMPLETUL C6-MF, 
SALA J1, ÎN CALITATE DE PâRâT ÎN 
DOSARUL CIV. NR.8525/197/2020, AVâND CA 
OBIECT TăGADA ȘI STABILIRE PATERNI-
TATE, ÎN CONTRADICTORIU CU RECLA-
MANțII HOLBEA LAURA-ȘTEFANIA ȘI 
HOLBEA MIHAELA-LăCRăMIOARA.

l Se citează Burlacu Gheorghe cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în sat Domnița, comuna Tibana, jud. 
Iași, la judecătoria Iași, str. Anastasie Panu, nr. 25 
pentru data de 26.03.2021, ora 9:00  în dosarul nr. 
22794/ 245/2020, în proces cu Burlacu Florentina, 
dosar având ca obiect, divort cu minori, pensie 
intreținere, stabilire domiciliu minor.

l Petent Harasim Mariana cheamă la Tribunalul 
Bacău în 12.04.2021, dosar civil 3264/260/2009, 
următorii Intimați: Asmionesei născută Matei 
Gabriela, Matei Mihail, ultime domicili: com.
Hemeiuși, str. Înfundătura Codrului, nr. 420, ju.
Bacău, Maidan Giorgiana, Matei Loghin-Du-

mitru, Matei Loghin-Tiberius Italia, via Pireta 
nr.6, Cadalfiumonese provincia diBolonia 
CAP40020, Matei Irina com.Copalnic, sat Berinta, 
Manastirea Sf. Andrei, jud.Maramureș.

l Numita Micu Iuliana, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Sat Sărulești Gară, Com.Sărulești, 
Jud.Călărași, este citată la Judecătoria Lehliu 
Gară, Strada Industriei, nr.1, localitate Lehliu 
Gară, Jud.Călărași, în data de 08 aprilie 2021, ora 
09:00, completul C3A CP/F Sala 1, în calitate de 
pârâtă, în dosarul civil cu numărul 168/249/2021, 
având ca obiect partaj judiciar, în procesul cu 
Barbu Narcisa Nicoleta, în calitate de reclamant.

SOMAŢII
l Somație. Prin prezenta somație se aduce la 
cunoștința celor interesați faptul că reclamantul 
Korodi Stefan, cu reședința în Com.Aita Mare, Str.
Principală, Nr.296, Jud.Covasna, solicită dobân-
direa dreptului de proprietate de către Korodi 
Andrei prin uzucapiune conform prevederilor 
art.28, alin.1 din Decretul Lege Nr. 225/1938 asupra 
imobilelor înscrise în CF. Nr.24200 Aita Mare, nr. 
top 657/2, CF nr.24201 Aita Mare, nr top 656/2, 
cotei de 5/6 din imobilul înscris în CF. nr.24198 Aita 
Mare nr. top 656/1, cotei de 5/6 parte din imobilul 
înscris în CF. nr.24199 Aita Mare, nr. top 657/1, 
imobile care reprezintă o singură gospodărie 
unitară, situată în com.Aita Mare, Sat. Aita Medie 
Nr. 282 Jud.Covasna, având ca proprietari tabulari 
pe defuncții Retyi Gergely, Elekes Istvan, Elekes 
Tetezia, Korodi Juliana, născută Elekes Kosa 
Terrzia născută Elekes Recas, Korodi Sillo Lujza 
născută Elekes. Prezenta se va afișa la ușa instanței, 
la Primăria Comunei Aita Mare, la imobilul din 
litigiu, la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobi-
liară Covasna și se va publica în două ziare de largă 
răspândire. Toți cei interesați pot face opoziție în 
termen de o lună de la afișare la Judecătoria Sf. 
Gheorghe, Str.Kriza Janos, Nr.2, Jud.Covasna, 
Dosar Nr. 4604/305/2021, Termen: 12.04.2021.

DIVERSE
l Partidul Național țărănesc Creștin Democrat, 
în temeiul legii partidelor politice, anunță depu-
nerea documentelor Congresului extraordinar al 
partidului din 06.03.2021 de la Pitești la Tribu-
nalul București. 

l Unitatea administrativ- teritorială Domnești 
din județul Ilfov anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru U.A.T. Domnești, 
sectoarele cadastrale 7, 43, 44, 45 și 46 începând cu 
data de 22.03.2021, pe o perioadă de 60 de zile, la 
sediul Primăriei Comunei Domnești din Șoseaua 
Alexandru Ioan Cuza, nr. 25-27, Jud. Ilfov, 
conform: „Legii cadastrului și publicității imobi-
liare nr.7/1996 republicată, cu modificările și 
completările ulterioare”. Cererile de rectificare sau 
contestaţiile documentelor tehnice vor putea fi 
depuse de către proprietarii, posesorii sau alţi 
deţinători la Comisia de soluţionare a cererilor de 
rectificare/ contestaţii care își va desfășura activi-
tatea la sediul Primăriei Domnești din Șoseaua 
Alexandru Ioan Cuza, nr. 25-27, Sat Domnești, 
Jud. Ilfov, de luni până joi între orele 10:00-15:00, 
iar vineri între orele 10:00-13:00 și pe site-ul Agen-
ției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobi-
liară. Potrivit prevederilor Specificaţiilor tehnice 
punctul 1.1 „În etapa de publicare a rezultatelor 
este important ca deţinătorii imobilelor să consulte 
și să analizeze documentele publicate și să se 
pronunţe asupra corectitudinii informaţiilor 
prezentate” conform Ordinului Directorului 
General A.N.C.P.I. nr. 1427/2017 publicat în moni-
torul oficial, Partea I nr.921 din 23 noiembrie 2017.

l Anunț public privind decizia etapei de înca-
drare: S.C. Remservice S.R.L, titular al proiectului 
„Modificare de tema in timpul executarii lucra-
rilor incepute in baza Autorizatiei de Construire 
nr. 11 din 27.02.2019, Extindere exploatatie pisci-
cola tip helesteu, comuna Verguleasa, T31, 
P222/2/2, judetul Olt”, anunță publicul interesat 
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Ministerul Finanþelor. Agenþia Naþionalã de Adminis-
trare Fiscalã. Direcþia Generalã Regionalã a Finanþelor 
Publice Timiºoara. Administraþia Judeþeanã a 
Finanþelor Publice Timiº. Pârâtul TODEA DOREL, 
având domiciliul cunoscut în Sat Balºa nr. 199 
(Comuna Balºa), jud. Hunedoara, este citat pentru a 
se prezenta în data de 01.04.2021, ora 9:00, la 
Tribunalul Hunedoara, sala 203, etaj 2, în dosarul nr. 
1589/97/2018/a1, în contradictoriu cu Administraþia 
Judeþeanã a Finanþelor Publice Timiº pentru 
judecarea cererii de atragere a rãspunderii personale.



asupra luării deciziei etapei de încadrare de către 
APM OLT, în cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, pentru proiectul 
„”Modificare de tema in timpul executarii lucra-
rilor incepute in baza Autorizatiei de Construire 
nr. 11 din 27.02.2019, Extindere exploatatie pisci-
cola tip helesteu, comuna Verguleasa, T31, 
P222/2/2, judetul Olt, propus a fi amplasat în 
Verguleasa, T31, P222/2/2,  județul Olt. Proiectul 
deciziei de încadrare şi motivele care o  fundamen-
tează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moro-
şanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, 
între orele 9:00- 16:00, precum şi la următoarea 
adresa de internet http://apmot.anpm.ro 1.
Publicul interesat poate înainta comentarii/obser-
vaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 
10 zile de la data publicării prezentului anunţ. 
2.Publicul interesat poate depune propuneri în 
ceea ce priveşte conţinutul raportului privind 
impactul asupra mediului la sediul Autorităţii 
pentru Protecţia Mediului Olt precum şi la urmă-
toarea adresă de e-mail http://apmot.anpm.ro, în 
termen de 10 zile de la data afişării anunțului.

l Unitatea Administrativ-Teritorială oraşul 
Bechet, din judeţul Dolj, anunţă publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele 
cadastrale nr.9, 12, 13, 14, 15, începând cu data de 
22.03.2021, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul 
Primăriei Oraşului Bechet, conform art.14 alin.(1) 
şi (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobi-
liare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul 
primăriei şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Cererile de 
rectificare depuse prin orice alte mijloace de 
comunicare decât cele menţionate mai sus, nu vor 
fi luate în considerare.

l Anunţ Public Pentru Solicitare Autorizaţie De 
Mediu. SC Lidl Discount SRL cu sediul în Sat 
Nedelea, comuna Ariceştii Răhtivani, DN 72, 
Crângul lui Bot, km 73+810, județul Prahova, 
anunță publicul interesat asupra depunerii solici-
tării de obținere a autorizației de mediu pentru 
obiectivul „Depozit Logistic LIDL Bolintin -Deal”, 
amplasat în sat Bolintin-Deal, str. DC 149, nr.2, 
comuna Bolintin - Deal, județul Giurgiu. Informa-
ţiile/observaţiile privind potenţialul impact asupra 
mediului al activităţii desfăşurate, pot fi consul-
tate/depuse zilnic, timp de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunţului, la sediul A.P.M. 
Giurgiu, şos. Bucureşti, bl.111, sc. A+B, et.1, de 
luni până joi între orele 9:00-14:00 şi vineri între 
orele 9:00-12:00.

l Distribuție Energie Electrica Romania S.A. 
-Sucursala Ploieşti prin S.C.Romproiect Electro 
S.R.L. anunță publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „MGS în alimentarea cu energie elec-
trică a consumatorilor alimentați din LEA 20kV 
Plopu -buclă între LEA 20kV Plopu şi LEA 20kV 
Pleasa 2 -Ocupare temporară terenuri fond fores-
tier pădurea Plopu, cu defrişare” propus a fi 
amplasat în comunele Plopu şi Bucov, jud.
Prahova. Informațiile privind proiectul propus pot 
fi consultate la sediul autorității competente 
pentru protecția mediului: Agenția pentru 
Protecția Mediului Prahova şi la sediul Distribuție 
Energie Electrica Romania S.A. -Sucursala 

Ploieşti, str. Mărăşeşti, nr. 44, mun. Ploieşti, jud. 
Prahova, în zilele de luni-vineri, între orele 09:00-
13:00. Observațiile publicului se primesc zilnic la 
sediul autorității competente pentru protecția 
mediului: Agenția pentru Protecția Mediului 
Prahova.

l Adda Concept & Sofa SRL, cu sediul sediul 
social în Bucureşti, Strada Pâncota, nr.7, Sector 2, 
î n m a t r i c u l a t ă  c u  n r. J 4 0 / 1 1 7 8 3 / 2 0 2 0 , 
CUI:43060170, anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de autorizaţie de mediu, în 
scopul desfăşurării activității de Tăiere şi rinde-
luire a lemnului (CAEN 1610); Fabricare articole 
tehnice şi industriale din textile (CAEN 1396); 
Fabricare de furnire şi a panourilor de lemn 
(CAEN 1621); Fabricarea altor elemente de 
dulgherie şi tâmplărie, pentru construcții (CAEN 
1623); Fabricarea altor produse din lemn; Fabri-
carea articolelor din plută, paie şi din alte mate-
riale vegetale împletite (CAEN 1629); Fabricarea 
de mobilă pentru birouri şi magazine (CAEN 
3101); Fabricarea de mobilă pentru bucătării 
(CAEN 3102); Fabricare de saltele şi somiere 
(CAEN 3103); Fabricarea de mobilă n.c.a (CAEN 
3109); Lucrări de tâmplărie şi dulgherie (CAEN 
4332) pe amplasamentul din Str.Sfântul Calinic, 
nr.9, Clădirea C1, camerele 1, 3, 5, 6 şi etaj 1, 
Pantelimon, Ilfov. Informaţii privind impactul 
asupra mediului al activităţii pentru care se soli-
cită Autorizaţia de mediu pot fi consultate zilnic, 
de luni până vineri, la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Ilfov, Aleea Lacul Morii, 1, 
Sector 6, Bucureşti. Observațiile, sugestiile şi/sau 
propunerile publicului se primesc în scris la sediul 
APM Ilfov.

l Anunt public privind decizia etapei de incadra-
re:S.C. REWE Projektentwicklung Romania 
S.R.L., titular al proiectului:”Construire Maga-
zin-”Penny”, Alei Carosabile, Pietonale Si 
Parcare, Elemente Semnalistica, Imprejmuire, 
Post Trafo, Put Forat, Fosa Septica Vidanjabila Si 
Organizare De Santier”, anunta publicul interesat 
asupra luarii deciziei etapei de incadrare de 
catre:Agentia pentru Protectia Mediului.Ilfov, in 
cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului pentru proiectul:”Construire Magazin 
„Penny”, Alei Carosabile, Pietonale Si Parcare, 
Elemente Semnalistica, Imprejmuire, Post Trafo, 
Put Forat, Fosa Septica Vidanjabila Si Organizare 
De Santier”, propus a fi amplasat in:jud.Ilfov, oras 
Otopeni str.Stefan cel Mare nr.1-9, nr.cad.116375. 
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o 
fundamenteaza pot fi consultate la sediul autori-
tatii competente pentru protectia mediului din 
Bucuresti, Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector 6, in 
zilele de luni-vineri, intre orele 9:00-12:00, precum 
si la urmatoarea adresa de internet http://apmif.
anpm.ro Publicul interesat poate inainta comen-
tarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in 
termen de 10 zile de la data publicarii anuntului 
pe pagina de internet a autoritatii competente 
pentru protectia mediului.

l Anunt public privind decizia etapei de incadra-
re:Nica Serban-Viorel Si Nica Linda, titulari al 
proiectului Amenajare Magazin-”Penny” In 
Spatiu Comercial Existent, Amplasare Reclame/
Elemente Semnalistica Pe Fatade, Reconditionare 
Fatade, Creare Accese Clienti Si Spatii Tehnice, 
Fara Modificari Structurale, anunta publicul inte-
resat asupra luarii deciziei etapei de incadra-

re:”continuarea procedurii privind emiterea 
aprobarii de dezvoltare”, pentru proiectul: 
Amenajare Magazin „Penny” In Spatiu Comercial 
Existent, Amplasare Reclame/ Elemente Semna-
listica Pe Fatade, Reconditionare Fatade, Creare 
Accese Clienti Si Spatii Tehnice, Fara Modificari 
Structurale, Propus A Fi Amplasat In Jud.Brasov, 
Loc.Brasov, Str. Calea Bucuresti, nr. 98-100. 
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o 
fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM.
Brasov, str.Politehnicii nr.3, in zilele de luni-joi, 
intre orele: 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00-
14:00, precum si la urmatoarea adresa de interne-
t:www.apmbv.anpm.ro. Publicul interesat poate 
inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei 
de incadrare in termen de 10 zile de la data publi-
carii anuntului pe pagina de internet a APM.
Brasov.

ADUNĂRI GENERALE
l Erată la Convocatorul Adunării Generale a 
Fundaţiei pentru Tineret a Municipiului Bucureşti 
din data de 14 Aprilie 2021 pubicat în cotidianele 
România Liberă şi Jurnalul cotidian naţional din 
data de 11 martie 2021: Referitor la data reconvo-
cării Adunării Generale în caz de neîntrunire la 
data de 14.04.2021 a cvorumului necesar pentru 
desfăşurarea şedinţei, data corectă a reconvocării 
şedinţei Adunării Generale Ordinare a Organiza-
ţiilor de/pentru Tineret a FTMB este data de 
15.04.2021. Restul convocatorului nu se modifică.

l Consiliul de Administrație al Obştii Moşnenilor 
Muntele Sterminoasa şi Budislavu, cu sediul în sat 
Bradu-Clocotici, str. Bradului, nr. 10, com. Raco-
vița, Jud. Vâlcea, în baza art. 18 şi 32 din Statutul 
obştii, convoacă Adunarea Generală a Obştii în 
data de 11.04.2021, ora 13:00, cu următoarea 
ordine de zi: Pagube aduse obştii; Darea de seamă 
a Consiliului de Administrație pe anul 2020; 
Raportul Comisiei de Cenzori pe anul 2020 şi 
descărcarea de gestiune; Bugetul de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2021; Lucrări ce urmează a fi 
desfăşurate în cei doi munți - planul de activități 
pentru anul 2021; Modificări acte constitutive şi 
statut; Diverse; Adunarea Generală se va ține în 
data de 11.04.2021, ora 13:00, în sat Blănoiu, com. 
Racovița, jud. Vâlcea, la domiciliul preşedintelui 
obştii, Frântu Ion. Dacă nu se întruneşte 50%+1 
din numărul acționarilor, Adunarea Generală se 
va ține, peste o săptămână, în data de 18.04.2021, 
la aceeaşi adresă, oră şi cu aceeaşi ordine de zi. La 
adunarea generală pot participa numai acționarii 
obştii sau împuterniciți ai acestora cu procură 
notarială. Adunarea generală se va ține în condi-
țiile impuse de legislația în vigoare privind măsu-
rile de protecție Covid-19.

l În conformitate cu art.31(1) al Actului consti-
tutiv şi prevederile O.U.G. nr.99/2006, privind 
instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, apro-
bată şi modificată prin Legea nr.227/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi 
ale art.117 din Legea nr.31/1990 privind societăţile, 
republicată, cu modificările şi completările ulteri-
oare, Banca Cooperatistă Victoria Bucuresti, cu 
sediul in Calea Mosilor, nr. 294, bl.42, parter, sector 
2, CUI 2623412, nr. de ordine în registrul comer-
ţului J40/20678/1992, prin Consiliul de Adminis-
trație: Convoacă Adunarea Generală a Membrilor 
Cooperatori ai Băncii Cooperatiste Victoria Bucu-
reşti care va avea loc în data de 15.04.2021, ora 14 

în sediul social al Băncii Cooperatiste Victoria 
Bucureşti din Calea Moşilor, nr. 294, Bl. 42, parter, 
sector 2, Mun. Bucureşti, având următoarea 
ordine de zi: 1. Aprobarea raportului consiliului de 
administraţie privind activitatea desfăşurată şi 
rezultatele economico-financiare obţinute în anul 
2020; 2. Aprobarea raportului auditorului finan-
ciar cu privire la constatările făcute cu ocazia 
exercitării mandatului său în anul 2020 şi la 
concluziile rezultate în urma verificării bilanţului 
contabil şi a contului de profit şi pierdere; 3. Apro-
barea situaţiilor financiare ale băncii cooperatiste 
pe anul 2020; 4. Aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2021 şi a programului de activi-
tate pentru realizarea prevederilor acestuia; 5. 
Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului 
de administraţie; 6. Ratificarea hotărârilor Consi-
liului de administraţie luate în cursul  anului 2020, 
în baza delegării de competenţa primită de la 
Adunarea Generală; 7. Stabilirea numărului 
minim de membri ai consiliului de administraţie al 
băncii  cooperatiste care trebuie să fie indepen-
denţi, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare; 8. Desemnarea administratorilor indepen-
denţi; 9. Aprobarea vânzării si/sau cumpărării 
unor active; 10. Aprobarea programului de inves-
tiţii pe anul 2021 şi a surselor de finanţare ale 
acestuia; 11. Aprobarea ipotecării sau gajării 
sediului social al băncii cooperatiste şi/sau a sedi-
ilor secundare ale acesteia, în cazul contractării 
unor împrumuturi, în conformitate cu reglementă-
rile emise de CREDITCOOP; 12. Aprobarea 
vânzării unor active ale băncii cooperatiste; 13. 
Desemnarea ca oricare dintre membrii consiliului 
de administraţie să efectueze formalităţile legale 
ce se impun pentru înregistrarea, menţionarea sau 
publicarea hotărârilor adoptate de adunarea gene-
rală la registrul comerţului, precum şi acordarea 
pentru aceştia a dreptului de a delega unei alte 
persoane mandatul pentru efectuarea formalită-
ţilor menţionate anterior. 14. Adoptarea Hotărârii 
adunării generale. În cazul în care nu vor fi întru-
nite condiţiile de cvorum, a doua adunare generală 
se convoacă pentru data de 16.04.2021 la aceeaşi 
locaţie, aceeaşi oră şi aceeaşi ordine de zi conform 
art.112 alineat 2 din Legea 31/1990. Preşedintele 
Consiliului de Administraţie Pataliu Razvan 
Ionut.

l Convocare A.G.E.A. Consiliul de administraţie 
al Libra Internet Bank S.A., societate bancară 
înregistrată în Registrul bancar sub nr.RB-PJR-40-
037/1999, cu sediul în Bucureşti, Calea Vitan, 
nr.6-6A, Tronson B, C, Et. 1, 6, 9, 13, Clădirea 
Phoenix Tower, sector 3, Cod poştal 032196, având 
cod unic de înregistrare 8119644 şi numărul de 
ordine în Registrul Comerţului J40/334/1996, prin 
presedintele Consiliului de Administrație al Libra 
Internet Bank S.A., Radu Graţian Gheţea, 
convoacă Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor la data de 16.04.2021, ora 17:00, la 
sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi 
în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 
15.04.2021, cu următoarea ordine de zi: 1.
Emiterea de obligatiuni de către Libra Internet 
Bank S.A. cu o rata a dobânzii fixă sau variabilă, 
după caz; 2.În situația în care se va decide 
emiterea de obligațiuni conform pct.1 de mai sus, 
împuternicirea Consiliului de Administrație al 
Libra Internet Bank S.A. (cu posibilitatea de 
subdelegare) pentru a decide şi a îndeplini orice 
formalități privind operațiunea de emitere de 
obligațiuni, (de exemplu, dar fără a se limita la 

următoarele operațiuni: (i)oportunitatea emisiunii 
de obligațiuni, tipul de obligațiuni (garantate/
negarantate, convertibile/neconvertibile, subordo-
nate/nesubordonate etc.), momentul emiterii, 
numărul de obligațiuni care vor fi emise, valoarea 
de emisiune şi valoarea nominală a unei obliga-
țiuni, moneda de emisiune, durata şi legislația 
aplicabilă acestora, rata dobânzii (rata cuponului), 
intervalul de plată a dobânzii (cuponului), modul 
de plasament (cu/fără întocmirea unui prospect de 
ofertă printr-un plasament privat/public), precum 
şi orice alte elemente aferente emisiunii de obliga-
țiuni; (ii)aprobarea admiterii la tranzacționare a 
obligațiunilor pe o piață administrată de Bursa de 
Valori Bucureşti S.A., ulterior încheierii cu succes 
a ofertei şi a întreprinderii de către Libra Internet 
Bank S.A. a tuturor acțiunilor şi formalităților 
necesare în acest scop; (iii)îndeplinirea formalită-
ților privind desfăşurarea unei oferte publice 
având ca obiect obligațiunile, funcție de modul de 
plasament stabilit, precum şi pregătirea prospec-
tului/memorandumului de admitere la tranzacțio-
nare a obligațiunilor, funcție de piață pe care 
urmează a fi tranzacționate; (iv)desemnarea unui 
intermediar al ofertei şi/sau al procedurii de admi-
tere la tranzacționare, după caz, precum şi a pieței 
în care urmează a fi tranzacționate; (v)stabilirea 
condițiilor contractuale, de tragere, de rambursare 
anticipată înainte de scadență, a dobânzilor, a 
taxelor şi tarifelor, a garanțiilor, acordarea oricărui 
tip de garanții reale, asigurarea redactării şi publi-
cării, dacă e cazul, a oricărui prospect de ofertă, 
precum şi negocierea, aprobarea şi semnarea 
oricăror acte ce au legătură cu oferta şi admiterea, 
negocierea şi semnarea oricăror contracte cu inter-
mediari şi consultanți şi îndeplinirea oricăror acte 
şi fapte juridice necesare; (vi)să aprobe orice 
contracte şi/sau aranjamente privind obligațiunile 
şi/sau oferta şi/sau admiterea sau orice alte aranja-
mente, prospecte de ofertă, orice contracte de 
subscriere, vânzare, agenție, trust, de consultanță, 
certificate, declarații, registre, notificări, acte adiți-
onale şi orice alte acte şi documente necesare, să 
îndeplinească orice formalități şi să autorizeze şi/
sau să execute orice alte acțiuni necesare pentru a 
da efecte depline emisiunii obligațiunilor şi/sau 
ofertei şi/sau admiterii (după caz) şi să împuterni-
cească reprezentanți ai Libra Internet Bank S.A. 
pentru a semna orice astfel de documente, a înde-
plini orice astfel de formalități şi a îndeplini orice 
astfel de acțiuni; (vii)tipul şi rata sau modul de 
calcul al dobânzii aferente obligațiunilor; (viii)
scadența finală a obligațiunilor, precum şi modali-
tatea de rambursare a obligațiunilor, respectiv a 
planului de amortizare (reducere a principalului 
prin plăți periodice), dacă este cazul; (ix)perioada 
şi tipul de Ofertă şi investitorii cărora le vor fi 
oferite obligațiunile, respectiv piața reglementată 
administrată de BVB sau sistemul alternativ de 
tranzacționare operat de BVB, pe care vor fi 
admise la tranzacționare obligațiunile, în confor-
mitate cu legislația aplicabilă şi cu orice alți 
termeni şi condiții ale obligațiunilor; (x)termenii şi 
condițiile emisiunii de obligațiuni precum şi redac-
tarea prospectului/documentului de emisiune a 
obligațiunilor; (xi)adoptarea oricărei decizii, întoc-
mirea şi aprobarea tuturor documentelor şi 
emiterea oricăror declarații necesare sau recoman-
dabile pentru pregătirea şi punerea în aplicare a 
emisiunilor de obligațiuni, inclusiv, dar fără a se 
limita la prospectul de ofertă şi/sau de admitere la 
tranzacționare a obligațiunilor, inclusiv sub forma 
prospectului cadru completat cu termeni finali, 
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documente ce vor fi întocmite în conformitate cu 
legislația aplicabilă și cu cele mai bune practici și 
care vor putea fi supuse aprobării, după caz, Auto-
rității de Supraveghere Financiară (ASF) și/sau 
Băncii Naționale a României (BNR) și/sau altor 
autorități competente și relevante pentru emisi-
unea de obligațiuni; (xii)aprobarea oricăror actua-
lizări/modificări /suplimente ale documentației 
aferente, dacă este necesar, și depunerea acestora 
spre aprobare la ASF/BNR /autoritățile compe-
tente și relevante pentru emisiunea de obligațiuni; 
(xiii)aprobarea încheierii oricăror contracte, înțele-
geri sau altor documente cu ASF, Bursa de Valori 
București SA (BVB) și Depozitarul Central SA 
(Depozitarul Central) și/sau cu autoritățile compe-
tente și relevante pentru emisiunea de obligațiuni; 
(xiv)reprezentarea Libra Internet Bank SA în 
relația cu ASF, BNR, BVB și/sau cu orice altă 
instituție sau autoritate competentă sau terță parte 
relevantă pentru emisiunile de obligațiuni; (xv)
Obținerea tuturor aprobărilor/avizelor și oricăror 
formalități necesare de la toate instituțiile/ autori-
tățile competente în vederea aducerii la îndeplinire 
a deciziei prezentei Adunări Generale Extraordi-
nare conform pct.1 de mai sus; (xvi)împuternicirea 
uneia sau mai multor persoane pentru îndepli-
nirea formalităților necesare, inclusive pentru 
negocierea și semnarea documentelor necesare; 
(xvii)stabilirea tehnicii de înregistrare a plasamen-
tului (i.e.utilizând sistemul de tranzacționare al 
BVB sau prin transfer direct). (xviii)să aprobe/
negocieze orice contracte și/sau aranjamente 
privind obligațiunile și/sau oferta și/sau admiterea 
la tranzacționare sau orice alte aranjamente, 
inclusiv documente de prezentare ale Obligațiu-
nilor, prospecte/memorandumuri de admitere la 
tranzacționare, orice contracte, certificate, decla-
rații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte 
acte și documente necesare, să îndeplinească orice 
formalități și să autorizeze și/sau să execute orice 
alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline 
emisiunii obligațiunilor și/sau ofertei și/sau admi-
terii la tranzacționare (după caz) și să împuterni-
cească reprezentanți ai Băncii pentru a semna 
orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel 
de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni; 
(xix)să stabilească limita de emisiune precum și 
posibilitatea de a opera modificări ulterioare cu 
privire la această limită (în sensul diminuării sau 
majorării acesteia); (xx)Stabilirea condiției de 
succes a emisiunii de obligațiuni. Consiliul de 
Administrație (cu posibilitatea de subdelegare) va 
avea competența de a decide și a îndeplini absolut 
orice aspect cu privire la implementarea deciziei 
prezentei Adunări Generale Extraordinare 
conform pct.1 de mai sus, enumerarea de la pct.2 
de mai sus nefiind exhaustivă. În cazul în care 
cvorumul necesar nu se va întruni la data menţio-
nată, Adunarea Generală Extraordinară a Actio-
narilor se va ţine la data de 19.04.2021, la aceeași 
oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi. Acţio-
narii pot participa la adunări personal sau prin 
reprezentanţi, în baza unei procuri speciale. 
Procura specială se depune la sediul societăţii, 
conform dispoziţiilor legale. 

l CONVOCATOR pentru Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor  MINDO SA. În confor-
mitate cu prevederile Legii nr.24/2017, ale Legii 
nr.31/1990 și ale Actului Constitutiv al societății, 
Consiliul de Administrație al MINDO SA, înregis-
trat la ORC sub nr.J07/125/1991, cod fiscal 622003, 
cu capital social subscris și vărsat în suma de 
3.325.474,2Lei, cu sediul în Dorohoi, str.Herta, 

nr.45, Jud.Botoșani, convoacă: Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acționarilor MINDO SA („Socie-
tatea”) pentru data de 15.04.2021, ora 09:00, la 
sediul societății, cu următoarea Ordine de zi: 
1.Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare 
anuale ale societății pentru anul 2020, pe baza 
raportului întocmit de Consiliul de Administrație 
al Mindo SA și a raportului întocmit de auditorul 
financiar Imptax SRL. 2.Aprobarea repartizării 
profitului aferent anului 2020, în sumă de 
74.901Lei pe următoarele destinații: 3.745Lei- 
rezerve legale, constituite conform Ordinului 
1802/2014, articolul 421, alin.1; 71.156Lei- acope-
rirea pierderilor contabile. 3.Aprobarea descărcării 
de gestiune a Consiliului de Administrație pentru 
exercițiul financiar 2020. 4.Numirea auditorului 
financiar al societății și fixarea duratei contrac-
tului. 5.Prezentarea și aprobarea Bugetului de 
Venituri și Cheltuieli al societății pentru exercițiul 
financiar 2021. 6. Prezentarea și aprobarea Buge-
tului de Investiții al societății pentru exercițiul 
financiar 2021. 7. Aprobarea politicii de remune-
rare a membrilor Consiliilor de Administrație și a 
Directorilor executivi ai societății. 8. Stabilirea 
remunerației membrilor Consiliului de Adminis-
trație pentru anul 2021. 9. Aprobarea datei de 
12.05.2021 ca dată de înregistrare în conformitate 
cu prevederile art 86 alin.1 din Legea 24/2017, 
respectiv a datei de 11.05.2021 ca ex-date, așa cum 
este aceasta definită în Regulamentul ASF 
nr.5/2018. 10.Împuternicirea domnului Nacu 
Sergiu, care la rândul lui poate împuternici alte 
persoane, să semneze toate documentele și să facă 
toate demersurile necesare pentru înregistrarea la 
ORC Botoșani a hotărârilor luate în ședința 
AGOA convocată prin prezentul convocator. La 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt 
îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii 
înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei 
de 05.04.2021 („data de referință”). În situația 
neîndeplinirii condițiilor legale și statutare de 
cvorum la data primei convocări, se convoacă o 
nouă adunare pentru data de 16.04.2021, la 
aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi. 
Data de referință stabilită mai sus pentru partici-
parea la vot a acționarilor în cadrul Adunării 
rămâne valabilă. Unul sau mai mulți acționari 
reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 
5% din capitalul social are/au dreptul: a)de a 
introduce puncte pe ordinea de zi a adunării gene-
rale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o 
justificare sau de un proiect de hotărâre propus 
spre adoptare de adunarea generală; și 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, propunerile 
formulate urmând a fi transmise prin servicii de 
curierat sau prin mijloace electronice. Acționarii 
își pot exercita drepturile prevăzute mai sus în 
termen de 15 zile de la data publicării convocării. 
În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut 
mai sus determină modificarea ordinii de zi a 
adunării generale comunicate deja acționarilor, 
societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită, 
folosind aceeași procedură ca și cea utilizată 
pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de 
referință a adunării generale a acționarilor, astfel 
încât să permită celorlalți acționari să desemneze 
un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze 
prin corespondență. Acționarii vor înainta propu-
nerile de noi puncte pe ordinea de zi și proiectele 
de hotărâri însoțite de copia actului de identitate 
valabil (buletin sau carte de identitate în cazul 

persoanelor fizice respectiv copia certificat de 
înregistrare în cazul persoanelor juridice). Fiecare 
acționar are dreptul să adreseze întrebări privind 
punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. 
Întrebările vor fi transmise în scris, prin servicii de 
curierat sau prin mijloace electronice cel târziu cu 
o zi lucrătoare înainte de data adunării. Acționarii 
vor adresa întrebările în scris însoțite de copia 
actului de identitate valabil (buletin sau carte de 
identitate în cazul persoanelor fizice respectiv 
copia certificat de înregistrare în cazul persoanelor 
juridice). Acționarii își pot exercita votul direct 
participând la ședința în baza actului de identitate 
sau pot fi reprezentați prin alte persoane în baza 
unei împuterniciri speciale sau a unei împuterni-
ciri generale, date cu respectarea prevederilor 
Regulamentului ASF nr.5/2018. Calitatea de acți-
onar, precum și, în cazul acționarilor persoane 
juridice sau al entităților fără personalitate juri-
dică, calitatea de reprezentant legal se constată în 
baza listei acționarilor de la data de referință/de 
înregistrare, primită de emitent de la depozitarul 
central, sau, după caz, pentru date diferite de data 
de referință/de înregistrare, pe baza următoarelor 
documente prezentate emitentului de către acți-
onar, emise de depozitarul central sau de partici-
panții definiți la art.168 alin.(1) lit.b) din Legea 
nr.297/2004, care furnizează servicii de custodie: a)
extrasul de cont din care rezultă calitatea de acți-
onar și numărul de acțiuni deținute; b)documente 
care atestă înscrierea informației privind reprezen-
tantul legal la depozitarul central/respectivii 
participanți. Societatea acceptă dovada calității de 
reprezentant legal și în baza documentelor consi-
derate relevante de către societate prezentate de 
acționarul persoană juridică, eliberate de registrul 
comerțului sau de o altă autoritate similară din 
statul în care acționarul este înmatriculat. Docu-
mentele care atestă calitatea de reprezentant legal 
întocmite într-o limbă străină, alta decât limba 
engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de 
un traducător autorizat în limba română sau în 
limba engleză. Acționarii persoane fizice care nu 
au capacitate legală, precum și acționarii persoane 
juridice pot fi reprezentați de către reprezentanții 
lor legali care, la rândul lor, pot mandata alte 
persoane în condițiile prevăzute de Regulamentul 
ASF nr.5/2018. Accesul acționarilor îndreptățiți să 
participe, la dată de referință, la adunarea gene-
rală a acționarilor este permis prin simpla probă a 
identității acestora, făcută, în cazul acționarilor 
persoane fizice, cu actul de identitate al acestora 
sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentan-
tului legal, iar în cazul entităților legale și al acțio-
narilor persoane fizice reprezentate, cu 
împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, 
cu respectarea prevederilor legale aplicabile în 
materie. Pentru votul prin reprezentare în baza 
unei împuterniciri speciale, trebuie utilizate 
formularele de împuternicire specială. Acestea pot 
fi descărcate începând cu data de 16.03.2021 de pe 
site-ul societății www.mindo.ro și vor fi disponibile 
și la sediul societății. Reprezentarea acționarilor se 
poate face și prin împuternicire specială în format 
pdf căreia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat 
logic o semnătură electronică cu respectarea 
condițiilor prevăzute de Legea nr.455/2001, trans-
mise prin email la adresa: office@mindo.ro. Acțio-
narii pot vota și prin corespondență. Formularul 
pentru votul prin corespondență redactat atât în 
limba română cât și în limba engleză, poate fi 
descărcat începând cu data de 16.03.2021 de pe 
site-ul societății www.mindo.ro și va fi disponibil și 
la sediul societății. Procedura privind modul de 

exercitare a votului în cadrul AGOA va fi pusă la 
dispoziția acționarilor la sediul societății și pe 
site-ul societății www.mindo.ro începând cu data 
de 16.03.2021. Vor fi luate în considerare formula-
rele de împuternicire specială/ generală respectiv 
de vot prin corespondență depuse/transmise prin 
posta/ curier/e-mail la sediul societății, respectiv la 
adresa: office@mindo.ro în format pdf căruia i s-a 
încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnă-
tură electronică cu respectarea condițiilor de 
Legea nr.455/2001, până cel târziu în data de 
13.04.2021, ora 09:00. Materialele ce urmează a fi 
supuse aprobării în cadrul ședințelor AGA și 
proiectele de hotărâri AGA se vor afla la dispoziția 
acționarilor începând cu data de 16.03.2021. Mate-
rialele și proiectele de hotărâre pentru fiecare 
punct de pe ordinea de zi ce necesită aprobarea 
din partea AGA vor putea fi consultate la sediul 
societății sau pe site-ul societății la adresa: www.
mindo.ro. Acționarii pot solicita contra sumei de 
0,1Lei/pag. copii ale documentelor ce vor fi 
prezentate în cadrul ședințelor AGA. Președintele 
Consiliului de Administrație, Tiberiu Stratan.

LICITAŢII
l Primăria Comunei Balș, județul Iași, cod fiscal 
1641062 scoate la licitație publică suprafața de 
83,5552ha de pășune aparținând domeniului 
privat al Comunei Balș, în scopul închirierii. Data 
limită pentru solicitarea clarificărilor: 29.03.2021, 
ora 15:00. Data limită de depunere a ofertelor: 
06.04.2021, ora 9:00. Data licitație: 06.04.2021, ora 
12.00. Relații suplimentare la tel.: 0232-760067.

l Agenția Națională de Administrare a Bunurilor 
Indisponibilizate declanșează procedura privind 
închirierea a unui imobil -spațiu de depozitare -cu 
o suprafață utilă de minimum 2000 mp, în Bucu-
rești sau în jud. Ilfov. Spațiul trebuie să fie ușor 
accesibil, dotat cu utilități, acoperit, păzit, să 
dețină autorizațiile necesare utilizării. Condițiile 
tehnice minime și documentele obligatorii sunt 
detaliate în caietul de sarcini. Numărul minim de 
candidați: un candidat. Departajarea candidaților 
care îndeplinesc condițiile minime prevăzute în 
caietul de sarcini se va face în funcție de prețul cel 
mai scăzut. Adresă depunere oferte: București, 
sector 3, bd. Regina Elisabeta nr.3, etaj 3. Termen 
limită pentru depunere oferte: 31.03.2021, ora: 
17:00. Informații privind documentația de atri-
buire: 0372.573.000, https://anabi.just.ro

l Publicație De Vânzare: SC AGECOM SA- în 
reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, 
en redressement  , cu sediul social în loc. Baia 
Mare, str. Universităţii, nr. 41, jud. Maramureș, nr. 
de înregistrare la RC J24/72/1991 și CUI: 2950279, 
prin administrator judiciar Reoinsolv IPURL prin 
Andrișan Adrian, desemnat de Tribunalul Mara-
mureș în Ds nr. 996/100/2015, vinde la licitație 
publică, la cel mai mare preț oferit,  următoarele 
bunuri din averea debitoarei: Hală Poligon de la 
locația ”Poligon Vechi”, Str. Universității, zona B, 
loc. Baia Mare, jud. Maramureș, înscrisă în CF 
108405 Baia Mare, în suprafață totală de 6120 mp, 
cu AF 1967-1979. Preț evaluare:  4.345.445 lei sau 
918.000 euro. Prețul de pornire la licitație este de 
80% din prețul de evaluare, adică suma de 
3.476.356 lei sau 734.400 euro - Participanții la 
licitație vor achita, în contul de insolvență al debi-
toarei, până în ziua licitatiei, o garanție de 10% din 
pretul de pornire al licitației; Pasul de licitație este 
de 5% din prețul de pornire la licitație. - Dacă un 

eventual adjudecatar nu plătește în termen de 30 
de zile diferența de preț, pierde avansul plătit, 
urmând a se organiza o nouă licitație. Raportul de 
evaluare poate fi consultat la biroul administrato-
rului judiciar. Licitația va avea loc în data de 
29.03.2021, ora 11:00 la sediul administratorului 
judiciar Reoinsolv IPURL, din Baia Mare, str. 
George Coșbuc, nr. 25/A, et. 4, cam. 38, jud. Mara-
mureș. Informații suplimentare se pot obține la tel: 
0745503123, 0749803941

l CII Tudor Geanina, administrator judiciar al 
debitorului Dinatron Grup SRL - avand  Cod de 
identificare fiscala 14806081, sediul social in 
Municipiul Ploiești, Str. Spătar Milescu, Nr. 19A, 
Bloc 109C, Scara C, Etaj 3, Ap. 13, Judet Prahova, 
numar de ordine in registrul comertului 
J29/800/2002, cf. Sentintei nr. 116 din 03.03.2021 
pronuntata de Tribunalul Prahova, in dosarul  nr. 
301/105/2021, in temeiul art. 71 coroborat cu art. 
99 din Legea 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolventei si de insolventa notifica 
deschiderea procedurii generale a insolventei 
impotriva debitorului mentionat anterior. 
Termenul limita pentru inregistrarea cererilor de 
admitere a creantelor asupra averii debitoarei este 
20.04.2021. Termenul limita pentru verificarea 
creantelor, intocmirea, afisarea si publicarea tabe-
lului preliminar al creantelor in BPI este   
10.05.2021; Termenul limita pentru definitivarea 
tabelului creantelor este 7.06.2021; Termenul 
limita pentru depunerea de catre debitor la 
dosarul cauzei a actelor si informatiilor prevazute 
de art. 67 alin. 1 (inclusiv actele prevăzute de art. 
67 al.1 lit.h,i și j ) din legea nr 85/2014 este de 10 
zile de la deschiderea procedurii, sub sancţiunea 
decăderii din dreptul de a depune un plan de reor-
ganizare. Prima Adunare a creditorilor va avea loc 
la sediul administratorului judiciar din Ploiesti, 
Aleea Strunga, nr. 2, bl. 39, sc. A, ap. 13, jud.
Prahova in data de 17.05.2021, ordinea de zi 
urmand a fi anuntata prin convocator, ulterior. 

l SC “Vasrep Petro Construct” SRL, prin lichi-
dator judiciar C.I.I. Petcu Viorica , scoate la 
vânzare prin licitaţie publică în data de 
24.03.2021, ora 14:00 la sediul lichidatorului din 
Ploiești, str. Splaiului nr. 26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, 
jud. Prahova: constructie (demisol, parter si etaj) 
Scu - 457,10 mp si teren aferent constructiei in 
suprafata totala de 2756 mp din care 1864 mp Cc 
si 892 mp teren arabil situat in comuna Filipestii 
de Targ, sat Filipestii de Targ, str. Teilor, nr.59, jud. 
Prahova.In caz de neadjudecare in data de 
24.03.2021, se vor mai organiza licitatii, in zilele de 
31.03.2021, 07.04.2021, 14.04.2021, 21.04.2021, 
28.04.2021, 05.05.2021, 12.05.2021, 19.05.2021, 
26.05.2021 ora 14:00. Taxa de participare la lici-
taţie este de 100 RON plus TVA, garanţia de 
participare este de 10% din valoarea pretului 
oferit plus TVA. Achitarea lor se poate face cu 
ordin de plată în contul de lichidare al SC “Vasrep 
Petro Construct” SRL. Vânzarea se face în baza 
prevederilor Legii nr. 85/2006. Inscrierea la licitaţie 
se va face cel mai tarziu cu o zi inainte de data 
licitatiei pana la ora 16:00. Bunurile se vor vinde 
libere de sarcini conform art. 53 din Legea 
85/2006. Alte relaţii privind activele scoase la 
vânzare puteţi obţine la nr. de tel. 0244-513366 sau 
0743 023 634.

l SC “Utilrep SERV” SRL, prin lichidator judi-
ciar C.I.I.Petcu Viorica, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică în data de 24.03.2021 ora 13,30 la 
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sediul lichidatorului din Ploieşti, str. Splaiului nr. 
26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova: Container 
birou - 3 bucati - 5.103,40 euro +TVA; Autoturism 
Mitsubishi, an fabricatie 2006 - 1.374,65 
euro+TVA; Autoturism Seat Leon, an fabricatie 
2004 - 1.330,95 euro + TVA; Autoturism Seat 
Leon, an fabricatie 2006 - 1.999,75 euro+TVA; 
Autotractor Man, an fabricatie 2003 - 528,20 euro 
+TVA; Autotractor Man, an fabricatie 2006 - 
9.225,45 euro + TVA. In caz de neadjudecare in 
data de 24.03.2021, se vor mai organiza licitatii, in 
zilele de 31.03.2021, 07.04.2021, 14.04.2021, 
21.04.2021 la ora 13,30. Prețul de pornire a licita-
tiei este de 55% din pretul stabilit în raportul de 
evaluare. Bunurile se pot vinde atat individual cat 
si in bloc. Pretul caietului de sarcini pentru 
vanzarea individuala a activelor este de 300 lei + 
TVA si se achită cu OP in contul nr. 
RO45BACX0000000196082000 deschis la 
UNICREDIT BANK – Sucursala Ploiesti, pe 
seama lichidatorului judiciar C.I.I Petcu Viorica 
sau in numerar la sediul lichidatorului judiciar 
din Ploiesti, Str. Splaiului, nr. 26, bl.34R2, ap.2, 
parter, jud. Prahova. Pretul caietului de sarcini 
pentru vanzarea in bloc a activelor este de 1.000 
lei + TVA si se achită prin OP in contul nr. 
RO45BACX 0000000196082000 deschis la 
Unicredit Bank - Sucursala Ploiesti, pe seama 
lichidatorului judiciar C.I.I. Petcu Viorica sau in 
numerar la sediul ales al lichidatorului judiciar 
din Ploiesti, Str. Splaiului, nr. 26, bl.34R2, ap.2, 
parter, jud. Prahova. Taxa de participare la lici-
taţie este de 100 RON plus TVA, garanţia de 
participare este de 10% din valoarea pretului 
oferit plus TVA. Achitarea lor se poate face cu 
ordin de plată în contul de lichidare al SC 
“Utilrep SERV” SRL. Vânzarea se face în baza 
prevederilor Legii nr. 85/2006. Inscrierea la lici-
taţie se va face cel mai tarziu cu o zi inainte de 
data licitatiei pana la ora 16:00. Bunurile se vor 
vinde libere de sarcini conform art. 53 din Legea 
85/2006. Alte relaţii privind activele scoase la 
vânzare puteţi obţine la nr. de tel. 0244-513366 
sau 0743 023 634.

l SC “Primalex RIN” SRL, prin lichidator judi-
ciar C.I.I.Petcu Viorica , scoate la vânzare prin 
licitaţie publică în data de 24.03.2021 ora 13:00 la 
sediul lichidatorului din Ploieşti, str. Splaiului nr. 
26, bl. 34R2, sc. A, ap. 2, jud. Prahova , utilaje 
pentru activitatea de croitorie. In caz de neadju-
decare in data de 24.03.2021, se vor mai organiza 
licitatii, in zilele de 31.03.2021, 07.04.2021, 
14.04.2021, 21.04.2021 la ora 13:00. Bunurile se 
pot vinde atat individual cat si in bloc. Pretul 
caietului de sarcini pentru vanzarea individuala a 
activelor este de 200 lei + TVA si se achită cu OP 
in contul nr. RO45BACX 0000000196082000 
deschis la Unicredit Bank - Sucursala Ploiesti, pe 
seama lichidatorului judiciar C.I.I Petcu Viorica 
sau in numerar la sediul lichidatorului judiciar 
din Ploiesti, Str. Splaiului, nr. 26, bl.34R2, ap.2, 
parter, jud. Prahova.Taxa de participare la lici-
taţie este de 100 RON plus TVA, garanţia de 
participare este de 10% din valoarea pretului 
oferit plus TVA. Achitarea lor se poate face cu 
ordin de plată în contul de lichidare al SC 
“Primalex Rin” SRL. Vânzarea se face în baza 
prevederilor Legii nr. 85/2006. Inscrierea la lici-
taţie se va face cel mai tarziu cu o zi inainte de 
data licitatiei pana la ora 16:00. Bunurile se vor 

vinde libere de sarcini conform art. 53 din Legea 
85/2006. Alte relaţii privind activele scoase la 
vânzare puteţi obţine la nr. de tel. 0244-513366 
sau 0743 023 634.

l Anunţ De Vânzare: S.C. Lux Agra SRL, prin 
lichidator judiciar Evoplan Insolv IPURL (fosta 
C.I.I. Pohrib Ionela), anunţă scoaterea la vânzare, 
a activelor societăţii debitoare, după cum 
urmează: Activul Nr.1: imobilului teren în supra-
faţă totală de 50.510 mp, compus din urmatoarele 
parcele: Parcela de teren arabil - situată în intravi-
lanul satului Zăiceşti, com Băluşeni, jud. Botoşani 
în p.c. 1/35,2,4/1 şi 5/1, suprafaţă totală de 
8.284,00 mp, înscris în CF 295/N a com. Băluşeni, 
nr. topo 432. Parcela de teren arabil - situată în 
extravilanul com Băluşeni, jud. Botoşani în sola 1, 
p.c. 1/35, suprafaţă totală de 17.616,00 mp, înscris 
în CF 294/N a com. Băluşeni, nr. topo 431. Parcela 
de teren arabil - situată în intravilanul şi extravi-
lanul satului Zăiceşti, com Băluşeni, jud. Botoşani 
în p.c. 1/37,1/38 şi 1/44, suprafaţă totală de 
24.610,00 mp (din care 5.919 mp teren intravilan 
în p.c. 1/37,1/38,1/44 şi 18,691 mp teren extravilan 
în p.c. 1/37,1/38,1/44), înscris în CF 507/N a com. 
Băluşeni, nr. topo 246/2-555-492. cu preţul de 
pornire  de  212.123,40 lei (fără TVA). Persoanele 
care pretind vreun drept asupra bunurilor ce 
urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub 
sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt 
până înainte cu minim 5(cinci) zile raportat la 
data stabilită pentru vânzare sub sancţiunea decă-
derii, la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi, str. 
Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi. Licitaţia va avea loc 
la Sediul Lichidatorului Judiciar Din Iaşi, Str.  
Vasile Lupu Nr. 43, Jud. Iaşi, ÎN data de 
18.03.2021 ora 16:00, şi se va desfăşura în confor-
mitate cu Prevederile Legii nr. 85/2006 privind 
procedura insolvenţei şi ale regulamentului de 
vânzare aprobat de adunarea creditorilor din data 
de 28.09.2012. Ofertantii sunt obligati sa depuna, 
pana la termenul de vanzare, o garantie de parti-
cipare la licitatie in procent de 10% din pretul de 
incepere a licitatiei. Garantia se va depune in 
numerar, prin  plata in contul indicat de lichi-
dator. Pentru participarea la licitaţie, potenţialii 
cumpărători trebuie să se înscrie la sediul lichida-
torului judiciar din mun. Iaşi, STR. Vasile Lupu 
NR. 43,  jud. Iaşi, până la data de 18.03.2021 ora 
15:00. Relaţii suplimentare se pot obţine: Evoplan 
Insolv IPURL(Fosta C.I.I. Pohrib Ionela)  la tele-
foanele: 0232/240.890 ; 0742/109890, Fax 
0232/240890

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă: Unitatea Administrativ Teritorială 
Cârcea cu sediul administrativ în comuna Cârcea, 
str.Aeroportului, nr.45, județul Dolj, cod fiscal 
16346370, telefon 0251.458.107, fax 0251.458.121, 
email: carcea@dj.e-adm.ro, persoană de contact: 
Greere Eleonora. 2. Informații generale privind 
obiectul închirierii: Se scoate la licitație publică 
spaţiul cu destinaţia cabinet medical -medicină de 
familie, ce aparţine domeniului public al comunei, 
situat în incinta Dispensarului Uman şi Farmacie, 
din str.Aeroportului, nr. 124, comuna Cârcea, 
județul Dolj, în suprafaţă utilă de 13,85mp, la 
care se adaugă următoarele suprafeţe utile: wc 
-4,46mp şi cota indiviză aferentă spaţiilor 
comune, în suprafaţă de 17,69mp (cabinet trata-
ment, depozit, cameră de sterilizare, cameră 

materiale nesterile). Închirierea se face conform 
art.333, art.335 din O.U.G.57/2019 şi conform 
Hotărârii Consiliului Local al Comunei Cârcea 
nr.21/24.02.2021. 3.Informaţii privind documen-
tația de atribuire: www.primariacarcea.ro. 3.1. 
Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar din 
documentația de atribuire: www.primariacarcea.
ro sau la cerere, la sediul instituției sau electronic, 
prin e-mail. 3.2. Denumirea şi datele de contact 
ale autorității contractante de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de atri-
buire: Primăria Comunei Cârcea, str. Aeropor-
tului, nr. 45, jud.Dolj. 3.3.Costul şi condițiile de 
plată pentru obținerea documentației: Nu este 
cazul. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 30.03.2021, ora 12:00. 4. Informații privind 
ofertele: 4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 
06.04.2021, ora 12:00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei Cârcea, str.
Aeroportului, nr. 45, comuna Cârcea, județul 
Dolj, registratură. 4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5. 
Data şi locul la care se va desfăşura sedința 
publică de deschidere a ofertelor: 07.04.2021, ora 
14:00, Primăria Comunei Cârcea, str.Aeropor-
tului, nr. 45, județul Dolj. 6. Instanța competentă 
în soluționarea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Dolj, Craiova, str.
Brestei, nr. 12, județul Dolj, telefon: 0251.418.612, 
fax: 0251.419.851, e-mail:tr-dolj@just.ro. 7. Data 
transmiterii anunțului de licitație către instanțele 
abilitate, în vederea publicării: 11.03.2021.

l Publicaţia de vânzare privind licitaţia publică 
din data de 26.03.202; Debitorul SC Agromec 
Gogoşu SA cu sediul social in sat Gogosu, 
comuna Gogosu, jud.Mehedinti, CIF:1609169, 
J25/248/1991, aflata in procedura de faliment, in 
bankruptct, en faillite, dosar nr. 4241/101/2014 
prin lichidator judiciar, Consultant Insolventa 
SPRL, cu sediul ales in Dr. Tr. Severin, str. 
Zabrautului, nr. 7A, jud. Mehedinti, prin repre-
zentant Popescu Emil scoate la vanzare bunurile 
imobile la preturile conform hotărâre adunare 
creditori din data de 22.02.2021 publicată în BPI 
nr. 3506 din data de 25.02.2021: * Sediu Gogosu* 
situat in sat Gogosu, comuna Gogosu, judetul 
Mehedinti format din teren in suprafata de 17349 
mp, 13 constructii neintabulate in CF (Pivnita 
SC=107 mp, Polata SC=24 mp, Depozit carbuni 
SC=118, Fierarie SC=75mp, Puielnita SC= 27mp, 
Pompa Motorina SC=20 mp, Magazie atelier 
mcanic SC=633 mp, Centrala termica SC=55mp, 
Atelier mecanic SC=954 mp, Cabina portar 
SC=29 mp, Locuinte SC=189 mp, Birouri 
SC=236 mp, cantina SC=111 mp) si o platforma 
betonata in suprafata de 5026 mp, nr. CF 53384, 
nr. cadastral  53384, la un preţ de pornire al licita-
ţiei de 33.725,00 euro, exclusiv TVA(echivalentul 
in lei la cursul BNR din ziua plății), pret stabilit 
prin raportul de evaluare nr. 23/11.02.2021 şi 
bunurile mobile diminuate cu 75% față de 
raportul de evaluare: -stâlpi rețea elecrică 29 
bucăți la un preț de pornire a licitație de 33,15 lei/
buc;(se vor valorifica stalpii aferenti proprietatii 
sediu gogosu) Valorile nu conțin TVA. Licitatia va 
avea loc în Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr. 7A, 
jud. Mehedinţi la data de 26.03.2021 orele 14:00. 
Participarea la licitatie este conditionata de 

consemnarea in contul nr. RO11BRMA 
0999100083788887 deschis la Banca Romaneasca, 
pana la data de 25.03.2021 orele 17:00 a unei 
cautiuni de 10% din pretul de pornire al licitatiei 
si achizitionarea caietului de sarcini in cuantum 
de 1000 lei exclusiv TVA pentru bunul imobil si 50 
de lei exclusiv TVApentru bunurile mobile. Titlul 
executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar 
procedează la vânzarea bunurilor imobile/mobile 
il reprezinta Sentinta nr. 776 din data de 
30.06.2014, de deschidere a procedurii falimen-
tului impotriva debitoarei SC Agromec Gogosu 
SA, pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a 
II - a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal 
în dosarul nr. 4241/101/2014. Invităm pe toti cei 
care vor să participe la şedinţa de licitaţie să 
transmita oferte de cumpărare şi documentele în 
copie xerox din care rezultă faptul că a fost achi-
tată garanția de licitație şi contravaloarea caie-
tului de sarcină la adresa de email: office@
consultant-insolventa.ro. Avand in vedere măsu-
rile de prevenire a răspândirii virusului Covid 19 
(Coronavirus), precum si a ordonantelor militare 
emise, administratorul judiciar recomanda ca 
participarea la licitatie sa aiba loc prin sistem de 
videoconferinta, iar in masura in care se doreste 
participarea fizica se impune prezenta unui singur 
participant care sa respecte masurile impune de 
autoprotectie (masca, manusi, etc.). Somam pe 
toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor 
imobile descrise anterior sa anunte administra-
torul judiciar inainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de 
lege. Relatii suplimentare la telefoanele 
0742592183, 0252/354399, email: office@consul-
tant-insolventa.ro. Lichidator judiciar, Consultant 
Insolvenţă SPRL, prin Popescu Emil

PIERDERI
l Declar pierdută Autorizația Bisericii Baptiste 
Ciula Mare 189/14.11.1974.

l Pierdut certificate constatatoare nr. 21138/ 
02.11.2016, 2 bucăți plus rezoluție, nr. 7665/ 
12.04.2017 plus rezoluție, aparținând Haruta 
Doina Maria II.

l Se declară pierdută şi nulă parafă medic pe 
numele Hagiu Viacența-Mariana, medic medicină 
de familie, cod parafă 955626.

l B.C. Asistenta Audit Consultanta Fiscala si 
Financiara SRL, CUI 21366552, J35/1077/2007, 
pierdut Certificat de înregistrare seria B, 
nr.1931891/23.02.2009 şi Certificat constatator 
nr.9074 din 13.03.2007. Declarăm nule.

l Pierdut certificat constatator.nr. 315914/ 
17.07.2020, eliberat de Registrului Comertului 
Bucuresti, pe numele KNL Good Food S.R.L, cu 
sediul in Bucuresti, str. Izvorul Trotusului nr. 5, 
camera nr. 1, bl. D15, Sc.2, et.1, ap.21, J40/6537/ 
2020, CUI 42644848 pentru punctul de lucru din 
Bucuresti, str.Valea Cascadelor, nr.3, Kaufland 
Bucuresti Militari. Il declaram nul.

l Procon Management Design SRL declară pier-
dute certificatul de înregistrare şi certificatele 
constatatoare. Se declară nule.
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