
ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Primăria Comunei Teliu, Județul Brașov, organizează 
concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de 
Șofer -conform H.G.286/2011. Condiții: -Permis de condu-
cere categoria: B, D; -Studii minime obligatorii; -Vechime 
minim 3 ani. Proba scrisă se va desfășura în data de 08 
Aprilie 2021, începând cu ora 10:00 iar interviul în data de 
12 Aprilie 2021, începând cu ora 10:00, la sediul Primăriei 
Comunei Teliu. Dosarele se primesc în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data apariției anunțului, pâna la data de 30 
Martie 2021, ora 15:00, la sediul Primăriei, la secretarul 
comisiei de concurs, Barbu Xenia, contact 0268/518.316.

l AGDB Logistic Speed Top S.R.L., cu sediul social în sat 
Păcioiu, comuna Coșești, Str.Principală, nr.5, Camera 1, Jud.
Argeș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Argeș, 
sub nr.J3/2547/2017,CUI: 38406821, angajează: conducător 
auto transport rutier de mărfuri, cod COR-833201 -2 posturi. 
Pentru CV, la adresa de e-mail agdblogisticspeedtop@gmail.
com.

l Primăria Clinceni cu sediul în str. Principală nr.107A, 
comuna Clinceni, județ Ilfov organizează în data de 
15.04.2021 concurs recrutare pentru ocuparea funcției 
contractuale de Muncitor necalificat– Compartiment 
Personal Deservire Spații și Imobile de Învățământ. Condiţii 
specifice de participare: studii medii/ generale, vechime în 
muncă: 10 ani. Dosarele se depun în perioada 17.03.2021- 
30.03.2021, ora 14:00 la sediul primăriei Clinceni din str. 
Principală nr.107A, comuna Clinceni, județ Ilfov. Detalii 
suplimentare la 021-369.40.41.

l Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” Turnu Măgurele, 
cu sediul în localitatea Turnu Măgurele, str.Avîntului, nr.1, 
judeţul Teleorman, organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de Îngrijitor: 1 post, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se va desfășura la sediul 
Școlii Gimnaziale „Mircea cel Bătrân” Turnu Măgurele, 
astfel: Proba scrisă în data de 14 aprilie 2021, orele 09:00-
11:00. Proba practică în data de 15 aprilie 2021, orele 09:00-
13:00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: studii: MEDII, vechime: 
5 ani, certificat de integritate comportamentală. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a la sediul Școlii Gimnaziale „Mircea cel 
Bătrân” Turnu Măgurele. Relaţii suplimentare la sediul: 
Școlii Gimnaziale „Mircea cel Bătrân” Turnu Măgurele, 
persoană de contact: Dragu Florinela Carmen, telefon: 
0763.552.537, fax: 0247.416.898, E-mail: mirceacel-
batrannr1@yahoo.com

l Serviciul Local de Salubrizare Glina- Ilfov organizează în 
data de 12.04.2021 concurs recrutare pentru functia de 
Șofer- Compartiment Transport. Condiţii specifice de parti-
cipare la concurs: studii medii/ generale, vechime în muncă: 
5 ani, permis de conducere categoriile B, C, D, E. Dosarele se 
depun la Serviciul Local de Salubrizare Glina cu sediul în 
comuna Glina, str. Libertății nr.292, județ Ilfov în termen de 
10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Moni-
torul Oficial și la ziar, respectiv de la data de 17.03.2021 până 
la data de 30.03.2021, ora 15:00. Alte informaţii pot fi obţi-
nute la nr. 021-467.12.14, persoană de contact Văduva Nico-
leta Monica– Contabil Serviciului Local de Salubrizare 
Glina, email glina.serviciul.salubrizare@gmail.com.

l Spitalul Județean de Urgență Alexandria, județul 
Teleorman, Strada Libertății, numărul 1, organizează 
concurs pentru ocuparea următorului post contractual 
vacant: -1 post referent de specialitate I în cadrul Serviciului 
Managementul Calității Medicale. Condiții specifice de 
participare la concurs pentru referent de specialitate I: 
-Studii: superioare absolvite cu diplomă de licență în profil 

administrativ sau economic; -Vechime: 6 ani 6 luni în specia-
litate. Concursul se organizează la sediul Spitalului Județean 
de Urgență în data de 08.04.2021, ora 10:00,  proba scrisă, iar 
data și ora interviului vor fi anunțate după rezultatul probei 
scrise. Dosarele se depun la sediul Spitalului Județean de 
Urgență în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării 
anunțului și trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documen-
tele prevăzute la art.7 din HG nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Bibliografia și relații suplimentare la 
avizierul Spitalului Județean de Urgență Alexandria, la 
serviciul RUNOS sau la telefonul 0247/306.723.

l Primăria Comunei Mușetești -Judeţul Gorj, organizează 
concursul pentru ocuparea postului aferent funcţiei 
contractuale vacante de șofer, treaptă profesională I, în 
cadrul Compartimentului relaţii cu publicul și adminis-
tativ, din structura de specialitate a Primăriei Mușetești 
-Judeţul Gorj. Informaţii concurs: -tipul probelor de 
concurs: probă scrisă, probă practică și interviu; -locul 
desfășurării concursului: sediul Primăriei Mușetești 
-Judeţul Gorj, comuna Mușetești, judeţul Gorj; -locaţia de 
desfășurare a probelor de concurs, respectiv, spaţiul precis 
determinat de desfășurare a probelor de concurs, va fi 
stabilit și afișat în timp util desfășurării în condiţii optime 
a probelor de concurs; -data desfășurării probei scrise: 
08.04.2021, ora 10:30; -data desfășurării probei practice: 
09.04.2021, ora 10:30; -data desfășurării interviului: 
12.04.2021, ora 10:30; -dosarul de înscriere la concurs se 
depune în perioada 17.03.2021-30.03.2021 -ora 14:00, la 
sediul Primăriei Mușetești -Judeţul Gorj, Biroul Relaţii cu 
Publicul -Registratură, din sat Mușetești,strada Principală, 
nr.110, comuna Mușetești, judeţul Gorj. Condiţiile generale 
de participare: Candidaţii trebuie să îndeplinească condi-
ţiile prevăzute de art.3 din H.G. nr.286/2011 pentru apro-
barea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor contractuale și a criteriilor 
de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare. Condiţiile specifice de participare: Candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii medii; 
-permis categoria B, CE; -vechime în muncă: minimum 5 
ani -specialitatea șofer; -bibliografia se afișează pe site-ul 
Primăriei Mușetești. Persoana care asigură secretariatul 
comisiei de concurs: doamna Arșanu Daniela Cristina 
-inspector superior în cadrul Compartimentului Asistență 
Socială din cadrul aparatului primarului comunei Mușe-
tești, tel/fax: 0253.272.501 și e-mail: primariamuse-
testi2003@yahoo.com.

l Colegiul Silvic Theodor Pietraru, cu sediul în comuna 
Brănești, Str.Slt.Petre Ionel, nr.4, judeţul Ilfov, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante, pe 
perioadă nedeterminată, de: 1.-numele funcției: Pedagog 
școlar -număr posturi: o,5, conform HG nr.286/23.03.2011; 
2.-numele funcției: Îngrijitoare -personal curățenie -număr 
posturi: o,5, conform HG nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: Pedagog școlar: -Proba scrisă în data de 
8.04.2021, ora 10; -Proba interviu în data de 12.04.2021, ora 
10:00. Îngrijitoare- personal curățenie: -Proba scrisă în data 
de 8.04.2021, ora 12; -Proba interviu în data de 12.04.2021, 
ora 12. Pentru participarea la concurs pentru postul de 
pedagog școlar, candidaţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: a)Studii medii absolvite cu examen de bacalau-
reat; b)Vechime în muncă -minimum 1 an; c)Abilitaţi de 
relaţionare-comunicare cu întreg personalul unităţii de 
învăţământ, părinţi/tutori, elevi; d)Abilităţi de muncă în 
echipă; e)Disponibilitate de program flexibil și fracţionat pe 
parcursul unei zile și în week-end, în două schimburi; f) 
Disponibilitatea de a efectua deplasări în interes de serviciu, 
în limita sarcinilor, atribuţiilor și responsabilităţilor din fișa 
postului; g)Cunoștinţe de legislaţie specifică locului de 
muncă; h)Cunostinţe în domeniul securităţii în muncă și a 
situaţiilor de urgenţă; i)Cunoștinţe de operare PC -Word și 

Excel. Pentru participarea la concurs pentru postul de îngri-
jitoare -personal curățenie, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: a)studii generale; b)vechime în 
muncă -minimum 1 an; c)Abilităţi de relaţionare-comuni-
care cu întreg personalul unităţii de învăţământ, părinţi/
tutori, elevi; d)Abilităţi de muncă în echipă; e)Disponibilitate 
de program flexibil și fracţionat pe parcursul unei zile și în 
week-end, în două schimburi; f)Cunoștinţe de legislaţie 
specifică locului de muncă; g)Cunostinţe în domeniul securi-
tăţii în muncă și a situaţiilor de urgenţă. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Colegiul Silvic Theodor 
Pietraru, cu sediul în localitatea Brănești, Str. Slt. Petre Ionel, 
nr. 4, judeţul Ilfov. Relaţii suplimentare la sediul: Colegiului 
Silvic Theodor Pietraru, telefon 021/350.12.70, fax 
021/350.12.70. Persoana de contact Ionașcu Gica, 
tel.0721.366.209.

l Consiliul de Administraţie al Spitalului Orășenesc Găești 
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de manager persoană fizică, durată determinată, în 
conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006, privind reforma 
în domeniul sănătăţii, cu modificările și completările ulteri-
oare, și Ordinul M.S.nr.1.520 din 22 decembrie 2016, privind 
aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a 
concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană 
fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului 
Sănătăţii și HG 286/2011. Concursul va avea loc la sediul 
Spitalului Orășenesc Găești, județul Dâmbovița, în perioada 
19.04.2021-04.05.2021, desfășurându-se în două etape: 1.
Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţi-
ilor stabilite în anunţul de concurs, care va avea loc pe data 
20.04.2021, etapă eliminatorie; 2.Probă interviu de susţinere 
publică și evaluare a proiectului de management, care se va 
desfășura la sediul Spitalului Orășenesc Găești pe baza teme-
lor-cadru, în data de 27.04.2021, ora 10:00. Dosarele de 
înscriere vor fi depuse la sediul administrativ al Spitalului 
Orășenesc Găești (secretariat) până la data de 16.04.2021, ora 
11:00. La concurs pot participa persoane fizice care întrunesc 
cumulativ următoarele condiţii: a)cunosc limba română, scris 
și vorbit; b)sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ 
superior medical, economico-financiar sau juridic; c)sunt 
absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management 
sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii și 
stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi 
ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, 
economic ori administrativ organizat într-o instituţie de 
învăţământ superior acreditată, potrivit legii; d)au cel puţin 2 
ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de 
lungă durată, conform legii; e)nu au fost condamnate pentru 
săvârșirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabilitarea; f)sunt apte din punct 
de vedere medical (fizic și neuropsihic); g)nu au împlinit 
vârsta standard de pensionare, conform legii. Dosarul de 
înscriere trebuie să conţină în principal următoarele docu-
mente: a)cererea de înscriere la concurs în care candidatul 
menţionează funcţia pentru care dorește să candideze; b)
copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, 
aflat în termen de valabilitate; c)copia certificată pentru 
conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente; d)copia 
certificată pentru conformitate a documentelor care atestă 
absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau 
management sanitar prevăzute la art.1, alin.(1), lit.c) ori a 
diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, 
economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de 
învăţământ superior acreditată, potrivit legii; e)curriculum 
vitae; f)adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii 
universitare de lungă durată sau copie certificată pentru 
conformitate a carnetului de muncă; g)cazierul judiciar sau 
declaraţia candidatului prin care acesta își exprimă consim-
ţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar 
de către comisia de concurs conform Legii nr.290/2004 
privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; h)adeverinţa din care rezultă că este 

apt medical, fizic și neuropsihic; i)declaraţia pe propria 
răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de 
anul 1989; j)copie certificată pentru conformitate a actelor 
(certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat 
numele, după caz; k)proiectul de management realizat de 
candidat; I)declaraţie pe propria răspundere a candidatului 
că proiectul de management este conceput și realizat integral 
de către candidat; m)declaraţie pe propria răspundere ca in 
ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia compe-
tentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompa-
tibilitate cu privire la candidat; n)declaraţie pe propria 
răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de 
pe documentele depuse la dosarul de înscriere. În data de 
21.04.2021, în intervalul orar 10.00-12.00, candidaţii vor 
efectua o vizită la Spitalul Orășenesc Găești, sub îndrumarea 
Directorului Medical. Pe adresa de e-mail: spitalgaesti@
yahoo.com orice persoană poate să își manifeste intenţia de a 
participa la susţinerea publică a proiectului de management 
și poate adresa întrebări candidaţilor în legătură cu proiectul 
de management până pe 16.04.2021. Pe site-ul spitalului 
:spitalgaesti@yahoo.com, se află afișate: Anunţul de partici-
pare; Bibliografia de concurs. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul Spitalului Orășenesc Găești, Biroul Resurse 
Umane, tel.0787.837.867.

l Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, cu sediul 
în localitatea Palazu Mare, Str.Sentinelei, nr.40, județul 
Constanța, organizează la sediu, concurs în conformitate cu 
HG 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, 
pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale perma-
nent vacante: -1 post șef serviciu, studii superioare (S) 
economice -serviciul RUNOS -Achiziții Publice -Aprovizio-
nare -Transport -Administrativ, post de conducere; -1 post 
economist gradul I, studii superioare (S) economice -serviciul 
financiar contabilitate, post de execuție; -1 post asistent 
medical principal, specialitate radiologie, studii postliceale 
(PL) -Laborator Radiologie și Imagistică Medicală (punct 
lucru în Dispensar TBC C-ta), post de execuție; -1 post asis-
tent medical, specialitate radiologie, studii postliceale (PL) 
-Laborator Radiologie și Imagistică Medicală (punct lucru în 
Dispensar TBC C-ta), post de execuție. Concursul se va 
desfășura astfel: Proba scrisă -test grilă: în data de 
12.04.2021, ora 09:00 -post economist; -în data de 12.04.2021, 
ora 11:00 -post șef serviciu; în data de 12.04.2021, ora 13:00 
-posturi as.radiologie. Proba interviu: -în data de 15.04.2021, 
ora 09:00 -post economist; în data de 15.04.2021, ora 11:00 
-post șef serviciu; în data de 15.04.2021, ora 13:00 -posturi 
as.radiologie. Pentru participarea la concurs candidații 
trebuie să îndeplinească următoarele condiții: -Șef serviciu, 
studii superioare (S) economice, funcție de conducere: 
-diplomă de licență în specialitatea serviciului; -minim 2 ani 
în specialitatea serviciului. Alte condiții solicitate: -cunoștințe 
operare calculator; -curs perfecționare profesională în dome-
niul Securității și Sănătății în Muncă (SSM). -Economist 
gradul I, studii superioare (S), funcție de execuție: -diplomă 
de lic ență în specialitatea postului; -minim 3 ani și 6 luni 
vechime în specialitatea postului. Alte condiții solicitate: 
cunoștințe operare calculator -diplomă absolvire curs ECDL 
sau echivalent. -Asistent medical principal, specialitate 
radiologie, studii postliceale (PL), funcție de execuție: 
-diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau 
prin echivalare conform HG 797/1997; -examen pentru 
obținerea gradului de principal în specialitatea postului; 
-minim 5 ani vechime ca asistent medical în specialitatea 
postului. -Asistent medical specialitate radiologie, studii 
postliceale (PL), funcție de execuție: -diplomă de școală 
sanitară postliceală sau echivalentă sau prin echivalare 
conform HG 797/1997; -minim 6 luni vechime în speciali-
tatea postului. Candidații vor depune la sediul spitalului 
dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării anunțului. Relaţii suplimentare se 
pot obține, în zilele lucrătoare Luni-Vineri, între orele 9:00-
14:00 la telefon 0241/486.333 -birou RUNOS, persoana de 
contact Paciu Luminita.

CITAȚII
l Se citează pârâtul Mirica Virgil, cu ultimul domiciliu în 
Slobozia, Galați la Judecătoria Tg.Jiu, Sala 5, în 02.04.2021, 
C9, ora 09:00, în proces cu reclamanta Mutu Bianca Maria, 
pentru stabilire domiciliu minor.

l Abu Obeid Ioana cu ultimul domiciliu cunoscut în 
comuna Bascov, sat Glâmbocu, str. Dealul Glâmbocului nr. 
68, jud. Argeș, este chemată la Judecătoria Pitești în data de 
05.04.2021, ora 11:30, sala 2, completul C1-7L, în calitate de 
pârâtă, în proces cu Radu Olimpia în calitate de reclamantă 
și Mateescu Elena în calitate de pârâtă.

l Numitul Stanciu Ionuț Bogdan, cu domiciliul în Băilești, 
str.Vlad Tepeș, nr.20, județul Dolj, și reședința în Anglia, str.
Morley Road, nr.22, postcode DN1 2TN, oraș Doncaster, este 
chemat în judecată de reclamanta Sîncă Claudia Andreia, 
pentru exercitare autoritate părintească, la Judecătoria 
Craiova, în dosar nr.27476/215/2019*, Complet CMF 7, 
termen 12.04.2021, ora 13:15.

l Se citează în calitate de pârâți numiții Rus George-Ioan 
și Rus Mărioara-Sanda, la Judecătoria Bistrița, în dosar 
nr.7323/190/2019, cu termen de judecată la 13.05.2021, sala 
nr.1, orele 12:00.

l Se citează Pânzaru Mariana, cu ultim domiciliu cunoscut 
în Bârlad, str.Vasile Milea, nr.2, bl.P1, sc.B, p.27, jud.Vaslui, 
pentru termenul din 08.04.2021, la judecătoria Bârlad în 
calitate de pârâtă în dosarul nr.7807/189/2018, având ca 
obiect dezbatere succesiuni succesive rămase de pe urma 
defuncților Răducanu Ion, Răducanu Elena, Cnp: 
2520317370061 și Răducanu Elena, Cnp: 2191121370041 și 
partaj succesoral -ieșire din indiviziune, în acțiunea promo-
vată de reclamanta Răducanu Ioana.

l Numitul Raduca Constantin Zdravco, cu domiciliul necu-
noscut, este chemat în data de 16.04.2021, ora 09:00, la 
Judecătoria Brezoi, jud. Vâlcea, în calitate de pârât în 
dosarul nr. 647/198/2018 ce are ca obiect partaj judiciar, 
formulat de reclamanta David Amalia Cristina fostă 
Raduca, cu domiciliul în Timișoara, str. I.I. de la Brad, nr. 40, 
jud. Timiș. 

l Se Citează, în calitate de pârâtă, numita Boambeș 
Gabriela, cu domiciliul necunoscut, pentru a se prezenta la 
Judecătoria Pitești,  jud. Argeș, în Dosarul nr. 
10967/280/2020, având ca obiect Pretenții, în proces cu 
Istrate George Cătălin, reclamant. 

l Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copi-
lului Valcea cheama in judecata pe numita: Toma-Șamu 
Maria Magdalena, cu domiciliul legal în oraș Ocnele Mari, 
str. Zăvoiului, nr. 7, Jud. Valcea, în calitate de intimat în 
dosarul civil nr. 59/90/2021, cu termen de judecare în data de 
19.03.2021, având ca obiect înlocuire măsură de protecție, 
aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea. 

SOMAȚII
l Somatie: Prin cererea inregistrata sub dosar nr. 
135/246/2021, formulata de petenta Tolan Elena, cu domici-
liul in Comuna Bocsig, nr. 421, jud. Arad, a solicitat 
inscrierea dreptului de proprietate al petentilor pe titlu de 
uzurpaciune, asupra imobilului identificat in C.F. nr. 307945 
Bocsig, cu nr. Top. 257-258/a, compus teren arabil in supra-
fata de 1439 m.p., imobil asupra caruia figureaza ca propri-
etar tabular intabulat Stan Nicolae cu cota 1/1, urmand a se 
proceda la intabularea petentului asupra acestui imobil. 
Petentul sustine ca, foloseste acest imobil , asupra caruia a 
exercitat o posesie pasnica, publica, continua si nume de 
proprietar. In urma acesteia snt somati, in baza art. 130 din 
Decretul Lege nr. 115/1938, toti cei interesati, de indata sa 
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inainteze opozitie la Judecatoria Ineu deoarece in caz 
contrar, in termen de o luna de la aceasta ultima publicare se 
va proceda la solutionarea cererii. 

l Judecătoria Chișineu Criș. Sediu: Chișineu Criș, str.Gării, 
nr.24, județul Arad, tel.: 0257.350.692, fax: 0257.350.231. 
Operator 3210/2501. Dosar nr.259/210/2021. Emisă la 
05.03.2021. Somație. În dosarul civil cu nr.259/210/2021 al 
Judecătoriei Chișineu Criș având ca obiect uzucapiune, 
reclamanții Incze Alexandru și Incze Viorica au solicitat ca 
prin hotărârea care se va pronunța, să se constate că recla-
manții au dobândit dreptul de proprietate comună codevăl-
mașă, cu titlu de uzucapiune asupra: -imobilului înscris în 
CF nr.305555 Olari, nr.top 305555, compus din teren extra-
vilan având categoria de folosință teren arabil, în suprafață 
de 4.400mp și situat în tarla nr.70, parcela 503/13; -imobilului 
înscris în CF nr.305554 Olari, nr.top 305554, compus din 
teren extravilan având categoria de folosință teren arabil, în 
suprafață de 600mp și situat în tarla nr.65, parcela 438/24. 
Toți ce interesați în cauză pot formula opoziții la prezenta 
somație, în termen de 30 de zile de la publicare și respectiv 
afișarea somației, în dosarul cu numărul de mai sus al Jude-
cătoriei Chișineu Criș. Emis în baza încheierii de ședință din 
04.03.2021, conform art.130 din Decretul Lege nr.115/1938. 
Termen de afișare pe o durată de 30 de zile. Președinte. 
Grefier.

DIVERSE
l Comuna Prigor, titular al Amenajamentului fondului 
forestier proprietate publica apartinand Comunei Prigor  
anunta, in conformitate cu H.G.1076/2004, publicul interesat 
decizia etapei de incadrare: planul propus nu necesita  
evaluare de mediu si se supune procedurii de adoptare fara 
aviz de mediu. Comentariile privind decizia de incadrare, 
propunerile de reconsiderare a deciziei se vor transmite in 
scris, în termen de 10 zile de la aparitia in ziar la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caras Severin, din mun. 
Resita, str. Petru Maior, nr. 73, jud. Caras Severin, in zilele de 
luni - joi între orele 8 - 16:00 si vineri intre orele 8-14:00.

l Anunt aviz oportunitate. S.C. Catted Business Park S.R.L., 
avand sediul in:orasul Voluntari, Soseaua Erou Iancu 
Nicolae, nr. 67, camera. E1.9, etaj.1-judetul Ilfov, titular al 
proiectului:P.U.Z-,,Construire hale depozitare si spatii admi-
nistrative, amenajari exterioare, utilitati, imprejmuire, totem, 
organizare de santier” in: Judet Ilfov- comuna Afumati, 
T111,P425/1/22, anunta publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de obtinere a: Avizului de Oportunitate al:C.J.Ilfov. 
Documentatia  putand fi consultata pe site-ul Consiliului 
Judetean Ilfov. Observatii/comentariile si sugestii se primesc 
in scris la Biroul de Urbanism din:cadrul  Consiliului Jude-
tean-Ilfov, cu sediul in: Municipiul Bucuresti, str. Ernest 
Juvara, nr. 3-5, sector 6, tel. 021.212.56.93, de luni pana 
vineri, intre orele: 9:00-14:00, incepand cu data de: 
17.03.2021.

l S.C. Lava& Cuce RO S.R.L. din Bucuresti, Sect. 3, Str. 
Vulturilor nr.77, CUI-RO11987285, anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de emitere a autorizatiei de 
mediu pentru activitatea Spalarea si curatarea (uscata) arti-
colelor textile si a produselor din blana (COD CAEN-9601), 
amplasata in localitatea Bucuresti, Sect.4, Bld.Metalurgiei nr. 
12-18, in incinta Centrului Comercial Berceni Grand Arena. 
Observatiile si contestatiile publicului se primesc zilnic la 
sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bucuresti, str. 
Aleea Lacul Morii nr. 1.

l S.C. Romexped Group S.R.L. anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul: Demolare construcție existentă C1, C2, C3, 
construire locuință bifamilială D+P+1E, garaj ambarcațiuni, 
refacere ponton existent, împrejmuire, alei carosabile și 
pietonale/ branșamente și utilități propus a fi amplasat în 
Intrarea Tuberozelor, Nr.9A, Vila 67A, Comuna Snagov, Jud.
Ilfov. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate 
la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, 
aleea Lacul Morii, nr.1, București, 061911 și la sediul S.C.Ro-
mexped Group S.R.L.cu sediul social în: București Sectorul 
5, Strada Victor Babeș, nr.18, în zilele de luni-vineri, între 
orele 09:00-16:30. Observaţiile publicului se primesc zilnic la 
sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Ilfov.

l Unitatea administrativ- teritorială Domnești din județul 
Ilfov anunță publicarea documentelor tehnice ale cadas-
trului 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 
Şoseaua Alexandru Ioan Cuza, nr.25-27, Jud. Ilfov, conform: 
„Legii cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996 republi-
cată, 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 activitatea la sediul Primăriei Domnești 
din Şoseaua 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 Agenției Naționale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară. 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 monitorul oficial, Partea I nr.921 din 
23 noiembrie 2017.

l SC MACH PRINT SRL, cu sediul în București, str.
Gheorghe Missail, nr.6, sect.1, înregistrată la ONRC sub 
nr.J40/2338/1999, CUI:RO11573933, informează pe cei 
interesați că s-a depus solicitarea pentru emiterea autoriza-
ției de mediu pentru Activitatea: Tipografie cod CAEN 1812, 
desfășurată în str.Biharia, nr. 67-77, în incinta METAV 
pavilion P sect.1 , București. Informații se pot solicita la 
sediul APM București din sectorul 6, Aleea Lacul Morii, nr.1, 
între orele 09:00-12:00, de luni până vineri. Propuneri sau 
contestații se pot depune la sediul APM București, în termen 
de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.

ADUNĂRI GENERALE
l Președintele Consiliului de Administrație al SC Comat 
Caraș-Severin SA, cu sediul în Reșița, sat Moniom, nr.113, 
înregistrata la ORC cu nr.J11/17/1991, CUI:RO1060620, D-l 
Ing. Ienovan Dorel, în temeiul art.117 indice 1 alin.(1) din 
Legea nr.31/1990R a societăților comerciale, completează 
Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționa-
rilor din data de 21.04.2021, ora 11:00 (prima convocare) sau 
22.04.2021, ora 10:00, (a doua convocare), anunț publicat în 
Monitorul Oficial  al  României,  partea a-IV-a, 
nr.756/23.02.2021, cu următorul punct: 9.Aprobarea Politicii 
de Remunerare. Restul prevederilor din convocatorul inițial 
rămân neschimbate.

l Consiliul de Administrație al Retezat SA, cu sediul în 
Sibiu, str.J.S.Bach, nr.4, Jud.Sibiu, înregistrată la ORC Sibiu 
sub nr.J32/219/1991, având CUI:RO787311, întrunit în 
ședință în data de 11.03.2021, în temeiul art.117 indice 1 alin.
(1) din Legea nr.31/1990R, a Legii 24/2017 și a prevederilor 
Actului Constitutiv, la solicitarea acționarului KOBI 
DESIGN SRL, care deține un procent de 32,7381% din 
capitalul social, înregistrată la registratura societății cu 
nr.26/11.03.2021, completează ordinea de zi a Adunării 
Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 
30/31.03.2021, ora 09:00, anunț publicat în Monitorul Oficial 
al României, partea a-IV-a nr.799/25.02.2021, cu următorul 
punct: 7.Aprobarea politicii de remunerare. Restul prevede-
rilor din convocatorul inițial rămân neschimbate.

l Consiliul de Administrație al Transilvania COM SA, cu 
sediul în Sibiu, str.M.Eminescu, nr.7, Jud.Sibiu, înregistrată 
la ORC Sibiu sub nr.J32/169/1991, având CUI:RO804161, 
întrunit în ședință în data de 11.03.2021, în temeiul art.117 
indice 1 alin.(1) din Legea nr.31/1990R, a Legii 24/2017 și a 
prevederilor Actului Constitutiv, la solicitarea acționarului 
AL COMSIB SA, care deține un procent de 94,7909%  din 
capitalul social, înregistrată la registratura societății cu 
nr.26/11.03.2021, completează ordinea de zi a Adunării 
Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 
30/31.03.2021, ora 11:00, anunț publicat în Monitorul Oficial 
al României partea a-IV-a nr.799/25.02.2021, cu următorul 
punct: 8.Aprobarea politicii de remunerare. Restul prevede-
rilor din convocatorul inițial rămân neschimbate.

l Asociația „Centrul Pentru Promovarea Învățării Perma-
nente”, cu sediul în Mun.Timișoara, Strada Aleea Inului, 
nr.2, et.4, ap.13, județ Timiș, vă convoacă pentru data 
02.04.2021, ora 11.00, la adresa Mun.Timișoara, Strada 
Vasile Cârlova, nr.24, județ Timiș, unde va avea loc AGA. 
Ordine de zi: 1.Introducerea în art.7 “Sunt membri ai Asoci-
ației Centrul Pentru Promovarea Învățării Permanente: 
Membrii fondatori nominalizați prin actul de constituire al 

Asociației Centrul pentru Promovarea Învățării Permanente, 
pana la retragerea sau excluderea acestora.”; 2.Modificare 
art.8, alin.2 “Primirea membrilor activi și a membrilor de 
onoare în Asociația Centrul pentru Promovarea Învățării 
Permanente se face cu acordul a 3/4 din numărul membrilor 
activi ai Asociației”; 3.Introducere art.10, lit.f) “Să indice o 
adresă de email validă la care pot fi contactați în vederea 
convocării AGA. În situația modificării/pierderii accesului la 
adresa de email indicată, membrii în cauza au obligația să 
indice nouă adresă de email în termen de 5 zile, în caz 
contrar orice convocare pe adresa existentă în baza de date a 
Asociației va fi considerată validă.”; 4.Introducere art.11, 
lit.d) “Prin excludere, dacă persoana respectivă nu se mai 
implica în activitatea asociației sau nu își respecta obligațiile 
asumate față de asociație”; 5.Completarea art.17 alin.2 în 
sensul permiterii convocării și prin emailul indicat; 6.Art.21 
alin.2 extinderea mandatului dat Consiliului Director la 10 
ani. În situația neîmplinirii cvorumului necesar la data de 
02.04.2021, AGA se va întruni în data de 19.04.2021, ora 
11:00, aceeași locație, fără alte formalități de convocare 
conform art.18 din Statut.

l Convocare: Președintele Consiliului Director al “Asocia-
ţiei dezvoltatorilor și operatorilor de microhidrocentrale” 
(ADOMHC) cu sediul în Municipiul Pitești, str. George 
Coșbuc nr. 59, judeţul Argeș, cod fiscal 29604145, convoacă 
Adunarea Generală a Asociaţilor, în data de 22.03.2021, ora 
10:00, la Sala de conferințe și întruniri situată la etajul X al 
clădirii -„Centru de Afaceri” din Pitești, Bld. I.C. Brătianu, 
nr. 50-52, jud. Argeș, cu următoarea Ordine De Zi: 1) Prezen-
tarea, discutarea și aprobarea raportului de gestiune asupra 
activităţii economico-financiare la 31 decembrie 2020; 2) 
Prezentarea, discutarea și aprobarea raportului încheiat în 
urma verificării asupra activităţii economico-financiare pe 
anul 2020; 3) Prezentarea, discutarea și aprobarea Bilanţului 
Contabil și a Contului de Profit și Pierderi pe anul 2020; 4) 
Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și 
Cheltuieli pe anul 2021; 5) Stabilirea beneficiarului real, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019; 6) Prelun-
girea mandatului pentru membrii Consiliului Director al 
Asociaţiei; 7) Diverse probleme în competența de rezolvare a 
Adunării Generale a Asociaţilor. În situaţia neîntrunirii 
quorumului statutar la prima ședinţă, se anunță a doua 
convocare a acesteia pentru data de 23.03.2021, ora 10:00, în 
același loc și cu aceeași ordine de zi. Începând cu data publi-
cării prezentei, Convocatorul, situaţiile financiare anuale, 
raportul anual al Consiliului Director, textul integral al 
documentelor și materialelor informative cu privire la punc-
tele de pe ordinea de zi și care urmează a fi prezentate 
Adunării Generale, precum și proiectul de hotărâre a AGA, 
sunt puse la dispoziţia asociaţilor la sediul societăţii, în zilele 
lucrătoare, între orele 10-14:00, unde pot fi consultate și 
completate de aceștia. Președintele Consiliului Director

l Convocare:  Consiliul de Administraţie al societăţii 
Donaris Tours SRL cu sediul în București, Şoseaua Virtuţii, 
nr.7, bl.R3, scara 2, parter, Spaţiul S3, sector 6, având J 
40/4980/1998, CUI RO 10595925, convoacă Adunările Gene-
rale Ordinară și Extraordinară ale Asociaților, în ședinţa în 
data de 24.03.2021, ora 10:00 (AGA Ordinară) și respectiv 
ora 10:30 (AGA Extraordinară), la Sala de conferințe și 
întruniri situată la etajul X al clădirii -„Centru de Afaceri” 
din Pitești, Bld. I.C. Brătianu, nr. 50-52, Jud. Argeș, cu 
următoarea ORDINE DE ZI: Adunarea generală ordinară: 
1) Prezentarea, discutarea și aprobarea raportului de 
gestiune asupra activităţii economico-financiare la 31 decem-
brie 2020; 2) Prezentarea, discutarea și aprobarea raportului 
cenzorilor încheiat în urma verificării asupra activităţii 
economico-financiare pe anul 2020; 3) Prezentarea, discu-
tarea și aprobarea Bilanţului Contabil și a Contului de Profit 
și Pierderi pe anul 2020; 4) Prezentarea, discutarea și apro-
barea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021; 5) 
Prezentarea, discutarea și aprobarea programului de inves-
tiţii pe anul 2021; 6) Stabilirea bugetului pe anul 2021 pentru 
administratori și cenzori; 7) Eliberarea din funcţie și descăr-
carea de gestiune a cenzorilor permanenți și supleanți. 8) 
Alegerea cenzorilor permanenți și a celui supleant pentru un 
mandat de 3 ani. 9) Diverse probleme în competența de 
rezolvare a Adunării Generale a Asociaților. Adunarea gene-
rală extraordinară: 1) Prezentarea și ratificarea Hotărârilor 
luate de Consiliul de Administraţie al societăţii în intervalul 
scurs de la ultima Adunare a Asociaţilor până la data 
prezentei ; 2) Mandatarea Consiliului de Administraţie 
pentru a negocia și încheia în numele și pe seama societăţii 
acte juridice prin care să dobândească bunuri pentru aceasta 
sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie 

în garanţie bunuri aflate în patrimoniul societăţii indiferent 
de valoarea acestora precum și pentru negocierea și 
semnarea în numele și pentru societate a actelor adiţionale 
pentru prelungirea/modificarea facilităților de credit și a 
garanţiilor aferente, angajate de societate la diverse bănci 
sau a actelor necesare pentru contractarea unor facilităţi de 
credit noi de la unităţile bancare; 3) Aprobarea notificării 
creditorilor cu privire la eventuala intenţie de a distribui 
dividende; 4) Stabilirea beneficiarului real, în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 129/2019; 5) Aprobarea modificării 
prevederilor art. 37 din Statutul societăţii, care va avea 
următorul cuprins: “ Art.37 Procesul verbal constatator al 
lucrărilor adunării generale, cuprinzând hotărârile luate și 
declaraţiile făcute de asociaţi se întocmește de secretar și se 
semnează de către președinte și secretar. La procesul verbal 
se anexează actele privind convocarea și listele de prezenţă 
ale asociaţilor”; 6) Aprobarea actualizării actului constitutiv 
al societăţii ca urmare a modificărilor intervenite; 7) Împu-
ternicirea persoanelor care vor efectua actualizarea actului 
constitutiv precum și a celor care vor efectua operațiunile 
prevăzute de lege în fața ORC Argeș; 8) Diverse probleme în 
competența de rezolvare a Adunării Generale a Asociaților. 
În situaţia neîntrunirii quorumului statutar la prima ședinţă, 
se anunță a II-a convocare  a Adunărilor Generale ale Asoci-
aților pentru data de 25.03.2021, ora 10 (AGA Ordinară) și 
respectiv ora 10:30 (AGA Extraordinară), în același loc și cu 
aceeași ordine de zi. Începând cu data publicării prezentei, 
Convocatorul, situaţiile financiare anuale, raportul anual al 
Consiliului de Administraţie și al cenzorilor, textul integral al 
documentelor și materialelor informative cu privire la punc-
tele de pe ordinea de zi și care urmează a fi prezentate 
Adunării Generale, precum și proiectul de hotărâre a AGA, 
sunt puse la dispoziţia asociaţilor la sediul societăţii, în zilele 
lucrătoare, între orele 10-14:00, unde pot fi consultate și 
completate de aceștia. Președinte C.A.

l CONVOCARE a Adunarii Generale Extraordinare a 
Actionarilor: Consiliul de Administratie al societatii 
COMREP SA cu sediul in Ploiesti str. Gh. Gr. Cantacuzino 
nr.32, jud. Prahova, inmatriculat la ORC Prahova sub nr.  
J29/127/1991, avand C.I.F.–ul 1345008, in conformitate cu 
dispozitiile L31/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, 
convoaca Adunarea Generala Extaordinara a Actionarilor 
societatii COMREP S.A pentru data de 28.04.2021 ora 1100 
la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul 
Consolidat al Actionarilor la sfarsitul zilei de 15.04.2021. 
Ordinea de zi va fi urmatoarea: 1. Aprobarea prelungirii 
successive a plafonului de credite pentru capital de lucru 
actual si a majorarii acesteia la maxim  8.000.000 lei (apro-
bata in AGEA din 23.04.2020), cu mentinerea garantiilor 
constituite si completarea garantiilor mobiliare, imobiliare, 
de orice natura ale imprumutatului si a oricaror terti, 
garantii care sa acopere majorarea plafonului de credit ce 
urmeaza a se acorda de orice banca finantatoare. 2. Apro-
barea prelungirii plafonului facilitatii de credit pentru 
emitere de scrisori de garantie bancara de la nivelul actual de 
3.200.000 lei si a majorarii acesteia (aprobata in AGEA din 
23.04.2020) la maxim 6.500.000 lei. Garantarea majorarii 
plafonului se va efectua cu cash colateral constituit asupra 
contului societatii si tertilor in suma   ce se va negociata cu 
banca, diferenta urmand a fi garantat cu garantii mobiliare, 
imobiliare, de orice natura ale  imprumutantului si a oricaror 
terti, garantii care sa acopere majorarea plafonului in cauza, 
ce urmeaza a se acorda de orice  banca finantatoare, agreata 
de beneficiari. 3. Aprobarea datei de 14.10.2021  ca data de 
inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra 
carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale 
Extraordinare a Actionarilor din 28.04.2021, in conformitate 
cu dispozitiile art. 86 din Legea 24/2017 privind emiterii de 
instrumente financiare si operatiuni de piata. 4. Aprobarea 
datei de 13.10.2021 ca ex-data, respectiv data anterioara 
datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al 
hotararilor se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din 
hotarari, in conformitate cu prevederile din Regulamentul 
ASF nr. 5/2018. Actionarii care detin cel putin 5% din capi-
talul social, au dreptul in cel mult 15 zile de la data publicarii 
convocarii sa introduca puncte noi pe ordinea de zi a 
Adunarii Generale si sa prezinte proiecte de hotarare 
aferente punctelor de pe ordinea de zi. Actionarii isi pot 
exercita aceste drepturi in scris prin servicii de curierat sau 
mijloace electronice. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze 
intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii 
generale. Actionarii se vor putea prezenta personal la 
adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau 
vor putea vota prin corespondenta. Reprezentarea actiona-
rilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii cu 

exceptia administratorilor, pe baza de procuri speciale care se 
vor depune in original la sediul societatii pana la data de 
26.04.2021 inclusiv. In acelasi termen buletinele de vot prin 
corespondenta, completate si semnate de actionari, se vor 
depune la sediul societatii personal sau prin posta, reco-
mandat cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta 
adresa expeditorului. Materialele si proiectele de hotarare 
pentru fiecare punct de pe ordinea de zi ce necesita apro-
barea adunarii generale a actionarilor, formularele de vot 
prin corespondenta si de procuri speciale vor putea fi consul-
tate la sediul societatii sau pe site-ul societatii la adresa : 
www.comrepsa.ro, incepand cu data de 19.03.2021. In situ-
atia in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile de 
convocare necesare, se convoaca o noua A.G.E.A. in acelasi 
loc , pe data de 29.04.2021 ora 11:00 cu aceeasi ordine de zi. 
Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 0244.513.145, 
0726.111.916 sau la sediul societatii. Presedinte C.A. al SC 
COMREP SA; Ing. Popescu Bogdan

l Convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor: 
Consiliul de Administratie al Societatii COMREP SA cu 
sediul in Ploiesti str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 32, jud. 
Prahova, inmatriculat la ORC Prahova sub nr.  J29/127/1991, 
avand C.I.F.-ul 1345008, in conformitate cu dispozitiile Legii 
nr. 31/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, convoaca 
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a Societatii 
COMREP S.A pentru data de 28.04.2021 ora 10:00 la sediul 
societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Conso-
lidat al Actionarilor la sfarsitul zilei de 15.04.2021. Ordinea 
de zi va fi urmatoarea: Prezentarea si aprobarea situatiilor 
financiare aferente exercitului financiar 2020 pe baza rapoar-
telor prezentate de Consiliul de Administratie si auditorul 
financiar. 1. Aprobarea modului de acoperire a pierderii de 
2.865.843 lei inregistrate in anul 2020. 2. Aprobarea descar-
carii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul finan-
ciar 2020. 3. Prezentarea si aprobare bugetului de venituri si 
cheltuieli pentru anul 2021. 4.Aprobarea programului de 
investitii pentru anul 2021. 5. Aprobarea politicii de remune-
rare a membrilor Consililui de Administratie si a Directorilor 
executivi ai societatii. 6. Aprobarea datei de 14.10.2021 ca 
data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor 
asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii 
Generale Ordinare a Actionarilor, din 28.04.2021 in confor-
mitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind 
emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. 7. 
Aprobarea datei de 13.10.2021 ca ex-data, respectiv data 
anterioara datei de inregistrare la care instrumentele finan-
ciare obiect al hotararilor se tranzactioneaza fara drepturile 
care deriva din hotarari, in conformitate cu prevederile din 
Regulamentul ASF nr. 5/2018. Actionarii care detin cel putin 
5% din capitalul social, au dreptul in cel mult 15 zile de la 
data publicarii convocarii sa introduca puncte noi pe ordinea 
de zi a Adunarii Generale si sa prezinte proiecte de hotarare 
aferente punctelor de pe ordinea de zi. Actionarii isi pot 
exercita aceste drepturi in scris prin servicii de curierat sau  
mijloace electronice sau la adresa de mail: financiar@
comrepsa.ro. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intre-
bari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. 
Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea gene-
rala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota 
prin corespondenta. Reprezentarea actionarilor se poate face 
si prin alte persoane decat actionarii cu exceptia administra-
torilor, pe baza de procuri speciale care se vor depune in 
original la sediul societatii pana la data de 26.04.2021 
inclusiv. In acelasi termen buletinele de vot prin corespon-
denta, completate si semnate de actionari, se vor depune la 
sediul societatii personal sau prin posta, recomandat cu 
confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa expedito-
rului. Materialele si proiectele de hotarare pentru fiecare 
punct de pe ordinea de zi ce necesita aprobarea adunarii 
generale a actionarilor, formularele de vot prin corespon-
denta si de procuri speciale vor putea fi consultate la sediul 
societatii sau pe site-ul societatii la adresa : www.comrepsa.
ro, incepand cu data de 19.03.2021. In situatia in care la 
prima convocare nu se intrunesc conditiile de convocare 
necesare, se convoaca o noua A.G.O.A. in acelasi loc , pe 
data de 29.04.2021 ora 10:00 cu aceeasi ordine de zi. Relatii 
suplimentare se pot obtine la tel. 0244.513.145, 0726.111.916 
sau la sediul societatii. Presedinte al Consiliului de Adminis-
tratie; Ing. Popescu Bogdan

l Consiliul de Administraţie al BUCUR SA, întrunit în 
sedința din data de 15.03.2021, în conformitate cu prevederile 
art.106, coroborate cu cele ale art.77 alin.1 și art.92 alin.1 din 
Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare 
și operațiuni de piață, art.117 din Legea societăților 
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nr.31/1990, republicată, și ale Actului Constitutiv al Societății, 
CONVOACĂ Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
(“AGOA”) pentru data de 21.04.2021, ora 10:00, sau pentru 
data de 22.04.2021, la aceeași oră, în cazul neîntrunirii condi-
țiilor legale și statutare de cvorum la prima convocare, la 
adresa din Mun.București, Str.Vișinilor, nr.25, Sector 2, la care 
au dreptul de a participa și de a vota toți acționarii Societății 
înregistrați în Registrul Acționarilor întocmit de Depozitarul 
Central pentru sfârșitul zilei de 09.04.2021, considerată dată 
de referință. I.Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va 
avea următoarea ORDINE DE ZI: 1.Prezentarea Raportului 
Administratorilor BUCUR SA privind activitatea desfășurată 
în anul 2020 și a Raportului auditorului financiar pentru anul 
2020. Aprobarea situaţiilor financiare anuale complete pentru 
anul 2020 (bilanţul contabil, contul de profit și pierdere, situ-
aţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxului de 
trezorerie, politici și note explicative). 2.Aprobarea repartizării 
profitului aferent anului 2020, în sumă de 1.522.210 Lei, pe 
următoarele destinații: a)rezerva legală- 76.110Lei, b)acope-
rirea pierderilor contabile din anii precedenți- 535.019Lei, c)
alte rezerve- 911.081Lei. 3.Aprobarea descărcării de gestiune 
a membrilor Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul 
financiar 2020. 4.Numirea unui administrator, membru al 
Consiliului de Administrație al Bucur SA, ca urmare a demi-
siei d-lui Sergiu Mihailov și desemnării/numirii în calitate de 
administrator provizoriu a dlui Dan Florin Marinescu până la 
întrunirea primei AGA Bucur SA, conform dispozițiilor 
art.1372 din Legea Societăților, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Mandatul noului adminstrator va fi 
valabil până la data expirării mandatelor actualilor adminis-
tratori, numiți prin Hotărârea AGOA din 27.04.2020 pentru 
perioada 2020-2022. Acționarii pot face propuneri de candi-
daturi pentru funcția de administrator, până la data de 
31.03.2021, inclusiv. Lista cuprinzând informațiile cu privire 
la numele, localitatea de domiciliu și pregătirea profesională 
ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator va fi 
pusă la dispoziția acționarilor, putând fi consultată de aceștia, 
în condițiile legii, începând cu 01.04.2021. 5.Împuternicirea 
unei persoane pentru negocierea și semnarea Contractului de 
administrare din partea societății Bucur SA cu administra-
torul desemnat/ numit membru al Consiliului de Adminis-
trație, conform punctului 4 al ordinii de zi. 6. Aprobarea 
Politicii de remunerare a conducătorilor societății (adminis-
tratori și director), în conformitate cu prevederile art.92 indice 
1 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente 
financiare și operațiuni de piață. 7.Aprobarea remuneraţiei 
membrilor Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul 
financiar în curs, respectiv stabilirea primei de asigurare 
pentru răspundere civilă profesională precum și a oricăror 
alte avantaje acordate în conformitate cu prevederile art.153 
indice 18 din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 8.Aprobarea Bugetului de venituri și 
cheltuieli pentru anul 2021. 9.Aprobarea Planului de investiţii 
și reparaţii pentru anul 2021. 10.Aprobarea mandatării dlui 
Mihoci Claudiu Lucian Dumitru, să efectueze toate demersu-
rile legale și să semneze toate actele necesare privind îndepli-
nirea formalităților de publicitate a prezentelor Hotărâri la 
ORCTB, respectiv Monitorul Oficial al României, Partea a 
IV-a. 11. Aprobarea datei de 12.05.2021 ca data de înregistrare 
pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng 
efectele hotărârii AGOA. Aprobarea datei de 11.05.2021 ca 
data „ex date”, în conformitate cu prevederile art.2, alin.2, 
lit.l) din Regulamentul ASF nr.5/2018. La Adunarea Generală 
a Acţionarilorsunt îndreptăţiţi să participe și să voteze acţio-
narii Societatii înregistraţi la sfarsitul zilei de 09.04.2021, 
considerată dată de referință, în Registrul Acţionarilor ținut 
de Depozitarul Central SA. Acţionarii reprezentând, indivi-
dual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social au 
dreptul: a)de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării 
generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justifi-
care 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. Acţionarii își pot exercita 
drepturile prevăzute la lit.a) și b), în scris, în termen de cel 
mult 15 zile de la data publicării convocatorului in Monitorul 
Oficial, respectiv până la data de 31.03.2021, inclusiv. Cererile 
întocmite în vederea exercitării drepturilor mai sus menţio-
nate vor cuprinde în mod obligatoriu, dupa caz, menţiunea 
scrisă clar cu majuscule: „Pentru Adunarea Generală Ordi-
nară A  Acţionarilor Din Data De 21/22.04.2021”, și vor fi 
transmise: 1.prin poștă sau curierat, la adresa: BUCUR SA 
din București, Str.Vișinilor, nr.25, sector 2, -în original; 2.prin 
e-mail, la adresa: office@bucurcom.ro, în format .pdf,  având 
încorporat, atașat sau asociat logic semnătura electronica 
extinsă  a acţionarului solicitant, cu respectarea condiţiilor 
prevăzute de Legea nr.455/2001. Pentru ca propunerile de 
completare a ordinii de zi să fie considerate valabile este obli-

gatoriu ca acestea să fie însoțite de: i.dovada calităţii de acţi-
onar- în original (extras de cont emis de Depozitarul Central 
cu cel mult 48 de ore anterior depunerii cererii) precum și de 
ii.documentația relevantă din care să reiese calitatea de  repre-
zentant legal al semnatarului cererii acționarului/acționarilor 
solicitant/i, conform următoarelor reguli de identificare: a)
pentru acţionarii persoane fizice este necesară copia actului de 
identitate, certificată conform cu originalul ( prin menționarea 
“conform cu originalul”, urmată de semnătura olografă). În 
cazul acţionarilor persoane fizice fără capacitate legală de 
exercitiu vor fi prezentate: copia actului de identitate al 
persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal și copia 
actului care dovedește calitatea de reprezentant legal, ambele 
certificate prin mentionarea „conform cu originalul”, urmată 
de semnătura olografă a reprezentantului legal; b)pentru 
acţionarii persoane juridice române: i.copia actului de identi-
tate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul 
(prin menționarea “conform cu originalul”, urmată de semnă-
tura olografă a reprezentantului legal); ii.calitatea de repre-
zentant legal va fi verificată în lista acționarilor întocmită de 
Depozitarul Central pentru data de referință. În cazul în care 
informațiile din lista acționarilor întocmită de Depozitarul 
Central pentru data de referință nu permit identificarea repre-
zentantului legal al acționarului persoană juridică română, 
identificarea poate fi făcută în baza unui certificat constatator 
eliberat de registrul comerțului, în original sau copie conformă 
cu originalul, sau în baza oricărui alt document cu rol similar, 
în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către 
o autoritate română competentă. Documentele care atestă 
calitatea de reprezentant legal trebuie să fie emise cu cel mult 
3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării. c)
pentru acţionarii persoane juridice străine: i.copia actului de 
identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu 
originalul (prin menționarea “conform cu originalul”, urmată 
de semnătura olografă); ii.calitatea de reprezentant legal al 
persoanei juridice străine va fi verificată în lista acționarilor 
întocmită de Depozitarul Central pentru data de referință. În 
cazul în care informațiile din lista acționarilor întocmită de 
Depozitarul Central pentru data de referință nu permit iden-
tificarea reprezentantului legal al acționarului persoană juri-
dică străină, identificarea poate fi făcută în baza unui 
document cu rol similar certificatului constatator emis de 
registrul comerțului, în original sau în copie conformă cu 
originalul, prin menționarea “conform cu originalul” în limba 
engleză, urmată de semnătura olografă, emis de către autori-
tatea competentă din statul în care acționarul este înmatri-
culat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. 
Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal 
trebuie să fie emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării 
convocatorului adunării; d)pentru acţionari de tipul organis-
melor fără personalitate juridică: i.copie act de identitate al 
reprezentantului legal, certificată conform cu originalul (prin 
menționarea “conform cu originalul”, urmată de semnătura 
olografa); ii.calitatea de reprezentant legal va fi verificată în 
lista acționarilor întocmită de Depozitarul Central pentru 
data de referință. În cazul în care informațiile din lista acțio-
narilor întocmită de Depozitarul Central pentru data de refe-
rință nu permit identificarea reprezentantului legal al 
acționarului de tipul entităților fără personalitate juridica, 
această calitate poate fi dovedită pe baza altor documente care 
atestă calitatea de reprezentant legal, emise de autoritatea 
competentă sau orice alt document care atestă această cali-
tate, în conformitate cu prevederile legale. În situaţia în care 
cererea este semnată de un mandatar al acționarului, altul 
decât reprezentantul legal, se vor depune și următoarele docu-
mente: -actul prin care a fost mandatat/împuternicit în acest 
sens, în original sau copie certificată cu mențiunea “conform 
cu originalul”; -copia actului de identitate al mandatarului/
împuternicitului, certificată conform cu originalul (prin 
menționarea “conform cu originalul”, urmată de semnătura 
olografă). Toate documentele prezentate într-o limbă străină, 
cu excepţia documentelor de identitate, vor fi însoţite de 
traducerea acestora realizata de catre un traducator autorizat, 
și trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute de legea 
română pentru a fi recunoscute. Fiecare acţionar are dreptul 
să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a 
adunării generale, până cel târziu la data de 19.04.2021, ora 
09:00. Întrebările vor fi transmise, în scris, prin una din moda-
litățile prevăzute mai sus (poștă, curierat, email). Societatea 
are obligaţia de a răspunde la întrebările adresate de acţionari. 
Dreptul de a pune întrebări și obligaţia de a răspunde sunt 
condiţionate de posibilitatea de identificare a acţionarilor, 
conform regulilor de identificare prezentate mai sus, de buna 
desfașurare și pregătire a adunării generale și de protejarea 
confidenţialităţii și a intereselor comerciale ale societăţii. 
Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebă-
rile cu același conţinut. Se consideră că un răspuns este dat 
dacă informaţia pertinentă este disponibilă pe pagina de 

internet a societăţii, în format întrebare-răspuns. Materialele 
informative, formularele de împuternicire specială, buletinele 
de vot prin corespondență, proiectele de hotărâri ale adunării, 
precum și Procedura privind exercitarea dreptului de vot vor 
fi puse la dispoziția acționarilor cu cel puțin 30 de zile înaintea 
datei adunării generale, conform art.188 alin.1 din Regula-
mentul ASF 5/2018. Documentele mai sus menționate vor fi 
puse la dispoziția acționarilor la sediul societății din București, 
Str.Vișinilor nr.25, Sector 2, în fiecare zi, de luni până vineri, 
între orele 09:00-16:00, respectiv pot fi consultate/descărcate și 
de pe pagina de internet a societății: www.bucurcom.ro, secţi-
unea Acţionariat-Documente- AGOA 21/22.04.2021. Acţio-
narii pot solicita, în scris, copii ale acestor documente, contra 
unei sume de 0,1Lei/pagina. Exercitarea acestui drept se va 
face cu respectarea modalităților de transmitere și a proce-
durii de identificare a acționarilor menționate. Acționarii 
înscriși în registrul acționarilor la data de referință pot parti-
cipa și vota în cadrul Adunării generale ordinare direct sau 
pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, în 
conformitate cu prevederile art.92 alin.10-13 din Legea 
24/2017, respectiv își pot exercita votul prin corespondență. 
Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățiți să participe la 
Adunare este permis prin simpla probă a identității acestora, 
făcută cu actul de identitate, prezentat în original. Acționarii 
persoane juridice, entitățile fără persoanalitate juridică, 
precum și persoanele fizice fără capacitate de exercițiu parti-
cipă la adunare prin reprezentantul legal, în baza documen-
telor atestând calitatea de reprezentant legal, conform 
regulilor de identificare prezentate mai sus. Acționarii pot fi 
reprezentați în adunarea generală pe baza unei împuterniciri 
speciale sau generale. Împuternicirea specială poate fi acor-
dată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură 
adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din 
partea acționarului emitent, cu precizarea clară a opțiunii de 
vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării 
generale. În această situație, prevederile art.125 alin.(5) din 
Legea nr.31/1990 nu sunt aplicabile. În situația discutării în 
cadrul adunării generale a acționarilor, în conformitate cu 
prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi 
publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora 
conform interesului acționarului reprezentat. Formularul de 
împuternicire specială va fi completat în 3 (trei) exemplare: 
unul dintre exemplare va fi depus la sediul societății sau 
transmis, prin poștă, curier sau electronic însoțite de semnă-
tura electronică extinsă la adresa de mail: www.office@
bucurcom.ro, până cel mai târziu la data de 19.04.2021, ora 
9:00, un exemplar va fi înmânat împuternicitului și al treilea 
exemplar va rămâne la acționarul reprezentat. În cazul acțio-
narilor fără capacitate de exercițiu, formularul de împuterni-
cire specială este semnat de către reprezentantul legal al 
acestora. Identificarea reprezentantului persoană fizică se va 
face în baza actului de identitate, iar a reprezentantului legal 
al persoanei juridice în baza documentului atestând această 
calitate, conform regulilor de identificare. Acționarii pot 
acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă 
care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului sau a vota 
în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale 
acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în 
împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu 
condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în 
calitate de client, unui intermediar definit conform art.2 alin.1 
pct.20 din Legea nr.24/2017, sau unui avocat. Împuternicirile 
generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate 
cu 48 de ore înainte de adunare, în copie, cuprizând menți-
unea conformității cu originalul sub semnătura reprezentan-
tului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de 
societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul 
verbal al adunării generale. Acționarii nu pot fi reprezentați în 
adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri 
generale de către o persoană care se află într-o situație de 
conflict de interese, în conformitate cu prevederile art.92 
alin.15  din Legea 24/2017. Împuternicitul nu poate fi substi-
tuit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a 
fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. 
În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană 
juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin 
intermediul oricărei persoane ce face parte din organul sau de 
administrare sau conducere sau dintre angajații săi. Prevede-
rile prezentului alineat nu afectează dreptul acționarului de a 
desemna prin împuternicire unul sau mai mulți împuterniciți 
supleanți, care să îi asigure reprezentarea în adunarea gene-
rală, în conformitate cu reglementările emise de ASF în apli-
carea prezentelor dispoziții. Vor fi luate în considerare doar 
formularele de împuternicire depuse la sediul BUCUR SA, 
precum și notificările electronice de desemnare a reprezentan-
ţilor, primite până cel târziu 19.04.2021, ora 09:00. Acționarii 
pot vota în cadrul Adunării și prin corespondență. Buletinele 
de vot completate, semnate și după caz, ștampilate pot fi 

transmise la sediul Bucur SA prin una din metodele specifi-
cate in cadrul prezentului convocator, respectiv: 1.prin poștă 
sau curierat, transmise în plic care va avea menţiunea „vot 
prin corespondenţă AGOA 21/22.04.2021” la adresa BUCUR 
SA din București, Str.Vișinilor, nr.25, sector 2; 2.prin e-mail, ca 
mijloc electronic, la adresa: office@bucurcom.ro, în format .
pdf  având încorporat, atașat sau asociat logic semnătura 
electronica extinsă  a acţionarului solicitant, cu respectarea 
condiţiilor prevăzute de Legea nr.455/2001. Buletinele de vot 
vor fi însoțite de documente care să permită identificarea 
acționarilor și a reprezentanților legali ai acestora cu respec-
tarea regulilor de identificare specificate in cadrul prezentului 
convocator. Vor fi luate in considerare doar buletinele de vot 
prin corespondenta primite pana la data de 19.04.2021, ora 
9:00. În situaţia în care acţionarul care și-a exprimat votul 
prin corespondenţă participă personal sau prin reprezentant 
la adunarea generală, votul prin corespondenţă exprimat 
pentru acea adunare generală este anulat și va fi luat în consi-
derare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. 
Dacă persoana care reprezintă acţionarul prin participare 
personală la adunarea generală este alta decât cea care a 
semnat olograf/electronic buletinul de vot prin corespondenţă, 
atunci, pentru valabilitatea votului său, aceasta trebuie să 
prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespon-
denţă. Revocarea trebuie să fie semnată de acţionar sau de 
reprezentantul care a semnat buletinul de vot prin corespon-
denţă. Acest lucru nu este necesar dacă acţionarul sau repre-
zentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală. 

LICITAȚII
l Publicatie De Vanzare: Lichidator judiciar C.I.I. Augustin 
Lucia vinde în bloc, prin licitație publică cu strigare: 
Pensiune turistica Aușeu în suprafață de 960 mp împreună 
cu terenul aferent în suprafață de 5.108 mp. Imobilele sunt 
situate in Aușeu, jud. Bihor, având acces la DN 1/E 60. Lici-
tația va avea loc Joi 25.03.2021, orele 12:00 la sediul lichida-
torului judiciar din Baia Mare, str. G. Coșbuc, nr. 28/33, jud. 
Maramureș. Participanții la licitație vor achita pană cel 
târziu cu o zi înainte de data licitației, o garanție de 10% din 
prețul de pornire pentru bunurile licitate și costul caietului 
de sarcini. Cei interesați pot solicita informații la sediul 
lichidatorului judiciar din Baia Mare, str. G. Coșbuc, nr. 
28/33, sau la tel. 0747-246583, 0743-891488, 0745-168042 în 
zilele lucrătoare între orele 08:00-16:00.

l Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indispo-
nibilizate declanșează procedura privind închirierea a unui 
imobil -spațiu de depozitare -cu o suprafață utilă de 
minimum 2000 mp, în București 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. Departa-
jarea candidaților care îndeplinesc condițiile minime prevă-
zute 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 documen-
tația de atribuire: 0372.573.000, https://anabi.just.ro

l U.A.T. Popești  și Consiliul Local al Com. Popești,  jud. 
Iași, reprezentată prin Primar, Lupu Vasile, cu sediul în com. 
Popești jud. Iași, C.U.I. 4540399 face cunoscut că în ziua de 
14 aprilie 2021 ora 10:00 la sediul Primăriei com. Popești,  
jud. Iași, va avea loc  licitaţia publică  pentru concesionarea  
unui teren  extravilan -pășune comunală în suprafață de 
774,7976ha, proprietatea publică  a comunei Popești, jud. 
Iași, din satele Popești, Doroscani, Harpasești, Pădureni și 
Obrijeni. Data limită pentru solicitarea clarificărilor 
06.04.2021, ora 13:00. Data–limită de depunere a ofertelor; 
12.04.2021,ora 13:00. Ofertele se depun într-un singur exem-
plar  la Registratura Primăriei com. Popești,  jud. Iași. Lici-
taţia publică de deschiderea ofertelor; 14.04.2021, orele 10:00 
la sediul Primăriei com. Popești, jud. Iași. Relaţii suplimen-
tare la telefon 0232.323.400.

l Debitorul SC De Fringhii Constructii Transporturi Daniel 
SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse 
si Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 1. Stoc de marfa aflat in 
patrimoniul societatii debitoare, in valoarea de 43.541,84 Lei 
exclusiv TVA. Pretul de pornire al licitatilor reprezinta 20% 
din valoarea de piata exclusiv TVA aratat in Raportul de 
evaluare. Participarea la licitatie este conditionata de: 
-consemnarea in contul nr. RO76 UGBI 0000 8020 0329 
3RON deschis la Garanti Bank SA -Ag. Ploiesti Mihai 
Viteazul pana la orele 14 am din preziua stabilita licitaţiei, a 
garantiei de 10% din pretul de pornire a licitatiei; -achizitio-

narea pana la aceeasi data a Regulamentelor de licitatie 
pentru bunurile din patrimoniul debitoarei, de la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru stocul de marfa prima sedinta 
de licitatie a fost fixata in data de 26.03.2021, ora 15:00, iar 
daca bunurile nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarele 
sedinte de licitatii vor fi in data de 02.04.2021; 09.04.2021; 
16.04.2021; 23.04.2021, ora 15:00. Toate sedintele de licitatii 
se vor desfasura la sediul ales al lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 4, Judet Prahova. Pentru relatii 
suplimentare sunati la telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relatii suplimentare si vizionare 
apelati tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. Anuntul poate 
fi vizualizat si pe site www.dinu-urse.ro. 

l Debitorul Emiflor Prodcom SRL societate in faliment, 
prin lichidator judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL, scoate 
la vanzare: 1. Autoutilitara Fiat Doblo, an fabricatie 2006, 
sursa de energie motorina, cilindreea 1248(cmc), pret pornire 
licitatie –1.425,00 Euro exclusiv TVA; Pretul Regulamentului 
de licitatie pentru autoturism -300,00 Lei exclusiv TVA. 
Pretul de pornire al licitatilor pentru bunurile, apartinand 
Emiflor Prodcom SRL reprezinta 75% din valoarea de piata 
exclusiv TVA, aratata in Raportul de Evaluare. Participarea 
la licitatie este conditionata de: -consemnarea in contul nr. 
RO28 BREL 0002 0023 3458 0100 deschis la Libra Internet 
Bank, pana la orele 14 am din preziua stabilita licitaţiei, a 
garantiei de 10% din pretul de pornire a licitatiei; -achizitio-
narea pana la aceeasi data a Regulamentului de licitatie 
pentru bunul aflat in patrimoniul debitoarei, de la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru autovehicule, prima sedinta de 
licitatie a fost fixata in data de 24.03.2021, ora 11.00, iar daca 
bunurile nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte 
de licitatii vor fi in data de 31.03.2021; 07.04.2021; 
14.04.2021; 21.04.2021, ora 11:00. Toate sedintele de licitatii 
se vor desfasura la sediul ales al lichidatorului judiciar din 
Mun. Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 4, Judet Prahova. Pentru 
relatii suplimentare sunati la telefon: 021.318.74.25, email 
dinu.urse@gmail.com. Pentru relatii suplimentare si vizio-
nare apelati tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.

l Comuna Drăgănești cu sediul în localitatea Drăgănești, 
str.Principală, nr.196, sat Drăgănești, jud.Galați, cod poștal 
807110, telefon 0236/820.130, fax 0236/820.130, cod fiscal 
3264597, e-mail: pdraganesti@yahoo.com, organizează lici-
tație publică pentru atribuirea contractelor de închiriere a 
suprafeței de 307,75Ha pășune, situată în extravilanul 
Comunei Drăgănești, împărțită în 10 loturi, după cum 
urmează: -Lotul 1 în suprafață de 8,31Ha situat în Tarla 35; 
-Lotul 2 în suprafață de 50,38Ha situat în Tarlaua 11 
-17,29Ha și înTarlaua 12 -3,09Ha; -Lotul 3 în suprfață de 
33,54Ha situat în Tarlaua 14 -11,36Ha, Tarlaua 17 -11,00Ha 
și în Tarlaua 7 -11,18Ha; -Lotul 4 în suprfață de 15,00Ha 
situat în Tarlaua 16 -7,04Ha și în Tarlaua 17 -7,96Ha; -Lotul 
5 în suprafață de 15,28Ha situat în Tarlaua 16; -Lotul 6 în 
suprfață de 32,27Ha situat în Tarlaua 19 -25,96Ha și Tarlaua 
20 -6,31Ha; -Lotul 7 în suprafață de 33,50Ha situat în 
Tarlaua 14 -1,00Ha, Tarlaua 17 -26,78Ha și în Tarlaua 8 
-5,68Ha; -Lotul 8 în suprafață de 41,00Ha situat în Tarlaua 
17 -24,00Ha, Tarlaua 21 -12,00Ha și în Tarlaua 8 -5,00Ha; 
-Lotul 9 în suprafață de 39,33Ha situat în Tarlaua 18 
-34,30Ha și Tralaua 19 -5,03Ha; -Lotul 10 în suprafață de 
39,14Ha situat în Tarlaua 21 -18,67Ha și Tarlaua 7 -20,47Ha, 
pentru o perioadă de 7 ani, în data de 08.04.2021, ora 10:00, 
la sediul Căminului Cultural Drăgănești, str.Principală, 
nr.292. Prețul de pornire la licitație este de 300 lei/ha /an, 
data limită de depunere a ofertelor este 08.04.2021, ora 
09:30, la sediul Primăriei Drăgănești. Documentatia nece-
sară (caiet de sarcini și instrucțiuni pentru ofertanți) se pune 
gratuit la dispoziția celor interesați, la sediul Primăriei 
Comunei Drăgănești, jud.Galați. Relații suplimentare la 
telefon 0236/820.130, 0755.124.320.

l Anunț Public: 1. Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Primăria Independența, str. 
Unirii, nr. 42, Independența, judeţul Călărași, telefon 
0242535353, fax 0242535433, email primarindependenta@
yahoo.com; 2. Informații generale privind obiectul proce-
durii de licitație publică, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie închiriat:  Închirierea a 
două suprafețe de teren extravilan din domeniul privat al 
comunei Independența astfel:o suprafață de 9,32 ha situată 
în tarlaua 61, parcela 1 și o suprafață de 15,33 ha situată în 
tarlaua 34, parcelele 1,2,3, pentru cultivarea plantelor 
furajere. Închirierea se face în baza HCL nr. 49/17.12.2020, 
HCL nr.52/17.12.2020, HCL nr.6/09.03.2021 și a O.U.G. nr. 
57/2019, privind Codul Administrativ. 3. Informații privind 

ANUNȚURI www.jurnalul.ro miercuri / 17  martie 2021



documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documenta-
ției de atribuire: se depune solicitare scrisă la sediul Primă-
riei comunei Independența. 3.2. Denumirea și datele de 
contact ale serviciului/compartimentului din cadrul institu-
ției de la care se poate obține un exemplar din documen-
tația de atribuire: : birou achiziții publice, Primăria comunei 
Independența, str. Unirii, nr. 42, telefon 0242535353, fax 
0243535433, e-mail: primarindependenta@yahoo.com. 3.3. 
Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ: contravaloarea docu-
mentației de atribuire în cuantum de 30 lei, se achită la 
casieria instituției. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clari-
ficarilor: 30/03/2021, ora 16:30. 4. Informații privind ofer-
tele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 08/04/2021, 
ora 09:00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria comunei Independența, str. Unirii, nr. 42. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: 1 exemplar. 5. Data și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofertelor: 08/04/2021, ora 
10:00, la Căminul Cultural Independența, str. Unirii, nr.44, 
sat Independența, comuna Independența, județul Călărași. 
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul 
Călărași, str. București, nr. 106, telefon 0242311947, e-mail 
trcl@just.ro. 

l Licitaţie  Publică: Debitorul SC Recisev Plast SRL cu 
sediul în  Dr.Tr.Severin, str.Padeș, nr.6, jud.Mehedinţi, 
J25/169/2011, CIF:28399034, aflata  în procedură de fali-
ment in bankruptcy, en faillite în dosar nr. 3395/101/2014 
prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, scoate 
la vânzare: - Proprietate imobiliara Spatiu Comercial 
Demisol, cu suprafata de 130,52 mp,  situat în localitatea 
Constanta, str. B –dul Mamaia, nr. 190, judeţul Constanta, 
avand  numar cadastral 200125-C1-U1 la preţul de 108700 
Euro (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii, preț 
neafectat de T.V.A). Titlul executoriu în baza căruia lichida-
torul judiciar procedează la vânzarea bunurilor imobile * 
proprietati imobiliare * descris anterior, o reprezinta 
sentinta din data de 16.09.2015 de deschidere a procedurii 
de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in 
dosarul de insolvență nr. 3395/101/2014 aflat pe rolul Tribu-
nalului Mehedinti. Licitaţia va avea loc la biroul lichidato-
rului judiciar din Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, jud. 
Mehedinţi la data de 05.04.2021 orele 12:00. Avand in 
vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului Covid 
19 (Coronavirus), precum si a ordonantelor militare emise, 
administratorul judiciar recomanda ca participarea la lici-
tatie 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.). Informăm 
toți ofertanţii faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie 
reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei și să 
achiziționeze caietul de sarcină în suma de 1000,00 lei cu cel 
putin 2 ore inainte de ora licitatiei. Contul unic de insol-
vență al debitoarei SC Recisev Plast SRL este: 
RO11BRMA0999100083881619 deschis la Banca Romane-
asca SA cu cel putin 2 ore inainte de ora licitatiei. Somam 
pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa 
anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege. 
Relaţii la sediul lichidatorului judiciar telefon 0742592183, 
tel./fax : 0252354399 sau la adresa de email : office@consul-
tant-insolventa.ro.; Lichidator judiciar, Consultant Insol-
venta SPRL, prin Popescu Emil

l Anunț de participare la licitația publică cu ofertă în plic 
închis din data de 07.04.2021: 1. Informaţii generale: Admi-
nistrația Națională ”Apele Române” - Administraţia Bazi-
nală de Apă Olt, str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, judeţul 
Vâlcea,  cod fiscal RO 23730128; telefon:0250/ 739.881; 
fax:0250/738.255. 2. Obiectul si durata închirierii: închiriere 
suprafață de teren situat în albie minoră pentru o durată de 
2 ani.  3. Condiţiile de participare: sunt precizate la punctul 
8 din caietul de sarcini. La licitație poate participa orice 
persoană fizică sau juridică de drept privat, română sau 
străină, care depune o singură ofertă, cumpără caietul de 
sarcini și constituie garanția de participare. 4. Cuantumul 
garanţiei de participare: 10% din valoarea minimă a chiriei 
anuale, constituită cu ordin de plată în contul RO86 TREZ 
6715 005X XX00 3809, C.U.I. 18264803  sau prin scrisoare 

de garanţie bancară în favoarea Administraţiei Bazinale de 
Apă Olt Rm. Vâlcea.   5. Descrierea succintă a bunului imobil 
ce urmează a fi închiriat: terenuri situate în albia minoră a 
pârâului Luncavăț de pe raza județului Vâlcea, pentru înlă-
turarea materialului aluvionar care a contribuit la 
colmatarea albiei minore,  conform H.G.781/2020, 
H.G.183/10.03.2020, poziția nr 137^1, nr.128 și O.U.G. 
57/03.07.2019, art.332-333.   6. Licitația va avea loc în data 
de 07.04.2021 pentru următoarele suprafețele de teren 
situate în albiile minore: 8.924 mp, teren albie minoră a 
pârâului Luncavăț, Loc. Oteșani, jud. Vâlcea (C.F. nr.35646- 
U.A.T. Oteșani); 6.252 mp, teren albie minoră a pârâului 
Luncavăț, Loc. Oteșani, jud. Vâlcea (C.F. nr.35680 - 
U.A.T.Oteșani). 7. Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă oferata: oferta se depune într-un singur exemplar 
original.  8. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 
30.03.2021, ora 16:00. 9. Data, locul și ora limitã de primire a 
ofertelor: 07.04.2021 până la ora 10:00 la sediul Administra-
ţiei Bazinale de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, 
jud. Vâlcea.  10. Data și locul deschiderii acestora: 07.04.2021 
începand cu ora 11:30 la sediul Administraţiei Bazinale de 
Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 11. 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: oferta 
se depune într-un singur exemplar original.  12. Modul de 
obţinere a caietului de sarcini : de la sediul Administraţiei 
Bazinale de Apă Olt, Serviciul Cadastru Patrimoniu, contra-
valoarea acestuia fiind de 1.081,88 lei/exemplar, se achită la 
casieria instituției pe bază de factură și chitanță sau cu ordin 
de plată în contul RO17 TREZ 6715 0220 1X01 0664, C.U.I. 
RO 23730128. Soluționarea litigiilor apărute în legatură cu 
atribuirea, închirierea, executarea, modificarea și încetarea 
contractului de închiriere a bunurilor proprietate publică, 
precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se reali-
zează potrivit prevederilor legislației privind contenciosul 
administrativ. Prezentul anunţ apare afișat și pe site-ul www.
rowater.ro/daolt.

l Anunț de participare la licitația publică cu ofertă în plic 
închis din data de 08.04.2021: 1. Informaţii generale: Admi-
nistrația Națională ”Apele Române” - Administraţia Bazi-
nală de Apă Olt, str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, judeţul 
Vâlcea, cod fiscal RO 23730128; telefon:0250/ 739.881; 
fax:0250/738.255. 2. Obiectul si durata închirierii: închiriere 
suprafață de teren situat în albie minoră pentru o durată de 
2 ani.   3. Condiţiile de participare: sunt precizate la punctul 
8 din caietul de sarcini. La licitație poate participa orice 
persoană fizică sau juridică de drept privat, română sau 
străină, care depune o singură ofertă, cumpără caietul de 
sarcini și constituie garanția de participare. 4. Cuantumul 
garanţiei de participare: 10% din valoarea minimă a chiriei 
anuale, constituită cu ordin de plată în contul RO86 TREZ 
6715 005X XX00 3809, C.U.I. 18264803  sau prin scrisoare 
de garanţie bancară în favoarea Administraţiei Bazinale de 
Apă Olt Rm. Vâlcea. 5. Descrierea succintă a bunului imobil 
ce urmează a fi închiriat: terenuri situate în albia minoră a 
pârâului Luncavăț de pe raza județului Vâlcea, pentru înlă-
turarea materialului aluvionar care a contribuit la 
colmatarea albiei minore, conform H.G.781/2020, 
H.G.183/10.03.2020, poziția nr. 137^1 și O.U.G. 
57/03.07.2019, art.332-333.  6. Licitația va avea loc în data de 
08.04.2021 pentru următoarele suprafețele de teren situate în 
albiile minore: 10.566 mp, teren albie minoră a pârâului 
Luncavăț, Loc. Șirineasa, jud. Vâlcea (C.F. nr.35494- U.A.T. 
Șirineasa); 32.722 mp, teren albie minoră a pârâului 
Luncavăț, Loc. Oteșani, jud. Vâlcea (C.F. nr.35647 – U.A.T. 
Oteșani). 7. Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
oferata: oferta se depune într-un singur exemplar original.  8. 
Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 31.03.2021, ora 
16:00. 9. Data, locul și ora limitã de primire a ofertelor: 
08.04.2021 până la ora 10:00 la sediul Administraţiei Bazi-
nale de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. 
Vâlcea. 10. Data și locul deschiderii acestora: 08.04.2021 
începand cu ora 1130 la sediul Administraţiei Bazinale de 
Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 11. 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: oferta 
se depune într-un singur exemplar original.  12. Modul de 
obţinere a caietului de sarcini : de la sediul Administraţiei 
Bazinale de Apă Olt, Serviciul Cadastru Patrimoniu, contra-
valoarea acestuia fiind de 1.081,88 lei/exemplar, se achită la 
casieria instituției pe bază de factură și chitanță sau cu ordin 
de plată în contul RO17 TREZ 6715 0220 1X01 0664, C.U.I. 
RO 23730128. Soluționarea litigiilor apărute în legatură cu 
atribuirea, închirierea, executarea, modificarea și încetarea 
contractului de închiriere a bunurilor proprietate publică, 
precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se reali-
zează potrivit prevederilor legislației privind contenciosul 

administrativ. Prezentul anunţ apare afișat și pe site-ul www.
rowater.ro/daolt.

l 1.Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax 
și adresa de e-mail ale autorităţii contractante: Primăria 
Comunei Melinești, comuna Melinești, Str.Principală, nr.60A, 
județul Dolj, telefon 0251/440.042, e-mail: comunamelinesti@
yahoo.ro, cod fiscal 5002126. 2.Denumirea, adresa, numărul 
de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail ale biroului de 
la care se poate solicita documentaţia de atribuire. Dacă este 
cazul, costul și condiţiile de plată în vederea obţinerii docu-
mentaţiei de atribuire: Compartimentul Fonduri Europene, 
Achiziții Publice, cu sediul în comuna Melinești, Str.Princi-
pală, nr.60A, județul Dolj, telefon 0251/440.042, e-mail: 
comunamelinesti@yahoo.ro. Documentația de atribuire, pe 
suport de hârtie și/sau în format electronic este pusă, cu titlu 
gratuit, la dispoziția ofertanților care au înaintat o solicitare 
în acest sens. 3.a)Locul prestării serviciilor: conform docu-
mentaţiei de atribuire; b)Obiectul concesionării; natura și 
dimensiunea prestărilor: Serviciul de utilitate publică de 
distribuție a gazelor naturale, în baza H.G. nr.209/2019, repre-
zentând ansamblul activităților și operațiunilor desfășurate 
de către concesionar pentru sau în legătură cu activitatea de 
distribuție a gazelor naturale în perimetrul concesiunii, 
respectiv U.A.T.Melinești, județul Dolj, pentru construcția, 
execuția, exploatarea și dezvoltarea sistemului de distribuție 
a gazelor naturale și utilizarea acestora, conform precizărilor 
din caietul de sarcini. Temeiul legal: art.8 din H.G. 
nr.209/2019; c)Termenul de finalizare sau durata contractului: 
49 de ani. 4.a)Termenul de depunere a ofertelor: 06.05.2021, 
ora 14:00; b)Adresa la care trebuie transmise ofertele: 
Primăria Comunei Melinești, Str.Principală, nr.60A, județul 
Dolj, telefon 0251/440.042, e-mail: comunamelinesti@yahoo.
ro; c)Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: 
română; d)Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 07.05.2021, 
ora 10:00, Primăria Comunei Melinești, Str.Principală, 
nr.60A, județul Dolj. 5.Condiţiile personale, tehnice și finan-
ciare pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii: conform 
documentaţiei de atribuire. 6.Criterii utilizate la atribuirea 
contractului: conform documentaţiei de atribuire. 7.După 
caz, procentajul minim din lucrări care trebuie acordat 
părţilor terţe: conform documentaţiei de atribuire. 8.Data 
trimiterii spre publicare a anunţului de participare: 
15.03.2021. 9.Denumirea și adresa organismului competent 
de rezolvare a contestaţiilor și, după caz, de mediere. Infor-
maţii exacte privind termenele de depunere a contestaţiei și, 
după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul 
de fax și adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obţine 
aceste informaţii: Tribunalul Dolj, Secția Contencios Admi-
nistrativ, cu sediul în Craiova, Str.Brestei, nr.12, județul Dolj, 
telefon 0251/418.612, fax 0251/410.140, e-mail: tr-dolj@just.
ro.

l Licitatie publica 25.03.2021: Debitorul SC D&G Agri-
colture Enterprise SRL - societate în reorganizare judi-
ciara, in judicial reorganisation, en redressement, cu sediul 
în Dr.Tr.Severin, str.George Cosbuc nr. 3A,  jud.Mehedinti, 
J25/272/2006, C.U.I. 18704890, prin administrator judi-
ciar, Consultant Insolventa SPRL Filiala Timis, cu sediul 
ales in Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti, 
CUI 38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 0918, prin 
reprezentant Serban Valeriu, scoate la vânzare, la preturile 
stabilite diminuate cu 30% fata de preturile stabilite prin 
Raportul de Evaluare nr. 20/24.02.2020 si Raportul de 
Evaluare nr. 21/24.02.2020 conform hotarare adunare 
creditori din data de 12.01.2021, urmatoarele bunuri 
imobile: -Teren si vita de vie in suprafata de 36.933 mp 
situate in comuna Patulele, jud.Mehedinti, nr. CF 50046 si 
nr cadastral 50046 la pretul de pornire a licitatie in suma 
de 80.003,00 Euro; -Teren si vita de vie in suprafata de 
212.500 mp situate in comuna Punghina, jud. Mehedinti, 
nr. CF 50225 si nr cadastral 50225 la pretul de pornire a 
licitatie in suma de 455.175,00 Euro; -Teren si vita de vie 
in suprafata de 60.938 mp situate in comuna Punghina, 
jud. Mehedinti, nr. CF 50171 si nr cadastral 50171 la 
pretul de pornire a licitatie in suma de 130.529,00 Euro; 
-Teren si vita de vie in suprafata de 66.000 mp situate in 
comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50175 si nr 
cadastral 50175 la pretul de pornire a licitatie in suma de 
141.372,00 Euro; -Teren si vita de vie in suprafata de 
84.000 mp situate in comuna Punghina, jud. Mehedinti, 
nr. CF 50173 si nr cadastral 50173 la pretul de pornire a 
licitatie in suma de 179.928,00 Euro; -Teren si vita de vie 
in suprafata de 320.546 mp situate in comuna Punghina, 
jud. Mehedinti, nr. CF 50092 si nr cadastral 50092 la 
pretul de pornire a licitatie in suma de 686.609,00 Euro; 

-Teren si vita de vie in suprafata de 56.600 mp situate in 
comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50267 si nr 
cadastral 50267 la pretul de pornire a licitatie in suma de 
121.236,50 Euro; -Teren si vita de vie in suprafata de 
90.834 mp situate in comuna Punghina, jud. Mehedinti, 
nr. CF 50072 si nr cadastral 50072 la pretul de pornire a 
licitatie in suma de 194.565,00 Euro; Total suprafata de 
teren si vita de vie valorificata in bloc - 928.351 mp; 
Valoarea totala a bunurilor este de 1.989.417,50 Euro, pret 
neafectat de TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din 
ziua platii). Licitaţia va avea loc la biroul administrato-
rului judiciar din Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, 
jud. Mehedinti la data de 25.03.2021, orele 14:00. Titlul 
executoriu în baza căruia administratorul judiciar proce-
dează la vânzarea bunurilor imobile descrise anterior, il 
reprezinta Incheierea de sedinta din data de 20.05.2020, de 
confirmare a planului de reorganizare a debitoarei SC 
D&G Agricolture Enterprise SRL, pronunţată de Tribu-
nalul Mehedinti Secţia a II - a Civilă de Contencios Admi-
nistrativ si Fiscal în dosarul nr. 1726/101/2019. Creditori 
ipotecari:DGRFP Craiova AJFP Mehedinti, U.A.T. Com 
Punghina, M.C. Vivai Italia S.C.A. si Cabinet Av. 
Predescu Daniela. Participarea la licitaţie este condiţio-
nată de consemnarea în contul unic de insolventa al debi-
toarei SC D&G Agricolture Enterprise SRL, pana la data 
de 24.03.2021 orele 17:00 a unei cauţiuni de 10% din 
preţul de pornire pentru bunul imobil pe care intentio-
neaza sa-l achizitioneze precum și achiziţionarea caietului 
de sarcini in suma de 1.000,00 lei+TVA. Cont deschis la 
Banca Romaneasca S.A. sub nr. RO11BRMA 
0999100087949896. Invităm pe toti cei care vor să parti-
cipe la ședinţa de licitaţie să transmita oferte de cumpă-
rare și documentele în copie xerox din care rezultă faptul 
că a fost achitată garanția de licitație și contravaloarea 
caietului de sarcină la adresa de email: office@consul-
tant-insolventa.ro. Avand in vedere măsurile 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 partici-
pant care sa respecte masurile impune de autoprotectie 
(masca, manusi, halat, etc.). Somam pe toti cei care 
pretind vreun drept asupra bunurilor imobile descrise 
anterior sa anunte administratorul judiciar inainte de data 
stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea preva-
zută de lege. Relaţii suplimentare la telefoanele: 
0756482035, 0742592183 0252/354399, email office@
consultant-insolventa.ro, Administror judiciar, Consultant 
Insolvenţă SPRL Filiala Timis, prin Serban Valeriu

l Licitatie publica 23.03.2021: Debitorul SC Tecnogreen 
SRL - societate în reorganizare judiciara, in judicial reorga-
nisation, en redressement, cu sediul in Dr.Tr. Severin, str. 
George Cosbuc nr. 3A, Camera 2, Sc.1, Et. Subsol, Ap.3, jud.
Mehedinti, CIF:15195512, J25/302/2016, prin administrator 
judiciar, Consultant Insolventa SPRL Filiala Timis, cu sediul 
ales in Dr.Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti, 
CUI 38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 0918, prin 
asociat coordonator Serban Valeriu, scoate la vânzare, la 
preturile diminuate cu 40% fata de preturile stabilite prin 
Raportul de Evaluare nr. 32/05.03.2020 conform hotarare 
adunare creditori din data de 24.11.2020, urmatoarele 
bunuri imobile: - Teren Extravilan avand S = 21.022 mp si 
Plantatie Vita De Vie (existenta pe acest Teren) avand S = 
21.022 mp, cu nr.cad.:50061, inscris in CF:50061, situat in 
Tarlaua 80 Parcela 3, la pretul de 36.957 Euro - Teren Extra-
vilan avand S = 61.377 mp si Plantatie Vita De Vie (existenta 
pe acest Teren) avand S = 61.377 mp, cu nr.cad.:50363, 
inscris in CF:50363, situat in Tarlaua 80 Parcela 2 la pretul 
de 107.901 Euro - Teren Extravilan avand S = 347.640 mp si 
Plantatie Vita De Vie (existenta pe acest Teren) avand S = 
347.640 mp, cu nr.cad.:50364, inscris in CF nr. 50364, situat 
in Tarlaua 80 Parcela 1,2 la pretul de 611.151 Euro - Teren 
Extravilan avand S = 131.514 mp si Plantatie Vita De Vie 
(existenta pe acest Teren) avand S = 131.514 mp, cu nr.
cad.50365, inscris in CF nr. 50365, situat in Tarlaua 80 
Parcela 4 la pretul de 231.201 Euro - Teren Extravilan avand 
S = 53.591 mp si Plantatie Vita De Vie (existenta pe acest 
Teren) avand S = 53.591 mp, cu nr.cad. 50366, inscris in CF 
nr. 50366, situat in Tarlaua 80 Parcela 3 la pretul de 94.212 
Euro situate in extravilanul comunei Pãtulele, Judeţul Mehe-
dinţi. Administratorul judiciar mentioneaza faptul ca, 
asupra bunurilor enumerate mai sus detine un drept de 
ipoteca legala creditorul Mollificio Bortolussi SRL. Total 
suprafata de teren : 615.144 mp; Valoarea totala a bunurilor 

imobile este de 1.081.422,00 EURO exclusiv TVA (echiva-
lentul in lei la cursul BNR din ziua platii). Licitaţia va avea 
loc la biroul administratorului judiciar din Dr.Tr. Severin, str. 
Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti la data de 23.03.2021, 
orele 14:00. Titlul executoriu în baza căruia administratorul 
judiciar procedează la vânzarea bunurilor imobile, conform 
Raportului de evaluare nr. 32/05.03.2020, il reprezinta 
Sentinta nr. 8 din data de 11.05.2020, de confirmare a 
planului de reorganizare a debitoarei SC Tecnogreen SRL, 
pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a Civilă de 
Contencios Administrativ si Fiscal în dosarul nr. 
2726/101/2018. Participarea la licitaţie este condiţionată de 
consemnarea în contul unic de insolventa al debitoarei SC 
Tecnogreen SRL, pana la data de 22.03.2021 orele 17:00 a 
unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire pentru bunul 
imobil pe care intentioneaza sa-l achizitioneze precum și 
achiziţionarea caietului de sarcini in suma de 1.000,00 
lei+TVA. Cont deschis la Banca Romaneasca S.A. Sucursala 
Dr. Tr. Severin, sub nr. RO11BRMA 0999100083622047. 
Invităm pe toti cei care vor să participe la ședinţa de licitaţie 
să transmita oferte de cumpărare și documentele în copie 
xerox din care rezultă faptul că a fost achitată garanția de 
licitație și contravaloarea caietului de sarcină la adresa de 
email: office@consultant-insolventa.ro. Avand in vedere 
măsurile de prevenire a răspândirii virusului Covid 19 
(Coronavirus), precum si a ordonantelor militare emise, 
administratorul judiciar recomanda ca participarea la lici-
tatie 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 ante-
rior sa anunte administratorul judiciar inainte de data 
stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută 
de lege. Relaţii suplimentare la telefoanele: 0756482035, 
0742592183 0252/354399, email office@consultant-insol-
venta.ro. Administror judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL 
Filiala Timis, prin Serban Valeriu

PIERDERI
l Declar pierdut ADR - certificat de pregatire profesionala 
a conducatorului auto pe numele Ciobanu Ion Adrian, seria 
P00446306H eliberat de ARR Prahova. Se declara nul.

l Pierdut certificate de trezorerie emise pe numele Popa 
Maria, emisiunea 1073 cu seriile: E 1331824, E 2188385, E 
2188386, E 2188387, emise  la data de 21.03.2003. Se declară 
nule. 

l Asociația Foștilor Deținuți Politici Anticomuniști Craiova 
declară pierdute: Sentința civilă de înființare a Asociației și 
Certificatul de înscriere în Registrul Asociațiilor la Judecă-
torie. Se declară nule.  

l Pierdut certificat de pregătire profesională a conducăto-
rului auto - transport marfă, ADR periculoase și Agabaritic 
nr. 4867, toate din data de 21.04.2018, valabile până la data 
de 20.04.2023, aparținând - Schiteanu Remus-Ionuţ. Se 
declară nule.

l VARGA R. ADRIAN PFA, având F32/905/2011, 
CUI.28948965, cu sediul in jud. Sibiu, Brateiu, nr.266, a 
pierdut Certificatele constatator nr.25535 din 01.08.2011. Le 
declaram nule.

l SC Solidvemir Sighetu Marmației, prin administrator 
Mircea  Verdeș, declară pierdute actele societății și o sumă 
importantă de bani cash. Actele se declară nule.

l Pierdut Certificat competență profesională pentru trans-
port rutier persoane-manager transport numărul 0011654, 
Dolan Andreea Diana.

DISPARIȚII
l Subsemnata Misaru Gina-Claudia, în calitate de soră, 
public prezentul anunț de deschidere a procedurii de dispa-
riție si declarare judecătorească a morții fratelui meu, Anisia 
George Claudiu, născut la data de 23.09.1979, cu ultimul 
domiciliu în mun.Bacău, str. 1 Mai, nr. 52, jud. Bacău și rog 
pe oricine are vreo informație despre această persoană să o 
comunice la dosarul nr.2062/180/2021, aflat pe rolul Judecă-
toriei Bacău.
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