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OFERTE SERVICIU
l Amrita Com SRL, Mun. Braşov str. Traian 
nr. 18, Jud. Braşov, J8/1585/1997, CUI 
10010346 angajează 9 ajutor bucătar, COD 
COR 941101, 2 lucrători bucătărie spălători 
vase mari, COD COR 941201, 1 manipulant 
marfă, COD COR 933303. Rugăm CV la hr@
cityfood.ro

l S.C.Oktay Lojistik S.R.L. organizează în 
data de 20.08.2022, ora 10.00, concurs în 
vederea ocupării postului de administrator 
cod COR 515104. Pentru detali telefon: 
0725.247.539.

l Fundația Județeană pentru Tineret Timiş 
-FITT, cu sediul social în județul Timiş, 
municipiul Timişoara, strada Arieş nr.19, 
înregistrata cu RO5016520, angajează: 
Facilitator dezvoltare comunitară cod 
COR-341204 -2 posturi; Organizator de 
producție cod COR-265433 -2 posturi. 
Pentru CV, la adresa de e-mail: igen92241g-
mail.com

l SC Maxx Music Prod SRL, cu sediul în 
Ploieşti, str.Bobâlna, nr.88, anunță vacan-
tarea următoarelor posturi: 1 electrician, 1 
bucătar, 3 cameriste hotel. CV-urile se vor 
depune pe adresa de mail workinghands.
recruit@gmail.com

l SC Icco Facility Management SRL, 
persoană juridică având sediul social în 
Municipiul Braşov, strada Tudor Arghezi, 
nr.3, jud.Braşov, România, angajează 
Lăcătuş montator (COR 721411), Fierar 
betonist (COR 711402), Faianțar (COR 
712201), Dulgher (Exclusiv restaurator) 
(COR 711501), Zidar pietrar (COR 711203), 
Izolator Hidrofug (COR 712403), Montatori 
pereți şi plafoane din gips-carton (COR 
712406), Zugrav (COR 713102), Maistru 
construcții civile, industriale şi agricole 
(COR 311201), având studii medii, vorbitori 
de limba engleză, nivel conversațional. 
CV-urile pot fi transmise pe e-mail pe 
adresa: delia.serafim@moveos.ro. Selecția 
candidaților se va desfăşura în data de 
26.08.2022, la sediul societății. Pentru 
detalii apelați 0732.530.469.

l Casa Oamenilor de Știință, unitate reînfi-
ințată prin HG. 347/1990 cu finanțare de la 
bugetul statului, subordonată Academiei 
Române, organizează, pentru punctul de 
lucru din Piața Lahovari, nr.9, Sector 1, 
Bucureşti în condițiile Regulamentului- 
cadru de organizare şi desfăşurare a 
concursului pentru ocuparea unui post 
vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcțiilor contractuale în cadrul unității 
Casa Oamenilor de Stiință– Clubul Oame-
nilor de Știință, concursuri, pentru 
ocuparea cu normă întreagă şi  durată 
nedeterminată a 2 posturi contractual 
vacante: •1 post Referent de specialitate IA 
(S); •1 post Muncitor calificat I/ Bufetier. 
Condițiile specifice necesare în vederea 
participării la concurs pentru postul Refe-
rent de specialitate IA (S) –probă scrisă şi 
interviu: -studii superioare economice de 
lungă durată, absolvite cu licență; -vechime 
minimă în domeniul financiar- contabil de 3 
ani; -vechime în muncă în instituții publice 
constituie un avantaj; -să posede cunoş-
tințe temeinice în ceea ce priveşte sistemul 
organizatoric şi financiar-contabil; -să 
posede cunoştinte solide în ceea ce 
priveşte legislația în vigoare privind dome-
niul financiar-contabil al instituțiilor publice 
şi a aplicatiei FOREXEBUG; -să probeze o 
bună cunoaştere a contabilității compute-
rizate; -să probeze cunoştinte/ competențe 
de operare PC, programul Microsoft Office 
(Word, Excel). Condițiile specifice necesare 
în vederea participării la concurs pentru 
postul de Muncitor calificat I/ Bufetier –
probă practică şi interviu: -studii generale/ 
medii şi calificare în domeniul alimentație 
publică; -vechime în specialitatea postului– 
1 an. 1. Afişarea anunțului detaliat la sediul 

unității Casa Oamenilor de Știință şi pe 
site-ul  http://www.cos-restaurant-bucu-
resti.ro/ se face în data de 17.08.2022. 2. 
Data limită până la care se pot depune 
personal actele pentru dosarul de concurs 
la sediul unității din Calea 13 Septembrie, 
nr.13, Sector 5, Bucureşti, este 31.08.2022 
ora 14.00. 3. Etapa I –selecție dosare– 
01.09.2022, ora 15.00. 4. Etapa II –Proba 
scrisă/ practică– 14.09.2022: -Pentru 
postul Referent de specialitate IA (S)– ora 
10.00; -Pentru postul de Muncitor calificat 
I – Bufetier – ora 13.00. 5. Etapa III –Inter-
viul– 20.09.2022: -Pentru postul Referent 
de specialitate IA (S) –ora 10.00; -Pentru 
postul de Muncitor calificat I –Bufetier– 
ora 12.00. Secretariatul comisiei de 
concurs între orele 09.00-14.00 zi lucră-
toare este asigurat de către Macovei 
Rebeca şi Dobre Doina, tel. 021.318.24.40, 
021.318.81.06/ interior 2708, e-mail 
rebeca.macovei@acad.ro. Anunțul detaliat 
se va afişa la sediul unității Casa Oamenilor 
de Știință /Clubul Oamenilor de Știință şi pe 
site-ul http://www.cos-restaurant-bucu-
resti.ro/

DISPARIȚII
l Negruță Dorel din Iaşi, Str. Bălcescu nr.5, 
anunță dispariț ia fratelui Negruță 
Constantin, cu ultimul domiciliu cunoscut 
în Iaşi, Str. Ciurchi nr. 117A, bl. F8, ap.15, 
CNP 1550811226744 şi deschiderea proce-
durii de declarare a morții, cu invitația ca 
orice persoană să comunice datele pe care 
le cunoaşte în legătură cu cel dispărut la nr. 
0755.333.063.

CITAȚII
l Dl. Stancu Constantin Laurentiu este 
chemat in data de 02.09.2022 la Judeca-
toria Pitesti, in dosarul nr. 5946/280/2022.  

DIVERSE
l Numita Marica Cristina Elena anunță că 
în cauza ce formează obiectul dosarului nr. 
7153/288/2022, înregistrat pe rolul Jude-
cătoriei Rm. Vâlcea, a fost începută proce-
dura declarării judecătoreşti a morții 
numitului Pochescu Ion Irinel, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Rm. Vâlcea, str. Dr. 
Hacman, nr. 7, Bl. 28, Sc E, Ap. 5, județul 
Vâlcea şi invită orice persoană să comunice 
instanței datele pe care le cunoaşte în 
legătură cu cel dispărut.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL 
reprezentată prin asociat coordonator 
Liscan Aurel, în calitate de lichidator judi-
ciar al Vending Expert SRL desemnat prin 
Încheierea de şedință din data de 
09.08.2022, pronunțată de Tribunalul 
Bucureşti - Secția a VII -a Civilă,  în dosar nr. 
19103/3/2022, notificã deschiderea fali-
mentului prin procedură simplificată 
prevazută de Legea nr. 85/2014  împotriva 
Vending Expert SRL, cu sediul social în 
Bucureşti, Sectorul 6, B-dul Ceahlăul, Nr. 
16, Bloc 84, Scara 3, Etaj 4, Ap. 117, Cod de 
identificare fiscală 20847680, Număr de 
o r d i n e  î n  r e g i s t r u l  c o m e r ț u l u i : 
J40/1717/2007.  Persoanele fizice şi juridice 
care înregistrează un drept de creanță 
împotriva Vending Expert SRL vor formula 
declarație de creanță care va fi inregistrată 
la grefa Tribunalul Bucureşti - Secția a VII-a 
C iv i lă ,  cu refer i re la  dosarul  nr. 
19103/3/2022, în urmatoarele condiții: a) 
termenul limită pentru înregistrarea cererii 
de admitere a creanțelor în tabelul crean-
țelor  20.09.2022; b) termenul limita pentru 
verificarea creanțelor, intocmirea, afişarea 
şi comunicarea tabelului preliminar al 
creanțelor 27.09.2022; c) termenul limita 
pentru definitivarea tabelului creanțelor la 
11.10.2022; d) data primei şedințe a 
adunarii generale a creditorilor 04.10.2022, 
ora 14.00; e) adunarea generală a asocia-
ților Vending Expert SRL la data de 

30.08.2022, ora 14.00 la sediul lichidato-
rului judiciar.

l Lichidatorul judiciar Dinu, Urse Si Asoci-
atii SPRL notifica creditorii cu privire la 
deschiderea procedurii simplificate a insol-
ventei prevazuta de Legea nr. 85/2014, 
impotriva debitoarei Complex Crista Gold 
SRL cu sediul in loc. Pucioasa, B-dul Tranda-
firilor nr. 30, jud. Dambovita, având numar 
de inregistrare J15/465/2018, codul unic de 
înregis trare 3925596 4, in dosarul 
23691/120/2022 aflat pe rolul Tribunalului 
Dambovita, Sectia a II-a Civila de Contencios 
Administrativ si Fiscal. Termenul limita de 
depunere de catre creditori, a opozitiilor la 
incheierea de deschidere a procedurii- 10 
zile de la primirea notificarii, precum si 
termenul de solutionarea a opozitiilor -10 
zile de la expirarea termenului de depunere 
a acestora. Termenul limita pentru inregis-
trarea cererii de admitere a creantelor 
asupra averii debitorului – 16.09.2022, 
termenul de verificare a creantelor, de 
intocmire si publicare in BPI a tabelului 
preliminar de creante –26.09.2022, 
termenul de definitivare a tabelului crean-
telor –21.10.2022, data primei sedinte a 
adunarii creditorilor – 30.09.2022, ce va 
avea loc la sediul lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, str. Petru Rares nr. 12, C2, parter, 
sector 1. Urmatorul termen de judecata a 
fost fixat pentru data de 31.10.2022. Pentru 
relatii: 021.318.74.25.

l În conformitate cu prevederile art.4 
alin.2 din Legea nr.217 din 14 noiembrie 
2019, privind întreținerea animalelor de 
serviciu scoase din funcțiune sau declasate 
care aparțin instituțiilor şi structurilor 
publice din România, Inspectoratul de 
Poliție Județean Timiş cedează cu titlu 
gratuit către persoane fizice sau juridice, în 
urma unei solicitări scrise, un câine de 
serviciu din rasa Malinois, sex masculin, 
născut la data de 21.12.2012. Persoanele 
interesate pot transmite solicitarea scrisă 
pe adresa de e-mail: achizitii@tm.politiaro-
mana.ro sau la fax nr.0256.402.223 până la 
data de 12.09.2022, ora 12.00. Informații 
suplimentare pot fi obținute la sediul 
Inspectoratului de Poliție Județean din Timi-
şoara, Bvd. Take Ionescu nr. 44-46 -Serviciul 
Logistic sau la tel.0256.402.293, agent prin-
cipal de poliție Toma Alina.

l Unitatea Administrativ-Teritorială Grăni-
ceri, din județul Arad, anunță publicarea 
documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele cadastrale nr.11, 14, 17, 
18, 24 începând cu data de 22.08.2022, pe o 
perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei 
Grăniceri, conform art.14 alin.(1) şi (2) din 
Legea cadastrului şi a publicității imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Cererile de rectifi-
care ale documentelor tehnice vor putea fi 
depuse de către proprietarii, posesorii sau 
alți deținători, la sediul Primăriei şi pe site-ul 
Agenției Naționale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară.

l SCP Falimvest SPRL, desemnat adminis-
trator judiciar prin Încheierea civilă nr.167, 
pronunțată în şedința din 04.08.2022, în 
dosarul nr.2127/108/2022, aflat pe rolul 
Tribunalului Arad, Secția Civilă, privind pe 
debitoarea S.C. Club Zozo S.R.L., cu sediul în 
localitatea Arad, strada Ioan Rusu Sirianu 
nr.2, ap.7, jud. Arad, anunță toți creditorii că 
față de această societate a fost deschisă 
procedura generală a insolvenței prevăzută 
de Legea nr. 85/2014, prin Încheierea civilă 
nr. 167/04.08.2022. Potrivit prevederilor 
art.100, alin.1, lit.b din Legea nr. 85/2014, 
termenul-limită pentru înregistrarea crean-
țelor se împlineşte la data de 22.09.2022. 
Termenul de verificare a creanțelor şi întoc-
mire a tabelului preliminar al creanțelor este 
fixat pentru data de 06.10.2022. Termenul 
de definitivare a tabelului creanțelor este 
fixat pe 20.10.2022. Vă aducem la cunoş-
tință că nedepunerea cererii de creanță în 

termenul menționat atrage incidența preve-
derilor art.114 din Legea nr.85/2014.

l SCP Falimvest SPRL, desemnat adminis-
trator judiciar prin Încheierea civilă nr.864 
pronunțată în şedința din 10.08.2022, în 
dosarul nr. 1919/100/2022, aflat pe rolul 
Tribunalului Arad, Secția Civilă, privind pe 
debitoarea S.C. Patiseria Tejeci S.R.L., cu 
sediul în localitatea Baia Mare, strada Tran-
silvaniei nr.8, parter, spațiul comercial II, jud.
Maramureş, anunță toți creditorii că față de 
această societate a fost deschisă procedura 
generală a insolvenței prevăzută de Legea 
nr.85/2014, prin Încheierea civilă nr. 
864/10.08.2022. Potrivit prevederilor 
art.100, alin.1, lit. b din Legea nr. 85/2014, 
termenul-limită pentru înregistrarea crean-
țelor se împlineşte la data de 26.09.2022. 
Termenul de verificare a creanțelor şi întoc-
mire a tabelului preliminar al creanțelor este 
fixat pentru data de 17.10.2022. Termenul 
de definitivare a tabelului creanțelor este 
fixat pe 11.11.2022. Vă aducem la cunoş-
tință că nedepunerea cererii de creanță în 
termenul menționat atrage incidența preve-
derilor art. 114 din Legea nr.85/2014.

l Ministerul Apărării Naționale, prin UM 
02550 Bucureşti, în calitate de Autoritate 
Contractantă, lansează procedura compe-
tițională pentru atribuirea contractului de 
finanțare pentru realizarea proiectului de 
cercetare-dezvoltare: -Sistem inteligent de 
monitorizare a emisiilor radio. Finanțarea 
proiectului de cercetare-dezvoltare se face 
de la bugetul de stat -bugetul MapN -prin 
Planul Sectorial de Cercetare-Dezvoltare al 
Ministerului Apărării Naționale aferent 
perioadei 2022-2025. Procedura pentru 
atribuirea contractului de finanțare este 
procedura competițională „licitație 
restrânsă”, organizată în conformitate cu 
H.G.nr.1266/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind contrac-
tarea, finanțarea, monitorizarea şi evalu-
area proiectelor din planurile sectoriale de 
cercetare-dezvoltare. Ca urmare, potenți-
alii contractori interesați sunt invitați să 
comunice în scris catre UM 02550 Bucu-
reşti, în 10 zile calendaristice de la data 
publicării anunțului, interesul privind 
participarea la competiția de referință, 
însoțit de declarația de eligibilitate 
conform art.11 din H.G. nr. 1266/2004. 
Potențialii contractori interesați pot 
consulta condițiile de finanțare şi modul de 
realizare a contractului, elaborate de Auto-
ritatea Contractantă, la următoarele 
puncte de contact: adresa: Bd. Drumul 
Taberei nr.7-9, sector 6, Bucureşti, cod 
poştal 061418; telefon. fax: 021.319.58.26; 
e-mail: pscd@dpa.ro; persoană de contact: 
cpt. cdor. dr. ing. Marian Vatavu.

l Ministerul Apărării Naționale, prin UM 
02550 Bucureşti, în calitate de Autoritate 
Contractantă, lansează procedura compe-
tițională pentru atribuirea contractului de 
finanțare pentru realizarea proiectului de 

cercetare-dezvoltare: -Dezvoltarea unui 
satelit de mici dimensiuni pentru intercep-
tare şi localizarea semnalelor radio 
terestre. Finanțarea proiectului de cerceta-
re-dezvoltare se face de la bugetul de stat 
-bugetul MapN -prin Planul Sectorial de 
Cercetare -Dezvoltare al Ministerului 
Apărării Naționale aferent perioadei 2022-
2025. Procedura pentru atribuirea contrac-
tului de f inanțare este procedura 
competițională „licitație restrânsă”, organi-
zată în conformitate cu H.G.nr.1266/2004 
pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind contractarea, finanțarea, monitori-
zarea şi evaluarea proiectelor din planurile 
sectoriale de cercetare-dezvoltare. Ca 
urmare, potențialii contractori interesați 
sunt invitați să comunice în scris către UM 
02550 Bucureşti, în 10 zile calendaristice 
de la data publicării anunțului, interesul 
privind participarea la competiția de refe-
rință, însoțit de declarația de eligibilitate 
conform art. 11 din H.G. nr. 1266/2004. 
Potențialii contractori interesați pot 
consulta condițiile de finanțare şi modul de 
realizare a contractului, elaborate de Auto-
ritatea Contractantă, la următoarele 
puncte de contact: adresa: Bd. Drumul 
Taberei nr.7-9, sector 6, Bucureşti, cod 
poştal 061418; telefon. fax: 021.319.58.26; 
e-mail: pscd@dpa.ro; persoană de contact: 
cpt. cdor. dr. ing. Marian Vatavu.

l Ministerul Apărării Naționale, prin UM 
02550 Bucureşti, în calitate de Autoritate 
Contractantă, repetă procedura competiți-
onală pentru atribuirea contractului de 
finanțare pentru realizarea proiectului de 
cercetare-dezvoltare: Sistem tip exoschelet 
pentru augmentare umană. Finanțarea 
proiectului de cercetare-dezvoltare se face 
de la bugetul de stat -bugetul MapN -prin 
Planul Sectorial de Cercetare-Dezvoltare al 
Ministerului Apărării Naționale aferent 
perioadei 2022-2025. Procedura pentru 
atribuirea contractului de finanțare este 
procedura competițională „licitație 
restrânsă”, organizată în conformitate cu 
H.G.nr.1266/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind contrac-
tarea, finanțarea, monitorizarea şi evalu-
area proiectelor din planurile sectoriale de 
cercetare-dezvoltare. Ca urmare, potenți-
alii contractori interesați sunt invitați să 
comunice în scris către UM 02550 Bucu-
reşti, în 10 zile calendaristice de la data 
publicării anunțului, interesul privind 
participarea la competiția de referință, 
însoțit de declarația de eligibilitate 
conform art.11 din H.G.nr.1266/2004. 
Potențialii contractori interesați pot 
consulta condițiile de finanțare şi modul de 
realizare a contractului, elaborate de Auto-
ritatea Contractantă, la următoarele 
puncte de contact: adresa: Bd.Drumul 
Taberei nr.7-9, sector 6, Bucureşti, cod 
poştal 061418; telefon. fax: 021.319.58.26; 
e-mail: pscd@dpa.ro; persoană de contact: 
cpt. cdor. dr. ing. Marian Vatavu.
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ADUNARI GENERALE
l CONPET S.A. Convocator. Consiliul de 
Administraţie al „Conpet” S.A. societate 
administrată în sistem unitar, înfiinţată și 
funcţionând în conformitate cu legislaţia 
română aplicabilă, cu sediul social în 
Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, înregistrată 
la Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tr ibunalul  Prahova sub nr. 
J29/6/1991, cod de înregistrare fiscală RO 
1350020, având capitalul subscris și vărsat 
în sumă de 28.569.842,40 lei, denumită în 
continuare “Conpet” S.A. sau “Socie-
tatea”), în conformitate cu prevederile 
Legii societăţilor nr. 31/ 1990, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, 
ale O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, 
modificată și completată prin Legea nr. 
111/ 2016, ale Legii nr. 24/ 2017 privind 
emitenţii de instrumente financiare și 
operaţiuni de piaţă, ale Regulamentului 
A.S.F. nr. 5/ 2018 privind emitenţii de 
instrumente financiare și operaţiuni de 
piaţă, și ale altor acte aplicabile, precum și 
cu Actul Constitutiv al Societăţii, întrunit în 
ședinţa Consiliului de Administraţie din 
data 12.08.2022 Convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor (A.G.O.A.) 
pentru data de 20.09.2022, ora 10:00, la 
sediul Societăţii Conpet S.A. situat în Muni-
cipiul Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, 
judeţul Prahova, cu următoarea: Ordine de 
zi: 1. Alegerea unui secretar al Adunării 
Generale Ordinare a Ac ţ ionar i lor 
(A.G.O.A.). 2. Prezentarea Raportului admi-
nistratorilor privind activitatea pentru 
semestrul I 2022 (perioada ianuarie - iunie 
2022), întocmit în conformitate cu preve-
derile art. 223 din Regulamentul ASF nr. 5/ 
2018 și art. 55 din O.U.G. nr. 109/ 2011, 
însoţit de Situaţiile financiare la data și 
pentru perioada de șase luni încheiată la 30 
iunie 2022, întocmite în conformitate cu 
O.M.F.P. nr. 2844/ 2016 și cu Standardul 
Internaţional de Contabilitate 34 “Rapor-
tarea Financiară Interimară” și de Raportul 
auditorului financiar privind revizuirea 
situaţiilor financiare interimare, întocmit 
de firma de audit BDO Audit SRL. 3. Apro-
barea datei de înregistrare 18.10.2022 
propusă de Consiliul de Administraţie, cu 
ex date 17.10.2022. 4. Împuternicirea 
Președintelui ședinţei Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor pentru semnarea 
Hotărârii A.G.O.A. și a Directorului General 
pentru semnarea documentelor necesare 
efectuării formalităţilor la Oficiul Regis-
trului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Prahova privind înregistrarea administrato-
rilor și publicarea Hotărârii A.G.O.A. în 
Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, 
precum și pentru acordarea dreptului de a 
delega unei alte persoane din cadrul socie-
tăţii mandatul pentru efectuarea formalită-
ţilor mai sus menţionate. În cazul în care la 
data primei convocări a A.G.O.A., respectiv 
20.09.2022, ora 10:00, nu sunt îndeplinite 
condiţiile de cvorum/ validitate prevăzute 
de lege și de Actul Constitutiv pentru 
desfășurarea adunării generale, A.G.O.A. 
va avea loc în data de 21.09.2022, ora 
10:00 (a doua convocare), la sediul Socie-
tăţii din Municipiul Ploiești, str. Anul 1848, 
nr. 1-3, cu aceeași ordine de zi. La A.G.O.A. 
(prima convocare și a doua convocare) au 
dreptul să participe și să voteze doar acţio-
narii care sunt înregistraţi ca acţionari ai 
Societăţii “Conpet” S.A. la data de 
09.09.2022 (data de referinţă) în Registrul 
Acţionarilor Societăţii ţinut și eliberat de 
către Depozitarul Central S.A. Proiectul de 
hotărâre al A.G.O.A. și materialele de 
ședinţă sunt disponibile, atât în limba 
română cât și în limba engleză, pe pagina 
de internet a Societăţii la adresa www.
conpet.ro, secţiunea “Relaţia cu investi-
torii/ Documente A.G.A.”- A.G.O.A. din 
20.09.2022, începând cu data de 
19.08.2022, ora 08:00, precum și la sediul 
Societăţii (Biroul Secretariat C.A. și A.G.A.), 
începând cu data de 19.08.2022, în zilele 
lucrătoare, între orele 10:00 - 14:30. Acţio-
narii Societăţii pot obţine, la cerere, copii 
ale documentelor informative referitoare 
la punctele incluse pe ordinea de zi a 
A.G.O.A. Unul sau mai mulţi acţionari, 
reprezentând, individual sau împreună, cel 
puţin 5% din capitalul social al Societăţii, 
are/ au dreptul: 1) de a introduce puncte 
pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordi-
nare a Acţionarilor, cu condiţia ca fiecare 
punct să fie însoţit de o justificare sau de 
un proiect de hotărâre propus spre adop-

tare de adunarea generală, solicitările 
urmând a fi primite de către Societatea 
“Conpet” S.A. în termen de cel mult 15 zile 
de la data publicării convocării, respectiv 
până la data de 01.09.2022, ora 10:00. 2) 
de a prezenta proiecte de hotărâre pentru 
punctele incluse sau propuse spre a fi 
incluse pe ordinea de zi a adunării gene-
rale, solicitările urmând a fi primite de 
către Societatea “CONPET” S.A. în termen 
de cel mult 15 zile de la data publicării 
convocării, respectiv până la data de 
01.09.2022, ora 10:00. În cazul în care 
exercitarea dreptului de a introduce 
puncte pe ordinea de zi a adunării generale 
determină modificarea ordinii de zi din 
convocatorul publicat, Societatea va face 
toate demersurile necesare pentru republi-
carea convocatorului A.G.O.A. cuprinzând 
ordinea de zi completată/ revizuită înainte 
de data de referinţă 09.09.2022. În situaţia 
în care ordinea de zi a adunării generale va 
fi completată/ revizuită iar acţionarii nu 
transmit împuternicirile speciale și/ sau 
formularele de vot prin corespondenţă 
actualizate, împuternicirile speciale și 
formularele de vot prin corespondenţă 
transmise anterior completării/ revizuirii 
ordinii de zi vor fi luate în considerare doar 
pentru punctele din acestea care se regă-
sesc pe ordinea de zi completată/ revizuită. 
Solicitările privind introducerea unor 
puncte suplimentare pe ordinea de zi a 
A.G.O.A./ supunerea spre aprobare 
A.G.O.A. a unor proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse pe ordinea de zi 
sau pentru punctele solicitate a fi incluse 
pe ordinea de zi, însoţite de justificarea/ 
proiectele de hotărâre propuse spre adop-
tare de adunarea generală pentru punctele 
incluse sau propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a A.G.O.A., trebuie formulate 
în scris către Consiliul de Administraţie, cu 
respectarea termenelor sus-menţionate și 
vor fi transmise prin orice formă de servicii 
de curierat cu confirmare de primire, direct 
la sediul “Conpet” S.A., în Ploiești, str. Anul 
1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în plic închis, 
cu menţiunea “Biroul Secretariat C.A. și 
A.G.A. - Pentru Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor din data de 20.09.2022”, 
sau prin e-mail cu semnătură electronică 
extinsă încorporată conform Legii nr. 455/ 
2001 privind semnătura electronică, la 
adresa actionariat@conpet.ro. Acţionarii 
Societăţii, indiferent de cota de participare 
la capitalul social, au dreptul să adreseze 
întrebări în scris, în limba română sau în 
limba engleză, privind punctele de pe 
ordinea de zi a A.G.O.A., întrebările urmând 
a fi transmise la sediul Societăţii din 
Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. 
Prahova, prin orice formă de servicii de 
curierat cu confirmare de primire, direct la 
sediul “Conpet” S.A., în Ploiești, str. Anul 
1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în plic închis, 
cu menţiunea “Biroul Secretariat C.A. și 
A.G.A. - Pentru Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor din data de 20.09.2022” 
sau prin e-mail cu semnătură electronică 
extinsă încorporată conform Legii nr. 455/ 
2001 privind semnătura electronică, la 
adresa actionariat@conpet.ro, până la 
data de 12.09.2022, ora 10:00. Pentru 
identificarea acţionarului persoană fizică, 
sau, după caz, a reprezentantului legal al 
acţionarului persoană juridică sau entitate 
fără personalitate juridică, care adresează 
întrebări sau care face propuneri pentru 
completarea ordinii de zi sau propune 
proiecte de hotărâri, aceștia vor anexa 
solicitării respective și copii ale documen-
telor care să le ateste identitatea. Răspun-
surile la întrebările adresate vor fi publicate 
pe pagina de web a Societăţii, la adresa 
www.conpet.ro, secţiunea “Relaţia cu 
investitorii - Informaţii tranzacţionare - 
Întrebări frecvente” precum și în secţiunea 
“Relaţia cu investitorii/ Documente A.G.A.” 
- A.G.O.A. din 20.09.2022. La A.G.O.A. pot 
participa și vota numai acţionarii înregis-
traţi la data de referinţă 09.09.2022, 
personal sau prin reprezentanţi, în baza 
unei împuterniciri speciale sau generale, 
conform dispoziţiilor legale. Formularul de 
împuternicire specială și împuternicire 
generală vor fi disponibile începând cu data 
de 19.08.2022, ora 08:00, în limba română 
și în limba engleză, în format electronic pe 
pagina de web a acesteia, la adresa www.
conpet.ro secţiunea “Relaţia cu investitorii/ 
Documente A.G.A.” - A .G.O.A. din 
20.09.2022, și la sediul Societăţii, Biroul 
Secretariat C.A. și A.G.A., începând cu data 
de 19.08.2022, în zilele lucrătoare, între 

orele 10:00 - 14:30. Împuternicirea specială 
va conţine modalitatea de identificare a 
calităţii de acţionar și numărul de acţiuni 
deţinute, precum și instrucţiuni specifice 
de vot, cu precizarea clară a opţiunii de vot 
“pentru” sau “împotrivă” pentru fiecare 
punct supus aprobării inclus pe ordinea de 
zi a A.G.O.A. Poziţia de “abţinere” adoptată 
de un acţionar cu privire la punctele 
înscrise pe ordinea de zi ale adunării gene-
rale a acţionarilor nu reprezintă un vot 
exprimat. Formularul de împuternicire 
specială va fi actualizat de către Societate 
dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea 
de zi a A.G.O.A. În situaţia discutării în 
cadrul A.G.O.A., în conformitate cu preve-
derile legale, a unor puncte neincluse pe 
ordinea de zi publicată, împuternicitul 
poate vota pe marginea acestora conform 
interesului acţionarului reprezentat. Acţio-
narul poate acorda împuternicire generală 
valabilă pentru o perioadă care nu va 
depăși 3 ani, permiţând reprezentantului 
său a vota în toate aspectele aflate în 
dezbaterea adunărilor generale ale acţio-
narilor a unuia sau mai multor emitenţi 
identificaţi în împuternicire, în mod indivi-
dual sau printr-o formulare generică referi-
toare la o anumită categorie de emitenţi, 
inclusiv în ceea ce privește acte de dispo-
ziţie. Împuternicirea generală va putea fi 
acordată de acţionar, în calitate de client, 
doar unui intermediar definit conform 
prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din 
Legea nr. 24/ 2017 privind emitenţii de 
instrumente financiare și operaţiuni de 
piaţă, sau unui avocat. Împuternicirea 
specială în original, semnată și, după caz, 
ștampilată, precum și împuternicirea gene-
rală semnată, înainte de prima ei utilizare, 
în copie, cuprinzând menţiunea conformi-
tăţii cu originalul sub semnătura reprezen-
tantului legal și însoţită de o declaraţie pe 
propria răspundere în original semnată și, 
după caz, ștampilată, dată de reprezen-
tantul legal al intermediarului sau de 
avocatul care a primit împuternicirea de 
reprezentare prin împuternicire generală, 
din care să reiasă că împuternicirea este 
acordată de respectivul acţionar, în calitate 
de client, intermediarului sau, după caz, 
avocatului și că împuternicirea este 
semnată de acţionar, inclusiv prin atașare 
de semnătură electronică extinsă, dacă 
este cazul, precum și mandatul primit prin 
Ordin al Ministrului Energiei pentru partici-
parea reprezentatului statului în Adunarea 
Generală a Acţionarilor, în original, vor fi 
depuse, în limba română sau în limba 
engleză, la sediul “Conpet” S.A., în Ploiești, 
str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, cu 
minim 24 ore înainte de adunare, respectiv 
până la data de 19.09.2022, ora 10:00, în 
plic închis, cu menţiunea: “Biroul Secreta-
riat C.A. și A.G.A. - Pentru Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor din data de 
20.09.2022”, sau se pot transmite cu 
semnătura electronică extinsă încorporată 
conform prevederilor Legii nr. 455/ 2001 
privind semnătura electronică, până la 

aceeași dată și oră antemenţionate, pe 
adresa de e-mail: actionariat@conpet.ro, 
sub sancţiunea prevăzută de art. 125 alin. 
(3) din Legea nr. 31/ 1990 privind societă-
ţile, cu modificările și completările ulteri-
oare. În cazul în care reprezentantul 
acţionarului/ acţionarilor este o instituţie 
de credit care prestează servicii de 
custodie, aceasta poate participa și vota în 
cadrul A.G.O.A., în condiţiile în care 
prezintă Societăţii, până la data de 
19.09.2022, ora 10:00, în original, o decla-
raţie pe propria răspundere, semnată și 
după caz, ștampilată, de reprezentantul 
legal al instituţiei de credit, în care se preci-
zează în clar, numele/ denumirea acţiona-
rului în numele căruia instituţia de credit 
participă și votează în cadrul A.G.O.A., 
precum și faptul că instituţia de credit 
prestează servicii de custodie pentru 
respectivul acţionar pe baza instrucţiunilor 
de vot primite prin mijloace electronice de 
comunicare, fără a mai fi necesară întoc-
mirea unei împuterniciri speciale sau 
generale de către acţionar. Custodele 
votează în adunarea generală a acţionarilor 
exclusiv în conformitate și în limita instruc-
ţiunilor primite de la clienţii săi având cali-
tatea de acţionari la data de referinţă de 
09.09.2022. Acţionarii înregistraţi la data 
de referinţă au posibilitatea de a vota prin 
corespondenţă, înainte de A.G.O.A., prin 
utilizarea formularului de vot prin cores-
pondenţă, disponibil începând cu data de 
19.08.2022, ora 08:00, în limba română și 
în limba engleză, în format electronic pe 
pagina de web a acesteia, la adresa www.
conpet.ro secţiunea “Relaţia cu investitorii/ 
Documente A.G.A.” - A .G.O.A. din 
20.09.2022, precum și la sediul Societăţii, 
Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., începând 
cu data de 19.08.2022, în zilele lucrătoare, 
între orele 10:00 - 14:30. Formularele de 
vot prin corespondenţă trebuie comple-
tate și semnate de către acţionari persoane 
fizice și însoţite de copia actului de identi-
tate al acţionarului semnat conform cu 
originalul de către titularul actului de iden-
titate/ completate și semnate de către 
reprezentantul legal al acţionarului 
persoană juridică, însoţite de documentul 
oficial care îi atestă calitatea de reprezen-
tant legal. Calitatea de acţionar, precum și, 
în cazul acţionarilor persoane juridice sau 
al entităţilor fără personalitate juridică, 
calitatea de reprezentant legal se constată 
în baza listei acţionarilor de la data de refe-
rinţă/ de înregistrare, primită de Societate 
de la Depozitarul Central S.A. sau, după 
caz, pentru date diferite de data de refe-
rinţă/ de înregistrare, pe baza următoa-
relor documente prezentate Societăţii de 
către acţionar, emise de Depozitarul 
Central S.A., sau de către participanţii defi-
niţi conform legislaţiei privind piaţa de 
capital, care furnizează servicii de custodie: 
a) extrasul de cont din care rezultă cali-
tatea de acţionar și numărul de acţiuni 
deţinute; b) documente care atestă 
înscrierea informaţiei privind reprezen-

tantul legal la Depozitarul Central S.A./ 
respectivii participanţi. În cazul în care 
datele privind calitatea de reprezentant 
legal nu au fost actualizate la Depozitarul 
Central de către acţionarul persoană juri-
dică până la data de referinţă, dovada de 
reprezentant legal se face pe baza unui 
certificat constatator eliberat de Oficiul 
Registrului Comerţului, în original sau în 
copie conformă cu originalul, sau orice alt 
document emis de către o autoritate 
competentă din statul în care acţionarul 
este înmatriculat legal și care atestă cali-
tatea de reprezentant legal, emis cu cel 
mult 3 luni înainte de data publicării convo-
catorului. Documentele care atestă cali-
tatea de reprezentant legal, întocmite 
într-o limbă străină, alta decât limba 
engleză, vor fi însoţite de o traducere reali-
zată de un traducător autorizat în limba 
română sau în limba engleză. Nu este 
necesară legalizarea sau apostilarea docu-
mentelor care atestă calitatea de reprezen-
tant legal al acţionarului. Formularele de 
vot prin corespondenţă, însoţite de docu-
mentele legale, vor trebui transmise în 
original, în limba română sau în limba 
engleză, prin orice formă de servicii de 
curierat cu confirmare de primire, direct la 
sediul “Conpet” S.A., în Ploiești, str. Anul 
1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în plic închis, 
cu menţiunea “Biroul Secretariat C.A. și 
A.G.A. - Pentru Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor din data de 20.09.2022” 
sau prin e-mail cu semnătură electronică 
extinsă încorporată conform Legii nr. 455/ 
2001 privind semnătura electronică, la 
adresa actionariat@conpet.ro, până la 
data de 19.09.2022, ora 10:00. Formularele 
de vot prin corespondenţă/ împuternicirile 
speciale sau generale (împreună cu docu-
mentele însoţitoare solicitate) care nu sunt 
primite la sediul Societăţii în termenele 
indicate, respectiv până la data de 
19.08.2022, ora 10:00, nu vor fi luate în 
calcul pentru determinarea cvorumului și 
majorităţii în A.G.O.A. Regulile stabilite prin 
prezentul convocator, pentru organizarea 
ședinţei A.G.O.A., din data de 20.09.2022 
(prima convocare)/ 21.09.2022 (a doua 
convocare) vor fi completate de prevede-
rile legale aplicabile întreprinderilor 
publice ale căror acţiuni sunt tranzacţio-
nate pe piaţa valorilor mobiliare.  Infor-
maţii suplimentare se pot obţine la sediul 
“Conpet” S.A. din Ploiești, str. Anul 1848, 
nr. 1 - 3, Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., 
tel. 0244.401.360 int. 2655, 2579, fax 
0244.516.451, între orele 08:00 - 14:30, 
e-mail: actionariat@conpet.ro. Președin-
tele Consiliului de Administraţie, Cristian - 
Florin Gheorghe.

l CONPET S.A. Convocator. Consiliul de 
Administraţie al „Conpet” S.A. societate 
administrată în sistem unitar, înfiinţată și 
funcţionând în conformitate cu legislaţia 
română aplicabilă, cu sediul social în 
Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, înregistrată 
la Oficiul Registrului Comerţului de pe 

Debitorul DACOLE SERVICE SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar DINU, URSE SI ASOCIATII S.P.R.L., 
scoate la vanzare urmatoarele terenuri aflate in proprietatea debitoare, respectiv: 

Nr.crt. Tip teren Suprafata (mp) Adresa Pret

1 Intravilan 15.200 T60, Parcela 1133/2, pct. 

Oboare, jud. Dambovita

36.480 euro exclusiv TVA

2 Intravilan 10.000 Moroeni, jud. Dambovita 24.000 euro exclusiv TVA

3 Extravilan 43.400 Moroeni, jud. Dambovita 268.440 euro exclusiv TVA

4 Extravilan 31.600 Moroeni, jud. Dambovita 208.560 euro exclusiv TVA

5 Extravilan 22.300 Moroeni, jud. Dambovita 147.180 euro exclusiv TVA

6 Extravilan 10.000 Moroeni, jud. Dambovita 54.000 euro exclusiv TVA

7 Extravilan 47.400 Moroeni, jud. Dambovita 256.200 euro exclusiv TVA

Participantii la licitatie vor trebui sa achizitioneze cel mai tarziu cu o zi inainte de data si ora stabilita pentru licitatie 
Caietul de Sarcini.

Pretul caietului de sarcini este de 1.000 Euro exclusiv TVA, pentru terenurile aflate in proprietatea debitoarei. Con-
travaloarea caietului de sarcini se va achita prin OP in contul nr. RO43 INGB 5514 9999 0051 3726, deschis la ING Bank 
sucursala Dorobanti,pe seama lichidatorului judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL sau in numerar la sediul lichidatorului 
judiciar din Str. Petru Rares nr. 12, C2, Parter, Sector 1, Bucuresti.

Participarea la licitatie este conditionata de consemnarea in contul nr. RO08 BSEA 0070 0000 0214 7873, deschis la 
Credit Agricole Bank SA, cel mai tarziu cu o zi inainte de data si ora stabilita pentru licitatie, a garantiei de 10% din pretul 
de pornire al licitatiei pentru fiecare bun pentru care se liciteaza.

Pretul de pornire este de 60% din pretul stabilit prin Raportul de Evaluare.
     Prima sedinta de licitatie a fost fixata in data de 31.08.2022 de la ora 13.30 iar daca bunurile imobile nu se adjudeca 
la aceasta data, urmatoarea licitatie va avea loc in data de 07.09.2022, 14.09.2022, 21.09.2022, 28.09.2022 ora 13:30.
Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul lichidatorului judiciar din Str. Petru Rares nr. 12, C2, Parter, Sector 1, 
Bucuresti. Pentru relatii suplimentare sunati la 021.318.74.25, email: dinu.urse@gmail.com
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lângă Tr ibunalul  Prahova sub nr. 
J29/6/1991, cod de înregistrare fiscală RO 
1350020, având capitalul subscris și vărsat 
în sumă de 28.569.842,40 lei, denumită în 
continuare “Conpet” S.A. sau “Socie-
tatea”), în conformitate cu prevederile 
Legii societăților nr. 31/ 1990, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, 
ale O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guver-
nanța corporativă a întreprinderilor 
publice, modificată și completată prin 
Legea nr. 111/ 2016, ale Legii nr. 24/ 2017 
privind emitenții de instrumente financiare 
și operațiuni de piață, ale Regulamentului 
A.S.F. nr. 5/ 2018 privind emitenții de 
instrumente financiare și operațiuni de 
piață, și ale altor acte aplicabile, precum și 
cu Actul Constitutiv al Societății, întrunit în 
ședința Consiliului de Administrație din 
data de 12.08.2022 Convoacă Adunarea 

Generală Extraordinară a Acționarilor 
(A.G.E.A.) pentru data de 20.09.2022, ora 
11:00, la sediul Societății Conpet S.A. 
situat în Municipiul Ploiești, str. Anul 1848, 
nr. 1-3, județul Prahova, cu următoarea: 
Ordine de zi: 1. Alegerea unui secretar al 
Adunării Generale Extraordinare a Acțio-
narilor (A.G.E.A.). 2. Aprobarea majorării 
capitalului social cu valoarea maximă de 
129.454.564,80 lei reprezentând aport în 
nat ur ă  (te renur i )  în  v a l o are  d e 
76.010.810,70 lei și numerar în valoare de 
maxim 53.443.754,10 lei, de la valoarea 
actuală de 28.569.842,40 lei la valoarea de 
maxim 158.024.407,20 lei prin emiterea 
unui număr maxim de 39.228.656 acțiuni 
noi, nominative, dematerializate, la un preț 
de 3,3 lei/acțiune, egal cu valoarea nomi-
nală, fără primă de emisiune, din care: (i) 
23.033.579 acțiuni noi în sumă de 
76.010.810,70 lei reprezentând aportul în 
natură al Statului român cu terenurile în 
suprafață totală de 554.337 m.p. care fac 
obiectul a 48 de certificate de atestare a 
dreptului de proprietate pentru care 
Conpet a obținut în perioada 2001-2005 
certificate de atestare a dreptului de 
proprietate. Terenurile reprezentând 
aportul în natură, respectiv valoarea apor-
tului sunt prezentate în Raportul de 
evaluare anexat; (ii) 16.195.077 acțiuni noi 
în sumă de 53.443.754,10 lei care vor fi 
oferite, în cadrul exercitării dreptului de 
preferință, spre subscriere în schimbul 
aportului în natură al Statului Român 
celorlalți acționari ai Conpet, respectiv 
persoanelor care au calitatea de acționar 
la data de înregistrare, în vederea menți-
nerii cotelor de participație deținute în 
cadrul societății CONPET la data de înregis-
trare. Acționarii Conpet își vor putea exer-
cita drepturile de preferință în interiorul 
termenului de maxim o lună de la data 
menționată în prospect, dată ulterioară 
datei de înregistrare și datei de publicare a 
hotărârii Adunării Generale Extraordinare 
a Acționarilor în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a IV-a, respectiv aceștia vor 
avea dreptul să subscrie un număr de 
acțiuni proporțional cu numărul de acțiuni 
deținute la data de înregistrare. Acțiunile 
noi vor fi oferite pentru subscriere la 
valoarea nominală, respectiv 3,3 lei/
acțiune fără primă de emisiune. Rata de 
subscriere va fi de 4,531161 determinată 
prin raportul dintre numărul maxim de 
acțiuni noi emise pentru exercitarea drep-
tului de preferință (39.228.656 de acțiuni) 
și numărul total de acțiuni deținute de 
acționari în capitalul social existent 
(8.657.528 de acțiuni). Astfel, fiecare acți-
onar înscris la data de înregistrare, poate 
subscrie la fiecare acțiune deținută 
4,531161 acțiuni nou emise. Numărul 
cuvenit de acțiuni noi ce pot fi subscrise în 
baza drepturilor de preferintă deținute se 
calculează prin înmulțirea Ratei de 
subscriere (4,531161) cu numărul de 
acțiuni deținute, iar rezultatul, în cazul în 
care nu este un număr întreg, se rotun-
jește în jos până la cel mai apropiat număr 
întreg. După expirarea termenului de 
exercitare a drepturilor de preferință toate 
acțiunile nesubscrise vor fi anulate. 3. 
Aprobarea transferului la rezervele socie-
tății a sumei de 1,3 lei reprezentând dife-
rența de aport în natură al Statului Român 
pentru care nu se poate emite o acțiune 
întreagă. 4. Împuternicirea Consiliului de 
Administrație al Societății pentru îndepli-
nirea oricăror și a tuturor formalităților 
necesare pentru ducerea la îndeplinire a 
hotărârii Adunării Generale Extraordinare 
a Acționarilor, incluzând, dar fără a se 
limita la, inițierea (selectarea intermedia-
rului pentru întocmirea prospectului de 
ofertă, aprobarea prospectului și anun-
țului de ofertă de majorare de capital 
social și coordonarea procesului de depu-
nere a tuturor documentelor aferente 
aprobării Prospectului de ofertă de către 
Autoritatea de Supraveghere Financiară), 
derularea (inclusiv stabilirea și aprobarea 
procedurii de subscriere, modalitățile de 
plată, data plății, locul în care se realizează 
operațiunile, constatarea și validarea 
subscrierilor efectuate, anularea acțiunilor 
nesubscrise, stabilirea valorii exacte cu 
care se majorează capitalul social), închi-
derea (aprobarea majorării capitalului 
social în urma subscrierii și plății prețului/ 
liberării noilor acțiuni), înregistrarea și 
operarea majorării capitalului social, modi-
ficarea corespunzătoare a actului consti-
tutiv al Societății, redactarea și semnarea 

tuturor documentelor și îndeplinirea 
oricăror formalități pentru punerea în 
aplicare și înregistrarea majorării capita-
lului social la autoritățile competente. 5. 
A probarea date i  de înreg is t r are 
18.10.2022 propusă de Consiliul de Admi-
nistrație, cu ex date 17.10.2022 și a datei 
plății 19.10.2022 (conform Regulamentului 
A.S.F. nr. 5/ 2018). 6. Împuternicirea Preșe-
dintelui ședinței Adunării Generale Extra-
ordinare a Acționarilor pentru semnarea 
Hotărârii A.G.E.A. și a Directorului General 
pentru semnarea documentelor necesare 
efectuării formalităților la Oficiul Regis-
trului Comerțului de pe lângă Tribunalul 
Prahova privind înregistrarea și publicarea 
Hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al 
României Partea a IV-a, precum și pentru 
acordarea dreptului de a delega unei alte 
persoane din cadrul societății mandatul 
pentru efectuarea formalităților mai sus 
menționate. În cazul în care la data primei 
convocări a A.G.E.A., respectiv 20.09.2022, 
ora 11:00, nu sunt îndeplinite condițiile de 
cvorum/ validitate prevăzute de lege și de 
Actul Constitutiv pentru desfășurarea 
adunării generale, A.G.E.A. va avea loc în 
data de 21.09.2022, ora 11:00 (a doua 
convocare), la sediul Societății din Munici-
piul Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, cu 
aceeași ordine de zi. La A.G.E.A. (prima 
convocare și a doua convocare) au dreptul 
să participe și să voteze doar acționarii 
care sunt înregistrați ca acționari ai Socie-
tății “Conpet” S.A. la data de 09.09.2022 
(data de referință) în Registrul Acționarilor 
Societății ținut și eliberat de către Depozi-
tarul Central S.A. Proiectul de hotărâre al 
A.G.E.A. și materialele de ședință sunt 
disponibile, atât în limba română cât și în 
limba engleză, pe pagina de internet a 
Societății la adresa www.conpet.ro, secți-
unea “Relația cu investitorii/ Documente 
A.G.A.”- A.G.E.A. din 20.09.2022, începând 
cu data de 19.08.2022, ora 08:00, precum 
și la sediul Societății (Biroul Secretariat 
C.A. și A.G.A.), începând cu data de 
19.08.2022, în zilele lucrătoare, între orele 
10:00 - 14:30. Acționarii Societății pot 
obține, la cerere, copii ale documentelor 
informative referitoare la punctele incluse 
pe ordinea de zi a A.G.E.A. Unul sau mai 
mulți acționari, reprezentând, individual 
sau împreună, cel puțin 5% din capitalul 
social al Societății, are/ au dreptul: 1) de a 
introduce puncte pe ordinea de zi a 
Adunării Generale Extraordinare a Acțio-
narilor, cu condiția ca fiecare punct să fie 
însoțit de o justificare sau de un proiect de 
hotărâre propus spre adoptare de 
adunarea generală, solicitările urmând a fi 
primite de către Societatea “Conpet” S.A. 
în termen de cel mult 15 zile de la data 
publicării convocării, respectiv până la 
data de 01.09.2022, ora 13:00. 2) de a 
prezenta proiecte de hotărâre pentru 
punctele incluse sau propuse spre a fi 
incluse pe ordinea de zi a adunării gene-
rale, solicitările urmând a fi primite de 
către Societatea “Conpet” S.A. în termen 
de cel mult 15 zile de la data publicării 
convocării, respectiv până la data de 
01.09.2022, ora 13:00. În cazul în care 
exercitarea dreptului de a introduce 
puncte pe ordinea de zi a adunării gene-
rale determină modificarea ordinii de zi 
din convocatorul publicat, Societatea va 
face toate demersurile necesare pentru 
republicarea convocatorului A.G.E.A. 
cuprinzând ordinea de zi completată/ 
revizuită înainte de data de referință 
09.09.2022. În situația în care ordinea de zi 
a adunării generale va fi completată/ revi-
zuită iar acționarii nu transmit împuternici-
rile speciale și/ sau formularele de vot prin 
corespondență actualizate, împuternicirile 
speciale și formularele de vot prin cores-
pondență transmise anterior completării/ 
revizuirii ordinii de zi vor fi luate în conside-
rare doar pentru punctele din acestea care 
se regăsesc pe ordinea de zi completată/ 
revizuită. Solicitările privind introducerea 
unor puncte suplimentare pe ordinea de zi 
a A.G.E.A./ supunerea spre aprobare 
A.G.E.A. a unor proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse pe ordinea de zi 
sau pentru punctele solicitate a fi incluse 
pe ordinea de zi, însoțite de justificarea/ 
proiectele de hotărâre propuse spre adop-
tare de adunarea generală pentru punc-
tele incluse sau propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a A.G.E.A., trebuie formulate 
în scris către Consiliul de Administrație, cu 
respectarea termenelor sus-menționate și 
vor fi transmise prin orice formă de servicii 

de curierat cu confirmare de primire, 
direct la sediul “Conpet” S.A., în Ploiești, 
str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în plic 
închis, cu mențiunea “Biroul Secretariat 
C.A. și A.G.A. - Pentru Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor din data de 
20.09.2022”, sau prin e-mail cu semnătură 
electronică extinsă încorporată conform 
Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura 
electronică, la adresa actionariat@conpet.
ro. Acționarii Societății, indiferent de cota 
de participare la capitalul social, au dreptul 
să adreseze întrebări în scris, în limba 
română sau în limba engleză, privind punc-
tele de pe ordinea de zi a A.G.E.A., întrebă-
rile urmând a fi transmise la sediul 
Societății din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 
- 3, jud. Prahova, prin orice formă de 
servicii de curierat cu confirmare de 
primire, direct la sediul “Conpet” S.A., în 
Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. 
Prahova, în plic închis, cu mențiunea 
“Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. - Pentru 
Adunarea Generală Extraordinară a Acțio-
narilor din data de 20.09.2022” sau prin 
e-mail cu semnătură electronică extinsă 
încorporată conform Legii nr. 455/ 2001 
privind semnătura electronică, la adresa 
actionariat@conpet.ro, până la data de 
12.09.2022, ora 11:00. Pentru identifi-
carea acționarului persoană fizică, sau, 
după caz, a reprezentantului legal al acțio-
narului persoană juridică sau entitate fără 
personalitate juridică, care adresează 
întrebări sau care face propuneri pentru 
completarea ordinii de zi sau propune 
proiecte de hotărâri, aceștia vor anexa 
solicitării respective și copii ale documen-
telor care să le ateste identitatea. Răspun-
surile la întrebările adresate vor f i 
publicate pe pagina de web a Societății, la 
adresa www.conpet.ro, secțiunea “Relația 
cu investitorii - Informații tranzacționare - 
Întrebări frecvente” precum și în secțiunea 
“Relația cu investitorii/ Documente A.G.A.” 
- A.G.E.A. din 20.09.2022. La A.G.E.A. pot 
participa și vota numai acționarii înregis-
trați la data de referință 09.09.2022, 
personal sau prin reprezentanți, în baza 
unei împuterniciri speciale sau generale, 
conform dispozițiilor legale. Formularul de 
împuternicire specială și împuternicire 
generală vor fi disponibile începând cu 
data de 19.08.2022, ora 08:00, în limba 
română și în limba engleză, în format elec-
tronic pe pagina de web a acesteia, la 
adresa www.conpet.ro secțiunea “Relația 
cu investitorii/ Documente A.G.A.” - 
A.G.E.A. din 20.09.2022, și la sediul Socie-
tății, Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., 
începând cu data de 19.08.2022, în zilele 
lucrătoare, între orele 10:00 - 14:30. Împu-
ternicirea specială va conține modalitatea 
de identificare a calității de acționar și 
numărul de acțiuni deținute, precum și 
instrucțiuni specifice de vot, cu precizarea 
clară a opțiunii de vot “pentru” sau “împo-
trivă” pentru fiecare punct supus aprobării 
inclus pe ordinea de zi a A.G.E.A. Poziția de 
“abținere” adoptată de un acționar cu 
privire la punctele înscrise pe ordinea de zi 
ale adunării generale a acționarilor nu 
reprezintă un vot exprimat. Formularul de 
împuternicire specială va fi actualizat de 
către Societate dacă se vor adăuga noi 
puncte pe ordinea de zi a A.G.E.A. În situ-
ația discutării în cadrul A.G.E.A., în confor-
mitate cu prevederile legale, a unor 
puncte neincluse pe ordinea de zi publi-
cată, împuternicitul poate vota pe 
marginea acestora conform interesului 
acționarului reprezentat. Acționarul poate 
acorda împuternicire generală valabilă 
pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, 
permițând reprezentantului său a vota în 
toate aspectele aflate în dezbaterea 
adunărilor generale ale acționarilor a 
unuia sau mai multor emitenți identificați 
în împuternicire, în mod individual sau 
printr-o formulare generică referitoare la o 
anumită categorie de emitenți, inclusiv în 
ceea ce privește acte de dispoziție. Împu-
ternicirea generală va putea fi acordată de 
acționar, în calitate de client, doar unui 
intermediar definit conform prevederilor 
art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/ 2017 
privind emitenții de instrumente financiare 
și operațiuni de piață, sau unui avocat. 
Împuternicirea specială în original, 
semnată și, după caz, ștampilată, precum 
și împuternicirea generală semnată, 
înainte de prima ei utilizare, în copie, 
cuprinzând mențiunea conformității cu 
originalul sub semnătura reprezentantului 
legal și însoțită de o declarație pe propria 

răspundere în original semnată și, după 
caz, ștampilată, dată de reprezentantul 
legal al intermediarului sau de avocatul 
care a primit împuternicirea de reprezen-
tare prin împuternicire generală, din care 
să reiasă că împuternicirea este acordată 
de respectivul acționar, în calitate de 
client, intermediarului sau, după caz, 
avocatului și că împuternicirea este 
semnată de acționar, inclusiv prin atașare 
de semnătură electronică extinsă, dacă 
este cazul, precum și mandatul primit prin 
Ordin al Ministrului Energiei pentru partici-
parea reprezentatului statului în Adunarea 
Generală a Acționarilor, în original, vor fi 
depuse, în limba română sau în limba 
engleză, la sediul “Conpet” S.A., în Ploiești, 
str. Anul 1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, cu 
minim 24 ore înainte de adunare, respectiv 
până la data de 19.09.2022, ora 11:00, în 
plic închis, cu mențiunea: “Biroul Secreta-
riat C.A. și A.G.A. - Pentru Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acționarilor din data 
de 20.09.2022”, sau se pot transmite cu 
semnătura electronică extinsă încorporată 
conform prevederilor Legii nr. 455/ 2001 
privind semnătura electronică, până la 
aceeași dată și oră antemenționate, pe 
adresa de e-mail: actionariat@conpet.ro, 
sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. 
(3) din Legea nr. 31/ 1990 privind societă-
țile, cu modificările și completările ulteri-
oare. În cazul în care reprezentantul 
acționarului/ acționarilor este o instituție 
de credit care prestează servicii de 
custodie, aceasta poate participa și vota în 
cadrul A.G.E.A., în condițiile în care 
prezintă Societății, până la data de 
19.09.2022, ora 11:00, în original, o decla-
rație pe propria răspundere, semnată și 
după caz, ștampilată, de reprezentantul 
legal al instituției de credit, în care se 
precizează în clar, numele/ denumirea 
acționarului în numele căruia instituția de 
credit participă și votează în cadrul 
A.G.E.A., precum și faptul că instituția de 
credit prestează servicii de custodie 
pentru respectivul acționar 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 votează în adunarea generală a 
acționarilor exclusiv în conformitate și în 
limita instrucțiunilor primite de la clienții 
săi având calitatea de acționari la data de 
referință de 09.09.2022. Acționarii înregis-
trați la data de referință au posibilitatea de 
a vota prin corespondență, înainte de 
A.G.E.A., prin utilizarea formularului de vot 
prin corespondență, disponibil în limba 
română și în limba engleză, începând cu 
data de 19.08.2022, ora 08:00, în format 
electronic pe pagina de web a acesteia, la 
adresa www.conpet.ro secțiunea “Relația 
cu investitorii/ Documente A.G.A.” - 
A.G.E.A. din 20.09.2022, precum și la 
sediul Societății (Biroul Secretariat C.A. și 
A.G.A.), începând cu data de 19.08.2022, 
în zilele lucrătoare, între orele 10:00 - 
14:30. Formularele de vot prin corespon-
dență trebuie completate și semnate de 
către acționari persoane fizice și însoțite 
de copia actului de identitate al acționa-
rului semnat conform cu originalul de 
către titularul actului de identitate/ 
completate și semnate de către reprezen-
tantul legal al acționarului persoană juri-
dică, însoțite de documentul oficial care îi 
atestă calitatea de reprezentant legal. 
Calitatea de acționar, precum și, în cazul 
acționarilor persoane juridice sau al entită-
ților fără personalitate juridică, calitatea 
de reprezentant legal se constată în baza 
listei acționarilor de la data de referință/ 
de înregistrare, primită de Societate de la 
Depozitarul Central S.A. sau, după caz, 
pentru date diferite de data de referință/ 
de înregistrare, pe baza următoarelor 
documente prezentate Societății de către 
acționar, emise de Depozitarul Central 
S.A., sau de către participanții definiți 
conform legislației privind piața de capital, 
care furnizează servicii de custodie: a) 
extrasul de cont din care rezultă calitatea 
de acționar și numărul de acțiuni deținute; 
b) documente care atestă înscrierea infor-
mației privind reprezentantul legal la 
Depozitarul Central S.A./ respectivii parti-
cipanți. În cazul în care datele privind cali-
tatea de reprezentant legal nu au fost 
actualizate la Depozitarul Central de către 
acționarul persoană juridică până la data 
de referință, dovada de reprezentant legal 
se face pe baza unui certificat constatator 
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eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, 
în original sau în copie conformă cu origi-
nalul, sau orice alt document emis de către 
o autoritate competentă din statul în care 
acționarul este înmatriculat legal și care 
atestă calitatea de reprezentant legal, emis 
cu cel mult 3 luni înainte de data publicării 
convocatorului. Documentele care atestă 
calitatea de reprezentant legal, întocmite 
într-o limbă străină, alta decât limba 
engleză, vor fi însoțite de o traducere reali-
zată de un traducător autorizat în limba 
română sau în limba engleză. Nu este 
necesară legalizarea sau apostilarea docu-
mentelor care atestă calitatea de repre-
zentant legal al acționarului. Formularele 
de vot prin corespondență, însoțite de 
documentele legale, vor trebui transmise 
în original, în limba română sau în limba 
engleză, prin orice formă de servicii de 
curierat cu confirmare de primire, direct la 
sediul “Conpet” S.A., în Ploiești, str. Anul 
1848, nr. 1 - 3, jud. Prahova, în plic închis, 
cu mențiunea “Biroul Secretariat C.A. și 
A.G.A. - Pentru Adunarea Generală Extra-
ordinară a Acționarilor din data de 
20.09.2022” sau prin e-mail cu semnătură 
electronică extinsă încorporată conform 
Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura 
electronică, la adresa actionariat@conpet.
ro, până la data de 19.09.2022, ora 11:00. 
Formularele de vot prin corespondență/ 
împuternicirile speciale sau generale care 
nu sunt primite la sediul Societății în 
termenele indicate, respectiv până la data 
de 19.09.2022, ora 11:00, nu vor fi luate în 
calcul pentru determinarea cvorumului și 
majorității în A.G.E.A. Regulile stabilite prin 
prezentul convocator, pentru organizarea 
ședinței A.G.E.A., din data de 20.09.2022 
(prima convocare)/ 21.09.2022 (a doua 
convocare) vor fi completate de prevede-
rile legale aplicabile întreprinderilor 
publice ale căror acțiuni sunt tranzacțio-
nate pe piața valorilor mobiliare. Informații 
suplimentare se pot obține la sediul 
“Conpet” S.A. din Ploiești, str. Anul 1848, 
nr. 1 - 3, Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., 
tel. 0244.401.360 int. 2655, 2579, fax 
0244.516.451, între orele 08:00 - 14:30, 
e-mail: actionariat@conpet.ro. Președin-
tele Consiliului de Administrație, Cristian - 
Florin Gheorghe.

LICITAȚII
l BEJ Petre Cristian, cu sediul în București, 
str.Vânători, nr.5-7-9-11, ap.03, Sector 5, 
anunță vânzarea la licitație publică în data 
de 24.08.2022, ora 15.00, în dosarul 
675/2021, ce va avea loc la sediul biroului, 
a terenului in suprafata de 21.000mp situat 
în Râșnov, județul Brașov. Prețul de pornire 
al licitației este de 935.550,00 Lei reprezen-
tând 100% din prețul la care a fost evaluat. 
Ofertanții trebuie să consemneze la dispo-
ziția executorului, cel mai târziu până la 
termenul de vânzare, o garanție de partici-
pare de cel puțin 10% din prețul de pornire 
al licitației, iar dovada consemnării, în 
original, împreună cu oferta de cumpărare 
scrisă, va fi depusă la executorul judecăto-
resc. Informații la telefon: 031.409.55.00.

l Primăria comunei Mănăstirea Humo-
rului anunță scoaterea la vânzare prin lici-
tație publică a 9 (nouă) terenuri aparținând 
domeniului privat al comunei, în suprafață 
de 146mp, 309 mp, 448 mp, 1000 mp, 543 
mp, 526 mp, 441 mp, 1485 mp, respectiv 
290 mp, situate în intravilanul comunei. 
Prețul Documentației de atribuire este de 
50 Lei/exemplar și se poate obține de la 
Compartimentul urbanism, cadastru din 
cadrul Primăriei. Data limită de solicitare 
clarificări: 07.09.2022. Data limită de depu-
nere a ofertelor este 14.09.2022, ora 
09.00. Ședința publică de deschidere a 
ofertelor va avea loc în data de 14.09.2022, 
ora 11.00, la sediul Primăriei comunei 
Mănăstirea Humorului.

l CONPET S.A. Ploiești, organizează licitații 
cu strigare, pentru vânzare de mijloace de 
transport auto, țeavă recuperată aflată în 
magazii și țeavă îngropată provenite din 
lucrări de înlocuire de conducte. Ședințele 
de licitație se organizează astfel: - în fiecare 
zi de marți: - ora 10:00 pentru mijloace de 
transport auto; - ora 11:00 pentru țeavă 
recuperată aflată în magazii; - în fiecare zi 
de joi, ora 10:00, pentru țeavă îngropată, 
până la epuizarea stocului. Pentru mijloa-
cele de transport auto și țeava recuperată 
din magazii, garanția de participare la lici-

tație este în cuantum de 10% din valoarea 
bunurilor pentru care ofertantul a optat să 
liciteze, iar taxa de participare la licitație 
este de 50 lei. Pentru țeava îngropată 
garanția de participare la licitație este în 
cuantum de 10% din valoarea acesteia, 
taxa de participare la licitație este de 100 
lei, iar taxa de vizitare este în cuantum de 
600 lei. Taxa de vizitare și taxa de partici-
pare sunt nerambursabile. Garanția de 
participare se restituie ofertanților care nu 
întrunesc condițiile de participare la lici-
tație precum și celor care nu au adjudecat 
bunuri la licitație. Taxa de participare, taxa 
de vizitare și garanția de participare se 
achită până la data licitației prin virament 
în contul deschis la BCR Ploiești, cod IBAN 
RO38RNCB02050 44865700001, ori cu 
numerar la caseria societății, situată la 
Dispeceratul Central, str. Anul 1848 nr. 1-3 
Ploiești. Pentru informații privind condițiile 
de participare la licitație, modelul de 
contract, lista bunurilor ce fac obiectul lici-
tației accesați pagina web www.conpet.ro 
secțiunea Noutăți/ Licitații vânzare bunuri 
de interes general. Data limită până la care 
se poate depune documentația de partici-
pare la licitație este ziua anterioară licita-
ției, ora 10.00, la adresa valorificare.
bunuri@conpet.ro. Licitațiile vor avea loc în 
zilele mai sus menționate, la sediul admi-
nistrativ nr. I, str. Anul 1848 nr. 1-3, etaj 8.

l Debitorul SC Valleriana Medics Consult 
SRL - in faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse si Asociatii S.P.R.L., scoate la 
vanzare: Bunul mobil apartinand SC Valle-
riana Medics Consult SRL -in faliment, 
pretul de pornire al licitatiei fiind diminuat 
cu 80% fata de cel stabilit prin Raportul de 
evaluare, exclusiv TVA, respectiv Echipa-
ment Multix Select Dr. Pretul caietului de 
sarcini este de 500 de lei, exclusiv TVA si se 
achita prin OP in contul nr. RO 43 INGB 
5514 9999 0051 3726 deschis la Ing Bank – 
Sucursala Dorobanti, pe seama lichidato-
rului judiciar Dinu Urse si Asociatii SPRL sau 
in numerar la sediul ales al lichidatorului 
judiciar din București, Str. Petru Rares, 
nr.12, sector 1. Garantia de participare la 
licitatie, in valoare de 10% din pretul de 
pornire al licitatiei pentru bunul mobil 
pentru care se liciteaza, va fi platita in lei la 
cursul BNR din data efectuarii platii, pe 
seama debitoarei SC Valleriana Medics 
Consult SRL in contul de lichidare nr. 
RO90BREL0002000930180101 deschis la 
Libra Internet Bank. Participarea la licitatie 
este conditionata de depunerea dovezii de 
achitare a caietului de sarcini cat si de 
dovada achitarii garantiei de participare la 
licitatie care se vor depune in original la 
sediul ales al lichidatorului judiciar din 
București, Str. Petru Rares, nr.12, sector 1, 
cel mai tarziu cu o zi inainte de data si ora 
stabilite pentru sedinta de licitatie. Prima 
sedinta de licitatie a fost fixata in data de 
30.08.2022, ora 14.00 iar daca acestea nu 
se adjudeca la aceasta data, urmatoarele 
sedinte de licitatii vor fi in data de: 
06.09.2022, 13.09.2022, 20.09.2022, 
27.09.2022. Toate sedintele de licitatii se 
vor desfasura la sediul lichidatorului judi-
ciar din București, Str. Petru Rares, nr.12, 
sector 1. Pentru relatii suplimentare sunati 
la 021.318.74.25, email: dinu.urse@gmail.
com.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul 
de identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Comuna Alunu, 
Alunu, Str. Principală nr.1, județul Vâlcea, 
telefon/fax 0250/868.006, e-mail: 
primaria@alunu.ro, cod fiscal 2541363. 
2.Informații generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, în special 
descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: Terasă acoperită și 
grup sanitar, în suprafață utilă totală de 
237 mp, din cadrul Clădire spațiu public de 
recreere, comuna Alunu, sat Igoiu, ce apar-
ține domeniul public al Comunei Alunu, 
județul Vâlcea, conform caietului de 
sarcini, H.C.L.nr.75/11.08.2022 și temeiului 
legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se regă-
sesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea 
sau modalitățile prin care persoanele inte-
resate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: La cerere, de la 
sediul instituției Comunei Alunu sau de pe 
site-ul instituției www.alunu.ro, secțiunea 
Licitații. 3.2. Denumirea și datele de 

contact ale serviciului /compartimentului 
din cadrul instituției de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de 
atribuire: Compartimentul Resurse umane 
și Relații cu publicul din cadrul Comunei 
Alunu, Alunu, Str.Principală nr.1, județul 
Vâlcea. 3.3. Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ: 
Gratuit. 3.4. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 29.08.2022, ora 12.00. 4. 
Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită 
de depunere a ofertelor: 08.09.2022, ora 
12.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Compartimentul Resurse umane 
și Relații cu publicul din cadrul Comunei 
Alunu, Alunu, Str. Principală nr. 1, județul 
Vâlcea. 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 ședința 
publică de deschidere a ofer telor: 
09.09.2022, ora 10.00, Comuna Alunu, 
Alunu, Str. Principală nr.1, județul Vâlcea. 
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon 
și/sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Secția de Contencios Adminis-
trativ a Tribunalului Vâlcea, Râmnicu 
Vâlcea, Scuarul Revoluției nr.1, județul 
Vâlcea, telefon 0250/739.120, fax 
0250/732.207, e-mail: tr.valcea.civil2@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 16.08.2022.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul 
de identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: U.A.T. Comuna 
Pechea, cu sediul în sat Pechea, comuna 
Pechea, Str.Galați nr.181, județul Galați, 
telefon 0236/823.507, fax 0236/823.507, 
e-mail: pechea@gl.e-adm.ro, cod fiscal 
3126721. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie închiriat: Spațiu din 
incinta clădirii „Dispensar uman” în supra-
față totală de 26,99mp, situat în intravi-
lanul comunei Pechea, cvartal 41, parcela 
1050, înscris în Cartea Funciară a Comunei 
Pechea cu nr. 114637, bun aparținând 
domeniului public al U.A.T. Comuna 
Pechea, conform temeiului legal O.U.G. nr. 
57/03.07.2019 și H.C.L. nr. 31/12.07.2022. 
3. Informații privind documentația de atri-
buire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atri-
buire: prin solicitare scrisă transmisă la 
adresa de email: pechea@gl.e-adm.ro. 3.2. 
Denumirea și datele de contact ale servi-
ciului/compartimentului din cadrul institu-
ției de la care se poate obține un exemplar 
din documentația de atribuire: Registratura 
U.A.T. Comuna Pechea, sat Pechea, 
comuna Pechea, Str.Galați nr.181, județul 
Galați. 3.3.Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, unde 
es te c azu l ,  p otr i v i t  preveder i lor 
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul adminis-
trativ: Gratuit. 3.4. Data-limită pentru soli-
citarea clarificărilor: 01.09.2022, ora 10.00. 
4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-li-
mită de depunere a ofertelor: 09.09.2022, 
ora 09.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Registratura U.A.T. 
Comuna Pechea, cu sediul în sat Pechea, 
comuna Pechea, Str.Galați nr.181, județul 
Galați. 4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: într-un 
singur exemplar, în două plicuri sigilate: 
unul exterior și unul interior. 5. Data și locul 
la care se va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 12.09.2022, ora 
10.00, în Sala de ședințe a Consiliului Local 
al U.A.T.Comuna Pechea, sat Pechea, 
comuna Pechea, Str. Galați nr. 181, județul 
Galați. 6. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Secția de Contencios Adminis-
trativ a Tribunalului Galați, municipiul 
Galați, Str. Brăilei nr.153, județul Galați, 
telefon 0236/460.027, fax 0236/412.130, 
e-mail: trgalati@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile abili-
tate, în vederea publicării: 11.08.2022.

PIERDERI
l Atestate profesionale pierdute în zona 
Gării Craiova. Ivan Răzvan Costinel. 
0734.671.701.

l Pierdut certificat de absolvire a cursului 
de calificare în meseria pescar în ape inte-
rioare și de coastă, nr. 1748/2256, eliberat 
la 07.11.2007 de O.J.C.A. Tulcea pe numele: 
Ion Cătălin. Se declară nul.

l Societatea Prost Consulting S.R.L., cu 
sediul social în București, Sector 1, Str.
Av.Mircea Petre nr.8, etaj 1, având număr 
de înregistrare la registrul comerțului 
J40/10788/2005 și cod unic de înregistrare 

17699435, declară pierderea Certificatului 
de înregistrare al societății B2020130, emis 
la data de 30.03.2010 și eliberat la data de 
31.03.2010.

l Subsemnatul Chiran Petrica declar 
pierdut Ordinul privind atribuirea în propri-
etate privată a unui teren în condițiile 
art.36 din Legea 18/1991, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare 
nr.1237 emis de Instituția Prefectului Jude-
țului Ilfov la data de 12.09.2007 emis 
pentru terenul în suprafață de 1846mp 
situat în comuna Dobroești, str. Zorilor, 
nr.13, județ Ilfov. Declar pierdută și anexa 
Ordinului nr. 1237 emis de Institutia Prefec-
tului Județului Ilfov la data de 12.09.2007.
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