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OFERTE SERVICIU
l Profi Restaurare SRL, cu sediul in Oradea, anga-
jeaza: instalatori si zugravi. Tel: 0722.689.301

l Societatea MST Montage System Technik SRL cu 
sediul in judet Gorj, Comuna Dragutesti, sat Dragu-
testi, strada Abatorului, Nr. 4 , cod fiscal 
RO40685590 angajeaza conducator auto transport 
rutier de marfuri - Cod COR 833201 ( 5 posturi ), 
studii medii, lb. engleza. CV-urile se vor depune pe 
adresa de e-maill: info@mst-montage.com. Selectia 
se va face pe baza CV-urilor depuse.

l PMC Green Enviroment SRL, 27769546, 
J40/11788/2010, angajează Lucrător sortator deșeuri 
reciclabile. CV pe email: office@jobtips.ro 

l SC Algabeth Prod SRL, având CUI:40677580, cu 
sediul în Sat Popești, Str.Părului, nr.82, clădire 
birouri C1, județul Prahova, angajează: manipulant 
mărfuri, cod COR 933303- 4 posturi, tăietor, șlefu-
itor, lustruitor piatră, cod COR 711304-3 posturi. 
Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba engleză, 
cunoștințe în domeniu. Selecția are loc în data de 
19.07.2021, ora 08.00, la sediul societății.

l De’Longhi Romania SRL angajează muncitori 
necalificați. Oferim: -salariu de încadrare 2.400Lei 
brut; -bonus de performanță lunar (max. 600Lei 
brut); -tichete de masă în valoare de 20Lei; -masă 
caldă la cantina societății; -transport gratuit pe 
rutele stabilite; -spor de noapte 25%; -posibilitatea 
efectuării de ore suplimentare plătite cu spor de 
85% plus 5% spor de weekend. Informații suplimen-
tare la tel. 0364.137.300/ 0756.010.215; Interviurile 
se țin fără programare, la sediul societății din Jud.
Cluj, Loc. Juc-Herghelie, str.Leonardo Da’Vinci 1, 
de luni până vineri, între orele 08.00-14.00.

l Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, cu sediul 
în Arad, B-dul Revoluţiei, nr.77, judeţul Arad, orga-
nizează concurs în vederea ocupării următorului 
post vacant: -1 (un) post de secretar debutant cu 
studii superioare cod COR 235901, pe perioadă 
nedeterminată, în cadrul Biroului Cabinet Rector. 
Nivelul studiilor: superioare. Domeniul studiilor: 
economice. Alte condiţii: (cunoașterea unei limbi 
străine, cunoștinţe operare PC, alte abilităţi): cunoș-
tinţe limba engleză nivel minim B2, scris, citit, 
conversaţie; Operare PC Windows, Microsoft Office, 
Word Excel, Power Point, Internet Explorer, poșta 
electronocă; Cunoștinţe privind întocmirea și admi-
nistrarea corespondenţei oficiale; Alte cerinţe: bune 
abilităţii de comunicare, persoană sigură pe sine, 
rezistentă la stres, sociabilă, activă, entuziastă, 
deschisă la nou, nonconflictuală, cooperantă. Data 
limită de depunere a dosarelor de concurs: 
21.07.2021, ora 16.00. Data susţinerii probei scrise: 
06.08.2021, ora 10.00. Data susţinerii interviului: 
10.08.2021, ora 10.00. Toate probele se vor susţine la 
sediul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, B-dul.
Revoluţiei, nr.77. Anunţul ce cuprinde conţinutul 
dosarului de concurs, condiţiile generale și specifice, 
calendarul de desfășurare a concursurilor, biblio-
grafia și după caz, tematica se publică pe portalele 
www.posturi.gov.ro și pe www.uav.ro.

l Administraţia Domeniului Public Sector 1, Bucu-
rești, anunţă concurs de recrutare organizat în data 
de 09.08.2021, ora 10.00, proba scrisă și în data de 
11.08.2021, ora 10.00, proba interviului pentru 
ocuparea următoarelor funcţii contractuale de 
execuţie vacante: Pentru postul de inspector de 
specialitate, gradul profesional IA, la Biroul 
Control, Inspecţie, Avize: -studii universitare de 
licenţa absolvite cu diplomă, respectiv studii superi-
oare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţa 
în domeniul tehnic; -studii de master; -vechimea în 
specialitate necesară: minim 6 ani și 6 luni. Dosarele 
de înscriere se depun la sediul instituţiei, din Bd.
Poligrafiei, nr.4, sector 1, în perioada 19.07.2021-
30.07.2021. Condiţiile de participare și bibliografia 
se afișează la sediul instituţiei și pe site-ul Adminis-
traţiei Domeniului Public Sector 1. Relaţii suplimen-
tare la secretarul comisiei de concurs, telefon 
021.9660.

l Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat și 
Probleme Speciale -Unitatea Teritorială 135 organi-
zează concurs de recrutare pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de 
execuție vacantă de Pompier în cadrul Comparti-
mentului Pază -PSI  în următoarele condiţii: -condi-
ţ i i l e  g e n e r a l e  s t a b i l i t e  p r i n  a r t . 3  a l 
Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.286/2011 cu modificările și completă-
rile ulterioare; -Diplomă/certificat de absolvire studii 
generale sau medii; -vechime în muncă minim 3 ani; 
-certificat de absolvire a cursului de calificare în 
meseria de pompier, servant pompier sau certificat 
de absolvire curs în domeniul prevenirii și stingerii 
incendiilor; -să dețină certificat de absolvire a 
cursului de agent de pază și ordine și a cursului de 
arme și muniții sau să absolve aceste cursuri în 
termen de maxim 6 luni de la încadrare; -obținerea 
după angajare a autorizaţiei de acces la informaţii 
clasificate nivel „secret de serviciu”. -Data, ora și 
locul organizǎrii probei scrise 17.08.2021, ora 10.00, 
la sediul ANRSPS-UT 135, Com.Dăești, Jud.Vâlcea. 
-Data, ora și locul susţinerii interviului se afișează 
odată cu rezultatele la proba scrisă. -Dosarele de 
concurs se depun la sediul unităţii din localitatea 
Dăești, judeţul Vâlcea, în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial al României respectiv 29.07.2021, ora 15.00. 
Bibliografia și alte informaţii se găsesc pe site-ul: 
www.anrsps.gov.ro. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul ANRSPS-UT 135, Com. Dăești, 
județul Vâlcea, telefon 0250/753.619, persoană de 
contact Theodor Gheorghiu.

l Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf.
Maria” Iași organizează concurs în conformitate cu 
prevederile art.181 din Legea nr.95/2006, privind 
reforma în domeniul sănătății, O.M.S. nr.284/2007, 
cu modificările și completările aduse de O.M.S. 
nr.954/2017 și Dispoziția Președintelui Consiliului 
Județean Iași nr. 921/09.11.2017 pentru aprobarea 
Regulamentului intern privind aprobarea Metodolo-
giei-cadru de organizare și desfășurare a concursu-
rilor/examenelor pentru ocuparea funcţiei de 
Director financiar-contabil. 1.Concursul se va 
desfășura la sediul Spitalului Clinic de Urgență 
pentru Copii „Sf.Maria” Iași, din strada Vasile 
Lupu, nr.62, județul Iași. 2.Concursul cuprinde 

următoarele probe: 2.1) etapa de selecție a dosarelor 
de concurs -eliminatorie, organizată în data de 
04.08.2021, ora 10.00; 2.2) etapa de susţinere a 
probelor de evaluare: -proba scrisă, un/o test-grilă/
lucrare scrisă de verificare a cunoștinţelor din bibli-
ografia de concurs, organizată în data de 11.08.2021, 
ora 09.00; -proba de susţinere a proiectului de speci-
alitate, organizată în data de 13.08.2021, ora 12.00; 
-interviul de selecţie, organizat în data de 
13.08.2021, ora 14.00. 3.Dosarele de înscriere se 
depun în perioada 21.07.2021-03.08.2021, ora 16.00, 
la sediul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii 
„Sf.Maria” Iași, din muncipiul Iași, strada Vasile 
Lupu, nr.62, județul Iași, Serviciul Resurse Umane 
-tel.0730.260.239, între orele 08.30-16.00 (luni-joi) și 
între orele 08.30-14.00 (vineri). La concurs/examen 
se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, 
următoarele criterii generale și specifice de partici-
pare: Criterii generale: a)au domiciliul stabil în 
România; b)nu au fost condamnaţi definitiv pentru 
săvârșirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 
statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a 
unei infracţiuni săvârșite cu intenţie, care i-ar face 
incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabilitarea; c)au o stare 
de sănătate corespunzătoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale 
eliberate de medicul de familie sau de unităţile sani-
tare abilitate; d)nu au vârsta de pensionare, conform 
prevederilor legale în vigoare. Criterii specifice 
pentru directorul financiar-contabil: 1.sunt absol-
venţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în profil 
economic; 2.au cel puţin 2 ani vechime în speciali-
tatea studiilor. Bibliografia pentru concurs, teme-
le-cadru pentru proiectul de specialitate sunt afișate 
la avizier și pe site-ul unităţii www.sfmaria-iasi.ro. 
Relaţii suplimentare se obţin de la persoana care 
asigură secretariatul comisiei de concurs, serviciul 
resurse umane: telefon 0730.260.239.

l Primăria Comunei Jilava din Judeţul Ilfov organi-
zează concurs de recrutare în vederea ocupării, pe 
perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale de 
execuţie vacante de șofer I din cadrul Aparatului de 
specialitafe al Primarului Comunei Jilava -Serviciul 
Administrare Patrimoniu, Compartimentul Adminis-
trativ și Arhivă, pentru ocuparea căruia trebuiesc 
îndeplinite următoarele condiţii: 1.Condiţii generale: 
-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevă-
zute de art.3 din H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea 
regulamentului cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare ale unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcţiilor contrac-
tuale și ale criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare ale persona-
lului contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, cu modificările și completările ulteri-
oare. 2.Condiţii specifice: Condiţii specifice în vederea 
participării la concurs și a ocupării funcţiei contrac-
tuale de execuţie vacante de șofer I din cadrul Apara-
tului de specialitate al Primarului Comunei Jilava 
-Serviciul Administrare Patrimoniu, Compartimentul 
Administrativ și Arhivă: -Studii necesare: studii 
medii sau gimnaziale; -Posesor permis de conducere 
valabil categoria B, C, E; -Vechime minimă de la data 

la care a obţinut permisul de conducere valabil cate-
goria B, C, E minimum 10 ani; -Aviz psihologic 
favorabil exercitării funcţiei de șofer. Concursul va 
avea loc la sediul Primăriei Comunei Jilava, Șos.
Giurgiului, nr.279, judeţul Ilfov. Proba scrisă se va 
susţine în data de 9 august 2021, ora 10.00, iar inter-
viul se va susţine într-un termen de maximum 4 zile 
lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Condi-
ţiile de participare la concurs și bibliografia se vor 
afișa la sediul Primăriei Jilava și pe site-ul instituţiei. 
Dosarele de înscriere se depun în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anunţului în Moni-
torul Oficial, respectiv începând cu data de 
16.07.2021 până la 29.07.2021, ora 16.00, la sediul 
Primăriei Jilava, Șos.Giurgiului, nr.279, comuna 
Jilava, Judeţul Ilfov, Compartimentul Resurse 
Umane și Formare Profesională, la doamna Ene 
Gabriela, care asigură secretariatul comisiei de 
concurs. Poate fi contactată la numărul de telefon 
021/457.01.15 /int.104. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Primăriei Comunei Jilava.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
Mehedinţi organizează concurs în data de  
10.08.2021– 16.08.2021, pentru ocuparea unor 
posturi contractuale vacante pe perioadă nedetermi-
nată după cum urmează: Consilier cadastru gr. II- 1 
post; Referent tr. II– 1 post. Candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.3 
din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 cu modifică-
rile și completările ulterioare. Detalii privind condi-
ţiile specifice și bibliografia de concurs sunt 
disponibile accesând pagina oficială (www.ocpimh.
ro www.ancpi.ro). Relații suplimentare se obțin la 
sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
Mehedinţi din Drobeta Turnu Severin str. Serpen-
tina Roșiori nr.1A  Compartimentul Juridic Resurse 
Umane Secretariat și Petiţii, telefon 0252/316874.

l Primăria Comunei Dudești, cu sediul în comuna 
Dudești  judeţul Brăila, Strada Primăriei nr.6, scoate 
la concurs 1 post contractual vacant, pe perioadă 
nedeterminată: 1 post de Paznic: Condiții specifice: 
-studii– absolvent minim 8 clase; -vechime- nu se 
solicită. Concursul se va desfășura la sediul Primă-
riei Comunei Dudești, cu sediul în comuna Dudești 
judeţul Brăila, Strada: Primăriei, nr.6, după cum 
urmează: Dosarele de înscriere la concurs se depun 
la sediul Primăriei Comunei Dudești, începând cu 
data de 19.07.2021  până la data de 28.07.2021. 
Selecția dosarelor va avea loc în data de 29.07.2021.  
Proba scrisă va avea loc în data de 09.08.2021, orele 
10.00. Interviul va avea loc în data de 10.08.2021 
orele 10.00. Relații suplimentare se pot obține la 
sediul Primăriei Comunei Dudești, cu sediul în 
comuna Dudești  judeţul Brăila, Strada Primăriei 
nr.6, Tel. +40239663415  sau pe pagina de internet  
www.comunadudesti.ro.

l La data de 17 august 2021 (proba scrisă), Curtea 
de Apel București organizează concurs de promo-
vare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere 
vacante de șef serviciu financiar contabilitate din 
cadrul Departamentului economico-financiar și 
administrativ al Curţii de Apel București. Condiții 
generale de participare: -conform art.465 din 
O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; Condiții 

specifice de participare: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă, în domeniul științelor economice; -să fie 
numiţi într-o  funcţie publică clasa I; -vechime 
minimă: 5 ani în specialitatea studiilor economice 
necesare exercitării funcției publice de conducere, 
conform art.3 alin.(2) din Ordinul MJ  nr.2720/2004; 
-să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune 
disciplinară neradiată, în condiţiile legii; -studii 
universitare de master absolvite cu diplomă în 
domeniul administrației publice, management sau 
în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției 
publice sau cu diplomă echivalentă conform preve-
derilor art.153  alin.(2) din Legea educației naționale 
nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
-deținerea certificatului de atestare a cunoștințelor 
dobândite în Sistemul European de Conturi, 
conform art.19 lit. b2  din Legea nr. 500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările și completările 
ulterioare. Prin exceptie, conform prevederilor 
O.U.G. nr.188/2020 privind unele măsuri temporare 
necesare pentru exercitarea funcţiei de conducător 
al compartimentului financiar-contabil din adminis-
traţia publică centrală, pe durata instituirii stării de 
urgenţă sau, după caz, a stării de alertă pe teritoriul 
României, în condiţiile legii, dar nu mai târziu de 31 
decembrie 2021, pot participa la concurs și candi-
daţii care nu deţin certificatul de atestare a cunoștin-
ţelor dobândite în domeniul Sistemului European de 
Conturi, cu obligaţia ca în termen de 12 luni de la 
încetarea stării de urgenţă sau, după caz, a stării de 
alertă să dobândească certificatul în cauză. Dosarele 
de înscriere la concurs vor fi depuse la sediul Curţii 
de Apel București- Splaiul Independenţei, nr.5, 
sector 4, mezanin, camera M01, în perioada 
16.07.2021-04.08.2021. Condiţiile de participare și 
bibliografia se afișează pe pagina web: http://www.
cab1864.eu, secțiunea Resurse Umane- Concursuri/
Examene. Relaţii suplimentare la telefon 
021.319.82.45.

l Autoritatea Națională Fitosanitară, cu sediul în 
orașul Voluntari, B-dul Voluntari, nr.11,  jud. Ilfov,  
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante, de: Muncitor I în cadrul Servi-
ciului Resurse umane-administrativ: –1 post, 
conform H.G. nr. 286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel:  -Proba scrisă în data de 09.08.2021, 
ora 10.00 (probă scrisă). Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: 1.  studii generale sau școală profe-
sională/ dovada unei calificări; 2.  vechime minimă 
în muncă necesară exercitării funcţiei contractuale, 
minimum 7 ani; 3. să dețină permis de conducere 
categoria B. 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 Autorității Națio-
nale Fitosanitare din B-dul Voluntari, nr.11, jud. 
Ilfov. Relaţii suplimentare la sediul: B-dul Voluntari, 
nr.11, jud. Ilfov, persoană de contact: Gabriela 
Poptean, telefon 021.2703256, fax 021.2703254, 
E-mail: gabriela.poptean@anfdf.ro.

l Autoritatea Națională Fitosanitară, cu sediul în 
orașul Voluntari, B-dul Voluntari, nr.11, jud. Ilfov, 
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante, de: Tehnician IA în cadrul 

Laboratorului de Entomologie– 1 post, conform 
H.G. nr. 286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 11.08.2021, ora 10.00  
(probă scrisă). Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
Pentru Tehnician IA în cadrul Laboratorului de 
Entomologie: 1. studii liceale, respectiv studii medii 
liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; 2. 
vechime minimă în muncă necesară exercitării 
funcţiei contractuale, minimum 7 ani. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a 
la sediul Autorității Naționale Fitosanitare din 
B-dul Voluntari, nr.11, jud. Ilfov. Relaţii suplimen-
tare la sediul: B-dul Voluntari, nr.11, jud. Ilfov, 
persoană de contact: Marin- Filip Adriana, telefon 
021.2703256,  fax 021.2703254, E-mail: adriana.
filip@anfdf.ro.

l Autoritatea Națională Fitosanitară, cu sediul în 
orașul Voluntari, B-dul Voluntari, nr.11, jud. Ilfov, 
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante, de: Tehnician IA în cadrul 
Serviciului Resurse umane- administrativ: –1 post, 
conform H.G. nr.286/2011. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba scrisă în data de 10.08.2021, ora 
10.00 (probă scrisă). Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: 1.studii liceale, respectiv studii medii liceale, 
finalizate cu diplomă de bacalaureat; 2.vechime 
minimă în muncă necesară exercitării funcţiei 
contractuale, minimum 7 ani; 3.cunoștințe operare 
calculator nivel mediu dovedite cu certificate/ 
diplome/atestate /adeverințe/ alte documente; 4.să 
dețină permis de conducere categoria B. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a 
la sediul Autorității Naționale Fitosanitare din B-dul 
Voluntari, nr.11,  jud. Ilfov. Relaţii suplimentare la 
sediul: B-dul Voluntari, nr.11, jud. Ilfov, persoană de 
contact: Florea Petrică, telefon 021.2703256, fax 
021.2703254, E-mail: florin.petrica@anfdf.ro.

VÂNZĂRI CASE
l Vand casa, anexa + beci in  Piatra Neamt, str. 
Hangului, nr.20, suprafata de teren  1110 mp. 
Relatii la telefon: 0742073886.

l Gara de Nord, Ministerul Transporturilor, vând 
apartament 2 camere, etaj 9, utilat, mobilat, gresie, 
faianță, parchet masiv, termopane, ușa metalică, 
balcon închis, centrală. 38.000E, preț negociabil, 
0771.076.957/ 0731.783.402

CITAȚII
l Tudurache Alexandru, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Strada Bogdănești, Fălciu, nr.105, 
737246 Bogdănești, este chemat la Judecătoria 
Bârlad, cu sediul în Strada Republicii, nr.277, 
Bârlad în calitate de pârâtă, în data de 09.09.2021, 
în proces cu EON Energie Romania SA în calitate 
de reclamant, cerere de valoare redusă -dosar 
numărul 1655/189/2020.
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l Prin prezenta aducem la cunoștința celor intere-
sați că pe rolul Judecătoriei Gheorgheni se află 
dosarul cu numărul 1441/234/2020, cu termen de 
judecată la data de 21.10.2021, având ca obiect 
uzucapiunea terenului situat în extravilanul 
comunei Joseni, jud.Harghita, neclădit, vatra satului 
Borzont, fără nr. adm., identificat în CF nr.4693 
Joseni, nr. top 13913/3, în suprafață de 19.553mp, 
solicitat de reclamanții Boldea Virgil - Alexandru și 
soția Boldea Diana-Anca, cu domiciliul în Codlea, 
str.Grădinarilor, nr.42, jud. Brașov, având ca propi-
etar tabular decedat pe Kemenes Janos. Orice 
persoană interesată care pretinde vreun drept 
asupra imobilului în cauza, este invitată a formula 
cererea de opoziție la uzucapiune, la Judecătoria 
Gheorgheni, în dosarul nr.1441/234/2020, în termen 
de judecată la data de 21 octombrie 2021.

l România. Uniunea Naţională a Notarilor Publici. 
Birou Individual Notarial Tropcea Mihaela Carmen. 
Licenţa de funcţionare nr.3350/2944/20.12.2013. 
Sediu: Municipiul București, str.CA Rosetti, nr.14, bl. 
Scala, sc.B, et.3, ap.38, sector 1. Telefon/fax: 
021/313.76.04, e-mail: bntropcea@gmail.com; Dosar 
succesoral nr.23/18.05.2021, Nr.258/13.07.2021. 
Citaţie Nr.23. Numele și prenumele: Oachesu Virgil. 
Domiciliul: necunoscut. Vă înștiinţăm că sunteţi 
invitat să vă prezentaţi la sediul acestui birou notarial 
la data de ziua 01 luna 09 anul 2021, ora 12.00, în 
calitate de succesibil, pentru a participa la dezbaterea 
succesorală notarială a succesiunii defunctei Pîndaru 
Constanța, decedată la data de 28.08.2020, cu ultimul 
domiciliu în Municipiul București, Valea Ialomitei, 
nr.1A, Sectorul 6. Cererea pentru deschiderea proce-
durii succesorale a fost formulată de Dogăroiu Lidia 
Ana, în calitate de fiică, care a declarat că masa 
succesorală a defunctei este compusă din: - Acţiunile 
deţinute de defunctă la SC Infomat; -Apartament 
situat în Municipiul București, str.Valea Ialomitei, 
nr.1 A, bl.C18A, sc.3, et.9, ap.125, Sectorul 6, compus 
din trei camere si dependinţe. -Cota indiviză de 1/4 
din terenul arabil extravilan situat in comuna 
Bogdana, satul Urlui, judeţul Teleorman. Defuncta 
nu a lasat testament. SuccesibiIi indicaţi în cererea de 
deschidere a procedurii succesorale sunt: -Dogăroiu 
Lidia Ana, în calitate de fiică; -Oachesu Virgil, în 
calitate de fiu. Dumneavoastră puteţi alege, până la 
termenul fixat, între următoarele posibilităţi: să 
dobândiţi calitatea de moștenitor urmând să daţi în 
acest sens o declaraţie autentică de acceptare a succe-
siunii, iar în cazul în care nu vă puteţi prezenta, veţi 
putea încheia o procură autentică prin care să desem-
naţi o altă persoană să vă reprezinte la dezbatere 
succesiunii să renunţaţi la moștenire printr-o decla-
raţie autentică pe care să o depuneţi la dosarul 
cauzei; să nu vă prezentaţi la termen, caz în care, 
urmează să fiţi prezumat renunţător conform 
art.1112 din Cod civil (în situaţia în care termenul de 
1 an de la data decesului a fost depășit). Vă aducem 
la cunoștință că, potrivit art.157 alin. (1) din Legea 
nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, repu-
blicată cu modificările și completările ulterioare, prin 
înmânarea citaţiei se consideră că aveţi cunoștinţă de 
termenele ce se vor fixa ulterior până la soluţionarea 
cauzei succesorale, conform art.9 lit.(h) din Metodo-
logia privind citarea, notificarea și comunicarea 
actelor de procedură în materie notarială publicată în 
Monitorul Oficial nr.531/22.08.2013, Partea I. Se vor 
aduce toate actele deţinute de în legătură cu această 
succesiune (acte de stare civilă, acte de identitate, 
testament, titluri de proprietate).

DIVERSE
l SC Mark&More Ideas SRL din București, Intr.
Serelor, nr.2, sector 4, anunţă publicul interesat 
asupra începerii procedurii de obţinere a autorizaţiei 
de mediu pentru funcţionarea de 2562 Operațiuni 
de mecanică generală și 1812 Alte activități de tipă-

rire, obiectiv amplasat în Calea Călărașilor, nr.101, 
sector 3, București. Observaţiile publicului se 
primesc în scris, cu datele de identificare ale semna-
tarului, zilnic, la sediul A.P.M., pe toată durata 
procedurii de autorizare.

l SC Eurowash Prest SRL, cu sediul in Lipova, str 
Slt Sorin Suciu, FN, judetul Arad,  inregistrata la 
ORC sub nr J2/1538/2005, si CUI 17896542, doreste 
sa obtina autorizatie de mediu pentru sediu, unde se 
desfasoara activitatea: cod CAEN 4520 – Intreti-
nerea si repararea autovehiculelor (spalatorie auto)  
Masuri de protectia mediului: Apa: Retea oras; 
Canal: bazin vidanjabin; Aer:  -; Sol: Platforma 
betonata Gestiune deseuri: Container pentru gunoi 
menajer. Observatiile publicului formulate in scris / 
informatiile privind potentialul impact asupra 
asupra mediului se depun / pot fi consultrate la 
sediul Agentia de Protectia Mediului Arad, Splaiul 
Muresului, FN, cod postal 310132, tel: 0257-280996, 
fax : 0257-284767, timp de zece zile lucratoare dupa 
data publicarii prezentului anunt.   

l S.C. Asradsil Vâlsan S.R.L., având sediul în 
județul Argeș, comuna Mușătești, sat Stroești, nr. 
221, în calitate de proiectant al planului/progra-
mului: Amenajamentul  fondului  forestier  proprie-
tate  privata aparținând persoanelor fizice Stoicescu 
Ion, Barbu Florin-Iulian, Barbu Maria-Alina, 
Treanta Marius Florian, Popa Constantin, Popescu 
Aurel, Popescu Elena, Stoica Nicolae, Stoica Coste-
l,Stoica Elisabeta Alina, Capatineanu Dumitru, 
Ciurescu Sandu, Ciurescu Aurelia, Stavarache 
Dan-Dragos, Stavarache Mariana Doina, Branis-
teanu Gabriel Emil, Odoroaga Norocel-Corneliu,V-
lasceanu Luminita,   în suprafață de  107,88 ha, 
situat  pe raza comunelor  Făgețelu din judeţul Olt si 
Vedea din județul Argeș,  anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de obţinere a  avizului   
de   mediu pentru planul /programul menţionat și 
declanșarea etapei de încadrare. Prima versiune a 
planului / programului poate fi consultată la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt, din mun. 
Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, jud. Olt, de luni 
până joi între orele 9 – 11. Observaţii / comentarii și 
sugestii se primesc în scris la sediul A.P.M. Olt, în 
termen de 18 zile de la data publicării anunţului.

l Anunț prealabil privind afișarea publică a docu-
mentelor tehnice ale cadastrului. Unitatea administra-
tiv-teritorială Dochia, din jud. Neamț, anunță 
publicarea documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele cadastrale nr. 4, 11, 13, 87, 89, 92, 95 
și 96 începând cu data de 15.06.2021, pe o perioadă de 
60 de zile calendaristice, la sediul Primăriei Dochia, 
conform art. 14, alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și 
a publicității imobiliare nr. 7/1996/republicată, cu 
modificarile și completările ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul Primăriei Dochia și pe site-ul Agen-
ției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

l Societatea Joy’s Handmade SRL cu sediul în 
București, Str.Avrig, Nr.33, Sector 2, înregistrată la 
O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu C.U.I. nr.43922780 infor-
mează pe cei interesați că s-a depus solicitarea 
pentru emiterea autorizației de mediu pentru activi-
tăţile 2041 Fabricarea săpunurilor, detergenților și a 
produselor de întreținere și 2042 Fabricarea parfu-
murilor și produselor cosmetice de toaletă desfășu-
rate în Str.Ciocănești, nr.7, Sect.4, București. 
Informații se pot solicita la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului București din sectorul 6, Aleea 
Lacul Morii, nr.1 (Barajul Lacul Morii -în spatele 
benzinăriei Lukoil), între orele 09.00-12.00, de luni 
până vineri. Propuneri sau contestații se pot depune 
la sediul A.P.M.București în termen de 10 zile de la 
data publicării prezentului anunț.

l Comunicat privind plata dividendelor Farmaceu-
tica Argeșfarm S.A.: În conformitate cu Hotărârile 
adoptate de Adunarea Generală  Ordinară a Acțio-
narilor nr.1, desfășurată în data de 19.05.2021, 
Farmaceutica Argeșfarm S.A. anunță plata dividen-
delor către acționarii Farmaceutica Argeșfarm S.A. 
înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 
12.05.2021. Impozitul pe dividende va fi calculat și 
reținut de Farmaceutica Argeșfarm S.A. din divi-
dendul brut. Acesta va fi plătit la bugetul de stat în 
conformitate cu dispozițiile legale aplicabile. Moda-
litatea și termenele de plată a dividendelor sunt 
următoarele: - Plata în numerar a dividendelor se 
face începând cu data de 21.07.2021 la casieria 
Farmaceutica Argeșfarm S.A.- Programul de lucru 
este de luni până vineri în intervalul orar 9.00-17.00. 
- Plata se face în baza actului de identitate. - În 
cazul persoanelor fizice care nu se prezintă personal 
la ghișeu, ci mandatează o altă persoană, plata se va 
face împuternicitului în baza procurii speciale 
autentificată la notar și a actului de identitate al 
împuternicitului.

SOMAȚII
l Somaţie Judecătoria Ineu. Dos.nr. 1208/246/2021. 
Petenta Ciurar Norica solicită înscrierea dreptului 
de proprietate pe titlu de uzucapiune asupra imobi-
lului identificat în c.f. 302824 Bocsig (c.f.vechi 2466 
Bocsig) nr. top. 1149/70 teren în supr. de 1.439 mp. 
având ca proprietar întabulat sub B.1 pe Horvat 
Teodor  decedat în data de 01.05.1951. Petentul 
susţine că folosește acest imobil de peste 27 de ani de 
la moartea proprietarului tabular prin joncțiunea 
posesiilor cu numitul Belean Teodor Gavrilă, exerci-
tând o posesie în mod continuu,pașnic,public și sub 
nume de proprietar. Toţi cei interesaţi sunt somaţi să 
depună de îndată opoziţie la Judecătoria Ineu deoa-
rece în caz contrar în termen de 30 de zile de la 
ultima publicaţie se va proceda la rezolvarea cererii.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare pentru intrunirea Adunarii Generale 
Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare a 
Actionarilor Societatii Euro Market Services S.A. In 
temeiul dispozitiilor art.111, 113, 117,118 din Legea 
31/1990 si art.19 raportat la art.20 din Actul Consti-
tutiv al societatii, Societatea MID CONSULTING 
S.R.L.,in calitate de administrator unic al Societatii 
Euro Market Services S.A., cu sediul in Bucuresti, 
sect.3, str.Vasile Lucaciu, nr.10, et.1, biroul nr.2, 
inregistrata la ORCTB sub nr. J40/253/1991, avand 
CUI-RO340371, convoaca pe toti actionarii socie-
tatii inregistrati in Registrul Actionarilor valabil la 
data de referinta 11.08.2021 sa participe la 
Adunarea Generala Ordinara si la Adunarea Gene-
rala Extraordinara a actionarilor ce vor avea loc,la 
sediul societatii precum si prin corespondenta sau 
prin mijloace electronice de comunicare directa la 
distanta, la data de 16.08.2021 ora 13.00- Adunarea 
Generala Ordinara si 16.08.2021 ora-14,00- 
Adunarea Generala Extraordinara, cu urmatoarea 
ordine de zi: A. Adunarea Generala Ordinara 1. 
Revocare/ Numire administrator, prelungire mandat 
administrator. Stabilirea indemnizatiei administra-
torului. 2.Analiza privind situatia dividendelor 
aferente exercitiilor financiare anterioare, reparti-
zate actionarilor si neridicate de catre acestia si 
adoptarea unei hotarari in acest sens. 3. Acordarea 
imputernicirilor necesare pentru efectuarea forma-
litatilor subsecvente executarii Hotararii Adunarii 
Generale Ordinare. B. Adunarea Generala Extraor-
dinara. 1. Prezentarea spre analiza a unui raport 
privind stadiul investitiei la Complexul Comercial 
Aleea Castanilor inclusiv stadiul finantarii acesteia. 
Adoptarea unor hotarari privind masurile ce se 
impun a fi luate in vederea accelerarii finalizarii 
investitiei. 2.Acordarea imputernicirilor necesare 

pentru efectuarea formalitatilor subsecvente execu-
tarii Hotararii Adunarii Generale Extraordinare. 
Actionarii au dreptul sa participe la adunarile gene-
rale prin simpla prezentare a identitatii, dupa verifi-
carea calitatii de actionar si a numarului de actiuni 
detinute, conform Registrului Actionarilor tinut in 
forma electronica, valabil la data de 11.08.2021. 
Avand in vedere situatia actuala exceptionala 
cauzata la nivel global de virusul  COVID-19, vor fi 
luate masuri de precautie impuse de raspandirea 
coronavirus, inclusiv folosirea de mijloace electro-
nice de interactiune la distanta pentru desfasurarea 
adunarilor generale ale actionarilor. Documentele 
referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi,pot 
fi consultate la sediul societatii, in zilele lucratoare, 
intre orele 12-14 conform prevederilor legale. Lista 
cuprinzand informatii cu privire la numele, locali-
tatea de domiciliu si calificarea profesionala ale 
persoanelor propuse pentru functia de adminis-
trator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi 
consultata si completata de acestia. Actionarii socie-
tatii inregistrati la data de referinta 11.08.2021 in 
registrul actionarilor societatii au posibilitatea de a 
vota prin corespondenta prin utilizarea formula-
rului de buletin de vot pentru votul prin corespon-
denta pus la dispozitia actionarilor de catre 
Societate. In cazul votului prin corespondenta, 
buletinele de vot, completate si semnate, impreuna 
cu o copie a actului de identitate al actionarului, pot 
fi depuse la societate sau transmise prin scrisoare 
recomandata, servicii de posta sau curier la sediul 
societatii din Bucuresti, sect.3, str.Vasile Lucaciu, 
nr.10, et.1, biroul nr.2, ori prin scrisoare transmisa pe 
cale electronica, avand incorporata, atasata sau 
logic asociata semnatura electronica extinsa la 
adresa de mail: office@eumarket.ro, astfel incat 
votul sa fie primit de societate pana la data tinerii 
sedintelor, sub sanctiunea pierderii exercitiului drep-
tului de vot in si pentru aceaste adunari. Pentru 
actionarii care doresc sa fie reprezentati in adunarile 
generale, societatea solicita prezentarea de procuri 
speciale de reprezentare pentru aceaste adunari, 
intocmite potrivit legii si actului constitutiv al socie-
tatii. Procurile, impreuna cu o copie a actului de 
identitate al actionarului si al reprezentantului, pot 
fi depuse la societate sau transmise, pana la data 
tinerii sedintelor, prin scrisoare recomandata, 
servicii de posta sau curier la sediul societatii din 
Bucuresti, sect.3, str.Vasile Lucaciu, nr.10, et.1, biroul 
nr.2, ori prin scrisoare transmisa pe cale electronica, 
avand incorporata, atasata sau logic asociata 
semnatura electronica extinsa, la adresa de mail 
office@eumarket.ro. Accesul in sala si prezenta la 
adunarile generale se va face astfel:-pentru actio-
narii care vor participa fizic prezenta se va face pe 
baza actului de identitate, iar pentru reprezentanti, 
numai cu prezentarea procurii de reprezentare in 
original si a actului de identitate; - pentru persoanele 
fizice/juridice care se identifica video, prezenta se va 
face prin prezentarea unui act de identitate, iar 
pentru reprezentantul persoanei juridice, cu prezen-
tarea unui exemplar original al procurii speciale si a 
actului de identitate. Daca adunarile generale 
convocate pentru data de 16.08.2021 nu se vor putea 
tine din motive de cvorum, acestea se va tine in data 
de 17.08.2021, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu 
aceeasi ordine de zi. Administrator unic, Societatea 
MID CONSULTING S.R.L.,prin reprezentant 
permanent Drula Mihai.

l Silk Estate S.A. J 13/1895/2013, CUI 32155895, 
Municipiul Constanţa, strada Timișanei nr. 34, 
încăperea 6, etaj 2, judeţul Constanţa. Convocare. 
Subsemnatul, Raduca Septimiu Manuel, în calitate 
de administrator unic al societăţii Silk Estate S.A., 
convoacă Adunarea generală ordinară a acţionarilor 
Societăţii Silk Estate - S.A. („Societatea”), persoană 
juridică română, cu sediul în municipiul Constanţa, 
strada Timișanei nr. 34, încăperea 6, etaj 2, judeţul 

Constanţa, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribu-
nalul Constanţa sub nr. J13/1895/2013, având CUI 
32155895, în data de 16.08.2021, la ora 11.00, la 
sediul societăţii din municipiul Constanţa, strada 
Timișanei nr. 34, încăperea 6, etaj 2, judeţul 
Constanţa, cu următoarea ordine de zi: 1. Partici-
parea la consituirea în România, în calitate de 
asociat unic, a unei societăţi cu răspundere limitată, 
în conformitate cu prevederile legislaţiei române în 
vigoare. Capitalul al Societăţii va fi de 700.000 lei. 2. 
Diverse. În cazul în care la data și la ora precizate se 
constată că nu sunt îndeplinite condiţiile necesare 
pentru desfășurarea Adunării Generale Ordinare, se 
convoacă o nouă Adunarea Generală Ordinară, cu 
aceeași ordine de zi și în același loc, în data de 
17.08.2021, ora 11.00. La Adunarea Generală Ordi-
nară vor participa toţi acţionarii înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor la data de 1.08.2021, stabilită 
ca dată de referinţă. Acţionarii pot participa la 
adunare direct sau prin mandatari împuterniciţi cu 
procură specială, ce se va depune la sediul societăţii 
până la data de 13.08.2021. Administrator Unic, 
Raduca Septimiu Manuel.

l Convocare. Consiliul de Administrație al Socie-
tății ICPE - S.A., cu sediul în mun. București, 
Splaiul Unirii nr. 313, sectorul 3, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribu-
nalul București sub nr. J40/21438/1992, având codul 
unic de înregistrare 423140 („Societatea”),  în 
temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, convoacă 
adunarea generală ordinară a acționarilor Societății 
pentru data de 23 august 2021 la adresa din mun. 
București, bd. Mircea Eliade nr. 113A, Sala de 
conferințe mezanin Hotel Diesel, sectorul 1. 
Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății 
se va ține la ora 9.00 în locul și la data anterior 
menționate. La adunarea generală ordinară a acțio-
narilor Societății au dreptul să participe și să voteze, 
potrivit legii, toți acționarii Societății înregistrați în 
registrul acționarilor Societății la data de 26 iulie 
2021, care este stabilită ca Dată de Referință pentru 
fiecare adunare. În situația în care la prima convo-
care nu se întrunește cvorumul legal și statutar 
pentru validitatea deliberărilor, adunarea generală 
ordinară acționarilor Societății se va întruni, la a 
doua convocare, în data de 24 august 2021, la 
aceeași oră, în același loc, cu aceeași ordine de zi și 
Dată de Referință. Ordinea de zi a adunării generale 
ordinare a acționarilor Societății este următoarea: 1. 
Alegerea prin vot secret a administratorilor societății 
ICPE - S.A., ca membri ai consiliului de adminis-
trație al societății ICPE - S.A., pentru un mandat cu 
durata de 4 ani, care începe cu data alegerii admi-
nistratorilor și care se termină la împlinirea terme-
nului de 4 ani de la data alegerii lor. 2. Alegerea în 
funcția de președinte al consiliului de administrație 
al societății ICPE - S.A. a unuia dintre administra-
torii aleși ai societății, pentru un mandat cu durata 
de 4 ani, care începe cu data alegerii acestuia și care 
se termină la împlinirea termenului de 4 ani de la 
data alegerii sale. 3. Aprobarea drepturilor cuvenite 
administratorilor nou-aleși pentru exercitarea 
mandatului de administrator al societății ICPE - 
S.A. și a drepturilor cuvenite directorului general al 
societății ICPE - S.A. la nivelul stabilit prin hotărâ-
rile anterioare ale adunărilor generale ale acționa-
rilor Societății sau, după caz, prin actele anterioare 
ale Societății. 4. Aprobarea contractelor de adminis-
trare ale administratorilor nou-aleși de adunarea 
generală ordinară a acționarilor Societății, având 
conținutul din forma pusă la dispoziție prin inter-
mediul materialelor adunării. 5. Aprobarea împuter-
nicirii dnei Alina Constantinescu, identificată cu CI 
seria RX nr. 474828, având CNP 2730925463075, 
pentru a semna, în numele și pe seama ICPE – SA, 
contractele de administrare cu administratorii aleși 
și pentru a efectua orice formalități necesare în acest 

scop. 6. Aprobarea împuternicirii reprezentantului 
legal al societății și, separat, a dlui Nicușor-Marian 
Buică, identificat cu CI seria DP nr. 180820, având 
CNP 1750216441532, și a dnei Alina Constanti-
nescu, identificată cu CI seria RX nr. 474828, având 
CNP 2730925463075, care vor putea lucra împreună 
sau separat, cu drept de substituire, pentru a semna 
hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor 
ICPE - S.A. și orice alte documente conexe, pentru a 
depune și ridica documente, pentru a efectua toate 
actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare 
și de implementare a hotărârilor adoptate de 
adunarea generală ordinară a acționarilor ICPE - 
S.A. și pentru a reprezenta Societatea ICPE - S.A. în 
fața terților în legătură cu toate acestea, inclusiv, dar 
fără a se limita la Oficiul Registrului Comerțului, 
Depozitarul Central - S.A., instituțiile de credit, 
instanțele judecătorești, organele fiscale și orice alte 
autorități sau persoane. La ședința adunării gene-
rale a acționarilor Societății sunt îndreptățiți să 
participe acționarii înregistrați la Data de Referință 
în registrul acționarilor Societății. Materialele infor-
mative aferente adunării sunt disponibile la sediul 
societății și în adunare. Unul sau mai mulți acționari 
ai Societății reprezentând, individual sau împreună, 
cel puțin 5% din capitalul social al acesteia pot cere 
introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a 
adunării. Cererile se înaintează către Societate, în 
atenția consiliului de administrație și a directorului 
general al societății, dl Sorin Marica, la adresa socie-
tății din mun. București, Splaiul Unirii nr. 313, 
sectorul 3, în cel mult 15 zile de la publicarea convo-
cării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 
în vederea publicării și a aducerii acestora la cunoș-
tința celorlalți acționari. În cel mult 15 zile de la 
publicarea convocării adunării în Monitorul Oficial 
al României, Partea a IV-a, acționarii care doresc să 
formuleze propuneri de candidaturi pentru locul de 
administrator pot transmite o cerere către societate, 
în atenția consiliului de administrație și a directo-
rului general al societății, dl Sorin Marica, la adresa 
anterior menționată, în care vor fi incluse informații 
cu privire la numele, localitatea de domiciliu și cali-
ficarea profesională ale persoanelor propuse pentru 
funcțiile respective. Informațiile vor fi disponibile la 
adresa societății din mun. București, Splaiul Unirii 
nr. 313, sectorul 3. Acționarii pot participa și vota în 
adunare prin reprezentare, în baza unei împuterni-
ciri acordate pentru respectiva adunare generală. 
Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, 
precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/
reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la 
rândul lor, pot da împuternicire altor persoane 
pentru respectiva adunare generală. Procurile de 
reprezentare vor fi depuse în original la adresa socie-
tății din mun. București, Splaiul Unirii nr. 313, 
sectorul 3, cu cel mult 48 de ore înainte de adunare, 
sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot 
în respectiva adunare generală. Reprezentanții 
acționarilor persoane juridice vor prezenta actul de 
identitate și dovada calității de reprezentant legal. 
Cererile, candidaturile și procurile înaintate de 
acționari pentru adunare vor fi transmise în plic 
închis care va avea înscris pe acesta specificația 
„Pentru adunarea generală ordinară a acționarilor 
ICPE – S.A.”. Presedinte al Consiliului de Adminis-
tratie Sorin MARICA.

l Euro Matrix SA, Sediu social: București, Sector 1, 
Str.G-ral Constantinide, nr.4, Număr de ordine în 
Registrul Comerțului: J40/4699/1998 (EUID: 
ROONRC.J40/4699/1998), Cod unic de înregistrare 
(CUI): 10571608, Capital social subscris și vărsat: 
143.184,6Lei, Convocator al Adunării Generale 
Ordinare și Extraordinare a acţionarilor EURO 
MATRIX SA. Subsemnatul, Nicky Borcea, cetățean 
american, născut la data de 1 august 1947, în Bucu-
rești, România, domiciliat în Statele Unite ale 
Americii, Mayflower Lane, Weston Connecticut 
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06883, identificat cu Pașaport nr. 512207636 eliberat 
de Departamentul de Stat la data de 17.01.2014, în 
calitate de Președinte al Consiliului de Adminis-
trație al EURO MATRIX SA, o societate pe acțiuni, 
organizată și funcționând conform legislației din 
România, cu sediu social situat în București, Sector 
1, Str.G-ral Constantinide, nr.4, înregistrată la 
Registrul Comerțului sub nr. J40/4699/1998 (EUID: 
ROONRC.J40/4699/1998), având cod unic de înre-
gistrare (CUI): 10571608 și un capital social 
subscris și vărsat de 143.184,6lei („Societatea”), în 
conformitate cu dispozițiile Legii societăților 
nr.31/1990, republicată în Monitorul Oficial, Partea 
I nr.1066 din 17 noiembrie 2004 și ulterior modifi-
cată („Legea Societăților”), și ale Actului Consti-
tutiv al Societății, CONVOC 1. Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor Societății („AGOA”) 
pentru data de 23 august 2021, ora 10.00, în Bucu-
rești, Sector 3, Bd.Corneliu Coposu nr.6-8, Cădirea 
Unirii View, et.1. Ordinea de zi pentru AGOA va fi: 
(1)Aprobarea și ratificarea actelor Consiliului de 
Administrație al Societății și ale Președintelui 
Consiliului de Administrație al Societății de la data 
de 20 februarie 2015 și până la data AGOA; (2)
Prelungirea mandatului membrilor Consiliului de 
Administrație al Societății pentru un nou mandat 
de 4 ani de la data AGOA; (3)Prelungirea manda-
tului Președintelui Consiliului de Administrație al 
Societății pentru un nou mandat de 4 ani de la data 
AGOA. La AGOA vor putea participa și vota doar 
acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor 
Societății la sfârșitul zilei de 20 august 2021 (data 
de referință). În cazul neîndeplinirii condițiilor 
legale de validitate stabilite de Legea Societăților și 
de Actul Constitutiv al Societății pentru ținerea 
AGOA, a doua convocare pentru această adunare 
este stabilită pentru data de 24 august 2021, la 
aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi. 
2.Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 
Societății („AGEA”) pentru data de 23 august 
2021, ora 10.00, în București, Sector 3, Bd.Corneliu 
Coposu, nr.6-8, Clădirea Unirii View, et.1. Ordinea 
de zi pentru AGEA va fi: (1)Având în vedere că ca 
diferența între totalul activelor și totalul datoriilor 
Societății la data de 31.12.2020 s-a diminuat la mai 
puțin de jumătate din valoarea capitalului social 
subscris al acesteia, acționarii sunt chemați să 
aprobe (i) majorarea capitalului social al Societății 
prin aport în numerar, cu suma de 1.000.000RON, 
FIE (ii)dizolvarea voluntară și lichidarea Societății 
conform prevederilor art.227 alin. (1), lit.b), d) și 
art.228 din Legea Societăților, cu numire de lichi-
dator. (2)În situația în care acționarii convocați la 
AGEA vor decide dizolvarea voluntară și lichidarea 
Societății, desemnarea în calitate de lichidator a 
GM Restructuring IPURL, o societate profesională 
unipersonală cu răspundere limitată, cu sediu social 
în București, Sector 1, Bd.Alexandru Ioan Cuza, 
nr.99, et.2, apt.17, având nr. de înregistrare în Regis-
trul de organizare UNPIR RFO 1153/ 22.05.2020, 
reprezentată prin practician în insolvență Mocanu 
Marian Cristian. La AGEA vor putea participa și 
vota doar acționarii înregistrați în Registrul Acțio-
narilor Societății la sfârșitul zilei de 20 august 2021 
(data de referință). În cazul neîndeplinirii condiți-
ilor legale de validitate stabilite de Legea Societă-
ților și de Actul Constitutiv al Societății pentru 
ținerea AGEA, a doua convocare pentru această 

adunare este stabilită pentru data de 24 august 
2021, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași 
ordine de zi. Acționarii înregistrați la data de refe-
rință pot participa și vota la Adunarea Generală 
personal sau pot fi reprezentați și prin alte persoane 
decât acționarii, pe bază de procură. Accesul acțio-
narilor îndreptățiți să participe la Adunarea Gene-
rală este permis prin simpla probă a identității 
acestora făcută (i)în cazul persoanelor fizice cu 
documentul de identitate, iar (ii)în cazul persoa-
nelor juridice cu actul de identitate al reprezentan-
tului legal al persoanei juridice. Calitatea de 
reprezentant legal va fi probată prin prezentarea, în 
original, a unui certificat constatator emis de Oficiul 
Registrului Comerțului (sau un document echiva-
lent în cazul persoanelor juridice străine) emis cu nu 
mai mult de 7 (șapte) zile în cazul persoanelor juri-
dice române, respectiv nu mai mult de 30 (treizeci) 
de zile în cazul persoanelor juridice străine anterior 
datei primei întruniri a Adunării Generale. Docu-
mentele care atestă calitatea de reprezentant legal 
întocmite într-o limba străină, vor fi însoțite de o 
traducere în limba română realizată de un tradu-
cător autorizat. Acționarii Societății vor putea 
participa la ședința Adunării Generale prin repre-
zentant, în baza unei procuri speciale, depusă sau 
transmisă în original în Bdul. Corneliu Coposu 
nr.6-8, Unirii View, et.1, Sector 3, București, astfel 
încât procura specială să fie recepționată până la 
data de 20 august 2021, ora 18.00. Procura specială 
poate fi acordată oricărei persoane, cu excepția 
administratorilor, directorilor sau funcționarilor 
Societății, pentru reprezentare în cadrul Adunării 
Generale și trebuie să conțină instrucțiuni specifice 
de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, din 
partea acționarului emitent. Împuternicitul nu 
poate fi substituit de o altă persoană. Procurile sau 
documentele care atestă calitatea de reprezentanți 
legali vor fi reținute de Societate și se va face 
mențiune despre aceasta în procesul-verbal al 
Adunării Generale. Procurile speciale vor fi însoțite 
de o copie a actului de identitate a acționarului 
persoană fizică, sau, pentru persoanele juridice, de 
o copie a actului de identitate a reprezentantului 
legal și de documentele care atestă calitatea de 
reprezentant legal enumerate mai sus. Prezentul 
Convocator, precum și documentele aferente 
AGEA se publică în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a, precum și într-un ziar local de largă 
răspândire. Fiecare acționar poate adresa Consi-
liului de Administrație al Societății întrebări în scris 
referitoare la ordinea de zi a ședinței AGEA, 
înaintea datei de desfășurare a AGEA, urmând a i 
se răspunde în cadrul AGEA. Prin: Nume: NICKY 
BORCEA.

l I. Administratorul Unic al Conef S.A. (denumită 
în continuare “Societatea”), cu sediul în București, 
Splaiul Unirii nr.64, etaj 1, Sector 4, România, 
înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. 
J40/377/1991, C.U.I. RO 1555107 convoacă în 
temeiul art.117 din Legea nr.31/1990 privind socie-
tăţile comerciale, republicată, Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor înscriși în Registrul Acţio-
narilor Societăţii la sfârșitul zilei de 03 august 2021, 
considerată data de referinţă, pentru data de 31 
august 2021, la orele 11:00, la sediul Societăţii din 
București, Splaiul Unirii nr.64, etaj 1, Sector 4, 

România. În cazul în care la data menţionată nu se 
întrunește cvorumul de prezenţă prevăzut de Actul 
constitutiv al Societăţii, se convoacă și se fixează în 
temeiul art.118 din Legea 31/1990, republicată, cea 
de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acţiona-
rilor pentru data de 01 septembrie 2021, la orele 
11:00 la sediul Societăţii din București, Splaiul 
Unirii nr.64, etaj 1, Sector 4, România. II. Ordinea 
de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor 
este următoarea: 1. Alegerea auditorului financiar 
care va exercita funcţia de auditor financiar al 
Societăţii începând cu data de 01.09.2021 și stabi-
lirea duratei contractului de audit. 2. Desemnarea 
persoanelor împuternicite să semneze contractul de 
audit financiar. 3. Aprobarea împuternicirii 
domnului Ivan Constantin Emil pentru efectuarea 
tuturor formalităţilor necesare în vederea înregis-
trării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor. III. Documentele și materialele infor-
mative referitoare la problemele incluse pe ordinea 
de zi se pot consulta și procura, de la data convo-
cării Adunării Generale a Acţionarilor, de la sediul 
Societăţii din București, Splaiul Unirii nr. 64, etaj 1, 
Sector 4, România. Formularele de procuri speciale 
pentru reprezentarea acţionarilor în Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor se pot obţine de la 
adresa de mai sus. După completarea și semnarea 
procurii speciale, un exemplar se va transmite la 
sediul Societăţii până la data de 29 august 2021, ora 
9:00, cel de-al doilea urmând a fi înmânat reprezen-
tantului pentru a-l avea asupra sa în adunare. 
Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 
021-408.35.00.

LICITAȚII
l Comuna Dărmănești cu sediul în Mariței, nr.575, 
face cunoscut că în ziua de 10.08.2021, ora 12.00, va  
vea loc licitatia cu depunere de oferta în plic închis, 
pentru vânzarea unor parcele de teren, aparținând 
domeniului privat al comunei Dărmănești, județul 
Suceava. Relații: Șef Serviciu Achiziții Publice, 
mobil 0755.157.515 sau la sediul Primăriei Comunei 
Dărmănești, Tel/fax. 0230/551.532.

l Executorul Judecătoresc Vasiliu Vicenţiu I. vinde 
la licitaţie publică în Galaţi, str. Brăilei, nr.136, bl.B3, 
ap. 51, în data de 20.07.2021, ora 11.00, imobilul 
compus din teren +construcţii edificate pe acesta, 
situat în localitatea Cisnădie, str.Poligonului, nr.288, 
jud.Sibiu, intabulat în CFN: 100099, având CAD: 
TOP 2100/1/1/11, preţ evaluare: 546.800Lei. Relaţii 
suplimentare la 0236.413.093, 0236.319.150, 
0722.736.632.

l Anunț vânzare. Comuna Sărulești, județul Călă-
rași, organizeazǎ vânzarea prin licitație publică în 
data de 16.08.2021, ora 10.00, a imobilului proprie-
tate privată a comunei, situat în comuna Sărulești, 
județul Călărași, Tarlaua 3/2, Parcela 2, compus din 
teren intravilan curți construcții cu suprafața de 
11453mp si douǎ construcții edificate pe teren: C1 
constructie anexa P, cu suprafața construitǎ la sol de 
393mp și C2 construcție anexa P, cu suprafața 
construită la sol de 457mp, intabulată în Cartea 
Funciarǎ nr.23329. PRIMAR, Cǎlin Petre-Ale-
xandru.

l Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. 
Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Alexandria nr. 167/28.06.2021, organizeazã licitaţie 
publicã în scopul concesionării unui imobil – teren în 
suprafaţă de 64,00 mp, aparţinând domeniului privat 
de interes local al municipiului Alexandria, cu nr. 
cadastral 31650, situat în strada Șoseaua Turnu Măgu-
rele, zona bloc CO2. Perioada de concesionare este de 
49 ani. Licitaţia va avea loc la data de 17.08.2021, ora 
10,00, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, iar 
ofertele se primesc la registratura Primăriei Munici-
piului Alexandria, până în preziua datei de licitaţie, 
orele 16.00, într-un singur exemplar în limba română. 
Documentaţia de atribuire poate fi studiată și achiziţi-
onată, contra cost, la sediul Primăriei Municipiului 
Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public și 
Privat, tel. 024.731.77.32, int.132, fax. 0247.317.728. 
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in condi-
tiile prevazute de Legea 554/2004, a contenciosului 
administrativ, cu modificarile si completarile ulteri-
oare. Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim 
până la data de 06.08.2021. 

l Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. 
Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Consiliului Local al Munici-
piului Alexandria nr.166/28.06.2021, organizeazã 
licitaţie publicã în scopul concesionării unui imobil – 
teren în suprafaţă de 22.799,00mp, aparţinând 
domeniului privat de interes local al municipiului 
Alexandria, cu nr. cadastral 31526, situat în Șoseaua 
Alexandria -Cernetu, T51, municipiul Alexandria, 
judeţul Teleorman. Perioada de concesionare este de 
49 ani. Licitaţia va avea loc la data de 17.08.2021, ora 
10.00, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, 
iar ofertele se  primesc la registratura Primăriei 
Municipiului Alexandria,  pânã  în preziua datei de  
licitaţie, orele 16.00, într-un singur exemplar în limba 
română. Documentaţia de atribuire poate fi studiată 
și achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei Muni-
cipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu 
Public și Privat, tel. 0247.317.732, int.132, fax. 
0247.317.728. Împotriva licitaţiei se poate face 
contestaţie in conditiile prevazute de Legea 554/2004, 
a contenciosului administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare. Clarificările privind licitaţia 
se pot obţine maxim până la data de 06.08.2021.

l Clubul Sportiv Municipal Slatina cu sediul în 
mun.Slatina, str.Bld. Sf.Constantin Brâncoveanu, 
nr.1, jud. Olt, organizează, în conformitate cu preve-
derile Hotărârii Consiliului Local al mun.Slatina nr. 
182/18.05.2021, la data de 20.07.2021, ora 10.00, 
licitație publică pentru închirierea spațiului destinat 
comerț alimentație publică din incinta Clubului 
Nautic și de Agrement „Plaja Olt” reprezentând 
foișor din lemn în suprafață construită la sol de 
27,35mp, iar suprafața utilă de 23,65mp. Procurarea 
documentației pentru participarea la licitație se face 
de la Clubul Sportiv Municipal Slatina cu sediul în 
mun. Slatina, str.Bld. Sf.Constantin Brâncoveanu, 
nr.1, jud.Olt, persoană de contact Cirstea Lidia, 
telefon/fax: 0349/881.148, e-mail: csmslatina@yahoo.
com. Depunerea ofertelor se face la sediul Clubului 
Sportiv Municipal Slatina până la data de 
19.07.2021, ora 12.00.

l Lichidatorul judiciar al Praxcom Impex SRL 
Botoșani- în faliment, anunţă organizarea de licitaţii 
publice cu strigare pentru valorificarea următorului 
bun mobil: Autoturism M1, marca Volkswagen, 
tipul Passat Variant 3BG, an de fabricaţie 2002, 
preţul de pornire la licitaţie este 6.507 lei (1.323 
euro). Prima licitatie va avea loc în data de 
23.07.2021 orele 11,00 la sediul lichidatorului din 
Botoșani, str. Primăverii, nr. 2, sc. C, ap. 2. În caz de 
neadjudecare licitatia se reia înca o ședintă, săptă-
mâna următoare, în ziua de vineri, 30.07.2021, în 
același loc la aceeași oră. Relaţii suplimentare la 
tel.0745614406.

l 1. Informații generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Comuna Frumușeni, 
Loc. Frumușeni nr. 379, Frumușeni, judeţul Arad, 
telefon 0257455250, fax 0257455252, email 
contact@frumuseni.ro. 2. generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: teren extra-
vilan, proprietatea privată a comunei Frumușeni, în 
suprafață de 2450 mp, înscris in Cartea funciară 
nr.303458 Frumușeni. Concesiunea se face conform 
O.U.G. nr. 57/2019 și a H.C.L. Frumușeni 
nr.43/21.04.2021. 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 de la sediul 
Primăriei comunei Frumușeni, Jud. Arad. 3.2. 
Denumirea și adresa serviciului/compartimentului 
din cadrul concedentului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia de atribuire: se poate 
obține de la Registratura Primăriei comunei Frumu-
șeni, cu sediul in localitatea Frumușeni, nr.379, Jud. 
Arad. 3.3. Costul și condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar, unde este cazul: Nu este 
cazul. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 02/08/2021, ora 16.00. 4. Informaţii privind 
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 
10/08/2021, ora 16.00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria comunei Frumușeni din 
localitatea Frumușeni, nr.379, Jud. Arad. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: Oferta se depune intr-un singur exem-
plar original. 5. Data și locul la care se va desfășura 
sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
11/08/2021, ora 11.00 la sediul Primăriei comunei 
Frumușeni, din localitatea Frumușeni, jud. Arad - 
sala de ședință. 6. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul 
Arad, Secția Contencios Administrativ, cu sediul in 
Mun. Arad, Bulevardul V. Milea, nr.2, Jud. Arad, tel. 
0374491086, fax 0257251700, e-mail: tr-arad-reg@
just.ro. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
13/07/2021.

l Anunț privind închirierea prin licitație publică a 
unui teren, proprietate privată a Municipiului 
Galați, situat în Aleea Egretei, nr. 21. 1. Informaţii 
generale privind concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/

sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Muni-
cipiul 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 închirierii, în special 
descrierea și identificarea bunului care urmează să 
fie închirierii: Teren intravilan, în suprafață de 398 
mp, situat în Aleea Egretei, nr. 21 se identifică în 
Cartea funciară a municipiului nr. 131655, nr. 
cadastral 131655. Conform Certificatului de Urba-
nism nr. 340/2021 terenul se închiriază în scop 
agricol, cu destinația de grădină. Terenul aparține 
domeniului privat. Închirierea se face conform 
O.U.G. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului 
Local nr. 151/31.03.2021. 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: documen-
taţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primă-
riei Municipiului Galați; 3.2. Denumirea și adresa 
serviciului/ compartimentului din cadrul conceden-
tului, de la care se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Serviciul Închirieri, 
Concesiuni și Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale, 
str. Domnească, nr. 54, județul Galați; 3.3. Costul și 
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordo-
nanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 30 de 
lei, se poate achita cu numerar la caseria Primăriei 
Municipiului Galați; 3.4. Data limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 26.07.2021, ora 14.00. 4. Infor-
maţii privind ofertele: persoana de contact: 
Mardare Petru Eugen sau Cocu Cristian Bogdan; 
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 02.08.2021, 
ora 13.00; 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Primăria Municipiului Galați, str. Domnească, 
nr. 54, Registratura Generală, județul Galați; 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: un exemplar. 5. Data și locul la care 
se va desfășura ședinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 05.08.2021, ora 15.30, la sediul Primăriei 
Municipiului Galați, localitatea Galați, str. 
Domnească, nr. 54, județul Galați. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigi-
ilor apărute și termenele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Municipiului Galați, str. Brăilei, nr. 153, 
jud. Galați, tel: 0236/412130, email: tr-galați-comu-
nicare@just.ro.

l SC IPM Partners Romania SA societate aflata in 
faliment prin lichidator judiciar anunta vanzarea la 
licitatie publica a urmatoarelor  bunuri mobile: 
autoutilitara DAC 444T PH 15 YPM an fabricatie 
1983, stare fizica inferioara, nefunctionala la pretul 
de 4.500 lei+TVA; autoutilitara Ford Transit PH  05 
YPM , an fabricatie 2013, stare fizica exterioara 
medie , nefunctionala la pretul de 9.850 lei+TVA;  
autoutilatara Iveco Daily PH 22 YPM , an fabri-
catie 2007, stare fizica exterioara medie , nefunctio-
nala la  pretul de 5.900 lei+TVA, Dacia Logan PH 
25 YPM , an fabricatie  2014, stare fizica medie , 
nefunctionala la pretul de 6.150 lei +TVA; Dacia 
Logan PH 26 YPM , an fabricatie  2010, stare fizica 
medie , nefunctionala la pretul de 3.200 lei +TVA; 
Dacia Duster PH 28 YPM , an fabricatie  2011, 
stare fizica inferioara  , nefunctionala la pretul de 
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5.400 lei +TVA , autoutilitara Ford Ranger  PH 07 
YPM, an fabricatie 2008, nefunctionala  la pretul de 
1.150 lei +TVA; Remorca Romprim PH 16 YPM, an 
fabricatie 1997, stare fizica inferioara , nefunctio-
nala  la pretul de 1.400 lei+TVA , Buldo New 
Holand Ford fara documente sau placute de identi-
ficare  cu o masa proprie de aprox.4.000 kg  la 
pretul de 3.000 lei+TVA; autoutilitara DAC 444T 
fara documente sau placute de identificare  cu o 
masa proprie de aprox.6.000 kg la pretul de 4.500 
lei+TVA; Dacia Logan PH 36 YPM , an fabricatie  
2011, epava , nefunctionala la pretul de 225 lei 
+TVA, autoutilitara Ford Transit PH 77 YPM , an 
fabricatie 2012, stare fizica exterioara medie , 
nefunctionala la pretul de 4.950 lei+TVA; Buldoex-
cavator Cat 428F  PH 1049 an fabricatie 2012, 
uzura majora ,  la pretul de 62.800 lei+TVA, 
autoutilitara Ford Transit PH 03 YPM , an fabri-
catie 2012, uzura majora la pretul de 9.100 lei+TVA; 
Dacia Logan PH 09 YPM , an fabricatie  2011, 
uzura medie la pretul de 3.450 lei +TVA; Dacia 
Duster PH 34 YPM , an fabricatie  2014, uzura 
majora la pretul de 8.150 lei +TVA; Dacia Doker 
PH 29 YPM , an fabricatie  2013, uzura majora la 
pretul de 6.150 lei +TVA. Licitatiile publice au loc in 
baza hotararii Adunarii Creditorilor din 29.06.2021 
, care a incuviintat raportul de evaluare a bunurilor 
mobile aflate in patrimoniul debitoarei, a stabilit 
valorificarea lor prin licitatie publica, a  aprobat 
regulamentul de participare la licitatie pentru 
bunurile  mobile si conform adresei nr. 
667/09.07.2021 a evaluatorului. Sedintele de licitatii 
vor avea loc pe data de: 27.07.2021, 28.07.2021, 
29.07.2021, 03.08.2021, 04.08.2021, 05.08.2021, 
16.08.2021,  17.08.2021,  18.08.2021, 19.08.2021, 
orele 10.00, la sediul lichidatorului  judiciar din 
Ploiesti, str. Ion Maiorescu nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 
7B. Garantia de participare la licitatie constituie 
avans din pret si este 10% din valoarea bunului 
licitat, care se achita in contul lui IPM Partners 
Romania SA. Pentru participarea la licitatie se va 
achita o taxa de 7% din valoarea  bunului  mobil 
licitat, care se achita in contul lichidatorului judi-
ciar. Relatii suplimentare de la sediul lichidatorului 
judiciar 0344/104525.

l SC IPM Partners Romania SA societate aflata in 
faliment prin lichidator judiciar anunta vanzarea la 
licitatie publica a urmatoarelor  bunuri mobile:1 
buc. curba 168*7.1MM la pretul de 390 lei+TVA; 2 
buc. curba 45GR.323.9*11 la pretul total de 1.799 
lei+ TVA; 1 buc. curba 45 GR.88.8*7.1 la pretul de 
171 lei + TVA;1 buc.curba 90GR.406*14.2 la pretul 
de 2.529 lei+TVA; 2 buc. curba 20GR.813*14.2 
L415N la pretul total de 8.029 lei+TVA; 1 buc. 
curba 60GR 711*15L 415N la pretul de 6.100 
lei+TVA; 1buc curba 90GR 711*15L 415N  la pretul 
de 8.570 lei+TVA; 4,49 ml teava 114.3*10 la pretul 
total de 202 lei+TVA, 39ml teava 114.3*4 izolata la 
pretul total de 963 lei+TVA; 4,29ml teava 114.3*11 
MM  la pretul total de 349 lei + TVA, 3,11ml teava 
114.3*6.3 MM la pretul total de 2.087 lei+TVA; 
5,38ml teava 168.3*11 MM la pretul total de 667 
lei+TVA; 16ml teava 219.1*8.8MM, P235GH la 
pretul total de 1.597 lei+TVA; 8,8ml teava 
219.1*8.8MM, P235GH la pretul total de 70 
lei+TVA; 3ml teava 273*10 la pretul total de 477 lei 
+ TVA; 2,1ml teava 273*12.5 la pretul total de 454 
lei+TVA; 37,12ml teava 711*14 la pretul total de 
25.140 lei + TVA; 8,8ml teava inox la pretul total de 
183lei+TVA; 84ml teava SSAW 406.4x6.3MM 
L360MPSL 2 ISO3183 la pretul total de 13.046 
lei+TVA; 488,85ml teava SSAW 508x6.3MM 
L360MPSL2 ISO3183 la pretul total de 100.000 
lei+TVA; 24,4ml teava SSAW 610x7.1MM L245N 
ISO3183 la pretul total de 9.612 lei + TVA; 77ml 
teava SSAW 711x8MM  L245N ISO3183 la pretul 
total de 15.000 lei+TVA; 6ml teava zincata 60*7 la 
pretul total de 165 lei+TVA; rola mijlocie si pat cu 

role la pretul de 4.000 lei + TVA.  Licitatiile publice 
au loc in baza hotararii Adunarii Creditorilor din 
29.06.2021 , care a incuviintat raportul de evaluare 
a bunurilor mobile aflate in patrimoniul debitoarei, 
a stabilit valorificarea lor prin licitatie publica, a  
aprobat regulamentul de participare la licitatie 
pentru bunurile  mobile si conform adresei nr. 
667/09.07.2021 a evaluatorului. Pentru unele bunuri 
pretul de pornire al licitatiei este in conformitate cu 
ofertele primite , deoarece pretul oferit este mai 
mare decat cel stabilit in raportul de evaluare. 
Cantitatile de materiale sunt in conformitate cu cele 
mentionate in registrul de inventar si in raportul de 
evaluare, dar ofertantii care au posibilitatea sa 
vizualizeze  aceste materiale pe teren isi asuma 
riscul ca aceste cantitati de materiale sa fie diferite. 
Pentru vizualizarea bunurilor care se afla in Ploiesti, 
str. Cuptoarelor , nr.4  se poate lua legatura cu dl 
Ivan Adrian Cristinel  -tel: 0730 682 736.Sedintele 
de licitatii vor avea loc pe data de: 27.07.2021, 
28.07.2021, 29.07.2021, 03.08.2021, 04.08.2021, 
05.08.2021, 16.08.2021,  17.08.2021,  18.08.2021, 
19.08.2021, orele 12.00, la sediul lichidatorului  
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu nr.12, 
bl.33S1, et. 7, cab 7B. Garantia de participare la 
licitatie, care constituie avans din pret, este de 10% 
din valoarea bunurilor licitate si se achita in contul 
lui IPM Partners Romania SA.Pentru participarea 
la licitatie se va achita o taxa de 7% din valoarea  
bunurilor licitate in contul lichidatorului judiciar.
Relatii suplimentare la sediul lichidatorului judiciar 
la telefon: 0344104525.

l 1.Informații generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: U.A.T.Oraşul Târgu 
Frumos, cu sediul în Strada Cuza Vodă, nr.67, 
judeţul Iaşi, telefon/fax 0232/710.906, 0232/710.330, 
e-mail: secretariat@primariatgfrumos.ro, cod fiscal 
4541068. 2.Informații generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: 5 (cinci) 
spaţii cu destinaţia de cabinet medical, astfel: a.
Spaţiu în suprafaţă totală de 13,37mp, liber de 
sarcini, având număr cadastral 60219-C2-U31, 
aparţinând domeniului privat al Oraşului Târgu 
Frumos, situat în Str.Petru Rareş, nr. 58, în incinta 
Policlinicii Oraşului Tg.Frumos „Dr.Titus Scântee”. 
Concesiunea se face conform H.C.L. nr. 
58/30.06.2021 şi O.U.G. nr.57/03.07.2019; b.Spaţiu în 
suprafaţă totală de 10,25mp, liber de sarcini, având 
număr cadastral 60219-C2-U35, aparţinând dome-
niului privat al Oraşului Târgu Frumos, situat în Str.
Petru Rareş, nr.58, în incinta Policlinicii Oraşului 
Tg.Frumos „Dr.Titus Scântee”. Concesiunea se face 
conform H.C.L. nr.58/30.06.2021 şi O.U.G. 
nr.57/03.07.2019; c.Spaţiu în suprafaţă totală de 9,95 
mp, liber de sarcini, având număr cadastral 60219-
C2-U36, aparţinând domeniului privat al Oraşului 
Târgu Frumos, situat în Str.Petru Rareş, nr.58, în 
incinta Policlinicii Oraşului Tg.Frumos „Dr.Titus 
Scântee”. Concesiunea se face conform H.C.L. 
nr.58/30.06.2021 şi O.U.G. nr.57/03.07.2019; d.Spaţiu 
în suprafaţă totală de 10,43mp, liber de sarcini, 
având număr cadastral 60219-C2-U38, aparţinând 
domeniului privat al Oraşului Târgu Frumos, situat 
în Str.Petru Rareş, nr.58, în incinta Policlinicii 
Oraşului Tg. Frumos „Dr.Titus Scântee”. Concesi-
unea se face conform H.C.L. nr.58/30.06.2021 şi 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019; e.Spaţiu în suprafaţă 
totală de 10,59mp, liber de sarcini, având număr 
cadastral 60219-C2-U39, aparţinând domeniului 
privat al Oraşului Târgu Frumos, situat în Str.Petru 
Rareş, nr.58, în incinta Policlinicii Oraşului Tg.
Frumos „Dr.Titus Scântee”. Concesiunea se face 
conform H.C.L. nr. 58/30.06.2021 şi 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 persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la cerere de la sediul 
instituției, Compartimenul Administrarea Patrimo-
niului. 3.2.Denumirea şi adresa serviciului/compar-
timentului din cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din documentaţia de atri-
buire: Documentaţia de atribuire se poate obţine de 
la Compartimentul Administrarea Patrimoniului 
-Oraşul Târgu Frumos, din Str. Cuza Vodă, nr.67, 
județul Iaşi. 3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 10Lei şi 
se poate achita cu numerar la Casieria Oraşului 
Târgu Frumos, județul Iaşi. 3.4. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 03.08.2021, ora 15.00. 4.
Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 11.08.2021, ora 15.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Ofertele 
se depun la Registratura Oraşului Târgu Frumos din 
Str.Cuza Vodă, nr.67, județul Iaşi. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
Oferta se va depune într-un singur exemplar. 5.Data 
şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 12.08.2021, ora 10.00, în Sala 
de şedinţă a Oraşului Târgu Frumos din Str.Cuza 
Vodă, nr.67, județul Iaşi. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Iaşi, Iaşi, Str.Elena Doamna, nr.1A, 
județul Iaşi, telefon 0232/260.600, fax 033.435.700, 
e-mail: tr-iasi-civ2@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 15.07.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa 
de e-mail, persoană de contact: Comuna Comloşu 
Mare, cu sediul în Comloşu Mare, nr.655, județul 
Timiş, telefon/fax 0256/364.114, e-mail: primaria-
comlosumare@yahoo.com, cod fiscal 4483854. 2.
Informații generale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: -suprafaţa de 
78.550 mp situat în localitatea Comloşu Mare, 
domeniul privat al Comunei Comloşu Mare, cate-
goria de folosinţă a imobilului înscris în CF. 
nr.400598 teren agricol conform H.C.L. 
nr.40/25.04.2021; -suprafața de 2Ha din imobilul 
înscris în CF nr.400275, aflat în domeniul privat al 
Comunei Comloşu Mare, categoria de folosință 
teren agricol şi suprafața de 66mp din imobilul 
înscris în CF nr.6520, nr.top. 959-960/b/1/I, aflat în 
proprietatea publică a Comunei Comloşu Mare, 
categoria de folosință spațiu comercial conform 
H.C.L. nr.47/14.06.2021 şi temeiului legal: 
O.U.G.57/03.07.2019. 3.Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în caietele de 
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui exem-
plar al documentației de atribuire: La cerere, sediul 
instituției, Compartimentul Dezvoltare Locală 
-Achiziții Publice. 3.2.Denumirea şi datele de 
contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul 
instituției de la care se poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: se poate obține de la 
Compartimentul Dezvoltare Locală -Achiziții 
Publice din cadrul Primăriei Comunei Comloşu 
Mare, nr.655, județul Timiş. 3.3.Costul şi condițiile 
de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ: 30 lei/exemplar, se 
achită cu ordin de plată în contul deschis la Trezo-
reria Jimbolia RO94TREZ62521330250XXXXX 
sau numerar la Casieria Primăriei Comunei 
Comloşu Mare. 3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 30.07.2021, ora 12.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofer-

telor: 10.08.2021, ora 12.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Comloşu 
Mare, Compartimentul Dezvoltare Locală -Achiziții 
Publice, comuna Comloşu Mare, nr. 655, județul 
Timiş. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: se depun în două plicuri sigi-
late: unul exterior şi unul interior. 5.Data şi locul la 
care se va desfăşura şedința publică de deschidere a 
ofertelor: 12.08.2021, ora 12.00, Primăria Comunei 
Comloşu Mare, comuna Comloşu Mare, nr. 655, 
județul Timiş. 6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon şi/sau adresa de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Timiş, Palatul Dicaste-
rial, Timişoara, Piața Țepeş Vodă 2A, județul Timiş, 
cod poştal 300055, telefon 0256/498.054, fax 
0256/221.990, e-mail: tr-timis@just.ro. 7. Data trans-
miterii anunțului de licitație către instituțiile abili-
tate, în vederea publicării: 15.07.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa 
de e-mail, persoană de contact: Primăria Oraşului 
Recaş, cu sediul în Recaş, Calea Timişoarei, nr.86, 
județ Timiş, cod poştal 307340, telefon 0356/177.278, 
fax 0356/177.279, e-mail: contact@primariarecas.ro, 
cod fiscal 2512589. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în special 
descrierea şi identificarea bunului care urmează să 
fie vândut: -teren 35.964mp, intravilan Oraş Recaş, 
C.F.415141 Recaş, nr.cadastral 415141, proprietate 
privată a Oraşului Recaş, conform H.C.L.Recaş 
nr.187/31.07.2019 şi a temeiului legal: O.U.G. nr. 
57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Moda-
litatea sau modalitățile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: La cerere, de la sediul 
instituției, Serviciul Economic sau se poate consulta 
pe site-ul: www.primariarecas.ro, secțiunea „Anun-
țuri -Licitații”. 3.2.Denumirea şi datele de contact 
ale serviciului /compartimentului din cadrul vânză-
torului, de la care pot obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: se poate obține de la Serviciul 
Economic din cadrul Primăriei Oraşului Recaş, 
Calea Timişoarei, nr.86, județul Timiş. 3.3.Costul şi 
condițiile de plată pentru obținerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ: 50 lei/
exemplar, se achită numerar la casieria instituției. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
29.07.2021, ora 12.00. 4.Informații privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 09.08.2021, 
ora 15.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Oraşului Recaş, oraşul Recaş, Calea Timi-
şoarei, nr.86, județul Timiş -Registratură. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
oferta: într-un singur exemplar, într-un plic sigilat. 
5.Data şi locul la care se va desfaşura şedința 
publică de deschidere a ofertelor: 10.08.2021, ora 
12.00, Primăria Oraşului Recaş, oraşul Recaş, Calea 
Timişoarei, nr.86, județul Timiş, Sala de şedințe. 
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/sau 
adresa de e-mail ale instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanței: Secția de Contencios Administrativ şi 
Fiscal a Tribunalului Timiş, Timişoara, Piața Țepeş 
Vodă, nr.2, județul Timiş, cod poştal 300055, telefon 
0256/498.054, fax 0256/221.990, e-mail: tr-timis@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
15.07.2021.

l Unitatea Administrativ-Teritorială comuna 
Ceptura, județul Prahova, cu sediul în comuna 
Ceptura, sat Ceptura de Jos, nr.266, județul 
Prahova, anunță desfăşurarea licitației publice cu 

strigare privind vânzarea următorului bun: autovi-
danja, marca Man, serie sasiu WMAN-
34ZZ0FY324763, an fabricație 2015. Bunul poate 
fi văzut la sediul organizatorului licitației. Ședința 
de licitație se va organiza în data de vineri, 
30.07.2021, ora 10.00. Locul de desfăşurare a licita-
ției este stabilit la sediul organizatorului situat în 
comuna Ceptura, sat Ceptura de Jos, nr.266, 
județul Prahova, loc unde se vor depune documen-
tele de înscriere la licitație (chitanța de achitare a 
cotei de cheltuieli de participare la licitație, elibe-
rată de casieria organizatorului, în cuantum de 
100Lei, copie de pe certificatul de înmatriculare la 
Registrul Comerțului şi codul fiscal şi certificat 
fiscal, pentru persoanele juridice sau copia actului 
de identitate, pentru persoanele fizice şi certificat 
fiscal) până cel târziu vineri, 23.07.2021, ora 10.00. 
Prețul de pornire al licitației este de 226.000,00Lei 
-valoare de evaluare stabilită prin raportul de 
evaluare. Pasul de licitație este de 100Lei. Plata 
integrală a prețului se va face în termen de 5 zile 
calendaristice calculate de la data întocmirii proce-
sului-verbal de licitație. Relații suplimentare se pot 
obține la sediul organizatorului situat în comuna 
Ceptura, sat Ceptura de Jos, nr.266, județul 
Prahova, telefon 0244/445.002 /0731.352.579. 
Prezenta publicație este afişată şi pe site-ul organi-
zatorului, dar şi la sediul acestuia.

l Anunţ de Licitaţie: 1.Autoritatea contractantă: 
Primăria oraşului Mărăşeşti, cu sediul în Mărăşeşti, 
str. Siret nr.1, jud. Vrancea, telefon 0237260150, fax 
0237260550, e-mail: primaria@primariamarasesti.
ro.  2. Obiectul închirierii: teren arabil în suprafaţă 
de 45ha, T.114, Pc.833, înscris în CF nr.53603, 
53604, extravilanul oraşului Mărăşeşti, în confor-
mitate cu HCL nr.28 din 27.05.2021. 3. Documen-
taţia de atribuire se poate obţine de la sediul 
autorităţii contractante serviciul Arhitect Șef, în 
urma unei solicitări scrise. 4. Costul documentaţiei 
de atribuire- caiet de sarcini: 50,00 lei achitaţi 
numerar la casieria autorităţii contractante. 5. 
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 
04.08.2021. 6. Data limită de depunere a ofertelor: 
11.08.2021 ora 16:00. 7. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Mărăşeşti, str. Siret nr.1, 
localitatea Mărăşeşti, judeţul Vrancea. 8. Preţul de 
pornire al licitaţiei este de 1.000,00 lei/ha/an. 8.
Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa de 
deschidere a ofertelor: 19.08.2021, ora 10:00 la 
sediul primăriei oraşului Mărăşeşti, str. Siret nr.1, 
jud.Vrancea. 9.Instanţa competentă în soluţionarea 
litigiilor: judecătoria Panciu, Aleea Libertăţii nr.31, 
jud. Vrancea, telefon- 0237/635829, fax- 
0237/635325. 10. Data transmiterii anunţului de 
licitaţie: 15.07.2021. 11. Relaţii suplimentare: 
Primăria Mărăşeşti, telefon 0237/260550, comp. 
UATFLI.

PIERDERI
l SC OPRIVAL SRL anunță pierderea următoa-
relor acte: -certificat de înregistrare J25/446/2011, 
CUI: 29334408, certificat constatator cod CAEN 
1071/1072/4639. Motiv pentru care le declarăm nule.

l Bratu Cristina- declar pierdut actul de concesiune 
nr.59 din 19.09.1977.

l Subscrisa A.I.P. Trademarks S.R.L., cu sediul 
social in Bucuresti, B-dul Ficusului, nr. 44A, etaj 4, 
Corp A, Sector 1, Numar de ordine in Registrul 
Comertului J40/9977/2013, Cod unic de inregistrare  
32117697, declaram pierdute Certificatul de Inregis-
trare seria B nr. 3439335 eliberat in data de 
24.07.2017, precum si certificatul constatator 
privind activitatile desfasurate la sediul social din 
data de 24.07.2017.  Le declaram nule.


