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l Pigorety Impex SRL, CUI: 29078130, din
Brașov, angajează mecanic utilaj. CV la:
office@jobtips.ro
l SC Drop Energy SRL, având CUI:
28690733, cu sediul în Municipiul Craiova,
Str.Feldioara, Nr.38, Județul DOLJ, angajează: Muncitor necalificat la demolarea
clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic,
faianță, gresie, parchet cu cod COR 9313012 posturi. Cerințe: studii medii, cunoștințe de
limbă engleză, cunoștințe în domeniul
constructii. Selecția are loc în data de
18.03.2022, ora 10.00, la sediul societății.
l Bistrița Agregate SRL angajează ifronist
din România sau din străinătate. Oferim
cazare. CV-uri la: adresa: office@mantransbn.
ro
l SC Comes SA, din Săvinești, jud.Neamț,
angajează 13 Lăcătuși Mecanici, cu cod COR
721410, 2 Maiștri Mecanici, cod COR 311508,
și 15 Sudori, cod COR 721208. Se solicită
cunoștințe de limba engleză. Se oferă salariu
brut 2.550Lei. Relații la telefon: 0785.106.416.
CV-urile se pot trimite la adresa de e-mail:
documentesuport@gmail.com până la data
de 24.03.2022.
l SC Summer Trading SRL, având CUI:
4172742, cu sediul în Loc.Câmpulung, Municipiul Câmpulung, Str. Traian, nr. 41, județul
Argeș, angajează: zidar pietrar, cod COR
711203- 3 posturi. Cerințe: studii medii,
cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în
domeniul constructiilor. Selecția are loc în
data de 18.03.2022, ora 10.00, la sediul societății.
l Societate Comercială EXL Service
Romania Private Limited SRL, CUI:
25514066, angajează: două poziții de Șef
Departament- salariul: 25,600RON/lună,
program 8 ore/zi; patru poziții de Șef Birou/
Serviciu Financiar- Contabilitate: salariul
16,500RON/lună, program 8 ore/zi; o poziție
de Șef Departament: salariul 24,000 RON/
lună, program 8 ore/zi. Persoanele interesate
sunt rugate să trimită CV la adresa de e-mail:
careers.cluj@exlservice.com
l Radinavico S.R.L., cu sediul în București,
Sectorul 1, Str.Caderea Bastiliei nr.56-58,
camera 208, etaj 2, înregistrată în Registrul
Comerțului sub nr.J40/4096/2020, Cod Unic
de Înregistrare: 42424141, angajează reprezentant comercial cod COR 332202. Cerințe:
studii medii; experiență 10 ani în domeniu;
limba engleză mediu scris și vorbit, limba
arabă avansat scris și vorbit. Cei interesați pot
depune CV-ul însoțit de actele de studii și
scrisoarea de intenție pe adresa de e-mail:
contact@atarlawyer.ro până pe data de
21.03.2022 inclusiv. Selecția va avea loc în
data de 22.03.2022 și se va face în baza documentelor transmise prin e-mail.
l Academia Română – Filiala Iași, Centrul
de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov”,
organizează, începând cu data de 20.04.2022,
ora 12:00, concurs pentru ocuparea postului
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vacant de Cercetător științific, normă
întreagă, în domeniul Biologie, specializarea
Antropologie. Concursul se va desfășura
conform Legii 319/2003 privind Statutul
personalului de cercetare-dezvoltare, cu
modificările și completările ulterioare.
Dosarul de înscriere la concurs se depune în
termen de 30 de zile de la data publicării
anunţului. Condiții suplimentare de participare se regăsesc la adresa www.acadiasi.ro.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la
secretariatul Centrului și/sau de la Biroul
Resurse Umane, Salarizare, telefon
0332101115.
l Subscrisa, SC ADER SRL, cu sediul in Rm
Valcea, str. Raureni, nr. 24, judet Valcea,
inregistrata la Reg Com. Sub nr.
J38/1436/1991, CUI: RO 1473899, reprezentata prin administrator Chindris DinuCatalin, anunta vacantarea unui numar de 4
muncitori, cod COR 721410 - lacatus
mecanic. Activitatea se va desfaura in
Ramnicu Valcea, 5 zile pe saptamana, 40 ore
pe săptămână, cu un salariu mediu brut de
4850 lei. Doritorii sunt rugati sa transmita
CV-ul la adresa de mail: ader@ader.ro pana la
data de 18.03.2022, ora 9.00. Conditii: experienta, lipsa cazier, seriozitate, apt din punct de
vedere medical.
l Liceul Tehnologic ”Lorin Sălăgean”, cu
sediul în localitatea Drobeta Turnu Severin,
str. I. C. Brătianu, nr. 9D, jud. Mehedinți,
organizează conform HG nr. 286/23.03.2011,
concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de: -Secretar I, S –1 normă, post
vacant contractual pe perioadă nedeterminată; Condiții specifice de ocupare a postului:
Studii superioare; Vechime în specialitate– nu
este cazul. -Paznic I, M– 1 normă, post vacant
contractual pe perioadă nedeterminată;
Condiții specifice de ocupare a postului:
Studii medii; Vechime în specialitate- nu este
cazul; Absolvent(ă) al cursului de calificare
”agent de securitate” cu atestat pentru exercitarea ocupației de agent de securitate (pază);
Concursul se va desfășura la sediul instituției
din Dr.Tr. Severin, str. I. C. Brătianu, nr.9D,
jud. Mehedinți, astfel: -Proba scrisă/ probă
practică în data de 11.04.2022, ora 9.00;
-Proba interviu în data de 13.04.2021, ora
9.00. -Dosarele de înscriere la concurs se
depun la sediul Liceului Tehnologic ”Lorin
Sălăgean” în termen de 10 zile lucrătoare de
la data publicării prezentului anunț în Monitorul Oficial, Partea a III-a. -Date contact:
Liceului Tehnologic ”Lorin Sălăgean”
Drobeta Turnu Severin, str. I. C. Brătianu
nr.9D, telefon: 0252222285, e-mail: licconstr@
yahoo.com.
l Școala Gimnazială Nr.15, strada Crișan,
nr.41A, Drobeta Turnu Severin, județul
Mehedinți, anunță organizarea concursului
pentru ocuparea funcției contractuale
vacante, pe perioada nedeterminata, de 1,00
normă îngrijitor. Probele de concurs se vor
desfășura la sediul Școlii din Dr. Tr. Severin,
str. Crișan nr. 41A, astfel: Proba scrisă:
08.04.2022, orele 9,00-11,00; Proba practică:
08.04.2022, orele 13,00-14,00. Afișarea rezultatelor: 08.04.2022, ora 15,00. Dosarele se vor
depune la secretariatul școlii din strada

Crișan nr.47A până pe data de 04.04.2022 ora
15,00. Condiții de ocupare a postului: -Studii
medii; -Vechime minim 2 ani; -Curs de igienă.
Relații la secretariatul școlii de luni până
vineri între orele 8,00-15,00 sau la telefon
0252324303.
l ASTRA Vagoane Călători SA,cu sediul în
Arad, str. Petru Rareș nr. 1-3, jud. Arad selectează personal în vederea angajării în următoarele meserii: 1.Operatori la mașini CNC
722323 - 10 persoane: -Operare la mașini de
debitat cu laser și tăiere oxifild, la mașini de
îndoit și mașini de tăiat tablă. Cerințe
minime: Absolvent de Școală Profesională și
cunoștințe de desen tehnic. 2. Lăcătuș
mecanic 721410 -20 persoane: -Polizare,
șlefuire, tăiere găurire piese metalice;
-Montarea diferitelor componente de
tramvai; Cerințe minime: Absolvent de
Școală Profesională și cunoștințe de desen
tehnic. 3.Sudor 721208 – 25 persoane: -Efectuarea de suduri Mig-Mag; Cerințe minime:
Absolvent de Școală Profesională și cunoștințe de desen tehnic. 4.Electrician 741201–
20 persoane: -Debitarea cablurilor electrice;
-Construcția de tablouri electrice și cabluri
conform schemelor tehnice; -Montarea cablurilor și aparaturi electrice pe tramvaie;
Cerințe minime: Absolvent de Școală Profesională și cunoștințe de desen tehnic, scheme
electrice. 5.Strungar 722413 – 5 persoane
(Strungari, Frezori); -Executarea de piese
prin așchiere pe utilaje clasice (fără comandă
numerică); Cerințe minime: Absolvent de
Școală Profesională și cunoștințe de desen
tehnic. 6.Vopsitori industriali 713202 – 5
persoane: -Vopsirea tramvaielor prin stropire
cu pistol sau pompă; -Grundurirea carcaselor
metalice; -Chituirea și slefuirea carcaselor
metalice; Cerințe minime: Absolvent de
Școală Profesională sau curs de calificare în
domeniul vopsirii. 7. Inginer 214401/ Tehnician 311519/ Maistru 311504 – 5 persoane
-Coordonatori ai activității formațiilor de
lucru pe schimburi. Cerințe minime: Experiență în coordonarea echipelor de muncitori
de minim 3 ani și cunoștințe de desen tehnic.
Condiții: -Lucrul pe 1-3 schimburi (în funcție
de departament); -Bonuri de masa la valoarea
maxima; -Plata orelor suplimentare (dacă
este cazul); -Posibilitatea de lucru și dezvoltare într-un mediu dedicat performanţei,
fabricarea de vagoane de călători și tramvaie.
CV se pot trimite pe adresa de mail la adresa
andrei.hulka@avcactive.com.
l Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, cu
sediul în Arad, B-dul Revoluţiei nr.77, judeţul
Arad, organizează concurs în vederea
ocupării următorului post contractual vacant:
-1 (un) post contractual vacant de administrator financiar debutant, cod COR 263111,
pe perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului Economico-Financiar Salarizare:
-nivelul studiilor: superioare; -domeniul
studiilor: Științe Economice, Informatică;
-cunoștinţe operare PC, Microsoft Office
(Word, Excel); -alte cerinţe: preocupare în
perfecţionarea profesională continuă, capacitatea de analiză și sinteză a informaţiilor
prelucrate, capacitatea de a lucra în echipă.
Data-limită de depunere a dosarelor de
concurs: 24.03.2022, ora 16.00. Data susţinerii
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@Vânzări
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probei scrise: 07.04.2022, ora 10.00. Data
susţinerii interviului: 11.04.2022, ora 10.00.
Toate probele se vor susţine la sediul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, B-dul Revoluţiei nr.77, tel.0257/280.702. Anunţul ce
cuprinde conţinutul dosarului de concurs,
condiţiile generale și specifice, calendarul de
desfășurare a concursurilor, bibliografia și,
după caz, tematica se publică pe portalele:
www.posturi.gov.ro și pe: www.uav.ro
l Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, cu
sediul în Arad, B-dul Revoluţiei nr.77, judeţul
Arad, organizează concurs în vederea
ocupării următorului post contractual vacant:
-1 (un) post contractual vacant de paznic, cod
COR 962907, pe perioadă nedeterminată, în
cadrul Direcţiei General Administrative:
Nivelul studiilor: medii; -Vechime în muncăminim 5 ani; -Atestat professional. Data-limită de depunere a dosarelor de concurs:
24.03.2022, ora 16.00. Data susţinerii probei
scrise: 07.04.2022, ora 14.00. Data susţinerii
interviului: 14.04.2022, ora 14.00. Toate
probele se vor susţine la sediul Universităţii
„Aurel Vlaicu” din Arad, B-dul Revoluţiei
nr.77, nr.tel.0257/280.702. Anunţul ce
cuprinde conţinutul dosarului de concurs,
condiţiile generale și specifice, calendarul de
desfășurare a concursurilor, bibliografia și,
după caz, tematica se publică pe portalele:
www.posturi.gov.ro și pe: www.uav.ro
l Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, cu
sediul în Arad, B-dul Revoluţiei nr.77, judeţul
Arad, organizează concurs în vederea
ocupării următorului post contractual vacant:
-1 (un) post contracual vacant de secretar
debutant, cod COR 235909, pe perioadă
nedeterminată, în cadrul Școlii „Episcop Ion
Meţianu”: -nivelul studiilor: superioare;
-domeniul studiilor: ingineria produselor
alimentare; -vechime în specialitatea postului:
nu este cazul; -vechime în funcţie de conducere (pentru posturile de conducere): nu este
cazul; -alte condiţii (cunoașterea unei limbi
străine, cunoștinţe operare PC, alte abilităţi):
cunoștinţe limba engleză nivel minim B2,
scris, citit, conversaţie. Operare PC:
Windows, Microsoft Office, Word, Excel,
Power Point, Internet Explorer, poștă electronică etc.; -cunoștinţe privind întocmirea și
administrarea corespondenţei oficiale; -alte
cerinţe: bune abilităţi de comunicare,
persoană sigură pe sine, rezistentă la stres,
sociabilă, activă, entuziastă, deschisă la nou,
nonconflictuală, cooperantă, spirit analitic.
Data-limită de depunere a dosarelor de
concurs: 24.03.2022, ora 16.00. Data susţinerii
probei scrise: 07.04.2022, ora 12.00. Data
susţinerii interviului: 11.04.2022, ora 12.00.
Toate probele se vor susţine la sediul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, B-dul Revoluţiei nr.77, tel. 0257/280.702. Anunţul ce
cuprinde conţinutul dosarului de concurs,
condiţiile generale și specifice, calendarul de
desfășurare a concursurilor, bibliografia și,
după caz, tematica se publică pe portalele:
www.posturi.gov.ro și pe: www.uav.ro
l Societatea SC Magnito Digital S.R.L., cu
sediul social în loc.București, Str.Zboina
Neagră, nr.8-10, bl.91-95, sc. 3, etj.2, ap.99,
sector 6, înregistrată cu J40/17641/2021,
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C.U.I.: 45059210, angajează: bucătar cod
COR-512001 -1 post; ajutor bucătar cod
COR- 941101 -3 posturi; lucrător în bucătărie
(spălător vase mari) cod COR-941201 -2
posturi; spălător vehicule cod COR-912201 -5
posturi; femeie de serviciu cod COR-911201
-10 posturi; îngrijitor clădiri cod COR-515301
-10 posturi; operator deratizare, dezinsecție,
dezinfecție cod COR-962205 -15 posturi.
Pentru CV, la adresa de e-mail: igen92241@
gmail.com
l Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina
Gorjului” Târgu Jiu, cu sediul în Târgu Jiu,
str. 11 Iunie 1848, nr.98, organizează concurs
pentru ocuparea următoarelor posturi
vacante: - un post contractual vacant de
execuție pe perioadă nedeterminată, de solist
balet, treapta profesională- debutant, la
Secția balet; - un post contractual vacant de
execuție pe perioadă nedeterminată de instrumentist, treapta profesională- debutant, la
Secția orchestra. Concursul se va desfășura la
sediul Ansamblului Artistic Profesionist
,,Doina Gorjului” din Târgu Jiu și va consta
în următoarele probe: Pentru postul de solist
balet, treapta profesională- debutant: - proba
scrisă în data de 8 aprilie 2022, ora 10:00; proba interviu în data de 13 aprilie 2022, ora
10:00. Pentru postul de instrumentist (vioară),
treapta profesională- debutant: - proba scrisă
în data de 8 aprilie 2022, ora 13:00; proba
interviu în data de 13 aprilie 2022, ora 13:00.
Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiții: I. Condiţii generale
prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru
anexă la H.G. nr. 286/2011 privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale. II. Condiții specifice:
Pentru posturile de solist balet, treapta profesională - debutant: - băiat, aspect plăcut și
ținută scenică adecvată;- studii medii – absolvent cu diplomă de bacalaureat; - studii de
specialitate în domeniu sau absolvent al Școlii
populare de Artă; - nu se cere vechime în
muncă; - colaborare în plan coregrafic cu un
ansamblu profesionist. Pentru postul de
instrumentist (vioară), treapta profesionalădebutant: - să fie absolvent de studii medii,
absolvite cu diplomă de bacalaureat; - nu se
cere vechime in specialitatea postului, experienta interpretativă fiind suficienta. - colaborare cu un ansamblu profesionist. Dosarele de
concurs se depun la sediul Ansamblului
Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”
Tg-Jiu, în termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării prezentului anunț în Monitorul Oficial al României, Partea III-a,
respectiv până pe 31.03.2022, ora 14:00.
Relații suplimentare se pot obține de la sediul
Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina
Gorjului” Târgu Jiu, la secretariatul instituției, telefon 0764525368.

CITAŢII
l Micescu Octavian-Costin, cu ultimul domiciliu situat în com. Mărăcineni, sat Argeșelu,
jud. Argeș, este citat la Judecătoria Ploiești, în
dosarul nr. 2580/280/2007, în ziua de
24.03.2022, Completul CIV 7, ora 12.00, în
calitate de intervenient. Fond Funciar.
l România, Judecătoria Slatina, Lipscani,
nr.49, Slatina, Civil, Camera Sala 2. Destinatar: Miyamoto Yoshihiro, Kumamoto,
Chuo-Machi Nakashoji 8614407, Japonia.
Dosarul nr.9019/311/2020. Materia: Minori și
familie. Stadiul procesual al dosarului: Fond.
Obiectul dosarului: divorţ. Citaţie emisă la 11
martie 2022. Stimată doamnă/Stimate domn,
Sunteţi chemat în această instanţă, camera

Sala 2, Complet cc9, în data de 19 aprilie
2022, ora 09.00, în calitate de pârât, în proces
cu Miyamoto Alina Elvira în calitate de reclamant. În caz de neprezentare a părţilor, se va
putea trimite un înscris, judecata urmând a se
face în lipsă. Prin înmânarea citaţiei, sub
semnătură de primire, personal ori prin
reprezentant legal sau convenţional ori prin
funcţionarul sau persoana însărcinată cu
primirea corespondenţei pentru un termen de
judecată, cel citat este prezumat că are în
cunoștinţă și termenele de judecată ulterioare
aceluia pentru care citaţia i-a fost înmânată.
l Dragos Vasile Petrica, domiciliat în Huta
Certeze, nr. 39, jud. Satu Mare, în calitate de
reclamant în dosar nr. 691/266/2021 al Judecătoriei Negrești-Oaș, citez pe pârâții Balta
Ioan, Volutan Cecilia, Simon Mihai al lui
Gheorghe, cu ultimul domiciliu în Huta
Certeze, pentru termenul de judecată din
data de 05.04.2022, la Judecătoria
Negrești-Oaș, ora 09.00.
l Numita Roșu Liliana-Maria, cu ultimul
domiciliu cunoscut în mun.Piatra Neamț, str.
Lămâiței nr.3, bl.D23, sc. C, et.1, ap.46, jud.
Neamț, este citat la Tribunalul Neamț pe data
de 22.03.2022, ora 10.00, sala A, în calitate de
pârât, dosarul nr.2257/103/2021, în proces cu
reclamanții Vlaicu Eugen și Vlaicu Lenuța.

DIVERSE
l S.C. OMV Petrom S.A anunţă publicul
interesat asupra depunerii Raportului privind
impactul asupra mediului pentru proiectul
„Lucrari de suprafata, foraj, echipare si
conducta de amestec sonda 35H Independenta”, propus a fi amplasat în satul Schela,
comuna Schela, judeţul Galaţi. Tipul deciziei
posibile luate de Agentia pentru Protectia
Mediului Galati poate fi emiterea sau respingerea solicitarii de emitere a acordului de
mediu. Raportul este disponibil si la urmatoarea adresa de internet: http://apmgl.anpm.
ro – reglementari – acordul de mediu – documentatii procedura EIA si EA – rapoarte EIA
si studii EA complet. Dezbaterea publica a
raportului privind impactul asupra mediului
va avea loc la Primaria Schela in data de
18.04.2022, incepand cu orele 14:00. Publicul
interesat poate transmite in scris comentarii/
opinii/observatii privind documentul susmentionat la sediul A.P.M. Galati, pana la data de
18.04.2022 (data dezbaterii publice).
l Anunț public privind depunerea solicitării
de emitere a acordului de mediu de către
UAT Comuna Clinceni: UAT Clinceni
anunță publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul Igienizare râu Sabar în zona
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UAT Clinceni”, propus a fi amplasat în
comuna Clinceni, sat Clinceni, județul Ilfov.
Informațiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul autorității competente
pentru protecția mediului A.P.M. Ilfov, str.
Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6 și la sediul
UAT Clinceni, str. Principală, nr.107A, com
Clinceni, Județul Ilfov, în zilele de lunivineri, între orele 9:00-12:00. Observațiile
publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului
A.P.M. Ilfov.
l Municipiul Galaţi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul “Sistematizare teren și refacere reţea de canalizare”, propus a fi amplasat în Galaţi, str.
Traian, nr. 246, judeţul Galaţi. Informaţiile
privind proiectul propus pot fi consultate la
adresa de internet a autorităţii competente
pentru protecţia mediului A.P.M. Galaţi,
apmgl.anpm.ro secţiunea Reglementări Acordul de mediu - Documentaţii procedura
EIA și EA - memorii de prezentare 2022 și la
sediul Municipiului Galaţi, str. Domnească nr.
54. Observaţiile publicului se primesc la
adresa de email: office@apmgl.anpm.ro.
l OCPI Dolj anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru UAT
DIOȘTI, sectoarele cadastrale nr.0, 1, 2, 3, 4,
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11, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31,
32, 34, începând cu data de 23.03.2022, pe o
perioadă de 60 de zile, la Căminul Cultural
din Satul Dioști, comuna Dioști, conform art.
14 alin.(1) din Legea cadastrului și a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu
modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice
vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe
site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru și
Publicitate Imobiliară.
l S.N.T.G.N. Transgaz anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul
“punerea în siguranță a subtraversării râului
cibin cu conducta de transport gaze naturale
DN400 Limita Jud. Alba-Sibiu, În Zona Loc.
Orlat, Jud. Sibiu”, propus a fi amplasat în
extravilanul Comunei Orlat, nr. CF: 100756,
105917, 106378, 106475, judetul Sibiu. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A si la
sediul S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Medias, in
zilele de luni-vineri intre orele 10:00-12:00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la
sediul Agentiei pentru Protectia Mediului
Sibiu.
l Anunt public privind depunerea solicitarii
de emitere a acordului de mediu S.C.
General Capital Team S.R.L. anunta
publicul interesat asupra depunerii solicitarii
de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul „Construire magazin „Penny“, ce
include magazin produse alimentare carne si
branzeturi, acces auto si pietonal, alei carosabile, spatiu parcare, amenajari exterioare,
sistematizare verticala, panouri firma si
publicitate, signalistica, imprejmuire, post
trafo, bransamente, utilitati si organizare de
santier“ propus a fi amplasat in Com. Vidra,
loc. Vidra, str. Ulicioara nr. 2, jud. Ilfov, Nr.
Cad. 60424, LOT 1.Informatiile privind
proiectul propus pot fi consultate la sediul
autoritatii competente pentru protectia
mediului A.P.M. Ilfov, din Bucuresti, Aleea
Lacul Morii , Nr.1, in zilele de luni pana joi,
intre orele 8.00-16.00 si vineri intre orele 8.0014.00, precum si la urmatoarea adresa de
internet: office@apmif.anpm.ro. Observatiile
publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului
A.P.M. Ilfov.
l S.C. New Era System SRL avand sediul
in:Com.Tunari, Sat Tunari, Str.Nicolae Iorga,
nr.1A, Corp.A, Parter, Spațiu administrativ
(birou), Jud.Ilfov, titular al planului/programului P.U.Z.- construire ansamblu de locuinte cu regim inaltime P+2E, sistematizare
incinta, organizare de santier, imprejmuire
teren, racorduri/ bransamente utilitati, din
localitatea Voluntari, Str. Erou Iancu Nicolae,
nr.67, NC.114799, CF 114799, Jud. Ilfov
anunţă publicul interesat asupra parcurgerii
etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de
16.03.2022 urmand ca planul sa fie supus
procedurii de adoptare fara aviz de mediu.
Comentarii privind decizia etapei de incadrare se primesc in scris la sediul A.P.M.
Bucuresti, in termen de 10 zile calendaristice
de la publicarea anuntului
l Informaţii generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Primăria Comunei
Mireșu Mare, Mireșu Mare, adresa: Str.
Dorobanților nr.39, județul Maramureș,
telefon/fax 0262/284.205-0262/284.001,

e-mail: primaria@miresu-mare.ro, cod fiscal
3627625. Face cunoscut Programul anual al
finanțărilor nerambursabile de la bugetul
propriu pentru activități nonprofit în domeniile: cultură și sport, culte -pentru anul
2022 în condițiile prevăzute de Legea
nr.350/2005, în sumă de 177.500Lei, aprobat
prin H.C.L.nr.7/31.01.2022. Sumele defalcate pe domenii de interes, propuse a fi
finanțate, sunt următoarele: Cultură și
Sport: 77.500Lei; Culte: 100.000Lei.
l S.C.Lidl Romania S.C.S., în calitate de
titular, anunță publicul interesat asupra
declanșării etapei de încadrare, conform
H.G.nr.1076/2004, în vederea obținerii
avizului de mediu pentru „Elaborare Plan
Urbanistic Zonal conform Legii nr.350/2001,
modificată și actualizată”, în municipiul
Cluj-Napoca, str.Bună Ziua, nr.57, județul
Cluj. Prima versiune a P.U.Z. poate fi
consultată la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Cluj, în Cluj-Napoca,
Calea Dorobanților nr.99 și la sediul titularului, în zilele de luni-vineri, între orele
8.00-16.00, din data 14.03.2022. Publicul
interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 29.03.2022,
la A.P.M.Cluj, Calea Dorobanților nr.99,
blocul 9B, cod 400609, tel.0264.410.722, fax
0264.412.914, e-mail: office@apmcj.anpm.ro

SOMAŢII

ADUNĂRI GENERALE

l Somație -Uzucapiune -Art 130 din
Decretul -Lege nr. 115/1938 România județul,
Caraș-Severin Instanța Judecătoria Oravita,
Dosar nr. 1954/273/2021. Somație emisă în
temeiul încheierii de ședință din data de
24.02.2022. Prin cererea înregistrată pe rolul
Judecătoriei Oravița, sub nr. 1954/273/2021,
posesor Mloscu Ioan, având domiciliul în
Oraș Oravița, sat. Broșteni nr. 136A, jud.
Caraș-Severin a invocat dobândirea prin
uzucapiune a dreptului de proprietate asupra
imobilului, identificat prin nr.top. 158/a,
înscris în cartea funciară nr.38150 a localității
Oravița (CF vechi 1407 Broșteni) în suprafață
de 1079 mp și casa ncc 136/a, în cotă de 1/1,
fostă proprietate tabulară a numitului
Czernya Jakob (Ternea Iacob) decedat la
data de 11.05.1924, cu ultimul domiciliu în
Oravița, sat. Broșteni nr. 136A, jud. Caraș-Severin. Toți cei interesati sunt somați să formuleze opoziție, cu precizarea că, în caz contrar,
se va trece la judecarea cererii în termen de 30
zile de la emiterea celei din urmă publicații.
Prezenta somație: -se afișează la sediul Judecătoriei Oravița, precum și la sediul Primăriei
oraș Oravița, în raza căreia se află imobilul și
la sediul OCPI Caraș-Severin. -se publică
într-un ziar de largă răspândire. Președinte
Popuți Lucian Mihai, Grefier -Doban Dorica.

l Erata la Convocatorul AGOA Edilconst
SA publicat in „Jurnalul National” din data
de 15.03.2022. In Convocatorul AGOA Edilconst SA publicat in „Jurnalul National” din
data de 15.03.2022, din eroare s-a inserat
2021 in loc de 2022. Astfel, in loc de: „La
sedinta pot participa si vota actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei
de 15.04.2021 (data de referinta), personal,
prin mandatar, prin corespondenta sau
online” se va citi „La sedinta pot participa si
vota actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 15.04.2022 (data de
referinta), personal, prin mandatar, prin
corespondenta sau online”. In loc de: „Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris
privind punctele de pe ordinea de zi, acestea
urmand a fi depuse la sediul societatii sau la
adresa de email edil@edilconst.ro sau office@
edilconst.ro impreuna cu copii dupa acte care
permit identificarea actionarului, pana la
data de 16.04.2021, orele 12,00” se va citi
„Actionarii societatii pot adresa intrebari in
scris privind punctele de pe ordinea de zi,
acestea urmand a fi depuse la sediul societatii
sau la adresa de email edil@edilconst.ro sau
office@edilconst.ro impreuna cu copii dupa
acte care permit identificarea actionarului,
pana la data de 16.04.2022, orele 12,00”. In
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loc de: „Daca la prima convocare adunarea
nu va fi statutara, se reconvoaca pentru data
de 28.04.2021, in aceleasi conditii (loc de
desfasurare, ora, ordine de zi)” se va citi
„Daca la prima convocare adunarea nu va fi
statutara, se reconvoaca pentru data de
28.04.2022, in aceleasi conditii (loc de desfasurare, ora, ordine de zi)”.
l CONVOCATOR COMPLETAT AL
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI SA. Consiliul de
Administratie al ABC ASIGURARI-REASIGURARI SA, societate din România, cu
sediul social în România, București, Strada
Școala Floreasca, nr.24, sector 1, înregistrată
la Oficiul Registrului Comerțului București
sub nr.J40/3129/1997, CUI:9438013, înregistrată la ASF sub nr.RA 035/2003 (denumită
în continuare „Societatea”) întrunit în ședința
din data de 9 martie 2022 la sediul Hidroconstrucția din Calea Dorobanților 103-105,
având în vedere a)Convocarea Adunării
Generale Extraordinare a Acționarilor ABC
Asigurări Reasigurări (AGEA) pentru data
de 30.03.2022, publicată în Monitorul Oficial
al României nr.824 din data de 23.02.2022; b)
Prevederile art.1171, alin.1) din Legea
31/1990 și cererea de completare a convocatorului AGEA („Cerere de Completare”)
primită de Consiliul de Administratie al
Societății în data de 08.03.2022, privind adăugarea pe ordinea de zi a punctului solicitat de
acționarul Iridex Group SRL; c)Convocatorul
inițial trebuie să fie actualizat și republicat ca
urmare a primirii Cererii de Completare,
potrivit deciziei ședinţei consiliului de administraţie al Societăţii din data de 9 martie
2022 și, subsecvent primirii Cererii de
Completare, hotărârea Consiliului de Administrație este de Completare a ordinii de zi a
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății convocată pentru data de
30.03.2022, ora 12.00, la Sediul HIDROCONSTRUCȚIA SA din B-dul.Ferdinand, nr.90,
sector 2, București, cu următorul punct: (1)
Aprobarea unor eventuale contracte de
împrumut subordonat în vederea satisfacerii
necesităților generale de solvabilitate ale
Societății. În urma completării cu punctul
solicitat de acționarul Iridex Group SRL,
convocatorul și ordinea de zi completă a
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, convocată pentru data de
30.03.2022 devin după cum urmează: Consiliul de Administrație al societății ABC Asigurări Reasigurări SA, cu sediul în București,
Str.Școala Floreasca, nr.24, înmatriculată la
Registrul Comerțului sub nr. J40/3129/1997,
indicativ CUI:9438013, sector 1, anunță:
CONVOCAREA Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) a ABC
Asigurări Reasigurări SA. Data desfășurării:
30.03.2022, ora 12.00. În cazul în care
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu poate fi ținută la prima convocare, o a
doua convocare este fixată pentru data de
31.03.2022, în același loc, la aceeași oră și cu
aceeași Ordine de zi. Locul desfășurării:
Sediul HIDROCONSTRUCȚIA SA din
B-dul.Ferdinand, nr.90, sector 2, București.
Ordinea de zi completă a AGEA: (1)Aprobarea majorării capitalului social prin aport
in numerar, cu suma maximă de
34.000.000Lei (RON), de la valoarea de
19.760.000Lei (RON) la valoarea maximă de
53.760.000Lei (RON), prin emiterea unui
număr de 3.400.000 acțiuni noi, nominative,
emise în forma dematerializată, cu valoarea
nominală de 10Lei (RON)/acțiune. Majorarea
are loc în vederea creșterii lichidităților necesare activității, strategiei de dezvoltare și
respectării reglementărilor aplicabile activi-
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tății și Societății. (2)Aprobarea acordării
dreptului de preferința de a subscrie acțiuni
noi, pentru acționarii înregistrați in registrul
acționarilor la data de 28.02.2022 („Data de
referință”), proporțional cu numărul de
acțiuni deținute la această dată, conform
prevederilor Actului constitutiv, dispozițiilor
Legii nr.31/1990 privind societățile și Procedurii de majorare a capitalului social, precum
și al creșterii cotelor de participare a acționarilor existenți, conform aceleiași proceduri
ante-menționate, în măsura în care unii
dintre acționari nu își vor exercita dreptul de
preferință. Prețul de subscriere al acțiunilor
noi în cadrul exercitării dreptului de preferință (în ambele sesiuni de subscriere) este de
10Lei (RON)/acțiune- reprezentând valoarea
nominală. (3)Aprobarea Procedurii de majorare a capitalului social propuse de Consiliul
de administrație al Societății, în forma
anexată la prezenta (Anexa 1), parte integrantă din prezenta Convocare. (4)Împuternicirea Consiliul de Administrație pentru
exercitarea atribuțiilor privind organizarea
celei de-a doua sesiuni de subscriere (și toate
operațiunile conexe necesare în acest sens),
inclusiv: a)constatarea și validarea rezultatelor subscrierii în prima sesiune de subscriere
a acţiunilor nou emise; b)oferirea Acţiunilor
Rămase către Acționarii Eligibili, în cazul în
care nu au fost subscrise în cadrul primei
sesiuni de subscriere toate acțiunile nou
emise; c)prelungirea datei limită a efectuării
vărsămintelor, în cea de-a doua sesiune de
subscriere; d)constatarea și validarea rezultatelor subscrierii Acţiunilor Rămase în cea de a
doua sesiune de subscriere, conform Procedurii de majorare propuse la pct.(3) din
convocator. (5)Autorizarea Consiliul de
Administrație de a actualiza prevederile
Actului constitutiv al Societății, modificate
corespunzător ca urmare a majorării capitalului social, în situația în care acțiunile emise
au fost integral subscrise și vărsate, în caz
contrar a se aplica prevederile Procedurii de
majorare a capitalului social. (6)Aprobarea
unor eventuale contracte de împrumut subordonat în vederea satisfacerii necesităților
generale de solvabilitate ale Societății. La
AGEA sunt îndreptățiți să participe și să
voteze în condițiile stabilite prin Actul Constitutiv, acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la Data de Referință 28.02.2022.
Acționarii pot participa la ședința AGEA cu
respectarea normei de reprezentare, conform
Actului Constitutiv. Aceștia pot fi reprezentați de către acționari special împuterniciți ai
Societății pe baza unei procuri speciale
(persoane fizice) si pe baza unui mandat
special (pentru persoane juridice). Modelul
acestora va fi disponibil pe website-ul Societății. Procurile si mandatele vor fi depuse în
original la sediul Societății, cu 24 de ore
înainte de data AGEA. Accesul acționarilor
îndreptățiți să participe la AGEA este permis
prin proba identității acestora cu actul de
identitate. Documentele și materialele sunt
disponibile acționarilor începând cu
23.02.2022 la sediul Societății din Str.Școala
Floreasca, nr.24, sector 1. Procedura de majorare a capitalului social se constituie Anexa 1
a prezentului convoator si se va publica odată
cu acesta. Președintele Consiliului de Administrație, Ec. Mircea HRISTOFOR. Anexa 1
PROCEDURA DE MAJORARE A CAPITALULUI SOCIAL al Societății ABC
ASIGURĂRI- REASIGURĂRI SA. I.
PREAMBUL. DEFINIȚII. Prezenta procedură a fost avizata prin Hotărârea Consiliului
de administrație al Societății nr.214 din data
de 17.02.2022. Pentru lămurirea oricăror
aspecte legate de derularea acestei proceduri
acționarii pot contacta Secretariatul Societății
pe adresa de e-mail: actionariat@abcasigu-

rari.ro. Acționar Eligibil sau AE reprezintă
acționarul care și-a exercitat dreptul de
preferință în Prima sesiune de subscriere,
printr-o Subscriere Valabilă; Acțiuni Rămase
reprezintă acțiunile pentru care nu a existat o
Subscriere Valabilă în Prima sesiune de
subscriere; Contul de Subscriere înseamnă
contul de capital social al Societății- IBAN
RO16BRDE445SV98502364450, deschis la
BRD Sucursala Dorobanți, în care va fi virată
suma reprezentând contravaloarea acțiunilor
subscrise în oricare dintre cele două sesiuni de
subscriere; Data de Referință: înseamnă data
de 28 februarie 2022; Data Efectuării Vărsământului reprezintă data debitării contului
AE cu suma ce reprezintă aportul său la
majorarea de capital social în cea de a doua
sesiune de subscriere; Prima sesiune de
subscriere înseamnă perioada la care începe
termenul de exercitare a dreptului de preferință și care începe cu data publicării în
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a
(M.Of.) a hotărârii adunării generale extraordinare privind majorarea capitalului social și
se finalizează după 32 de zile de la publicare;
această sesiune este organizată potrivit regulilor din Secțiunea III. 1.; A doua sesiune de
subscriere înseamnă sesiunea de subscriere
organizată potrivit regulilor din Secțiunea III.
2., în cazul în care la finalul Primei sesiuni de
subscriere există Acțiuni Rămase; Prețul de
subscriere reprezintă 10RON/acțiune, fiind
egal cu valoarea nominală a acțiunilor; Societatea înseamnă ABC Asigurări-Reasigurări
SA, cu sediul în București, Str.Școala
Floreasca nr.24, înmatriculată la Registrul
Comerțului sub nr.J40/3129/1997, indicativ
CUI:9438013, sector 1; Subscriere Valabilă
înseamnă orice subscriere (din oricare dintre
cele două sesiuni de subscriere) care îndeplinește cumulativ cele două condiții menționate
la punctele (i) și (ii) din cel de-al doilea paragraf al Secțiunii III.3. Termen de Subscriere
înseamnă, (i) pentru Prima sesiune de
subscriere, 32 de zile cu începere din ziua
publicării în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a (M.Of.) a hotărârii adunării
generale extraordinare privind majorarea
capitalului social, iar pentru (ii) cea de A
doua sesiune de subscriere este un termen de
10 zile de la data publicării pe website-ul
Societății a invitației AE de participare la cea
de A doua sesiune de subscriere. În cazul în
care ultima zi din Termenul de Subscriere este
o zi nelucrătoare, Termenul de Subscriere va
fi considerat împlinit în prima zi lucrătoare
care urmează. II.PROPUNERE DE MAJORARE. Se propune majorarea capitalului
social al Societății cu suma maximă de
34.000.000 Lei (RON), de la valoarea de
19.760.000Lei (RON) la valoarea maxima de
53.760.000Lei (RON). Majorarea capitalului
social se face prin emisiunea unui număr
maxim de 3.400.000 acțiuni nominative noi,
cu valoare nominală de 10Lei (RON)/acțiune,
în schimbul aporturilor în numerar ce vor fi
subscrise și vărsate de acționari conform
Hotărârii AGEA și prezentei proceduri.
Prețul de subscriere al acțiunilor nou emise în
ambele sesiuni de subscriere este de 10Lei
(RON)/acțiune- reprezentând valoarea nominală. Având în vedere că valoarea unei
acțiuni este de 10RON/acțiune, Societatea
neputând fracționa la momentul distribuției
acțiunilor valoarea nominală a acestora,
pentru valorile obținute prin aplicarea cotei
fiecărui acționar la valoarea totală a majorării, fiecare acționar va efectua rotunjirea
acestor valori prin omisiune pentru valoarea
cuprinsă între 1-4Lei inclusiv sau prin adăugare pentru valoarea cuprinsă între 5-9Lei
inclusiv pentru a se obține multiplu de 10. III.
MAJORARE CAPITAL SOCIAL PRIN
APORT ÎN NUMERAR. III.1.Dreptul de
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preferință. Prima sesiune de subscriere și de
efectuare a vărsămintelor. Pentru acțiunile
emise în legătură cu majorarea capitalului
social prin aportul în numerar, în vederea
conservării cotei deținute din capitalul social
al Societății, acționarii Societății au, conform
actului constitutiv și legislației în vigoare, un
drept de preferință la subscrierea noilor
acțiuni emise proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă la Data de Referință.
Termenul de exercitare a dreptului de preferință (Termenul de Subscriere) este de 32 de
zile cu începere din ziua publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a (M.
Of.) a hotărârii adunării generale extraordinare privind majorarea capitalului social.
Pentru o mai bună derulare a exercitării
dreptului de preferință, se va publica pe
website-ul Societății Hotărârea AGEA de
majorare a capitalului social, data la care a
fost publicată în M.Of. și prezenta Procedură
de majorare a capitalului social. Se precizează
faptul că, având în vedere prevederile
speciale referitoare la capitalul societăților de
asigurare, exercitarea dreptului de preferință
se realizează prin vărsarea integrală a aportului în Contul de Subscriere și transmiterea
dovezii de efectuare a acestei operațiuni
împreună cu Formularul de subscriere sesiunea I, parte integranta a Procedurii de
majorare a capitalului social. Vărsarea
sumelor aferente primei sesiuni de efectuare
a vărsămintelor se va realiza la valoarea
nominală de 10 (RON)/acțiune nou emisă, în
limita cotelor deținute de fiecare acționar la
Data de Referință. În această sesiune nu se
poate subscrie un număr de acțiuni mai mare
decât cel care revine fiecărui acționar în baza
drepturilor de preferință deținute la Data de
Referință. Plățile primite pentru subscrierile
care nu sunt Subscrieri Valabile vor fi restituite subscriitorilor în cazul în care au fost
furnizate suficiente detalii pentru a permite
efectuarea unui transfer bancar în acest sens.
În caz contrar, sumele disponibile vor fi virate
de Societate în contul bancar indicat de
titular în baza unei cereri scrise și înregistrate
la Societate. III.2.A doua sesiune subsecventă
de subscriere și de efectuare a vărsămintelor.
Dacă la finalul primei sesiuni de efectuare a
vărsămintelor există Acțiuni Rămase, atunci
va avea loc o a doua sesiune de subscriere și
efectuare a vărsămintelor. Și în această
sesiune, subscrierea se realizează exclusiv
printr-o Subscriere Valabilă- vărsarea integrală a aportului în Contul de Subscriere și
transmiterea dovezii de efectuare a acestei
operațiuni împreună cu Formularul de
subscriere și celelalte documente necesare,
parte integrantă a Procedurii de majorare a
capitalului social. În această a doua sesiune
vor putea participa doar Acționarii Eligibili
care si-au exercitat dreptul de preferință
printr-o Subscriere Valabilă în Prima sesiune
de subscriere. Astfel că dacă la finalul primei
sesiuni de efectuare a vărsămintelor o parte
din acționari nu și-au manifestat interesul de
a dobândi noile acțiuni emise de Societate,
atunci Acțiunile Rămase sunt oferite Acționarilor Eligibili, după următoarea procedură:
Organizatorul celei de a doua sesiuni. Organizatorul celei de a doua sesiuni este Consiliul
de Administrație, care va analiza la finele
primei sesiuni valoarea subscripțiilor și vărsămintelor efectuate, identificând Acționarii
Eligibili- AE și numărul de Acțiuni Rămase.
Consiliul de Administrație al Societății va
notifica A.E. care au participat în prima
sesiune de efectuare a vărsămintelor în
privința numărului și valorii totale a Acțiunilor Rămase, invitându-i pe aceștia la a doua
sesiune de subscriere și de efectuare a vărsămintelor. Invitația adresată tuturor AE se va
face prin publicarea pe website-ul Societății,
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în maxim 3 zile lucrătoare de la data închiderii primei sesiuni, a numărului și valorii
totale a Acțiunilor Rămase și care pot fi
subscrise și vărsate în a această a doua
sesiune de participare la majorarea de capital.
În cazul fiecărui A.E. care a completat pe
Formularul de subscriere sesiunea I adresa de
e-mail unde poate fi contactat, Societatea va
transmite acestora o copie a invitației mai sus
amintite în ziua publicării acesteia pe website-ul Societății. Principiul de subscriere și de
efectuare a vărsămintelor în cadrul celei de a
doua sesiuni. Acțiunile Rămase vor fi repartizate în ordinea cronologică a Datelor Efectuării Vărsămintelor de către AE (primul venit,
primul servit), si pana la epuizarea numărului
de acțiuni oferite, indiferent de cota deținută
de AE la Data de Referință. Excepția de la
principiul anterior menționat. Prin derogare
de la principiul aplicat în cea de a doua
sesiune de efectuare a vărsămintelor, dacă doi
sau mai mulți AE efectuează în aceeași zi
(concomitent) vărsăminte care depășesc
valoarea nominală a acțiunilor rămase până
la data respectivelor vărsăminte, atunci acțiunile rămase la începutul zilei în care sunt
efectuate acele vărsăminte, urmează a fi
împărțite după cum urmează: Pas.1.Pentru
repartizarea acțiunilor în legătură cu care
s-au efectuat în aceeași zi (concomitent),
vărsăminte care depășesc suma valorii nominale a acțiunilor rămase la începutul acelei
zile, va trebui mai întâi să se determine
procentul pe care îl reprezintă suma vărsată
de fiecare AE din totalul sumelor vărsate în
respectiva zi; Pas.2.Apoi procentul astfel
stabilit se va aplica numărului total al acțiunilor rămase la începutul respectivei zile,
pentru a determina numărul de acțiuni ce
urmează a fi primit de fiecare dintre A.E. care
au participat prin vărsăminte concomitente.
Pas.3.Sumele vărsate cu titlu de aport la
capital, care depășesc suma totală a acțiunilor
rămase la începutul respectivei zile, vor fi
restituite AE care au participat concomitent;
suma ce se restituie fiecărui acționar participant concomitent urmează a fi determinată
ca rezultat al diferenței dintre suma efectiv
vărsată și valoarea nominală totală a acțiunilor atribuite respectivului AE conform
pașilor 1 și 2 de mai sus. Restituirea sumelor
în cauză va avea loc în termen de maxim 10
zile calendaristice după data aprobării închiderii procedurii de majorare a capitalului
social prin decizia Consiliului de Administrație. Termenul limită de exercitare a opțiunii de subscriere și de efectuare a
vărsămintelor. Termenul de Subscriere în
cadrul celei de a doua sesiuni este de 10 zile
de la data publicării pe website-ul Societății a
invitației de participare la cea de a doua
sesiune de subscriere și de efectuare a vărsămintelor pentru Acțiunile Rămase. Cea de a
doua sesiune de efectuare a vărsămintelor se
poate închide și înainte de expirarea termenului prevăzut, în funcție de finalizarea
alocării acțiunilor subscrise si a vărsămintelor
efectuate aferente celei de a doua sesiuni.
III.3.Data efectuării vărsământului și modalitățile de realizare. Pentru stabilirea ordinii
cronologice de efectuare a vărsămintelor de
către AE (după regula primul venit, primul
servit) se va avea în vedere Data Efectuării
Vărsământului pentru Subscrierile Valabile.
Pentru ca subscrierea și vărsarea aporturilor
în numerar la majorarea capitalului social să
fie o Subscriere Valabilă, trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele
condiții: (i)sumele reprezentând prețul acțiunilor subscrise trebuie să fie creditate în
Contul de Subscriere în Termenul de
Subscriere, până cel târziu în ultima zi de
subscriere inclusiv. Dovada plății acțiunilor
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trebuie să conțină mențiunea expresă
„subscriere acțiuni ABC ASIGURĂRI
REASIGURĂRI SA” sau „contravaloare
majorare capital social ABC ASIGURĂRI
REASIGURĂRI SA”. Subscrierea va fi luată
în considerare numai după ce suma subscrisă
și vărsată a intrat efectiv și a fost evidențiată
ca atare în Contul de Subscriere. Plata nu se
va face decât prin virament bancar în Contul
de Subscriere. Orice vărsământ efectuat în alt
cont bancar sau în altă modalitate decât cea
aprobată de AGEA nu va fi luat în considerare de către Societate, urmând a fi restituit;
(ii)documentele necesare subscrierii sunt
remise Societății în Termenul de Subscriere,
prin depunerea acestora la sediul social al
Societății; documentele în cauză au forma și
conținutul prescrise prin prezenta Procedură.
Subscrierea Valabilă este irevocabilă.
Adunarea Generală a Acționarilor, prin hotărârea de majorare a capitalului social, deleagă
către Consiliul de Administrație al Societății
posibilitatea de a prelungi în interesul Societății Termenul de Subscriere aferent celei de a
doua sesiuni. III.4.Închiderea procedurii de
majorare. În ipoteza subscrierii și vărsării
integrale a acțiunilor emise, închiderea procedurii de majorare se face de către Consiliul de
Administrație, prin decizia acestuia,
Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor delegând în acest sens Consiliului de
Administrație depline puteri de luare a
oricărei decizii și de reprezentare în vederea
aprobării majorării de capital la ASF și
menționării/înregistrării acesteia la Oficiul
Registrului Comerțului, desemnând totodată
membrul Consiliului de Administrație care
va semna actul constitutiv actualizat, precum
și orice documente necesare în vederea implementării deciziilor emise în acest context.
Consiliul de Administrație va putea delega în
tot sau în parte aceste puteri către Directorul
General. În cazul în care la finele cei de a
doua sesiuni de efectuare a vărsămintelor
rămân acțiuni în legătură cu care nu s-au
efectuat vărsămintele, atunci Consiliul de
Administrație va convoca Adunarea Extraordinară a Acționarilor pentru (i)a aproba în
mod final majorarea capitalului social, (ii)a
anula acțiunile rămase nesubscrise și (iii)a
aproba actualizarea actului constitutiv al
Societății ca urmare a majorării capitalului
social. Capitalul social va fi majorat doar cu
valoarea acţiunilor subscrise si vărsate in mod
valabil. În măsura în care la finele celei de a
doua sesiuni (sau chiar după Prima sesiune,
dacă acțiunile emise vor fi subscrise integral
încă din această sesiune) a majorării de
capital a Societății un AE va dobândi: -o
participație calificată în sensul Legii
nr.237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare
sau o participație care să atingă sau depășească pragurile prevăzute de această lege,
atunci va fi necesară aprobarea ASF conform
REGULAMENTULUI Nr.3/2016 din 31
martie 2016 privind criteriile aplicabile și
procedura pentru evaluarea prudențială a
achizițiilor și majorărilor participațiilor la
entitățile reglementate de Autoritatea de
Supraveghere Financiară, și/sau, după caz, -o
participație de control, atunci este posibil ca
în anumite condiții să fie necesară obținerea
avizului Consiliului Concurenței asupra
operațiunii de majorare, context în care
dobândirea acțiunilor subscrise și vărsate,
respectiv înregistrarea definitivă a acestora în
registrul acționarilor și, după caz, la ONRC
să aibă loc după obținerea aprobărilor și
avizelor necesare. IV.Registrul acționarilor.
Înregistrarea în Registrul acționarilor a acțiunilor dobândite prin participarea la majorarea de capital se va face la finele procedurii

de majorare, după aprobarea de către ASF a
majorării. V.Modificarea clauzelor actului
constitutiv ca urmare a majorării de capital.
Ca urmare a majorării capitalului social,
Art.6 din Actul Constitutiv al Societății va fi
actualizat prin grija Consiliului de Administrație.
l Convocator. În conformitate cu prevederile
Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu
modificările si completările ulterioare, Legii
nr.24/2017 privind emitenții de instrumente
financiare și operațiuni de piață, Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de
instrumente financiare si operațiuni de piață,
cu modificările și completările ulterioare și ale
Actului constitutiv, Consiliul de Administrație al societății Softbinator Technologies
SA, o societate pe acțiuni administrată în
sistem unitar, înregistrată și funcționând
conform legilor din România, cu sediul social
în București, Sector 2, Str.Nicolae Filipescu,
nr. 39-41, et.3, înregistrată la Registrul
Comerțului din București, sub nr.
J40/13638/2017, cod unic de înregistrare
38043696 („Societatea”), convoacă: I.
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a
ACŢIONARILOR pentru data de 13 aprilie
2022, ora 12.00, la adresa: București, Str.Gara
Herăstrău, nr.2, clădirea Equilibrium, etaj 1,
sala Amazon, la care sunt îndreptățiți să
participe și să voteze acționarii înregistrați la
sfârșitul zilei de 4 aprilie 2022, considerată
Data de Referință, în registrul acționarilor
ținut de către DEPOZITARUL CENTRAL
SA („AGOA”). În cazul în care la prima
convocare nu se realizează cvorumul legal și
statutar de prezență AGOA se va desfășura
în data de 14 aprilie, ora 12.00, în același loc,
cu aceeași ordine de zi pentru toți acționarii
înregistrați în Registrul Acționarilor la
aceeași Dată de Referință. Ordinea de zi a
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
este următoarea: 1.Conform procedurii de
organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor Societății, alegerea
Președintelui de ședință a domnului Daniel
Ilinca, având calitatea de Director General al
Societății și a doi secretari de ședință,
respectiv (i)doamna avocat Andrada
Cosmina Damian, care are calitatea de acționar al Societății și (ii) domnul avocat Dan
Pașală, are calitatea de acționar al Societății.
2.Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale
Individuale ale Societății la data și pentru
exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie
2021, întocmite în conformitate cu Ordinul
Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014
pentru aprobarea Reglementărilor contabile
privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, pe baza Raportului Consiliului de
Administrație (întocmit sub formă de raport
anual) pentru anul 2021 și a Raportului
Auditorului Independent asupra Situațiilor
Financiare Anuale Individuale ale Societății
la data și pentru exercițiul financiar încheiat
la 31 decembrie 2021. 3.Aprobarea Situațiilor
Financiare Anuale Consolidate ale Societății
la data și pentru exercițiul financiar încheiat
la 31 decembrie 2021, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor
Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare
anuale consolidate, pe baza pe baza Raportului Consiliului de Administrație (întocmit
sub formă de raport anual) pentru anul 2021
și a Raportului Auditorului Independent
asupra Situațiilor Financiare Anuale Consolidate la data și pentru exercițiul financiar
încheiat la 31 decembrie 2021. 4.Aprobarea
Raportului Anual (Raportul Consiliului de
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Administrație) pentru anul 2021. 5.Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație
al Societății privind repartizarea profitului
net al exercițiului financiar 2021. 6. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor
(inclusiv a membrilor interimari) Consiliului
de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2021 încheiat la 31 decembrie
2021. 7.Aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Societății aferent exercițiului
financiar 2022. 8.Aprobarea Politicii de
Remunerare a membrilor Consiliului de
Administrație, aplicabilă începând cu anul
financiar 2022. 9. Aprobarea Raportului de
Remunerare a membrilor Consiliului de
Administrație pentru exercițiul încheiat la 31
decembrie 2021. 10.Aprobarea datei de înregistrare (definită ca fiind data care servește la
identificarea acționarilor asupra cărora se
răsfrânge hotărârea), și a datei ex-date, astfel:
06 Mai 2022- Data de Înregistrare; 05 Mai
2022- Data Ex-date. 11.Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substituire, a domnului
Daniel Ilinca, în calitate de Director General
al Societății, pentru a semna hotărârile acționarilor și orice alte documente în legătură cu
acestea și pentru a îndeplini toate procedurile
și formalitățile prevăzute de lege în scopul
implementării hotărârilor acționarilor,
inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora în Registrul Comerțului sau
la orice altă instituție publică. II.
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a ACŢIONARILOR pentru data de
13 aprilie 2022, ora 12.30, la adresa: București, Str.Gara Herăstrău, nr.2, clădirea Equilibrium, etaj 1, sala Amazon, la care sunt
îndreptățiți să participe și să voteze acționarii
înregistrați la sfârșitul zilei de 4 aprilie 2022,
considerată Data de Referință, în registrul
acționarilor ținut de către DEPOZITARUL
CENTRAL SA („AGEA”). În cazul în care la
prima convocare nu se realizează cvorumul
legal și statutar de prezență AGEA se va
desfășura în data de 14 aprilie, ora 12.30, în
același loc, cu aceeași ordine de zi pentru toți
acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași Dată de Referință. Ordinea de
zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea: 1.Conform procedurii de organizare și desfășurare a
adunărilor generale ale acționarilor Societății,
alegerea Președintelui de ședință a domnului
Daniel Ilinca, având calitatea de Director
General al Societății și a doi secretari de
ședință, respectiv (i)doamna avocat Andrada
Cosmina Damian, care are calitatea de acționar al Societății și (ii)domnul avocat Dan
Pașală, are calitatea de acționar al Societății.
2.Aprobarea majorării capitalului social cu
suma de 924.021Lei, de la valoarea actuala de
102.669Lei, la valoarea de 1.026.690Lei, prin
emisiunea a 9.240.210 acțiuni noi, cu valoarea
nominală de 0,10Lei/acțiune. Majorarea
capitalului social se va realiza din următoarele surse: -profitul nedistribuit al perioadei 1
ianuarie 2017-31 decembrie 2020- în valoare
de 258.068,89Lei, -din profitul anului 2021,
suma de 665.952,11Lei. Acțiunile nou emise
nu vor modifica cotele de deținere ale acționarilor și se vor distribui cu titlu gratuit tuturor
acționarilor Societății înscriși la data de înregistrare în Registrul Acționarilor Societății
ținut de Depozitarul Central SA. Fiecărui
acționar înregistrat în Registrul Acționarilor
Societății la data de înregistrare i se vor aloca
9 acțiuni gratuite la fiecare 1 acțiune deținută.
Stabilirea datei de înregistrare pentru
prezenta operațiune ca fiind 4 august, data
ex- 3 august, și data plății ca fiind 5 august.
3.Mandatarea Consiliului de Administrație să
identifice oportunitatea unor noi investiții în
alte societăți, să negocieze și să încheie tran-
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zacții privind achiziția de participații în alte
societăți comerciale, precum și de alte active
financiare, cu plata în cash sau acțiuni ale
Emitentului, în limita a 20.000.000Lei
cumulat până la data de 31.12.2025. 4. Aprobarea modificării art.8.10 din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul
conținut: „În conformitate cu prevederile
art.2201 alin. (2) din Legea societăților, Consiliul de Administrație este autorizat ca pentru
o perioada de 3 ani începând cu data de 13
aprilie 2022, să decidă majorarea capitalului
social subscris, prin una sau mai multe
emisiuni de acțiuni, cu o valoare ce nu poate
depăși capitalul autorizat”. 5.Aprobarea
modificării art.8.11 din Actul Constitutiv al
Societății, care va avea următorul conținut:
„Începând cu data de 13 aprilie 2022 și
pentru o perioada de 3 ani, valoarea capitalului autorizat este egal cu 500.000Lei”. 6.
Aprobarea modificării art.8.12. din Actul
Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut: „Exclusiv în vederea majorării
capitalului social în condițiile art.8.10 și 8.11,
pentru o perioadă de trei ani, începând cu 13
aprilie 2022, se acorda Consiliului de administrație, pentru fiecare dintre majorările de
capital realizate până la nivelul capitalului
autorizat, competența de a decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al
acționarilor existenți la data respectivei
majorări a capitalului social”. 7.Aprobarea
modificării art.12.2 litera l) din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul
conținut: „contractarea de împrumuturi
bancare a căror valoare depășește echivalentul în lei a 3.000.000Euro”. 8.Aprobarea
modificării art.12.2 litera m) din Actul
Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut: „dobândirea, închirierea,
leasing-ul vânzarea și grevarea de active din
categoria activelor fixa in valoare mai mare
decât echivalentul în lei a 3.000.000 EURO”.
9.Aprobarea modificării art.12.2 litera n) din
Actul Constitutiv al Societății, care va avea
următorul conținut: „încheierea oricărei alte
tranzacții a cărei valoare depășește echivalentul in lei a 3.000.000 EURO”. 10.Aprobarea modificării art.17.19. lit. g) din Actul
Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut: „Consiliul de administrație are
următoarele competențe de bază, care nu pot
fi delegate directorilor: (...) f)aprobarea
oricăror operațiuni/încheierea oricăror
contracte cu o valoare agregata ce excede
echivalentul în lei al sumei de
1.000.000Euro”. 11.Aprobarea unui plan de
stimulare a angajaților și persoanelor cheie
sub forma opțiunii de a achiziționa acțiuni, în
viitor, la un preț preferențial- „stock option
plan”, în forma prezentată adunării. 12.
Aprobarea datei de înregistrare (definită ca
fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile
adoptate la punctele 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
și a ex-date pentru aceste hotărâri, astfel: 06
Mai 2022- Data de Înregistrare; 05 Mai 2022Data Ex-date. 12.Aprobarea împuternicirii,
cu posibilitate de substituire, a domnului
Daniel Ilinca, în calitate de Director General
al Societății, pentru a semna hotărârile acționarilor și orice alte documente în legătură cu
acestea și pentru a îndeplini toate procedurile
și formalitățile prevăzute de lege în scopul
implementării hotărârilor acționarilor,
inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora în Registrul Comerțului sau
la orice altă instituție publică.
l Convocator. Consiliul de Administrație al
AIR CLAIM SA, cu sediul social în Municipiul Constanța, Strada Miron Costin, Nr.65,
Mansarda, Județul Constanța, România,
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având nr. de ordine în Registrul Comerțului
J13/1414/2018, Identificator Unic la Nivel
European (EUID) ROONRC.J13/1414/2018,
CUI:39395976 („Societatea”), în conformitate
cu prevederile art.117 din Legea 31/1990
(“Legea 31/1990”) privind societățile, republicată, Legii 24/2017 privind emitenţii de
instrumente financiare și operaţiuni de piaţă
(“Legea 24/2017”) și reglementărilor ASF
emise în aplicarea acesteia, coroborate cu
art.15 din actul constitutiv al Societății,
CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ
ORDINARĂ A ACŢIONARILOR
(„AGOA”) în data de 20 aprilie 2022, ora
10.00 (ora României), la sediul Societății din
Municipiul Constanța, Strada Miron Costin,
Nr.65, Mansarda, Județul Constanța,
România („AGOA”) pentru toţi acţionarii
înregistraţi în registrul acționarilor ținut de
Depozitarul Central SA la sfârșitul zilei de 13
aprilie 2022, stabilită ca dată de referinţă
pentru ţinerea AGOA, având următoarea
ordine de zi: 1.Alegerea Secretarului Adunării
Generale Ordinare a Acționarilor; 2.Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului
financiar 2021, pe baza discuțiilor si a rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și auditorul financiar; 3.Aprobarea
descărcării de gestiune a Consiliului de
Administrație pentru exercițiul financiar
2021; 4.Aprobarea acoperirii pierderii contabile înregistrate în exercițiul financiar 2021
din profitul exercițiilor financiare viitoare; 5.
Prezentarea și supunerea spre aprobarea a
bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022; 6.Aprobarea datei de 9
mai 2022 ca data de înregistrare (6 mai 2022
ca ex-date) pentru identificarea acționarilor
asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, in conformitate cu prevederile art.87 din Legea nr.24/2017
privind emitenții de instrumente financiare si
operațiuni de piață; 7.Aprobarea politicii de
remunerare în conformitate cu Art.106 și 107
din Legea 24/2017 republicată după cum
urmează: Mandatul administratorilor și directorului general al Societății va fi neremunerat.
8.Împuternicirea Președintelui Consiliului de
Administrație pentru a semna în numele și pe
seama Societății orice documente, și pentru a
da orice declarații necesare în vederea
aducerii la îndeplinire a hotărârilor AGOA
sau în vederea înregistrării/depunerii la Registrul Comerțului a hotărârilor AGOA, precum
și pentru a îndeplini orice alte formalități,
precum cele de publicare, inclusiv să achite
orice taxe, să solicite și să primească orice
documente/acte emise de Registrul Comerțului și/sau de orice altă autoritate competentă, precum și acordarea către acesta a
dreptului de a delega unei alte persoane
mandatul pentru efectuarea formalităților
menționate anterior. Doar persoanele care
sunt înregistrate ca acționari ai Societății la
sfârșitul zilei de 13 aprilie 2022 (“Data de
referință”) în registrul acționarilor eliberat de
Depozitarul Central SA au dreptul de a participa și vota în cadrul AGOA. Propuneri ale
acționarilor privind adunarea generală a acționarilor. Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin
5% din capitalul social al Societății (denumiți
în cele ce urmează “Inițiatori”) au dreptul: a)
de a introduce puncte pe ordinea de zi a
AGOA, cu condiția ca fiecare punct să fie
însoțit de o justificare sau de un proiect de
hotărâre propus spre adoptare de AGOA; și b)
de a prezenta proiecte de hotărâre pentru
punctele incluse sau propuse spre a fi incluse
pe ordinea de zi a AGOA. Cererile Inițiatorilor cu privire la introducerea unor noi
puncte pe ordinea de zi, precum și proiectele
de hotărâri pentru punctele incluse sau

propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a
AGOA, însoțite de copia actului de identitate
valabil al Inițiatorului, pot fi înaintate până la
data de 04.04.2022, conform prevederilor de
la secțiunea „Expedierea documentelor de
către acționari” de mai jos. Ordinea de zi
completată cu punctele propuse de acționarii
sus-menționați va fi publicată cu îndeplinirea
cerințelor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru convocarea AGOA până la data
de 8 aprilie 2022. Întrebări referitoare la
adunarea generală a acționarilor. Acționarii
Societății, indiferent de nivelul participației la
capitalul social, pot depune întrebări în scris
privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA,
însoțite de copia actului de identitate valabil al
acționarului, până la data de 14 aprilie 2022,
ora 17.00 (ora României), conform prevederilor de la secțiunea „Expedierea documentelor de către acționari” de mai jos.
Participarea la adunarea generală a acționarilor. Accesul acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la Data de Referință și
îndreptățiți să participe la AGOA este permis
prin simpla probă a identității acestora,
făcută, (i)în cazul acționarilor persoane fizice,
cu actul de identitate al acestora sau, (ii)în
cazul acționarilor persoanelor juridice, cu
actul de identitate al reprezentantului legal,
iar (iii)în cazul acționarilor persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le
reprezintă, cu respectarea prevederilor legale
aplicabile în materie. Acționarii înregistrați la
Data de Referință în registrul acționarilor
Societății ținut de Depozitarul Central SA pot
participa personal sau prin reprezentare în
AGOA, fiecare acționar având dreptul de a
desemna orice altă persoană fizică sau juridică
în calitate de reprezentant pentru a participa
și a vota în numele său în cadrul AGOA, cu
respectarea prevederilor art.105 din Legea
nr.24/2017. Un acționar poate desemna o
singură persoană să îl reprezinte la AGOA.
Cu toate acestea, dacă un acționar deține
acțiuni ale Societății în mai multe conturi de
valori mobiliare, această restricție nu îl va
împiedica să desemneze un reprezentant
separat pentru acțiunile deținute în fiecare
cont de valori mobiliare cu privire la o
anumită adunare generală. Totuși, acționarului i se interzice să exprime voturi diferite în
baza acțiunilor deținute de acesta în capitalul
social al Societății. În cazul participării prin
reprezentare, acționarul va desemna un reprezentant printr-o procură specială întocmită în
baza formularului de procură specială pus la
dispoziția acționarilor de către Societate, în
limba română, sau printr-o împuternicire
generală acordată în condițiile prezentate mai
jos. Un acționar poate desemna prin procură
unul sau mai mulți reprezentanți supleanți
care să îi asigure reprezentarea în AGOA în
cazul în care reprezentantul desemnat este în
imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În
cazul în care prin procură sunt desemnați mai
mulți reprezentanți supleanți, trebuie indicată
și ordinea în care aceștia își vor exercita
mandatul. În cazul în care un acționar este
reprezentat de o instituție de credit care
prestează servicii de custodie, aceasta va
putea vota în AGOA pe baza instrucțiunilor
de vot primite prin mijloace electronice de
comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea
unei împuterniciri speciale sau generale de
către acționar. Custodele va vota în AGOA
exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea
de acționari la Data de Referință. În situația
discutării în cadrul AGOA, în conformitate cu
prevederile legale, a unor puncte neincluse pe
ordinea de zi publicată, împuternicitul poate
vota pe marginea acestora conform intere-
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sului acționarului reprezentat. Procura
Specială. Procura specială este valabilă doar
pentru AGOA pentru care a fost solicitată.
Procura specială poate fi acordată doar prin
utilizarea formularului de procură specială
pus la dispoziția acționarilor de către Societate conform secțiunii Alte prevederi cu
privire la adunarea generală a acționarilor de
mai jos. Reprezentantul are obligația să voteze
în conformitate cu instrucțiunile formulate de
acționarul care l-a desemnat. Procurile
speciale trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea
de zi a AGOA. În cazul procurii speciale, un
exemplar original, completat în limba română
și semnat de acționar, împreună cu o copie a
actului de identitate al acționarului și al reprezentantului, se vor transmite Societății, până
la data de 18 aprilie 2022, ora 10.00 (ora
României), conform prevederilor de la secțiunea „Expedierea documentelor de către
acționari” de mai jos. Procura generală.
Procura generală va fi valabilă numai dacă: (i)
este acordată pentru o perioadă care nu va
depăși 3 ani, (ii)permite în mod expres reprezentantului acționarului care a acordat o
astfel de procură să voteze în toate aspectele
aflate în dezbaterea adunărilor generale ale
acționarilor Societății, inclusiv în ceea ce
privește acte de dispoziție și (iii)este acordată
de către acționar, în calitate de client, unui
intermediar definit conform art. 2 alin. (1)
pct.19 din Legea 24/2017 sau unui avocat.
Acționarii Societății nu pot fi reprezentați în
AGOA pe baza procurii generale de către o
persoană care se află într-o situație de conflict
de interese ce poate apărea în special în unul
dintre următoarele cazuri: a)este un acționar
majoritar al Societății, sau o altă entitate,
controlată de respectivul acționar; b)este
membru al unui organ de administrare, de
conducere sau de supraveghere al Societății, al
unui acționar majoritar sau al unei entități
controlate, conform celor prevăzute la lit.a); c)
este un angajat sau un auditor al Societății ori
al unui acționar majoritar sau al unei entități
controlate, conform celor prevăzute la lit.a); d)
este soțul, ruda sau afinul până la gradul al
patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele
fizice prevăzute la lit.a)-c). Procura generală
trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: 1.numele/denumirea acționarului; 2.
Numele /denumirea reprezentantului (cel
căruia i se acordă procura); 3.data procurii,
precum și perioada de valabilitate a acesteia,
cu respectarea prevederilor legale; procurile
purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor datate anterior; 4.precizarea
faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele
său prin procura generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a
acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru
care se utilizează respectiva procură generală.
Procura generală încetează în conformitate cu
alin.2 al art.202 din Regulamentul ASF
5/2018. Înainte de prima ei utilizare, o copie a
procurii generale semnată de acționar și
având conținutul minim prevăzut de Regulamentul ASF 5/2018, cuprinzând mențiunea
conformității cu originalul sub semnătura
reprezentantului, împreună cu o copie a
actului de identitate al acționarului și o declarație pe proprie a intermediarului sau a
avocatului conform celor de mai jos se vor
transmite Societății, până la data de 18 aprilie
2022, ora 10.00 (ora României), conform
prevederilor de la secțiunea „Expedierea
documentelor de către acționari” de mai jos.
Declarația pe propria răspundere dată de
reprezentantul legal al intermediarului sau de
avocatul care a primit împuternicirea de
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reprezentare prin împuternicirea generală va
specifica următoarele: a) împuternicirea este
acordată de respectivul acționar, în calitate de
client, intermediarului sau, după caz, avocatului; b)împuternicirea generală este semnată
de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.
Declarația trebuie depusă în original, semnată
și, după caz, ștampilată, fără îndeplinirea
altor formalități în legătură cu forma acesteia.
Declarația se depune la Societate odată cu
procura generală, în condițiile și termenele
prevăzute mai sus. Copiile ale procurilor
generale cuprinzând mențiunea conformității
cu originalul sunt reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al AGOA. Alte prevederi privind
reprezentarea. Acționarii pot să își desemneze
și să își revoce reprezentantul prin mijloace
electronice de transmisie a datelor, revocarea
urmând a-și produce efecte și a fi opozabilă
Societății dacă a fost recepționată de Societate
până la termenul limită pentru depunerea/
transmiterea procurilor. Împuternicitul nu
poate fi substituit 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
său de administrare sau conducere sau dintre
angajații săi. Votul prin corespondență. Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Societății ținut
de Depozitarul Central SA au posibilitatea de
a vota prin corespondență prin utilizarea
formularului de buletin de vot pentru votul
prin corespondență pus la dispoziția acționarilor de către Societate în limba română. Votul
prin corespondență poate fi exprimat de către
un reprezentant convențional al acționarului
numai în situația în care acesta a primit din
partea respectivului acționar o împuternicire
specială /generală care se depune la Societate
în conformitate cu art.105 din Legea
nr.24/2017. Dacă persoana care reprezintă
acționarul prin participare personală la
AGOA este alta decât cea care a exprimat
votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă secretarului de ședință al AGOA o revocare scrisă a
votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat
votul prin corespondență. Acest lucru nu este
necesar dacă acționarul sau reprezentantul
legal al acestuia este prezent personal în
cadrul AGOA. În cazul votului prin corespondență, buletinele de vot, completate în limba
română și semnate, împreună cu o copie a
actului de identitate al acționarului și al reprezentantului, se vor transmite Societății, până
la data de 18 aprilie 2022, ora 10.00 (ora
României), conform prevederilor de la secțiunea „Expedierea documentelor de către
acționari” de mai jos. Expedierea documentelor de către acționari. Documentele și cererile mentionate în prezentul convocator vor fi
transmise Societății după cum urmează: a)
depuse la registratura Societății din Municipiul Constanța, Strada Miron Costin, Nr. 65,
Mansarda, Județul Constanța, România până
la data limită prevăzută în convocator, în plic
închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ
A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 20
APRILIE 2022”; b)transmise către registratura Societății din Municipiul Constanța,
Strada Miron Costin, Nr.65, Mansarda,
Județul Constanța, România, prin orice
formă de curierat cu confirmare de primire,
astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la
registratura Societății până la data limită
prevăzută în convocator, în plic închis, cu
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mențiunea scrisă clar și cu majuscule
“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A
ACŢIONARILOR DIN DATA DE 20
APRILIE 2022”; c)transmise prin e-mail cu
semnătură electronică extinsă, încorporată
conform Legii nr.455/2001 privind semnătura
electronică, până la data limită prevăzută în
convocator, la adresa de e-mail: investitori@
airclaim.com, menționând la subiect
“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A
ACŢIONARILOR DIN DATA DE 20
APRILIE 2022”. Alte prevederi cu privire la
adunarea generală a acționarilor. În cazul
acționarilor persoane juridice sau a entităților
fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință, primită de la
Depozitarul Central SA. Documentele care
atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba
engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată
de un traducător autorizat în limba română
sau în limba engleză, fără a fi necesară legalizarea sau apostilarea acestor documente. În
toate cazurile descrise mai sus în care se face
referire la: a)actele de identitate ale unei
persoane se au în vedere următoarele documente: (i)în cazul persoanelor fizice: buletin/
carte de identitate /pașaport, iar (ii)în cazul
persoanelor juridice- buletin/carte de identitate/pașaport a reprezentantului legal înscris
în lista acționarilor Societății emisă de Depozitarul Central SA; b) reprezentantul acționarilor înscris în lista acționarilor emisă de
Depozitarul Central SA, dacă respectivul
reprezentant nu este înscris ca atare în evidențele Depozitarului Central SA, pentru identificarea reprezentantului acționarului persoană
juridică se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau
orice alt document echivalent, în original sau
în copie conformă cu originalul emis de către
o autoritate competentă din statul în care
acționarul este înmatriculat legal și care atestă
calitatea de reprezentant legal, certificat sau
document echivalent care să nu fie mai vechi
de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA. Netransmiterea procurilor
generale sau speciale /formularelor de vot prin
corespondență până la data stabilită se sancționează cu pierderea dreptului de a vota prin
reprezentant /prin corespondență în cadrul
AGOA. Procurile speciale /formularele de vot
prin corespondență care nu conțin cel puțin
informațiile cuprinse în formularul pus la
dispoziție de Societate nu sunt opozabile
Societății, nefiind opozabile Societății nici
procurile generale care nu conțin informațiile
minime cerute de prevederile legale. În situația neîndeplinirii condițiilor legale pentru
ținerea AGOA la data primei convocări, se
convoacă o nouă AGOA pentru data de 21
aprilie 2022, ora 10.00, având aceeași ordine
de zi. În eventualitatea unei noi convocări,
data de referință stabilită pentru identificarea
acționarilor îndreptățiți sa participe și sa
voteze in cadrul AGOA este aceeași (i.e. 13
aprilie 2022). A doua convocare a Ședinței
AGOA va avea loc la sediul Societății din
Municipiul Constanța, Strada Miron Costin,
Nr.65, Mansarda, Județul Constanța,
România. Documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe
ordinea de zi a AGOA, prezentul convocator,
proiectele de hotărâri, numărul total de
acțiuni și drepturile de vot la data convocării,
precum și formularele de procură specială și
formularele de buletin de vot prin corespondență pentru AGOA vor fi puse la dispoziția
acționarilor în limba română, cu cel puțin 30
de zile înainte de data AGOA, la sediul social
al Societății din Municipiul Constanța, Strada
Miron Costin, Nr.65, Mansarda, Județul
Constanța, România și vor fi disponibilizate
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pe pagina de web a Societății (www.airclaim.
com, secțiunea Investitori). La data convocării, capitalul social al Societății este format
din 4.400.000 acțiuni nominative, fiecare
acțiune dând dreptul la un vot; prin urmare,
numărul total de drepturi de vot la data
convocării este de 4.400.000 drepturi de vot.
Proiectele de hotărâri propuse de către acționari vor fi adăugate pe pagina de internet a
Societății de îndată ce este posibil, după
primirea lor de către Societate. Informații
suplimentare se pot obține la numărul de
telefon: 0726.515.252 și pe website-ul Societății www.airclaim.com. Președintele Consiliului De Administraţie, Tunescu George
Daniel.

LICITAŢII
l SC Real Bucov SA, societate în faliment cu
sediul în com Bucov, sat Pleașa, str. Industriei,
nr. 1, jud. Prahova, prin lichidator judiciar
Just Insolv SPRL, cu sediul în Ploiești, str. Ion
Maiorescu, bl. 33S1 et. 7, cab. 7B, anunta
vanzarea la licitatie publica a doua rezervoare
de stocare la pretul de 3.000 lei / buc. fara
TVA, respectiv 6.000 lei fara TVA / ambele
bucati. Licitatia publica are loc in baza hotararii Adunarilor Creditorilor din 15.02.2022 si
a adresei nr.8/03.02.2022 a evaluatorului PFA
Constantin Valerica. Sedintele de licitatii vor
avea loc pe data de: 21.03.2022, 22.03.2022,
23.03.2022, 24.03.2022, 28.03.2022,
29.03.2022, 30.03.2022, 31.03.2022,
04.04.2022, 05.04.2022, orele 12:00, la sediul
lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Ion
Maiorescu, nr.12, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B. Taxa
de participare la licitatie este de 300 lei fara
TVA, respectiv 357 lei inclusiv TVA. Relatii
suplimentare la sediul lichidatorului judiciar
cat si la telefon 0344104525.
l Regia Națională a Pădurilor - Romsilva cu
sediul în str. Petricani, nr. 9A, sectorul 2,
București, prin Direcția Silvică Botoșani, cod
fiscal 13695120 cu sediul în Botoșani, str.
Pacea, nr. 47, tel/fax: 0231.512.882, organizează în data de 06.04.2022 ora 09:00 pentru
I.M.M.-uri, iar în cazul neadjudecării pentru
persoane fizice și juridice pe 06.04.2022 ora
10:00 la sediul său, licitație pentru vânzarea
următoarelor active: Nr. crt. 1; Activ: Casă
Vânătoare Cordăreni amplasată in extravilan
com. Cordăreni, pe raza Ocolului silvic
Dorohoi. Preţ pornire licitaţie: 75.000 (lei fără
TVA); Garanţie participare licitaţie (5%):
3.750 (lei fără TVA); Taxa participare licitaţie: 100 (lei fără TVA). Situaţia juridica a
terenurilor pe care sunt amplasate activele:
Terenurile aferente sediilor de canton aparţinând statului vor fi concesionate pe o perioada de 49 de ani. Locul unde se depun
scrisorile de intenţie sau/și ofertele de cumpărare: sediul Direcţiei Silvice Botoșani, str.
Pacea, nr. 47. Termen de depunere:
05.04.2022, ora 16:00; Pentru informaţii și
relaţii suplimentare referitoare la Documente
care certifică identitatea și calitatea investitorilor: vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: persoană de contact ec. Havriș Cătălina
la nr. telefon: 0744.632.498, email office@
botosani.rosilva.ro. Puteţi accesa anunţul
publicat pe Site-ul Direcţiei Silvice Botoșani:
botosani.rosilva.ro, secțiunea informații utile
sau Site-ul RNP – Romsilva: rosilva.ro; publicitate anunţuri; vânzări active.
l Anunţ privind închirierea prin licitaţie
publică a unui spaţiu, proprietate publică a
Municipiului Galaţi, situat în clădirea - hală
agroalimentară, etaj 1, Piaţa Micro 20, str.
Furnaliștilor, nr. 9A. 1. Informaţii generale
privind autoritatea contractantă, în special

denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a
persoanei de contact: Municipiul Galaţi - cod
fiscal 3814810, str. Domnească, nr. 54, tel:
0236.307.718, fax: 0236.461.460, e-mail:
contracte.teren@primariagalati.ro. 2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în
special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie supus închirierii: Spaţiu, situat
în Municipiul Galaţi, în clădirea - hală agroalimentară, etaj 1, Piaţa Micro 20, strada
Furnaliștilor nr. 9A, judeţul Galaţi, în suprafaţă de 205 mp, aparţinând domeniului
public al Municipiului Galaţi, nr. cadastral
105047-C1, cu destinaţia activităţi de
recreere, sală de fitness. Închirierea se face
conform O.U.G. 57/2019 și conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 18/27.01.2022. 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se
regăsesc în caietul de sarcini: 3.1. Modalitatea
sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire: documentaţia de
atribuire se poate ridica de la sediul Municipiului Galaţi; 3.2 Denumirea și adresa serviciului/ compartimentului din cadrul
autorităţii contractante, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de
atribuire: Serviciul Închirieri terenuri, Municipiul Galaţi, strada Domnească nr. 54,
judeţul Galaţi; 3.3. Costul și condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde
este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 50 de
lei, se poate achita cu numerar la casieria
Municipiului Galaţi; 3.4. Data limită pentru
solicitarea clarificărilor: 25.03.2022. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data limită de
depunere a ofertelor: 04.04.2022, ora 13.00;
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Municipiul Galaţi, Registratura Generală,
strada Domnească nr. 54, judeţul Galaţi; 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: un exemplar. 5. Data și locul la
care se va desfășura ședinţa publică de
deschidere a ofertelor: 07.04.2022, ora 15.30,
la sediul Municipiului Galaţi, localitatea
Galaţi, strada Domnească nr. 54, judeţul
Galaţi. 6. Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a
instanţei competente în soluţionarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Municipiului Galaţi,
localitatea Galaţi, strada Brăilei nr. 153,
judeţul Galaţi, telefon: 0236.412130, fax:
02364.60331, e-mail: tr-galaţi-comunicare@
just.ro. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 11.03.2022.
l 1.Informaţii generale privind concedentul,
în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax și/sau adresa de
e-mail ale persoanei de contact: Spitalul
Clinic Județean de Urgență Craiova, municipiul Craiova, strada Tabaci, nr.1, județul Dolj,
telefon/fax 0251.502.200, e-mail: oficiuljuridicdolj@yahoo.com, cod fiscal 5002142. 2.
Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat: Spațiul
în suprafață de 270,71mp, destinat pentru
servicii de spălătorie și curățătorie lenjerie, se
află în incinta Spitalul Clinic Județean de
Urgență Craiova, cu sediul în municipiul
Craiova, strada Tabaci, nr.1, județul Dolj,
conform caietului de sarcini, ce aparține
domeniului public al Consiliului Județean
Dolj și aflat în administrarea Spitalului Clinic
Județean de Urgență Craiova, județul Dolj,
conform HCJ 214/29.09.2021 și
270/25.11.2021 și temeiului legal: OUG
57/03.07.2019, art.332-333. 3.Informaţii
privind documentaţia de atribuire: se regăsesc
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în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau
modalităţile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul
instituției, Biroul Juridic. 3.2. Denumirea și
adresa serviciului /compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de
atribuire: Se poate obține de la Biroul Juridic
din cadrul Spitalului Clinic Județean de
Urgență Craiova, municipiul Craiova, strada
Tabaci nr.1, județul Dolj. 3.3.Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 100Lei/exemplar, se
achită fie prin virament în contul autorităţii
contractante: RO44TREZ 29120F330800
XXXX- deschis la Trezoreria Craiova sau
numerar la casieria instituției. 3.4.Dată limită
privind solicitarea clarificărilor: 29.03.2022,
ora 10.00. 4.Informaţii privind ofertele:
4.1.Data limită de depunere a ofertelor:
07.04.2022, ora 15.00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, Municipiul
Craiova, Biroul Juridic, strada Tabaci nr.1,
județul Dolj. 4.3.Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun
într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior. 5. Data și
locul la care se va desfășura sedinţa publică
de deschidere a ofertelor: 11.04.2022, ora
12.00, Spitalul Clinic Județean de Urgență
Craiova, Municipiul Craiova, strada Tabaci,
nr.1, județul Dolj. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon, telefax și/sau adresa de
e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanţei: Secția de Contencios
Administrativ a Tribunalului Dolj, Craiova,
Strada Brestei, nr.12, județul Dolj, telefon/fax
0251.410.140, e-mail: registraturaacte.dj@
just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 09.03.2022.
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l Anunţ licitaţie publică Concesiune pășunea
alpină Brătila: În conformitate cu prevederile
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
având statut de unitate administrativ teritorială - persoană juridică de drept public, identificată prin CIF 4971960, cu sediul în comuna
Domnești, str. Constantin Brancoveanu nr. 2,
judeţul Argeș, telefon: 0248/269942,
fax:0248/269952, email: primariadomnesti@
yahoo.com face cunoscut că în data de
14.04.2022, orele 10:00, în sala de ședinţe a
Consiliului Local Domnești, va avea loc licitaţia publică în vederea concesiunii unor terenuri aflate în proprietatea Comunei Domnești,
judeţul Argeș. Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: Pășunea alpină
,,Brătila“, înscrisă și neînscrisă în Cartea
Funciară, în suprafaţă de 754,8933 ha, amplasată pe raza U.A.T. Nucșoara și Rucăr, aflată în
proprietatea publică a comunei Domnești,
judeţul Argeș, concesiune aprobată prin H.C.L.
Domnești nr. 10 din 02 martie 2022 și conform
O.U.G. nr. 57/2019. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. Modalitatea sau modalităţile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire: la
cerere, de la sediul instituţiei, birou Secretariat.
Denumirea și datele de contact ale serviciului /
compartimentului din cadrul instituției de la
care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Secretariatul Primăriei
Comunei Domnești, str. Constantin Brâncoveanu nr. 2, comuna Domnești, judeţul Argeș,
tel. 0248269942, fax 0248269952. Costul și
condițiile de plată pentru obținerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 200 lei/exemplar, se achită la casieria
Primăriei comunei Domnești, judeţul Argeș.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
29/03/2022, ora 14:00. Informații privind ofertele: Oferta va conţine un plic exterior pentru
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documentaţia de calificare și un plic interior cu
oferta financiară. Data-limită de depunere a
ofertelor: 12/04/2022, ora 14:00. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Secretariatul Primăriei
Comunei Domnești, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 2, comuna Domnești, judeţul Argeș,
tel. 0248269942, fax 0248269952. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
un exemplar original. Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 14/04/2022, ora 10:00. La sediul
Primăriei Comunei Domnești, comuna
Domnești, str. Constantin Brâncoveanu nr. 2,
et. 1, sala de ședinţe a Consiliului Local
Domnești, judeţul Argeș. Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale
instanței competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Tribunalul Argeș, Secţia Contencios administrativ și Fiscal, mun. Pitești, bd. I.C. Brătianu
nr. 7, judeţul Argeș, tel. 0248216599, fax
0248212410, e-mail: tr-arges@just.ro
l 1.Informații generale privind concedentul, în
special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa
de e-mail, persoană de contact: Primăria
Comunei Morteni, Str. Principală nr.1127,
județul Dâmbovița, telefon/fax 0245/242.714,
e-mail: primariamorteni2016@yahoo.com, cod
fiscal 4344589. 2.Informații generale privind
obiectul concesiunii, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: teren extravilan în suprafață
totală de 210Ha, categoria de folosință
-pășune/pajiști, CF nr.73138, CF nr. 73150, CF
nr. 73148, CF nr. 73145, CF nr. 73141, CF nr.
73149, CF nr. 73143, CF nr. 73146, CF nr.
73147, aparținând domeniului public al
Comunei Morteni, conform H.C.L. nr.
11/14.03.2022 și temeiului legal O.U.G. nr.
57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin
care persoanele interesate pot intra în posesia
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unui exemplar al documentației de atribuire:
prin solicitare scrisă de la sediul Primăriei
Comunei Morteni. 3.2.Denumirea și adresa
serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Compartiment Contabilitate-Achiziții Publice,
Primăria Comunei Morteni, Str.Principală
nr.1127, județul Dâmbovița. 3.3.Costul și
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul: gratuit.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
29.03.2022, ora 14.00. 4. Informaţii privind
ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 08.04.2022, ora 10.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei
Comunei Morteni, Str.Principală nr. 1127,
județul Dâmbovița. 4.3.Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original și 1 exemplar copie. 5.Data și locul
la care se va desfășura sedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 08.04.2022, ora 13.00,
Primăriei Comunei Morteni, Str.Principală nr.
1127, județul Dâmbovița, Sala de Ședințe. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail ale instanţei competente
în soluţionarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanţei: Secția de Contencios
Administrativ a Tribunalului Dâmbovița,
municipiul Târgoviște, Str.Calea București nr.3,
județul Dâmbovița, telefon 0245/612.344, fax
0245/216.622, e-mail: tb-dambovita-reg@just.
ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie
către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
16.03.2022.

PIERDERI
l Se declară pierdută și nulă Legitimație de
serviciu seria CI, nr.20198, eliberată de Penitenciarul Craiova pe numele Nicuț Doru
Mădălin.
l Se declară pierdută și nulă Legitimație de
serviciu seria CI, nr.19909, eliberată de Penitenciarul Craiova pe numele Sărăcin
Andrei-Lucian.
l Pierdut Legitimație de Învoire Academia
de Politie, pe numele Pitulică Alin Gabriel, o
declar nulă.
l Pierdut Legitimație de Învoire Academia
de Politie, pe numele Chiru Raul-Andrei, o
declar nulă.
l Pierdut Certificat de Inregistrare emis de
Oficiul Registrului Comertului din Bistrita al
Pocol N. Dan-Adrian Persoana Fizica Autorizata, cu sediul social in localitatea Lusca, nr.
37, judetul Bistrita-Nasaud, Numar de ordine
in Registrul Comertului Bistrita
F/06/195/2017, Cod Unic de Inregistrare
37220854. Il declar nul.
l Societatea Petricii S.R.L., cu sediul Gherla,
Str. Hășdăţii, nr. 65, județ Cluj, înmatriculată
la ORCT CJ sub nr. J12/3541/1993, CUI:
4815252, declară pierdute următoarele documente: 1.Certificat de înregistrare nr.
B1187365, emis de ORCT CJ la 28.02.2008;
2.Certificat constatator emis de ORCT CJ la
29.02.2008 (în baza declarației model 2
nr.7004 din 14.02.2008 pentru activitate la
terți); 3.Certificat constatator emis de ORCT
CJ la 29.02.2008 (în baza declarației model 2
nr.7004 din 14.02.2008 pentru activitate la
sediu) și 4.Certificat constatator emis de
ORCT CJ la 21.03.2007 (în baza declarației
model 2 nr.17927 din 14.03.2007 pentru activitate la punct de lucru din Gherla, strada
Hășdății, nr.65, județ Cluj).

