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OFERTE SERVICIU
l Firma Webuild Romania angajează
șef secție mecanizare. CV la adresa: s.
rosca@astaldi.com
l Firma Webuild Romania angajează
inginer- cost control. CV la adresa: s.
rosca@astaldi.com
l La Pizza Di Nonno Nanni SRL, CUI:
42432950, angajează ajutor bucătar și
lucrător bucătărie. Studii primare, fără
experiență. Tel.0761.400.390.
l Specat SRL, CUI: 17312317, angajează muncitori necalificați în agricultură. Studii primare, fără experiență.
Tel.0761.400.390.
l Atabau Global SRL anunta vacantarea urmatoarelor posturi: 20 posturi
de muncitor necalificat in constructii si
1 post de administrator. CV-urile se
pot depune la adresa de mail: chr.
esat@gmail.com, pana la data de
20.07.2022.
l S.C.Teclem Prod S.R.L., cu sediul în
Făget, str.Abatorului nr.3, județul
Timiș, angajează 1 muncitor necalificat
la asamblarea, montarea pieselor.
Informații se pot obține de luni-vineri,
între orele 9.00-15.00, la nr.de telefon:
0256.320.275.
l S.C.Joya Travel Agency S.R.L., cu
sediul în Oradea, Str.Sfântul Apostol
Andrei, nr.30/A, jud.Bihor, angajează: 1
cameristă, 1 lucrător în gospodăria
agroturistică. Informaţii se pot obţine
de luni-vineri, la nr. de telefon:
0729.989.517, între orele 9.00-13.00.
l SC Karpaten Hotels S.R.L., cu sediul
în București, strada Teleajen nr.77A,
parter, camera 1, sector 2, angajează:
10 lucrători room service hotel. Pentru
mai multe detalii ne puteți contacta la
nr.de telefon: 0730.551.955, de luni
până vineri, între orele 07.00-15.00.
l Societatea S.C.Devwire Technology
S.R.L., cu sediul social în Cluj-Napoca,
str.Regele Ferdinand nr.22-26, Nivel 3,
județul Cluj, înregistrată cu
J12/2544/2021, CUI: 44337424, angajează: inginer de sistem în informatică
cod COR-251203 -1 post; inginer de
sistem software cod COR-251205 -1
post; inginer de dezvoltare a produselor software cod COR-251207 -1
post. Pentru CV, la adresa de e-mail:
igen92241@gmail.com
l SC Games International Slot
Machine, CUI:38596114, angajează la
sediul social din Brașov electrician de
întreținere și reparații. gamesinternational2018@gmail.com
l Royal Brutărie & Patiserie SRL din
Arad angajează 5 lucrători bucătărie
(spălători vase mari)- cod COR 941201,
condiții minime: studii gimnaziale (8
clase), cunoștințe limba engleză.
CV-urile se depun pe e-mail la adresa:
expertoffice8@gmail.com. Vor fi luate
în considerare CV-urile primite până la
data de 19.07.2022. Selecția candidaților va avea loc în data de 20.07.2022
și constă în concurs de CV-uri. Informații la telefon: 0740.530.807.

l Primăria Orașului Tășnad, cu sediul
în oraș Tășnad, str.Lăcrămioarelor,
nr.35, judeţul Satu Mare, anunţă
amânarea concursului conform HG
nr.286/2011 pentru ocuparea postului
contractual vacant de Asistent Medical
organizat iniţial: Proba scrisă este
programată în data de: 25.07.2022,
ora 12.00; Proba interviu: Se va susține
în termen de maxim 4 zile lucratoare
de la susținerea probei scrise, data și
ora probei interviu se afisează odata
cu rezultatele la proba scrisă, astfel: la
o dată care se va comunica ulterior.
Prin acest anunţ venim în completarea
celui publicat în Monitorul Oficial,
Partea a III-a număr 826/29 iunie 2022
pagina 7 cod 341429. Restul anunţului
rămâne neschimbat.
l Societatea Jobul Corect SRL recrutează personal calificat, 1 post de
asistent manager, pentru Călărași. Se
solicită cunoștințe de limbă engleză și
rusă la nivel avansat. Constituie un
avantaj experiența în domeniile în care
se face selecția. Candidații interesați
sunt rugați să transmită CV-ul la
adresa de e-mail office@dbcr.ro, până
pe data de 19.07.2022, inclusiv, până la
ora 10.0 0 sau să sune la
nr.0765.443.952 în vederea stabilirii
unui interviu.
l SC Mat & Stef Serv SRL, având CUI:
41199580, cu sediul în Sat Hodișu,
Comuna Poieni, Nr.2A, Județ Cluj angajează: Mașinist la mașini pentru terasamente (ifronist) cu cod COR 834201- 1
posturi, Mecanic auto cu cod COR
723103- 1 post. Cerințe: studii medii,
cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în domeniul auto. Selecția are loc
în data de 19.07.2022, ora 10.00, la
sediul societății.
l Concurs de proiecte de management
organizat pentru Muzeul de Artă
Braşov. Consiliul Județean Brașov organizează la sediul său din Brașov, B-dul
Eroilor nr.5, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi
desfăşurare a concursului, elaborat în
temeiul Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 189/2008, privind managementul instituţiilor publice de cultură,
cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului nr.2.799/2015,
pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a
concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării
managementului, a modelului-cadru al
caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate,
precum şi a modelului-cadru al contractului de management, concurs de
proiecte de management pentru
Muzeul de Artă Brașov. Concursul se
desfăşoară în două etape, după cum
urmează: -etapa I -analiza proiectelor
de management depuse de candidaţi;
-etapa II -susţinerea proiectelor de
management în cadrul unui interviu: de
către candidaţii care au obţinut minim
nota 7 (şapte) la prima etapă. Dosarele
de concurs şi proiectele de management se depun la sediul Consiliului
Județean Brașov, B-dul Eroilor nr.5, în
intervalul 18.07.2022-08.08.2022, ora
16.00, la Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare -parter, camera 7.
Condiţiile de desfăşurare, respectiv de
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participare la concurs, conţinutul dosarului de concurs, Regulamentul concursului şi caietul de obiective se pot
obţine de la sediul Consiliului Județean
Brașov sau se pot descărca de pe
pagina oficială de internet a Consiliului
Județean Brașov: www.judbrasov.ro/
Executiv/Cariera. Candidaţii, în baza
unei cereri motivate, pot solicita de la
Muzeul de Artă Braşov informaţii suplimentare necesare elaborării proiectelor
de management (telefon:
+ 4 0 ( 0 ) 2 6 8 . 4 7 7. 2 8 6 , f a x :
+40(0)268.475.172 sau e-mail: muzeuldeartabrasov@gmail.com). Relaţii
suplimentare privind întocmirea proiectului de management se pot obţine şi
de la Consiliul Judeţean Braşov, Serviciul
Învăţământ, Cultură, Turism, Sport,
Culte, Relaţii Externe, la telefon:
0268.410.777/int.405, respectiv de la
Serviciul Resurse Umane, Strategii de
Informatizare, camera 7, parter, la
telefon: 0268.410.777/int. 436, de luni
până joi, între orele 8.00-16.30, și vineri,
între orele 8.00-14.00.

DIVERSE
l Informare. In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu
modificarile si completarile ulterioare,
Statul Major al Forţelor Navale, reprezentată prin U.M. 02248 București –
Constantin Coșofreț, cu sediul in
municipiul Bucureşti, Şoseaua Bucureşti - Ploieşti, km 10,5, sector 1,
telefo n: 021. 319.4 0.23 s au
021.319.40.24, fax 021.319.40.19 sau
021.319.40.22, intentioneaza sa solicite
de la A.N. “Apele Romane” – Administrația Bazinală de Apă „Dobrogea –
Litoral” pentru realizarea: „realizare
construcții și amenajări în Cazarma
3613 Mihai Viteazu” COD PROIECT:
2020–C/I – 3613. Aceasta investitie
este (existenta/nouă). Persoanele care
doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de
gospodarire a apelor, pot contacta
solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari
se pot adresa solicitantului Statul Major
Al Forţelor Navale, reprezentată prin
U.M. 02248 București – Constantin
Coșofreț, cu sediul in municipiul Bucureşti, Şoseaua Bucureşti - Ploieşti, km
10,5, sector 1, telefon: 021.319.40.23
sau 021.319.40.24, fax 021.319.40.19
sau 021.319.40.22, dupa data de
18.07.2022.
l SC Ground Investment Corp SRL
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul „Construire
centrala elec trica fotovoltaica
<Babadag Solar>; panouri fotovoltaice,
echipare statie de transformare existenta, linie electrica subterana pentru
interconectare, drumuri pentru acces
si organizare de santier; Construire
instalatie de producere hidrogen
verde”, propus a fi amplasat în extravilan Oras Babadag, judeţul Tulcea,
tarla 1, parcela: 3, CF 30071. Informaţiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Tulcea: str. 14
Noiembrie, nr. 5, Tulcea şi la sediul
titularului, S.C. Ground Investment
Corp S.R.L. mun. Bucuresti, sector 2,
str. Maria Rosetti, nr. 8A, camera 2, et.

4, ap.5. Observaţiile publicului se
primesc pe adresa de e-mail office@
apmtl.anpm.ro.
l SC Ecorep Salubris SRL, cu punct de
lucru în municipiul București, Sector 3,
Strada Drumul între Tarlale, nr. 41-45,
anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de autorizație de mediu,
în scopul desfășurării activității de
colectare deșeuri feroase, deșeuri
neferoase, deșeuri echipamente electrice și electronice. Informațiile privind
impactul asupra mediului al activității
pentru care se solicită autorizația de
mediu pot fi consultate zilnic de luni
până vineri, între orele 09.00-12.00, la
Agenția pentru Protecția Mediului
București, strada Aleea Lacul Morii
nr.1, Sector 6, București. Observațiile,
sugestiile și propunerile se primesc și
în scris la APM București.
l Comuna Dudeștii Vechi, titular al
proiectului „Rețea de canalizare sub
presiune și stație de epurare a apelor
uzate menajere în comuna Dudeștii
Vechi, jud.Timiș”, propus a fi amplasat în
Dudeștii Vechi, intravilan, domeniului
public, jud.Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de
încadrare de către APM Timiș, în cadrul
procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul
„Rețea de canalizare sub presiune și
stație de epurare a apelor uzate menajere în comuna Dudeștii Vechi, jud.

Timiș”, propus a fi amplasat în Dudeștii
Vechi, intravilan, domeniului public, jud.
Timiș. Proiectul deciziei de încadrare și
motivele care o fundamentează pot fi
consultate la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Timiș, Municipiul
Timișoara, B-dul.Liviu Rebreanu,
nr.18-18 A și la sediul din Comuna/localitatea Dudeștii Vechi, nr.255, Jud.Timiș,
în zilele de luni-joi, între orele 08.0016.30 și vineri, între orele 08.00-14.00,
precum și la următoarea adresă de
internet http://apmtm.anpm.ro/- Secțiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/
observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data
publicării anunțului pe pagina de
internet a Agenției Pentru Protecția
Mediului Timiș.
l S.C. Renew Delta Energy S.R.L.,
titular al proiectului „Construire
centrală electrică fotovoltaică (CEF) cu
puterea instalată de 150MW cu
stocarea unei capacități de 600MW
energie”, anunță publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Brăila în cadrul
procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului -nu este necesară
efectuarea evaluării impactului asupra
mediului, pentru proiectul „Construire
centrală electrică fotovoltaică (CEF) cu
puterea instalată de 150MW cu
stocarea unei capacități de 600MW
energie”, propus a fi amplasat în

județul Brăila, comuna Vădeni, CF
71015, 71016, 70957, 70141, 74952,
74947, 74725, 74730, 74727, 74729,
74637, 74642, 74641, 74865, 74710,
74711, 74953, 74299, 71032, 71046,
74298, 74297, 74950, 74951, 74634,
74867, 71519. Proiectul deciziei de
încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul
APM Brăila -Mun.Brăila, B-dul Independenței nr.16, bl.B5, în zilele lucrătoare, între orele 9.00-13.00, precum
și la următoarea adresă de internet:
www.apmbr.anpm.ro -secțiunea
Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare. Publicul interesat poate înainta comentarii/
observații la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 10 zile de la
data publicării anunțului pe pagina de
internet a autorității competente
pentru protecția mediului.
l S.C. Rogvaiv Energy S.R.L., titular al
proiectului „Construire centrală electrică fotovoltaică (CEF) cu puterea
instalată de 150MW cu stocarea unei
capacități de 600MW energie”, anunță
publicul interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare de către APM
Brăila în cadrul procedurii de evaluare
a impactului asupra mediului -nu este
necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului, pentru proiectul
„Construire centrală electrică fotovoltaică (CEF) cu puterea instalată de
150MW cu stocarea unei capacități de
600MW energie”, propus a fi amplasat
în județul Brăila, comuna Vădeni, CF
74726, 74724, 74732, 74639, 71065,
71561, 74869, 74872, 74864, 74954,
74875, 74873, 74121, 70958, 70910,
70914, 70915, 70916, 70917, 70918,
70919, 70973, 74320, 75144, 75562,
77467, 77469, 70912, 70911. Proiectul
deciziei de încadrare și motivele care o
fundamentează pot fi consultate la
sediul APM Brăila -Mun.Brăila, B-dul
Independenței nr.16, bl.B5, în zilele
lucrătoare, între orele 9.00-13.00,
precum și la următoarea adresă de
internet: www.apmbr.anpm.ro -secțiunea Reglementări/Acordul de mediu/
Drafturi acte reglementare. Publicul
interesat poate înainta comentarii/
observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data
publicării anunțului pe pagina de
internet a autorității competente
pentru protecția mediului.

LICITAȚII
l Anunț – oferta vanzare. Direcția
Silvică Argeș cu sediul Pitești, str.
Trivale, nr.82, jud.Argeș, telefon: 0248213434; 0248-219749; Fax:0248214099, E-mail office@pitesti.rosilva.
ro CUI 1590120, anunță scoaterea la
licitație a activului: A. - Cabana pentru
muncitori Cernat - Alunu - O.S.
Domnesti UP III Cernat, u.a. 38C - UAT
Nucșoara ; CF 82045 Nucșoara.
Terenul pe care se află amplasata
construcția (activul) se află în administrarea R.N.P. ROMSILVA și nu face
obiectul vânzării, el urmând a fi concesionat după vânzarea construcției,
conform O.M. nr.367/2010. Vânzarea
se face prin licitație publică deschisă,
cu strigare, care va avea loc în data de
04.08.2022 orele 10,00 la sediul Direcției Silvice Argeș, Mun.Pitești, str.
Trivale, nr. 82, jud. Argeș. Caietul de
sarcini se poate achiziționa de la sediul
Direcției Silvice Argeș incepând cu
data de 20.07.2022 până în data de
02.08.2022. Costul unui caiet de
sarcini/ taxa participare licitatie - 100
lei cu TVA. Informații se pot obține de
la sediul Direcției Silvice Argeș persoane de contact -Dragos Ovidiu
Ionescu -telefon 0748 196120 ; Mirică
Tiberiu - telefon: 0730 653210.
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l Anunţ de participare la licitaţie
deschisă pentru concesiune bunuriteren construire locuinţă si economic
în comuna Platoneşti. 1. Informaţii
generale privind concedentul, în
special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau
adresa de e-mail a persoanei de
contact UAT Platonesti, str. Fetesti, nr.
18, comuna Platonesti, judeţul
Ialomita, telefon 0243279120, fax
0243279120, cod fiscal 17453693,
email primaria_platonesti@yahoo.
com. 2. Informaţii generale privind
obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: Loturi ce
urmează a se concesiona: 1, Lot 3
cvartal 53 cf 22497 Strada Principală
nr.36 C în suprafața de 995 mp, 2. Lot
4 cvartal 53 cf 22490 Strada Principală
nr.36 D in suprafața de 999 mp 3. Lot
5 cvartal 53 cf 22492 Strada Căminului
nr.19A în suprafața de 995 mp, 4. Lot 6
cvartal 53 cf 22488 Strada Căminului
nr.19B în suprafata de 999mp, 5. Lot 7
cvartal 53 cf 22495 Strada Căminului
nr.19C în suprafata de 997mp. 6. Lot 1
cf 22495 Strada Morii nr.1 în suprafata
de 972 mp bunuri aparţinând domeniului privat al UAT Platoneşti, conform
H C L . n r. 4 0 / 2 5 . 0 5 . 2 0 2 2 s i
49/06.07.2022 şi OUG 57/03.07.2019.
3. Informaţii privind documentaţia de
atribuire: Se regasesc in caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire: Se va
elibera un exemplar al documentaţiei
de atribuire doar în urma unei solicitări
scrise de la sediul institutiei. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de
la care se poate obţine un exemplar
din documentaţia de atribuire:
Compartiment Secretariat., UAT Platonesti, strada Feteşti nr.18 localitatea
Platoneşti judeţ Ialomiţa. 3.3. Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor legale-10 lei. 3.4.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 04.08.2022, ora 14,00. 4. Informaţii privind ofertele. 4.1. Data limită
de depunere a ofertelor: 12.08.2022,
ora 14,00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: UAT Platoneşti, str.
Feteşti, NR 18, Platoneşti, judeţul
Ialomiţa, - Compartiment Registratură.
4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: 1
exemplar. 5. Data şi locul la care se va
desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 16.08.2022 ora 10,00
la sediul UAT Platoneşti din str. Feteşti
nr. 18, loc. Platoneşti, judeţ Ialomiţa. 6.
Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail
a instanţei competente în soluţionarea
litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: Tribunalul Ialomiţa,
Slobozia, b-dul. Cosminului, nr. 12, cod
postal: 920030, judeţul Ialomiţa
Telefon: 0243 236 952, Fax: 0243 232
266 E-mail: infopubil@just.ro. 7. Data
transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea publicării 15.07.2022.
l Anunţ de participare la licitaţie
deschisă pentru inchiriere bunuriteren arabil în comuna Platoneşti. 1.
Informaţii generale privind locatorul,
în special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon, telefax şi/
sau adresa de e-mail a persoanei de
contact UAT Platonesti, str. Fetesti, nr.
18, comuna Platonesti, judeţul
Ialomita, telefon 0243279120, fax
0243279120, cod fiscal 17453693,
email primaria_platonesti@yahoo.
com. 2. Informaţii generale privind
obiectul inchirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care

urmează să fie inchiriat: 1, Teren extravilan situat în tarlaua 515/1 în suprafața de 171785 mp, conform caietului
de sarcini, bun aparţinând domeniului
privat al UAT Platoneşti, conform HCL.
n r. 4 8 / 0 6 . 0 7. 2 0 2 2 ş i O U G
57/03.07.2019. 3. Informaţii privind
documentaţia de atribuire: Se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care
persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Se va elibera un
exemplar al documentaţiei de atribuire doar în urma unei solicitări scrise
de la sediul institutiei. 3.2. Denumirea
şi adresa serviciului/ compartimentului din cadrul locatorului, de la care
se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartiment
Secretariat, UAT Platonesti, strada
Feteşti nr.18 localitatea Platoneşti
judeţ Ialomiţa. 3.3. Costul şi condiţiile
de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor legale-10 lei. 3.4. Data
limită pentru solicitarea clarificărilor:
04.08.2022, ora 14,00. 4. Informaţii
privind ofertele. 4.1. Data limită de
depunere a ofertelor: 12.08.2022, ora
14,00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: UAT Platoneşti, str.
Feteşti, Nr 18, Platoneşti, judeţul
Ialomiţa, - Compartiment Registratură.
4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: 1
exemplar. 5. Data şi locul la care se va
desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 16.08.2022 ora 13,00
la sediul UAT Platoneşti din str. Feteşti
nr. 18, loc. Platoneşti, judeţ Ialomiţa. 6.
Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail
a instanţei competente în soluţionarea
litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: Tribunalul Ialomiţa,
Slobozia, b-dul. Cosminului, nr. 12, cod
postal: 920030, judeţul Ialomiţa
Telefon: 0243 236 952, Fax: 0243 232
266 E-mail: infopubil@just.ro. 7. Data
transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea publicării 15.07.2022.
l 1. Primăria Comunei Pănet, nr.191,
Pănet, judeţul Mureș, telefon
0265/322.112, fax 0265/322.112,
e-mail: panet@cjmures.ro, organizează în data de 16.08.2022, ora
14.00, licitație publică în vederea
vânzării imobilului-teren, aflat în
domeniul privat al Comunei Pănet,
situat în intravilanul comunei Pănet,
localitatea Hărțău nr.67B, având următoarele elemente de identificare:
suprafața totală 3.158mp, categorie
de folosință curți-construcții 1.364mp
și arabil 1.794mp, nr.cadastral 53583,
C.F.53583. 2. Documentația de atribuire a fost aprobată prin H.C.L. Pănet
nr. 52/28.06.2022. 3.Informații privind
documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin
care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: În baza unei cereri
scrise a persoanei interesate adresată
Primăriei Comunei Pănet. 3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului /compartimentului din cadrul
vânzătorului, de la care pot obține un
exemplar din documentația de atribuire: La sediul Primăriei Comunei
Pănet, din localitatea Pănet, nr.191,
jud.Mureș, de luni până vineri, între
orele 10.00-14.00. 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: 25 de lei,
se poate achita cu numerar la Casieria
Primăriei Comunei Pănet.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 29.07.2022, ora 14.00. 4.

Informații privind ofer tele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 08/08/2022, ora 14.00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Pănet, loc. Pănet
nr.191, jud.Mureș. 4.3.Ofertele se
depun într-un singur exemplar. 5.Data
și locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor:
16.08.2022, ora 14.00, la sediul Primăriei Comunei Pănet, loc.Pănet, nr.191,
jud.Mureș. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa de
e-mail ale instanței competente în
soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Mureș, cu sediul: Târgu Mureş,
B-dul 1 Decembrie 1918 nr.250-254,
judeţul Mureş, cod poştal 540509,
telefon nr.0265/260.323, int.117, fax
nr.0265/222.776, e-mail: tr-mures-reg@just.ro.
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:
Primăria Municipiului Bacău, municipiul Bacău, Str.Mărășești nr.6, județul
Bacău, telefon 0234/581.644, fax
0234/588.757, e-mail: roxana.bancila@
primariabacau.ro, cod fiscal 4278337.
2.Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: spațiu situat în
incinta Punctului Termic nr.10 (C.T.5
Cremenea), în suprafață utilă de 141
mp, situat în Municipiul Bacău, Str.
Milcov nr.128E, CF73571, nr.cadastral
13896, aparținând domeniului public al
Municipiului Bacău, conform
H.C.L.nr.166/27.05.2022 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 unui exemplar al documentației de atribuire: prin solicitare scrisă,
de la sediul instituției, Primăria Municipiului Bacău -Direcția Patrimoniu
-Ser viciul Evidență Patrimoniu.
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: Direcția Patrimoniu -Serviciul Evidență Patrimoniu, din cadrul
Primăriei Municipiului Bacău, Str. Pieții
nr.1, județul Bacău. 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: 55,40 lei/exemplar, se achită numerar la Direcția
Impozite și Taxe Locale, din cadrul
Primăriei Municipiului Bacău, Str. Vasile
Alecsandri nr.6, județul Bacău sau prin
OP în contul RO28TREZ0615006
xxx000234, deschis la Trezoreria Municipiului Bacău, cod fiscal 4278337.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 29.07.2022, ora 14.00. 4.
Informații privind ofer tele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 08.08.2022, ora 16.00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Centrul de Informare Cetățeni din
cadrul Primăriei Municipiului Bacău,
Str.Nicolae Titulescu nr.3, județul
Bacău. 4.3.Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: se
depun într-un singur exemplar, în două
plicuri sigilate. 5.Data și locul la care se
va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 09.08.2022, ora
10.00, Primăria Municipiului Bacău
-sediul 2, municipiul Bacău, Str.Pieții
nr.1, județul Bacău. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanței:

17

Secția a II-a Civilă şi de Contencios
Administrativ şi Fiscal, a Tribunalului
Bacău, municipiul Bacău, Str.Ștefan cel
Mare nr.4, județul Bacău, telefon
0234/514.419, fax 0234/525.211,
e-mail: tr-bacau-reg2@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 15.07.2022.
l Primăria Comunei Acățari, cu sediul
în: localitatea Acățari, strada Principală, nr.214, județul Mureș, Cod Fiscal
4323578, tel/fax: 0265.333.112/
0265.333.298, E-mail: acatari@
cjmures.ro, organizează licitaţie
publică pentru: Concesionarea imobilului aflat in domeniul public al
comunei Acățari, situat în loc. Acățari,
nr. 37/A, jud.Mureș. Imobilul aflat in
domeniul public al comunei Acățari,
situat în loc.Acățari, nr. 37/A, jud.
Mureș are destinaţia de cabinet medicale în suprafată de 113,55mp. Documentaţia de atribuire: Documentația
se poate solicita la sediul Primăriei
Comunei Acățari în baza unei cereri.
Denumirea și adresa compartimentului din cadrul locatorului, de la care
se poate obține un exemplar din documentația de atribuire:Registratura
Primăriei Comunei Acățari, loc.Acățari,
nr.214, jud.Mureș. Data limită pentru
s olici t area clar i f ic ăr ilor es te:
21.07.2022, ora 12.00. Ofertele se
depun intr-un exemplar in original la
sediul Primăriei Comunei Acățari, până
la data de 28.07.2022, ora 14.00. Data
şi locul la care se va desfăşura şedinţa
publică de deschidere a ofertelor:
29.07.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei Comunei Acățari. Denumirea,
adresa, numărul de telefon, telefax şi/
sau adresa de e-mail a instanţei
competente în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Mureș, Mun.
Tg-Mureș, Str.Justiției, Nr.1, cod poştal
540069, tel/fax: 0265.220.063, tribunalul.mures@just.ro,3 zile termen
contestație. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 07.07.2022.
l În conformitate cu sentința
nr.96/F/16.03.2021, prin care s-a
dispus efectuarea actelor și operațiunilor de lichidare prin modalitățile
propuse de lichidator și aprobate de
creditori, Regulamentul de valorificare
a bunurilor aprobat prin hotărârea
adunării creditorilor nr.58 din data de
31.01.2022 și actualizat prin hotărârea
adunării creditorilor
nr.270/17.05.2022, conform procesului-verbal nr.375/12.07.2022 de
constatare a anulării licitației desfășurate în 27.05.2022 și a anulării actului
de adjudecare nr.338/10.06.2022,
lichidatorul judiciar al societății ADL
Invest SRL reia ședințele de licitație
publică, la același preț și aceleași
condiții care au făcut obiectul renunțării la dreptul de preemțiune de către
Consiliul Județean Bihor pentru bunul
imobil aparținând societății A.D.L.
Invest SRL, astfel: Complex Castel
Degenfeld -Schomburg, Balc, jud.
Bihor, proprietatea Societatea A.D.L.
Invest SRL; Sediul social: Municipiul
Moinești, str.Atelierelor nr.14, județul
Bacău, CUI: 21042394, Număr de
ordine în Registrul Comerțului Bacău:
J4/260/2007, înscrisă în CF 50075 Balc,
nr.cad.50075, proprietate situată în
localitatea Balc, Str.Petofi Sandor
nr.51, jud.Bihor. Proprietatea este
compusă din teren intravilan în suprafață de 192.204mp, incluzând parc
dendrologic și construcții în suprafață
de 8.266mp conform CF 50075. Zona
are un potențial balnear și turistic
uriaș, în subteran existând izvoare
termale sărate, unice în țară, domeniul
fiind situat în aproprierea traseului
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anunțuri

Autostrăzii Transilvania. Valoarea de
început a licitației este de
4.039.575Euro, la cursul euro al BNR
din data plății, la care se adaugă TVA
având regimul fiscal aplicabil la data
adjudecării. Se vor organiza 18 ședințe
de licitație în care prețul de pornire va
f i d e 10 0 % d i n v a l o a r e a d e
4.039.575Euro. În conformitate cu
p r e ve d e r il e ar t .91 din L e gea
nr.85/2014, bunurile se vând libere de
orice sarcini. Prima ședință de licitație
se va desfășura la data de 22.07.2022,
ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din Bistrița, str.Alba Iulia nr.8,
județul Bistrița-Năsăud. Persoanele
fizice și juridice interesate depun la
biroul lichidatorului judiciar, până cel
mai târziu cu o zi înainte de ținerea
licitației, respectiv 21.07.2022, până la
ora 16.00, documentele prevăzute mai
jos și dovada achitării garanției.
Garanția de participare la licitație este
de 5.000Lei și va fi depusă în contul de
procedură al debitoarei deschis la
Vista Bank, RO45EGNA
1010000001061046, până în ziua
anterioară ținerii licitației, respectiv
21.07.2022. Prețul de început al licitației este de 4.039.5755Euro, la cursul
BNR din data plății. Dacă există numai
un participant și dacă acesta oferă
prețul minim de pornire la licitație,
bunul imobil se va declara adjudecat
acestui participant. Dacă există mai
mulți ofertanți înscriși, procedura de
licitație se va derula în creștere cu
pasul stabilit de 1% din valoarea de
început a licitației și se va declara adjudecatar participantul care oferă prețul
cel mai mare. Condițiile de plată
pentru adjudecatarul bunului sunt
următoarele: -un avans de 40% din
valoarea de adjudecare se va achita în
termen de 30 de zile de la data încheierii procesului-verbal de licitație (în
care se va include garanția). După
achitarea avansului, se va încheia actul
de adjudecare, iar în termen de 5 zile
se va încheia contractul de vânzare-cumpărare; -diferența de 60%
rămasă din valoarea de adjudecare se
va achita în termen de 12 luni cu rate
lunare, prima rată la 30 de zile de la
încheierea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică.
Sancțiuni. Dacă adjudecatarul renunță
la cumpărarea bunului, înainte de
împlinirea celor 30 de zile de la data
semnării procesului-verbal de licitație,
precum și dacă nu achită avansul în
condițiile de mai sus, pierde garanția
depusă și totodată se obligă să
plătească daune interese vânzătorului
într-un procent de 10% din valoarea
adjudecată. Prin înscrierea la licitație
participanții își asumă sancțiunile de
mai sus în cazul renunțării sau neplății
avansului. Dacă adjudecatarul renunță
la cumpărarea bunului după semnarea
actului de adjudecare, adjudecatarul
pierde toate sumele achitate. După
încheierea contractului de vânzare-cumpărare sau promisiunii de
vânzare-cumpărare sancțiunile vor fi
prevăzute în clauze specifice. Orice
alte informații se pot obține la telefon/
fax: 0745.159.645, e-mail: loricasut@
yahoo.ro sau la sediul lichidatorului.
l Maestro S.P.R.L Filiala Bucuresti,
lichidator judiciar al Nuil Structuri
Constructii SRL – in faliment anunţă
vanzarea prin negociere directa a
autoturismului Ford Fiesta avand serie
sasiu WF0JXXGA JJ9D1437/2009,
nefunctional, la pretul de pornire de
2.100 lei + TVA. Sedinta de negociere
directa va avea loc la data de
26.07.2022, h 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, str. Petofi
Sandor nr. 4, sector 1. In cazul in care
nu se primeste nicio oferta, se vor
organiza sedinte de negociere directa,

www.jurnalul.ro
in aceleasi conditii, la datele de
02.08.2022, 09.08.2022, 30.08.2022, h
12.00. Participantii trebuie sa achizitioneze Caietul de sarcini la pretul de
100 lei + TVA. Oferta impreuna cu
documentele de inscriere se depun cel
tarziu in preziua licitatiei, h 12. Pentru
i n f o r m a t i i s u p l i m e n t a r e: t e l .
0745084802, mail: mariana.enache@
smdamaestro.ro.

ADUNĂRI GENERALE
l CONPET S.A. Convocator Consiliul
de Administraţie al „Conpet” S.A.
societate administrată în sistem
unitar, înfiinţată şi funcţionând în
conformitate cu legislaţia română
aplicabilă, cu sediul social în Ploieşti,
str. Anul 1848, nr. 1-3, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul Prahova sub nr.
J29/6/1991, cod de înregistrare fiscală
RO 1350020, având capitalul subscris
şi vărsat în sumă de 28.569.842,40 lei,
denumită în continuare „Conpet” S.A.
sau „Societatea”), în conformitate cu
prevederile Legii societăţilor nr. 31/
1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ale O.U.G. nr.
109/ 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi completată prin Legea nr.
111/ 2016, ale Legii nr. 24/ 2017
privind emitenţii de instrumente
financiare şi operaţiuni de piaţă, ale
Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018
privind emitenţii de instrumente
financiare şi operaţiuni de piaţă, şi ale
altor acte aplicabile, precum şi cu
Actul Constitutiv al Societăţii, întrunit
în şedinţa Consiliului de Administraţie
din data 14.07.2022 Convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (A.G.O.A.) pentru data de
18.08.2022, ora 11:00, la sediul Societăţii Conpet S.A. situat în Municipiul
Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1-3, judeţul
Prahova, cu următoarea: Ordine de Zi:
1. Alegerea unui secretar al Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor
(A.G.O.A.). 2. Aprobarea reînnoirii
mandatului membrilor Consiliului de
Administraţie al Conpet S.A., începând
cu data de 22.08.2022, după cum
urmează (vot secret): 2.1. dl.
Gheorghe Cristian - Florin; 2.2. dl.
Popa Claudiu - Aurelian; 2.3. dl. Iacob
Constantin - Ciprian; 2.4. dl. Gavrilă
Florin - Daniel; 2.5. dl. Buică Nicuşor Marian; 2.6. dl. Albulescu Mihai Adrian. 3. Desemnarea următorilor
membri ai Consiliului de Administraţie
al Conpet S.A., cu o durată a mandatului de 4 ani, începând cu data de
22.08.2022 şi până la data de
21.08.2026 (inclusiv), în conformitate
cu prevederile art. 29, alin. (1) din
O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor
publice, respectiv: 3.1. dl. Gheorghe
Cristian - Florin; 3.2. dl. Popa Claudiu Aurelian; 3.3. dl. Iacob Constantin Ciprian; 3.4. dl. Gavrilă Florin - Daniel;
3.5. dl. Buică Nicuşor - Marian; 3.6. dl.
Albulescu Mihai - Adrian. 4. Stabilirea
indemnizaţiei fixă brută lunară a
remuneraţiei membrilor neexecutivi
ai Consiliului de Administraţie desemnaţi la Punctul 3, pentru perioada
22.08.2022 - 21.08.2026, în cuantum
egal cu de două ori media pe ultimele
12 luni a câştigului salarial mediu brut
lunar pentru activitatea desfăşurată
conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate (cod
CAEN 49), la nivel de clasă conform
clasificaţiei activităţilor din economia
naţională, comunicat de Institutul
Naţional de Statistică anterior numirii.
5. Aprobarea formei contractului de
mandat al administratorilor desemnaţi de A.G.O.A. 6. Împuternicirea
reprezentantului autorităţii publice

tutelare Ministerul Energiei în
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru semnarea contractului
de mandat al administratorilor
desemnaţi de A.G.O.A. 7. Numirea
unuia/ unor administratori provizorii
pe locurile rămase vacante urmare
votului de la Punctul 2, cu o durată a
mandatului de maxim 4 luni, începând
cu data de 22.08.2022 şi până la data
de 21.12.2022 (inclusiv), în conformitate cu prevederile cu prevederile art.
641, alin. (5) din OUG nr. 109/2011,
sau până la finalizarea procedurii de
recrutare şi selecţie prevăzută în
O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor
publice, dacă aceasta va avea loc mai
devreme de 4 luni de la numirea de
către A.G.O.A., cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni. 8. Aprobarea formei contractului de mandat
al administratorului provizoriu/ administratorilor provizorii, cuprinzând
indemnizaţia fixă brută lunară a remuneraţiei, în cuantum egal cu de două
ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru
activitatea desfăşurată conform
obiectului principal de activitate înregistrat de Societate (cod CAEN 49), la
nivel de clasă conform clasificaţiei
activităţilor din economia naţională,
comunicat de Institutul Naţional de
Statistică anterior numirii. 9. Împuternicirea reprezentantului autorităţii
publice tutelare Ministerul Energiei în
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru semnarea contractului
de mandat al administratorului provizoriu/ administratorilor provizorii. 10.
Stabilirea datei de înregistrare
14.09.2022, propusă de Consiliul de
Administraţie, cu ex-date 13.09.2022.
11. Împuternicirea Preşedintelui
şedinţei Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor pentru semnarea Hotărârii A.G.O.A. şi a Directorului General
pentru semnarea documentelor necesare efectuării formalităţilor la Oficiul
Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Prahova privind înregistrarea administratorilor şi publicarea
Hotărârii A.G.O.A. în Monitorul Oficial
al României Partea a IV-a, precum şi
pentru acordarea dreptului de a
delega unei alte persoane din cadrul
societăţii mandatul pentru efectuarea
formalităţilor mai sus menţionate. În
cazul în care la data primei convocări a
A.G.O.A., respectiv 18.08.2022, ora
11:00, nu sunt îndeplinite condiţiile de
cvorum/ validitate prevăzute de lege
şi de Actul Constitutiv pentru desfăşurarea adunării generale, A.G.O.A. va
avea loc în data de 19.08.2022, ora
11:00 (a doua convocare), la sediul
Societăţii din Municipiul Ploieşti, str.
Anul 1848, nr. 1-3, cu aceeaşi ordine
de zi. La A.G.O.A. (prima convocare şi
a doua convocare) au dreptul să participe şi să voteze doar acţionarii care
sunt înregistraţi ca acţionari ai Societăţii „Conpet ” S.A. la data de
08.08.2022 (data de referinţă) în
Registrul Acţionarilor Societăţii ţinut şi
eliberat de către Depozitarul Central
S.A. Lista cuprinzând informaţii cu
privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a
persoanelor propuse pentru funcţia
de administrator provizoriu al Societăţii Conpet S.A. se va afla la dispoziţia
acţionarilor începând cu data de
19.07.2022, ora 08:00, la Biroul Secretariat C.A. şi A.G.A., precum şi pe
website-ul Societăţii. Acţionarii Societăţii au dreptul de a formula propuneri
de candidaţi pentru ocuparea posturilor de administrator provizoriu, în
condiţiile legii şi ale Actului Constitutiv
al Societăţii. Propunerile vor fi transmise fie (i) în format fizic/ letric, la
registratura Societăţii „Conpet” S.A.

luni / 18 iunie 2022
de la sediul social al Societăţii, în
Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud.
Prahova, în plic închis, cu menţiunea:
„Biroul Secretariat C.A. şi A.G.A. Pentru Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor din data de 18.08.2022.”
sau (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform
Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura
electronică, la adresa actionariat@
conpet.ro, astfel încât să fie recepţionate până la data de 12.08.2022
(inclusiv), acesta fiind termenul limită
până la care se pot face propuneri
privind candidaţii pentru posturile de
administrator provizoriu. Lista se va
actualiza periodic în măsura în care se
primesc propuneri în termenul menţionat, cel mult o dată pe zi. În ceea ce
priveşte candidaţii, fiecare propunere
trebuie să fie însoţită de cel puţin
următoarele documente: (a) Curriculum Vitae al candidatului din care să
reiasă experienţa şi pregătirea profesională a acestuia şi de copia cărţii de
identitate. (b) În cazul propunerilor de
candidaţi independenţi, documentele
justificative / declaraţie pe proprie
răspundere a candidatului, în formă
autentică, care atestă faptul că acesta
îndeplineşte toate condiţiile şi criteriile de independenţă stabilite de lege.
c) Declaraţia de consimţământ pentru
prelucrarea datelor cu caracter
personal şi declaraţie privind neîncadrarea în situaţia de conflict de interese şi incompatibilităţi, conform
modelului publicat pe pagina de
internet a Societăţii (la adresa www.
conpet.ro, secţiunea „Relaţia cu investitorii/ Documente A.G.A.” - A.G.O.A.
din 18.08.2022. Proiectul de hotărâre
al A.G.O.A. şi materialele de şedinţă
sunt disponibile, atât în limba română
cât şi în limba engleză, pe pagina de
internet a Societăţii la adresa www.
conpet.ro, secţiunea „Relaţia cu investitorii/ Documente A.G.A.” - A.G.O.A.
din 18.08.2022, începând cu data de
19.07.2022, ora 08:00, precum şi la
sediul Societăţii (Biroul Secretariat
C.A. şi A.G.A.), începând cu data de
19.07.2022, în zilele lucrătoare, între
orele 10:00 - 14:30. Acţionarii 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,
r e p r e ze nt â n d, i n d i v i d ua l s au
împreună, cel puţin 5% din capitalul
social al Societăţii, are/ au dreptul: 1)
de a introduce puncte pe ordinea de zi
a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, cu condiţia ca fiecare punct să
fie însoţit 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
02.08.2022, ora 11:00. 2) de a
prezenta proiecte de hotărâre pentru
punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a adunării
generale, 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 02.08.2022, ora 11:00.
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 republicarea convocatorului A.G.O.A. cuprinzând ordinea de zi completată/
revizuită înainte de data de referinţă
08.08.2022. În situaţia în care ordinea
de zi a adunării generale va fi completată/ revizuită iar acţionarii nu
transmit împuternicirile speciale şi/
sau formularele de vot prin corespon-

denţă actualizate, împuternicirile
speciale şi formularele de vot prin
corespondenţă transmise anterior
completării/ revizuirii ordinii de zi vor
fi luate în considerare 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.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 adoptare 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 şi vor fi transmise prin orice
formă de servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la sediul
„Conpet” S.A., în Ploieşti, str. Anul
1848, nr. 1-3, jud. Prahova, în plic
închis, cu menţiunea „Biroul Secretariat C.A. şi A.G.A. - Pentru Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor din
data de 18.08.2022”, 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 Ploieşti,
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 Ploieşti, str.
Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, în plic
închis, cu menţiunea „Biroul Secretariat C.A. şi A.G.A. - Pentru Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor din
data de 18.08.2022” 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 12.08.2022, 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, aceştia
vor anexa solicitării respective şi copii
ale documentelor care să le ateste
identitatea. Răspunsurile 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 şi în
secţiunea „Relaţia cu investitorii/
Documente A.G.A.” - A.G.O.A. din
18.08.2022. La A.G.O.A. pot participa
şi vota numai acţionarii înregistraţi la
data de referinţă 08.08.2022,
personal sau prin reprezentanţi, în
baza unei împuterniciri speciale sau
generale, conform dispoziţiilor legale.
Formularul de împuternicire specială
şi împuternicire generală vor fi disponibile începând cu data de 19.07.2022,
ora 08:00, în limba română şi 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 18.08.2022, şi la sediul
Societăţii, Biroul Secretariat C.A. şi
A .G. A ., în c ep ân d cu dat a d e
19.07.2022, în zilele lucrătoare, între
orele 10:00 - 14:30. Împuternicirea
specială va conţine modalitatea de
identificare a calităţii de acţionar şi
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la data de referinţă de 08.08.2022.
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
corespondenţă, disponibil începând
cu data de 19.07.2022, ora 08:00, în
limba română şi 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
18.08.2022, precum şi la sediul Societăţii, Biroul Secretariat C.A. şi A.G.A.,
începând cu data de 19.07.2022, în
zilele lucrătoare, între orele 10:00 14:30. Formularele de vot prin corespondenţă trebuie completate şi
semnate de către acţionari persoane
fizice şi însoţite de copia actului de
identitate al acţionarului semnat
conform cu originalul de către titularul
actului de identitate/ completate şi
semnate de către reprezentantul legal
al acţionarului persoană juridică, însoţite de documentul oficial care îi
atestă calitatea de reprezentant legal.
Calitatea de acţionar, precum şi, 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 referinţă/ de înregistrare, primită de Societate de la
Depozitarul Central S.A. sau, după caz,
pentru date diferite de data de referinţă/ de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate
Societăţii de către acţionar, emise de
Depozitarul Central S.A., sau de către
participanţii definiţi conform legislaţiei privind piaţa de capital, care furnizează servicii de custodie: a) extrasul
de cont din care rezultă calitatea de
acţionar şi numărul de acţiuni deţinute; b) documente care atestă
înscrierea informaţiei privind reprezentantul 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 juridică 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 şi 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 însoţite de o traducere
realizată de un traducător autorizat în
limba română sau în limba engleză. Nu
este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al
acţionarului. Formularele de vot prin
corespondenţă, însoţite 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
Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud.
Prahova, în plic închis, cu menţiunea
„Biroul Secretariat C.A. şi A.G.A. Pentru Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor din data de 18.08.2022”
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 17.08.2022,
ora 11:00. Formularele de vot prin
corespondenţă/ împuternicirile
speciale sau generale (împreună cu
documentele însoţitoare solicitate)
care nu sunt primite la sediul Societăţii
în termenele indicate, respectiv până
la data de 17.08.2022, ora 11:00, nu
vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului şi majorităţii în
A.G.O.A. Regulile stabilite prin
prezentul convocator, pentru organizarea şedinţei A.G.O.A., din data de
18.08.2022 (prima convocare)/
19.08.2022 (a doua convocare) vor fi
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semnată de acţionar, inclusiv prin
ataşare de semnătură electronică
extinsă, dacă este cazul, precum şi
mandatul primit prin Ordin al Ministrului Energiei pentru participarea
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 Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud.
Prahova, cu minim 24 ore înainte de
adunare, respectiv până la data de
17.08.2022, ora 11:00, în plic închis, cu
menţiunea: „Biroul Secretariat C.A. şi
A.G.A. - Pentru Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor din data de
18.08.2022”, sau se pot transmite cu
semnătura electronică extinsă încorporată conform prevederilor Legii nr.
455/ 2001 privind semnătura electronică, până la aceeaşi dată şi oră antemenţionate, pe adresa de e-mail:
actionariat@conpet.ro, sub sancţiunea prevăzută de art. 125, alin. (3)
din Legea nr. 31/ 1990 privind societăţile, cu modificările şi completările
ulterioare. În cazul în care reprezentantul acţionarului/ acţionarilor este o
instituţie de credit care prestează
servicii de custodie, aceasta poate
participa şi vota în cadrul A.G.O.A., în
condiţiile în care prezintă Societăţii,
până la data de 17.08.2022, ora 11:00,
în original, o declaraţie pe propria
răspundere, semnată şi după caz,
ştampilată, de reprezentantul legal al
instituţiei de credit, în care se precizează în clar, numele/ denumirea
acţionarului în numele căruia instituţia
de credit participă şi votează în cadrul
A.G.O.A., precum şi faptul că instituţia
de credit prestează ser vicii de
custodie pentru respectivul acţionar
pe baza instrucţiunilor de vot primite
prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea
unei împuterniciri speciale sau generale de către acţionar. Custodele
votează în adunarea generală a acţionarilor exclusiv în conformitate şi în
limita instrucţiunilor primite de la
clienţii săi având calitatea de acţionari
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numărul de acţiuni deţinute, precum
şi instrucţiuni specifice de vot, cu
precizarea clară a opţiunii de vot
„pentru” sau „împotrivă” sau „abţinere” pentru fiecare punct supus
aprobării inclus pe ordinea de zi a
A.G.O.A. 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 prevederile legale, a unor
puncte neincluse pe ordinea de zi
publicată, împuternicitul poate vota
pe marginea acestora conform interesului acţionarului reprezentat. Acţionarul poate acorda împuternicire
generală valabilă pentru o perioadă
care nu va depăşi 3 ani, permiţând
reprezentantului său a vota în toate
aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acţionarilor a unuia
sau mai multor emitenţi identificaţi în
împuternicire, în mod individual sau
printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de
emitenţi, inclusiv în ceea ce priveşte
acte de dispoziţie. 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 şi operaţiuni de
piaţă, sau unui avocat. Împuternicirea
specială în original, semnată şi, după
caz, ştampilată, precum şi împuternicirea generală semnată, înainte de
prima ei utilizare, în copie, cuprinzând
menţiunea conformităţii cu originalul
sub semnătura reprezentantului legal
şi însoţită de o declaraţie pe propria
răspundere în original semnată şi,
după caz, ştampilată, dată de reprezentantul 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 şi că împuternicirea este
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completate de prevederile legale aplicabile întreprinderilor publice ale
căror acţiuni sunt tranzacţionate pe
piaţa valorilor mobiliare. Informaţii
suplimentare se pot obţine la sediul
„Conpet” S.A. din Ploieşti, str. Anul
1848, nr. 1-3, Biroul Secretariat C.A. şi
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. Preşedintele Consiliului de
Administraţie, Cristian - Florin
Gheorghe.

