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OFERTE SERVICIU
l S.C. Zedomar Impex S.R.L. , anunta
vacantarea urmatoarelor posturi: 4 posturi
de manipulant marfa.CV-urile se pot trimite
la adresa de mail: chr.esat@gmail.com, pana
la data de 22.04.2022.
l Societatea Termomed SRL, cu sediul în
Medias, strada Iacob Pisso nr. 6, bloc 41, Sc.
C, etaj 2, apartament 36, județ Sibiu angajeaza 4 muncitori necalificati la asamblarea,
montarea pieselor din material plastic pentru
constructii. Informații se pot obține de
luni-vineri la nr de telefon 0731 372 740.
l Fundatia Crawford House angajeaza
„Institutor”. Cerința obligatorie: Limba
engleză nivel avansat și experiență într-o
școală care funcționează după o curriculă
internațională. CV-urile se pot trimite la
adresa: hr@britishschool.ro, Telefon:
0731.499.088.
l Verita International School in Bucharest is
looking to appoint a Middle School Teacher
to work within a creative and integrative
school: Bachelor’s Degree in Psychology or
Leadership; Master Degree is a plus; Certificate of Qualification/Diploma in Education;
prior experience in schools; an excellent
command or written and spoken English;
attractive salary. Phone:
+4021.311.88.11/0732.011.147.
l Verita International School in Bucharest is
looking to appoint a Specialized Educator to
work within a creative and integrative
school: Bachelor’s Degree in Psychology or
Leadership; Master Degree is a plus; Certificate of Qualification/Diploma in Education;
prior experience in schools; an excellent
command or written and spoken English;
attractive salary. Phone:
+4021.311.88.11/0732.011.147.
l SC CRIAG SRL, având CUI: 10664421,
cu sediul în Comuna Brazi, Sat Batesti,
Tarlaua 1, Parcela Cc3, judetul Prahova,
angajează: Mecanic agricol, cod COR
723303- 1 post. Cerințe: vechime 6 luni,
studii medii, cunoștințe de limba engleză,
cunoștințe în domeniul agriculturii. Selecția
are loc în data de 20.04.2022, ora 09.00, la
sediul societății.
l Universitatea de Medicină, Farmacie,
Științe și Tehnologie „George Emil Palade”
din Târgu Mureș anunță organizarea concursului pentru ocuparea unui post de Asistent
de cercetare vacant, pe perioadă determinată, în cadrul Centrului Avansat de Cercetări Medicale și Farmaceutice. Dosarele de
concurs se depun în 2 exemplare, la Registratura Generală a UMFST G.E. Palade Tg.
Mureș sau prin servicii de curierat, cu confirmare de primire, până la data de 19.05.2022,
ora 14. Informații suplimentare se pot obține
la adresa de email prorectorat.stiintific@
umfst.ro și la adresa: https://www.umfst.ro/
universitate/informare-si-relatii-publice/
concursuri-pe-post/posturi-de-cercetare/
perioada-determinata.html
l Institutul Naţional de Boli Infecţioase
„Prof. Dr. Matei Balș”, cu sediul în localitatea București, str. Dr. Calistrat Grozovici
nr.1, în conformitate cu prevederile H.G.
286/2011, organizează concurs pentru

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate@jurnalul.ro
ocuparea următoarei funcţii contractuale
temporar vacante, pe durată determinată: -1
(un) post Asistent medical, generalist (PL)
-Secția Clinică X Boli Infecțioase Copii.
Concursul se va desfășura la sediul institutului, după următorul calendar: -Termenul
de depunere al dosarelor: 28.04.2022, ora
13.00; -Proba psihologică: în data de
06.05.2022, ora 10.00; -Proba scrisă: în data
de 10.05.2022, ora 10.00; -Proba practică: în
data de 16.05.2022, ora 10.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -diplomă de
școală sanitară sau echivalentă sau diplomă
de studii postliceale prin echivalare conform
Hotărârii Guvernului nr.797/1997 privind
echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor
sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu
nivelul studiilor postliceale sanitare; -6 luni
vechime ca asistent medical; -concurs pentru
ocuparea postului. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în termen
de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la
sediul Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof.Dr.Matei Balș”. Relaţii suplimentare la sediul Institutului Naţional de Boli
Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balș”, persoana
de contact Ec.Ștefan Alexandru-Marius,
telefon: 021/20.10.980 -interior 3055, adresa
e-mail marius.stefan@mateibals.ro.
l Spitalul Judeţean de Urgență Alexandria,
județul Teleorman, Strada Libertăţii numărul
1, organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi contractual vacante: 3
posturi infirmier debutant în cadrul Secţiei
Neurologie. Condiţii specifice de participare
la concurs pentru funcţia de infirmier debutant: -Studii: Școală generală; -Vechime: fără
vechime în specialitate. Concursul se organizează la sediul Spitalului Judeţean de
Urgență în data de 17.05.2022, ora 10.00,
proba scrisă, iar proba interviu se va susţine
în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la
susţinerea probei scrise, data și ora probei
interviu fiind anunţate odată cu rezultatele la
proba scrisă. Dosarele se depun la sediul
Spitalului Judeţean de Urgență în termen de
10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului și trebuie să conţină, în mod obligatoriu,
documentele prevăzute la art.7 din HG
nr.286/2011, cu modificările și completările
ulterioare. Taxa de participare la concurs este
de 100Lei și va fi achitată la casieria unității.
Bibliografia și relaţii suplimentare la avizierul Spitalului Judeţean de Urgență Alexandria, la serviciul RUNOS sau la telefonul
0247/306.723.
l Primăria Comunei Miloșești cu sediul în
Miloșești, strada Principală nr.59, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
publice, de execuţie, vacante, de Consilier
achiziţii publice, clasa I, grad profesional
asistent din cadrul Compartimentului Achiziţii publice și Investiţii. Pentru funcţia
publică menţionată, durata normală a
timpului de muncă este de 8 ore / zi, respectiv
40 ore /săptămână. Pentru ocuparea funcţiei
publice menţionate, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: 1)
Condiţii generale: - respectarea art. 465 din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 2) Condiţii specifice: a) studii
universitare de licenţă, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă în domeniul știinţe
inginerești, știinţe economice, știinţe juridice
sau știinţe administrative; b) minimum 1 an

vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcţiei publice. Calendarul
concursului: - Proba scrisă va avea loc la
sediul Primăriei Comunei Miloșești în data
de 16.05.2022, ora 10.00; - Data și ora susţinerii interviului se vor afișa odată cu rezultatele probei scrise. - Data afișării anunţului
este 15.04.2022, iar perioada de depunere a
dosarelor de concurs este: 15.04.2022 04.05.2022. Dosarele vor conţine în mod
obligatoriu: a) formularul de înscriere
prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr. 611 /2008
cu modificările și completările ulterioare; b)
curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate; d) copii ale
diplomelor de studii, certificatelor și altor
documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecţionări; e) copia carnetului de
muncă și a adeverinţei eliberate de angajator
pentru perioada lucrată, care să ateste
vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/
funcţiei sau pentru exercitarea profesiei; f)
adeverinţa care atestă starea de sănătate
corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului, de către
medicul de familie al candidatului; g) cazierul judiciar; h) declaraţia pe propria răspundere prin completarea rubricii
corespunzătoare din formularul de înscriere
sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de
lucrător al Securităţii sau colaborator al
acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia
specifică. Copiile de pe actele prevăzute se
vor prezenta în copii legalizate sau însoţite de
documentele originale, care se certifică
pentru conformitatea cu originalul de către
secretarul comisiei de concurs, cu excepţia
actului de identitate care poate fi transmis și
electronic la adresa de e-mail: primaria_milosesti@yahoo.com. Coordonate de contact
pentru primirea dosarelor de concurs: adresa:
Miloșești, Str. Principală, nr.59; telefon
0243/245277; e-mail: primaria_milosesti@
yahoo.com; persoana de contact: Neacșu
Elena.

CITAŢII
l Chebac Oana Mihaela domiciliată in
Galaţi str. Roșiori nr 19 bl. paltin 2B este
chemată in instanţă pe data de 08.06.22 la
Judecătoria Dorohoi pentru succesiunea
Chebac Viorica și Chebac Vasile.
l Eventualii moștenitori și eventualii succesibili ai defunctului Vasile Dănilă, CNP
1280502400328, decedat la data de
28.12.2020, cu ultimul domiciliu în municipiul București, Str. Herța nr. 2, sector 2, sunt
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citați să se prezinte la data de 27.04.2022, ora
11:00, la sediul Societății Profesionale Notariale „De Iure” București, Calea Dudești nr.
139, Corp 1, etaj 1, Sector 3, tel.
021/311.98.69, pentru dezbaterea succesiunii.
l Numita Anghel Veronica cu ultimul domiciliu cunoscut in localitatea Curtici, str.
Coșbuc , nr. 2, jud. Arad este citată pentru
data de 03.05.2022 ora 9.00 in calitate de
pârâtă în dosar nr. 936/55/2022 aflat pe rolul
Judecătoriei Arad avand ca obiect divorț.
l Somație, petentii Demeter Sandor, domiciliat în or.Baraolt, str.Apei nr.89, Demeter
Albert și Demeter Denes, domiciliati în mun.
Sf.Gheorghe, solicita dobandirea prin uzucapiune a dreptului de proprietate asupra
imobilului din sat Doboseni nr.72, com.
Bradut, jud.Covasna, inscris in Cf. nr. 26127.
Bradut nr. top. 290, în suprafață de 677 mp,
avand ca proprietar tabular pe Kolumban
Balazs in cota de 1/1.parte. Toți cei interesați
pot face opoziție în termen de 1 lună de la
afișare la Judecătoria Sf. Gheorghe, în dosar
nr. 1760/305/2022.
l Numiții Lapusan Ioan și Lapuste Ioan
sunt citați la Judecătoria Huedin în dosar nr.
1098/242/2021, în data de 08.09.2022, ora
12,00.
l Se citează pârâtul Druga Alin Constantin,
cu domiciliul necunoscut, în contradictoriu
cu reclamanta David Eugenia, în dosarul
nr.9330/279/2019 al Judecătoriei Piatra
Neamț, cu termen la data de 12 mai 2022,
ora 09.00.
l Numitul Grigore Constantin Robert, cu
ultimul domiciliu cunoscut în Rm.Vâlcea, Str.
Republicii, Nr.7, Bl.R21, Sc.A, Et.1, Ap.6,
Jud.Vâlcea, este citat la Judecătoria Rm.
Vâlcea, în data de Joi, 05.05.2022, ora 12.30,
complet CIV C3-MRF3, în calitate de pârât
în dosarul cu nr.10006/288/2021, având ca
obiect modificare măsuri privind copilul,
reclamant Grigore Mihaela Elena.
l IO Chiano Francesco este citat la Judecătoria Iași, cu sediul în Iași, str.Anastasie
Panu, nr.25, jud.Iași, pe data de 07.06.2022,
ora 08.30, complet C14, în calitate de pârât în
dosarul nr.11534/245/2021, obiect dosarsuccesiune ieșire din indiviziune; constatare
calitate de moștenitor, reclamantă fiind Iosub
Cristina Daniela.
l Se citează pârâţii Dobjanchi Florin
Dobjanschi Georgică, cu domiciliul necunoscut, in proces cu reclamata Caucă
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Cornelia in Dosarul nr. 2055/217/2019 la
Judecătoria Darabani sala Theodor Balș, in
data de 07.06.2022 ora 11.00 dosar având ca
obiect hotărâre care să ţina loc de act
autentic.
l Chibi Nine-Skies Clothing CO LTD este
chemat la Tribunalul Galați, Sala 11, complet
C5 civ ii, în ziua de 03 mai 2022, ora 09.00, în
calitate de pârât, în proces cu SC ADINA
SRL, în calitate de reclamant, în dosar nr.
3039/121/2016- litigii cu profesioniștii.

DIVERSE
l Informaţii generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul
fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/
sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Municipiul Bârlad, Bârlad, Str.1 Decembrie
nr. 21, judeţul Vaslui, telefon 0235/411.760,
fax 0235/416.867, www.primariabarlad.ro,
cod fiscal 4539912. Reglementări legale
privind acordarea de finanţare nerambursabilă: -Legea nr.350/2005 privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi nonprofit de
interes general; -Ordonanța Guvernului nr.
51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de
finanțare a programelor și proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare; -Legea nr.69/2000 a educației fizice și
sportului, cu modificările și completările
ulterioare; -Ordinul Ministrului Tineretului și
Sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din
fonduri publice a proiectelor și programelor
sportive, cu modificările și completările ulterioare; -Hotărârea nr. 1447/2007 privind
aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările
ulterioare. Perioada de finanţare: anul 2022.
Suma totală alocată de la bugetul local:
4 8 0 . 0 0 0 L e i , c o n f o r m H . C . L . n r.
40/28.02.2022. Domeniile pentru care se
acordă finanţarea nerambursabilă:
280.000Lei pentru culte religioase; 50.000Lei
pentru sport; 50.000 Lei pentru cultură;
50.000 Lei pentru tineret; 50.000 Lei pentru
activități cu specific social. Criteriile de acordare a finanţărilor nerambursabile sunt cele
prezentate în Regulamentul privind regimul
finanțărilor nerambursabile alocate de la
bugetul local pentru activitățile nonprofit de
interes local. Documentația necesară pentru
întocmirea dosarelor se poate obține de pe
site-ul Municipiului Bârlad: www.primariabarlad.ro. Data limită pentru depunerea
propunerilor de proiecte: 05.05.2022, ora
14.00. Conform art.20, alin.2 din Legea
350/2005, din motive de urgență, Primăria
Municipiului Barlad, are dreptul de a accelera aplicarea procedurii de selecție de
proiecte prin reducerea numărului de zile, în
caz contrar ar cauza prejudicii autorității
finanțatoare. Perioada la care se desfășoară
selecția de proiecte, verificarea eligibilității, a
îndeplinirii criterilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară și evaluarea
propunerilor de proiecte este: 06.05.202210.05.2022.
l Cabinet Individual de Insolvență Grigorian Andreea-Gina, administrator judiciar al
Surâsul Albastru Handmade SRL cu sediul
în Sat Valea Seacă, com. Valea Seacă, Str.
Taberei nr. 1, parter, camera 2, jud. Iași, J22
/336 /2015, CUI 34157442, notifică deschiderea procedurii generale a insolvenţei
societății Surâsul Albastru Handmade SRL
conform Încheierii civile nr. 28/14.04.2022
pronunţată Tribunalul Iași în dosar nr.
1618/99/2022 (44/2022). Societatea are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii insolventei să depună la
dosarul cauzei documentele prevăzute la art.
67 din Legea nr. 85/2014. Termenul limită
pentru depunerea cererilor de creanţe este
30.05.2022. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea și publicarea
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tabelului preliminar este 20.06.2022.
Termenul pentru depunerea contestațiilor la
tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea acestuia in BPI. Termenul pentru
publicarea tabelului definitiv este 16.09.2022.
Termenul pentru continuarea procedurii este
16.09.2022. Se notifică faptul că prima
Adunare a Creditorilor va avea loc la sediul
administratorului judiciar din mun. Iași, șos.
Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 4, bl. A5, demisol,
spațiul nr. 2, în data de 23.06.2022 ora 10:00
având ca ordine de zi: 1.Alegerea comitetului
creditorilor și desemnarea președintelui
acestuia. 2. Confirmarea administratorului
judiciar și stabilirea remunerației acestuia. Se
notifică asociații societăţii debitoare cu
privire la faptul că va avea loc Adunarea
Asociaţilor la sediul administratorului judiciar în data 25.05.2022, ora 10:00, în vederea
desemnării administratorului special.
l Anunț public privind decizia etapei de
încadrare: SC E-Distribuție Muntenia SA cu
sediul în București, sect. 1, str. Mircea Vodă,
nr.30 pentru SC CIREX SRL, titular al
proiectului ” Racord la rețeaua electrică de
distribuție imobile locuințe situate în str.
Intravilan, nr. 1500-774” anunță publicul
interesat asupra luării deciziei etapei de
încadrare de către APM Giurgiu, în cadrul
procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului pentru proiectul ‚‘Racord la rețeaua
electrică de distribuție imobile locuințe
situate în str. Intravilan, nr. 1500-774“,
propus a fi amplasat în com. Săbăreni, nr.
cad. 1500-774, CF nr. 31964, T 105, P 693/68,
693/67, jud. Giurgiu. Proiectul deciziei de
încadrare și motivele care o fundamentează
pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din
mun. Giurgiu, șos. București, bl.111 , sc.
A+B, jud. Giurgiu, în zilele de luni- joi între
orele 9,00-13,00, precum și la următoarea
adresă de internet www.apmg.anpm.ro.
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 APM Giurgiu.
l Unitatea administrativ-teritorială Gogoșu,
din judeţul Dolj, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru
sectoarele cadastrale nr.3, 5, începând cu
data de 27.04.2022, pe o perioadă de 60 de
zile, la sediul Primăriei Gogoșu, conform
art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a
publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată,
cu modificările și completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenţiei Naţionale de
Cadastru și Publicitate Imobiliară.
l UM 02248 București anunţă publicul
interesat asupra luării deciziei etapei de
încadrare de către APM Giurgiu în cadrul
procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului pentru proiectul „Modernizarea
reţelei de energie electrică în cazarma 2349
Măgura, cod proiect 2021-1-2349 E”, ce se va
realiza în comuna Hotarele, incinta cazărmii
2349 Măgura, jud.Giurgiu. Informaţiile
privind proiectul propus pot fi consultate la
sediul autorităţii competente pentru protecţia
mediului din municipiul Giurgiu, șos. București, bl.111, sc.A+B, jud.Giurgiu și la sediul
UM 02248 București, din mun.București,
sector 6, cod poștal 061416, str.Drumul
Taberei, nr.7H. Proiectul deciziei de încadrare
de nesolicitare a evaluării asupra mediului și
motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, în zilele de
luni-joi, între orele 8.00-16.30, vineri, între
orele 8.00-14.00, precum șl la următoarea
adresă de internet: http://apmgr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii /
observaţii la proiectul deciziei de încadrare în
termen de 10 zile de la data publicării
prezentului anunţului pe pagina de internet a
APM Giurgiu: http://apmgr.anpm.ro

l OMV Petrom SA anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de revizuire a
D e c i z i e i e t a p e i d e î n c a d r a r e n r.
8819/11.11.2019 emisă pentru proiectul
„Desființare construcții și instalații din
cadrul Parcului 43 Cosmești”, amplasat în
extravilanul comunei Cosmești, județul
Teleorman. Informațiile privind proiectul
propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str.Dunării, nr.1, județul Teleorman, în
zilele de luni până joi, între orele 8.00-16.00,
și vineri, între orele 8.00-14.00. Observațiile
publicului se primesc zilnic la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Teleorman.
l OMV Petrom SA anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de revizuire a
D e c i z i e i e t a p e i d e î n c a d r a r e n r.
8590/21.10.2019 emisă pentru proiectul
„Desființare construcții și instalații din
cadrul Parcului 33 Cosmești”, amplasat în
extravilanul comunei Cosmești, județul
Teleorman. Informațiile privind proiectul
propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str.Dunării, nr.1, județul Teleorman, în
zilele de luni până joi, între orele 8.00-16.00,
și vineri, între orele 8.00-14.00. Observațiile
publicului se primesc zilnic la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Teleorman.
l SC Geneza Comimpex SRL, cu sediul în
județul Neamț, loc.Târgu Neamț, str.Ștefan
cel Mare, nr.196, anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul
„Alimentare cu energie electrică hotel aparținând SC Geneza Comimpex SRL”, propus a
fi amplasat în județul Neamț, loc.Târgu
Neamț, str.Cetății, nr.33. Informațiile privind
proiectul propus pot fi consultate la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului Neamț,
strada Piața 22 Decembrie, nr.5 și la sediul
titularului Geneza Comimpex SRL, din
județul Neamț, loc.Târgu Neamț, str.Cetății,
nr.33, în zilele de luni-joi, între orele 8.0016.30, și vineri, între orele 8.00-14.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului Neamț.
l Anunț public după finalizarea Raportului
de Mediu. RNP-Romsilva Direcția Silvică
Mehedinți, Ocolul Silvic Baia de Aramă,
titular al Planului „Amenajamentul silvic al
O.S.Baia de Aramă -U.P.VII Baia de Aramă,
U.P.VIII Olanu, U.P.IX Balmeș, U.P.X
Ivanu, U.P.XI Cernișoara”, anunță publicul
interesat asupra disponibilizării proiectului
de plan și finalizării Studiului de Evaluarea
Adecvată a efectelor potențiale asupra ariilor
naturale protejate de interes comunitar și a
Raportului de Mediu. Consultarea planului,
a Studiului de Evaluarea Adecvată și a
Raportului de Mediu se poate realiza la
sediul titularului, situat în str. Speranței nr.7,
oraș Baia de Aramă, jud.Mehedinți, zilnic,
între orele 10.00-15.00, sau pe site-ul Direcției Silvice la următorul link: http://drobeta.
rosilva.ro/rnp/alte_informatii__p_1454.htm.
Comentariile și propunerile se vor transmite
în scris la sediul titularului (tel./fax:
0252.381.166, e-mail: osbaia@drobeta.rosilva.
ro) și la sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Gorj, strada Unirii nr.76, Târgu Jiu,
jud. Gorj (tel.0253.320.396, fax:
0252.306.018), în termen de 48 zile calendaristice de la data prezentului anunț.
l Ţărăscu Niculae anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul
„Construire staţie ITP” propus a fi amplasat
în comuna Lunguleţu, sat Lunguleţu, str.
Principală, NC 72652, jud.Dâmboviţa
-titular Ţărăscu Niculae. Informaţiile privind
proiectul propus pot fi consultate pe site-ul
APM Dâmboviţa: https://www.anpm.ro/ro/

anunțuri

21

web/apm-dambovita/acord de mediu /anunturi publice. Observaţiile publicului se
primesc zilnic la sediul A.P.M.Dâmboviţa.
l Date privind dosarul: Număr dosar:
763/115/2022, Tribunalul Caraș-Severin
Secţia a II-a Civilă, de Contencios, Administrativ și Fiscal ; Judecător sindic: Juca Petru.
Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Horea,
nr. 2-4, Reșiţa, Jud. Caraș-Severin, Număr de
telefon: 0255/213.304 programul arhivei /
registraturii instanţei: 9-12. Debitor: Tom &
Jerry S.R.L.; Cod Unic de Înregistrare:
17475730; Sediu social: Municipiul Reșița,
Aleea Gladiolelor, nr.2, sc.2, ap.3, Jud.
Caraș-Severin ; Număr de Ordine în Registrul Comerţului: J11/380/2005. Subscrisa
Darada Insolv I.P.U.R.L. în calitate de administrator judiciar al debitorului Tom & Jerry
S.R.L., conform Încheierii Civile nr. 15/JS/
CC din data de 14.04.2022, pronunţată de
către Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a
Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal
, în dosarul nr. 763/115/2022, Notifică:
Deschiderea procedurii insolvenţei – procedura generală - împotriva debitoarei Tom &
Jerry S.R.L. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra
averii debitoarei este: 30.05.2022 Termenul
limită de verificare a creanţelor, de admitere,
afișare și publicare a Tabelului preliminar al
creanţelor este: 20.06.2022.Termenul pentru
întocmirea, depunerea și publicarea Tabelului definitiv al creanţelor admise este:
18.07.2022. Termenul pentru depunerea
raportului prevăzut de art. 97 din Legea nr.
85/2014 este 25.05.2022. Se notifică faptul că
prima ședinţă a Adunării Creditorilor debitoarei va avea loc la data de: 27.06.2022, orele
09.00, la sediul ales al administratorului
judiciar din Reșiţa, str.P-ţa 1 Decembrie
1918, nr.7, et.2, ap.21, jud.Caraș-Severin,
având ca ordine de zi: prezentare situaţie
debitor; desemnare comitet creditori; confirmare administrator judiciar; aprobare
onorariu fix administrator judiciar in
cuantum de 2.000 lei/luna ( exclusiv T.V.A.) si
onorariu de succes în cuantum de 5% din
recuperări creanțe și valorificări active.

SOMAŢII
l Somaţie Judecătoria Ineu. Dos. nr.
805/246/2022. Petentul Puf Vasile solicită
înscrierea dreptului de proprietate prin
uzucapiune asupra imobilului identificat în
c.f.303015 Craiva (fost c.f. 193 Stoinești) A1
top.37.38 curte și grădină supr. 668 mp. A1.1
top. 37.38. Casa din Stoinești nr.31 asupra
căruia figurează ca proprietară Roth Margareta în cotă de 8/32 parte. Petentul susţine că
folosește imobilul de peste 20 de ani de la
moartea proprietarei continuu, pașnic, public
și sub nume de proprietar. Toţi cei interesaţi
sunt somaţi să depună de îndată opoziţie la
Judecătoria Ineu deoarece în caz contrar în
termen de 30 de zile de la ultima publicaţie se
va proceda la rezolvarea cererii.

ADUNĂRI GENERALE
l Președintele Consiliului de Administrație
al SC INCOSTAR SA Pitești, cu sediul în
Pitești, Str.Depozitelor, Nr. 23, Județul Argeș,
înregistrată la ORC Argeș sub nr.
J03/127/1991, având CUI: RO128752, în
conformitate cu Legea 31/1990- republicată,
cu modificările și completările ulterioare, și
cu statutul societății, Convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acționarilor, cu următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea bilanțului
pe anul 2021 și a contului de profit și pierderi. 2.Aprobarea raportului Consiliului de
Administrație și descărcarea de gestiune
pentru anul 2021. 3. Prezentarea raportului
auditorului extern pentru anul 2021. 4.
Diverse. Adunarea Generală Ordinară va
avea loc în data de 19.05.2022, ora 12.00, în
municipiul Pitești, Str. Depozitelor, Nr.23,
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Județul Argeș. În caz de neÎntrunire a cvorumului necesar pentru validarea deliberărilor,
se convoacă a doua Adunare Generală
pentru data de 20.05.2022, ora 12.00, la
aceeași locație, cu aceeași ordine de zi.
l Convocator. Președintele Asociației
Grupul de Acțiune Locală Colinele Olteniei,
dl.Drăgușin Ionuț Teodor, convoacă membrii
asociației pentru Adunare Generală Ordinară la data de 28.04.2022, ora 11.00, la
sediul asociației, comuna Coțofenii din Dos,
str.Nicu Iovipale, nr.170, județul Dolj, având
următoarea ordine de zi: Pct.1.Aprobarea
repartizării profitului net pe anul 2021.
Pct.2.Aprobarea bilanțului contabil și a
contului rezultatului exercițiului pe anul
2021. Pct.3.Diverse. Pentru informatii suplimentare, vă puteți adresa la sediul asociației
sau la telefon: 0727.392.953.
l Data raportului: 19.04.2022. Denumire
emitent: MINDO S.A. Dorohoi Sediul social:
Dorohoi , str.Herta, nr. 45 Nr. tel/fax:
0231610210/ 0231610211 Numarul si data
inregeistrarii la O.R.C.: J07/125/1991 Cod
unic de inregistrare fiscala: 622003 Capital
social subscris si varsat: 3.325.474,20 lei
Numar de actiuni emise: 33.254.742. Piata
organizata pe care se tranzactioneaza valori
mobiliare emise: Piata BVB-ATS AeRO
Evidenta actiunilor: Depozitarul Central
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent: actiuni dematerializate,nominative, cu valoarea nominala de 0,1
lei/actiune Cod LEI: 2549003SDNHBVN5LBP56. Comunicat de presa SC MINDO
SA pune la dispozitia celor interesati
Raportul anual aferent exercitiului financiar
2021, intocmit la 31.12.2021,in conformitate
cu prevederile Regulamentului ASF
nr.5/2018, art.125(2),in format electronic pe
website-ul operatorului de piata AeRO-BVB.
Raportul anual se pune la dispozitia celor
interesati si pe website-ul emitentului www.
mindo.ro, incepand cu data de 19.04.2022.
Acesta poate fi obtinut si pe suport de
hartie,la cerere,la sediul societatii din
Dorohoi, str.Herta nr.45, Jud.Botosani,
tel.0231610210, fax: 0231610211.
l Saturn S.A. Sediu: Str. Zetarilor, nr. 29-31,
Sector 5, Bucuresti. Inregistrata la Oficiul
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/1091/1991, Cod
unic de inregistrare 409081 (“Societatea”).
Convocator din 13.04.2022. Avand in vedere
Hotararea nr. 1 din data de 12.04.2022 a
Consiliului de administratie al Societatii
privind convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor, In conformitate cu Articolul XII din Actul constitutiv al Societatii,
precum si Articolul 117 din Legea Societatilor nr. 31/1990, Consiliul de administratie al
Societatii prin prezenta convoaca adunarea
generala ordinara a actionarilor Societatii in
data de 25.05.2022, la ora 10.00, la sediul
Societatii aflat in Strada Zetarilor, nr. 29-31,
Sector 5, Bucuresti, Avand urmatoarea
ordine de zi: 1. Prezentarea, discutarea si
aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului
2021. 2. Prezentarea discutarea si aprobarea
Raportului Comisiei de Cenzori pentru exercitiul financiar al anului 2021. 3. Prezentarea,
discutarea si aprobarea Bilantului contabil al
Societatii la data de 31.12.2021, a contului de
profit si pierderi si a rezultatelor financiare
ale Societatii pentru exercitiul financiar al
anului 2021. 4. Descarcarea de gestiune a
membrilor consiliului de administratie
pentru exercitiul financiar al anului 2021. 5.
Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
si programul de activitate al Societatii pentru
anul 2022. 6. Corectarea inregistrarilor
contabile pentru doua companii partenere,
neconcordantele venind din neinregistrarea
corecta a datelor de catre societatea de contabilitate Pastel Finance. 7. Transferul sumelor
inregistrate la Clienti sau Furnizori in contu-
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rile Cheltuieli sau Venituri, pentru sumele
care au depasit 3 (trei) ani de la data
scadenta. 8. Numirea Ijdelea si Asociatii
SPARL prin: (i) dna. Lorena Vasvari, cetatean roman, posesor al CI seria RK nr.
240647, emis de SPCEP Sector 4 in data de
13.11.2018, (ii) dnul. Alexandru Popescu,
cetatean roman, posesoare a CI seria AZ nr.
410622 emisa de SPCLEP Pitesti, in data de
27.07.2021, si (iii) dna. Andreea Tudor cetatean roman, posesor al CI seria RK nr.
371713 emisa de SPCEP Sector 4, in data de
02.07.2019, fiecare separat, in scopul reprezentarii Societatii cu puteri si autoritate
depline precum si pentru semnarea, predarea
si primirea oricaror si tuturor documentelor,
actelor si inscrisurilor, corectarii oricarei erori
de orice natura (inclusiv eroare materiala) si
efectuarii acelor actiuni si intreprinderii
acelor masuri dupa cum poate fi necesar
pentru aducerea la indeplinire a celor de mai
sus. Actionarii pot participa la sedinta direct
sau prin intermediul unui reprezentant
conform Articolului XIII din Actul Constitutiv. Accesul actionarilor in sala se face pe
baza actului de identitate precum si procura
daca este cazul, depuse la sediul social al
Societatii cu 48 de ore inainte de data desfasurarii sedintei. In cazul neintrunirii cvorumului necesar in data de 25.05.2022, sedinta
se va desfasura la o a doua convocare, cu
aceeasi ordine de zi, in data de 26.05.2022, la
ora 10.00, la sediul Societatii aflat in Str.
Zetarilor, nr. 29-31, Sector 5, Bucuresti.
SATURN S.A. Sarkis Devlatian, Presedintele Consiliului de Administratie.
l Convocator al Adunării Generale Extraordinare a Asociaţilor Societăţii “UTIL
GRANT” S.R.L. Persoană juridică cu sediul
în mun. București, Str. 9 Mai nr.45, CAM.1,
Sector 6, înregistrată la ORC-TB sub nr.
J40/18817/1993, având CUI4381684, Din
data de 19.04.2022: Subsemnatul Popa
Marian Alin, în calitate de Administrator al
societăţii“UTIL GRANT” S.R.L., în conformitate cu dispoziţiile legale ale Legii 31/1990
republicată și ale Actului constitutiv al
societăţii, Convoacă Adunarea Generală
Extraordinară a Asociaţilor Soc. “UTIL
GRANT” S.R.L. Pentru data de 27.04.2022
ora 15:00 la sediul secundar de activitate
situat in Sat Olteni, Com. Clinceni, Sos.
Bucuresti -Domnesti Nr.23, jud. Ilfov. În
cazul în care, la data stabilită nu se va putea
ţine ședinţa Adunării Generale a Asociaţilor
din lipsă de cvorum sau nu se pot lua deciziile aflate pe ordinea de zi, atunci, se va ţine
o nouă AGA a doua zi, respectiv, pe data de
28.04.2022 în același loc la ora 15:00, ședinţă
care va avea aceeași ordine de zi. Ordinea de
zi propusă: 1. Cooptarea mostenitorilor și
adoptarea deciziei privind cesiunea părţilor
sociale deţinute in cadrul societăţii de către
asociatul Cicu Miluta, catre, asociatul Popa
Marian Alin. 2. Adoptarea deciziei privind
cesiunea părţilor sociale deţinute în cadrul
societăţii de către asociatul Radu Ion, către,
asociatul Popa Marian Alin. 3. Diverse.
Administrator, Popa Marian Alin.
l Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii ISAF -Societate
de Semnalizări și Automatizări Feroviare
S.A., Data 11.04.2022: Administratorul Unic
al Societăţii ISAF Societate de Semnalizări și
Automatizări Feroviare SA -cu sediul social
în București, Str. Copșa Mică nr.25, Etaj 1,
Biroul 3, sector 1, nr. de înregistrare în Registrul Comerţului J40/1079/1991, C.U.I.
RO473734, cu un capital social subscris și
vărsat de 840.170 lei, divizat în 84.017
acţiuni, cu o valoare nominală de 10 lei
fiecare, denumită în continuare “Societatea”
-Domnul Christophe Guy Marcel Mansuy, în
temeiul art.117 din Legea 31/1990 privind
Societăţile coroborat cu prevederile art.13 din
Actul constitutiv al Societăţii Convoacă: I.
Adunarea Generala ExtraOrdinară a Acţionarilor Societăţii, pentru data de 19.05.2022,

ora 10.00, la sediul social al Societăţii aflat in
Bucuresti, Str. Copșa Mica nr.25, Etaj 1,
Biroul 3, sector 1, cu următoarea ordine de zi:
a. Aprobarea închiderii și lichidării (i)
ISAF-Societate de Semnalizări și Automatizări Feroviare SA –Sucursala Slovenia; b.
Mandat pentru formalităţi: Aprobarea
împuternicirii dlui Christophe Guy Marcel
Mansuy în calitate de Administrator unic al
ISAF Societate de Semnalizare și Automatizări Feroviare SA, de a emite orice decizii si
de a semna orice documente vor fi necesare
în acest sens, avand dreptul inclusiv de a
împuternici alte persoane, după cum va
considera de cuviinţă, pentru aducerea la
îndeplinire a acestui mandat. Invitàm pe
aceastà cale acţionarii Societàtii ISAF -Societate de Semnalizări și Automatizări Feroviare S.A. înregistraţi în Registrul
Acţionarilor la data de referinţă indicată mai
jos, să participe la ședinţa Adunării Generale
a Acţionarilor, în vederea întrunirii cvorumului cerut de actul constitutiv si de Legea
nr. 31/1990 privind societăţile, în vigoare. La
aceasta Adunare Generala sunt îndreptăţiţi
să participe și să voteze toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de
02.05.2022 stabilită ca dată de referinţă.
Acţionarii înscriși în Registrul Acţionarilor la
data de referinţă menţionată, își pot exercita
dreptul de vot direct sau prin reprezentant.
Acţionarii pot fi reprezentaţi în Adunarea
Generală de alti acţionari sau de către terţi,
prin împuternicire specială, dată chiar sub
semnătură privată. Participarea la Adunarea
Generala se face pe baza actului de identitate
și a împuternicirii. Mandatele de reprezentare a acţionarilor trebuie înmânate Presedintelui Adunării în ziua desfășurării
acesteia, înaintea începerii ei. Administratorul Unic al ISAF –Societate de Semnalizări
și Automatizări Feroviare SA, Domnul
Christophe Guy Marcel Mansuy.
l Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor și a Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor Societăţii ENGIE
România S.A. pentru data de 20.05.2022:
Consiliul de Administraţie al Engie
România S.A., o societate pe acţiuni organizată și care funcţionează în conformitate cu
legislaţia din România, cu sediul social în
București Sectorul 4, B-dul Mărășești,
nr.4-6, înregistrată la registrul comerţului
sub nr. J40/5447/2000, având cod unic de
înregistrare 13093222, având un capital
social subscris și vărsat de 199.245.540 lei
(„Societatea”), la solicitarea acţionarului
Fondul Proprietatea S.A. și a Consiliului de
Administraţie, în conformitate cu (i) prevederile art.117 și art.119 din Legea Societăţilor nr. 31/1990 și (ii) prevederile art.14 din
Actul Constitutiv al Societăţii, Convoacă
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor („AGEA”) Societăţii pentru data de
20.05.2022, ora 11.00 și Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor (”AGOA”) Societăţii pentru data de 20.05.2022, ora 11.30,
care se vor desfășura la sediul social, cu
următoarele: Ordine de zi a AGEA: 1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al
Societăţii („Actul Constitutiv”), după cum
urmează: (i) Art. 13.2.1. lit. k) din Actul
Constitutiv, respectiv: „Adunarea Generală
Ordinară are următoarele competenţe, atribuţii și funcţii: […] k) aprobă orice modificări ale Actului Constitutiv pentru care nu
se cere expres aprobarea Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor.” se abrogă. (ii)
Art. 13.2.2. lit.k) din Actul Constitutiv,
respectiv: „Adunarea Generală ExtraOrdinară are dreptul de a hotări numai cu
privire la: […] k) orice alte hotărâri ce
necesită aprobarea Adunării Generale
Extraordinare conform legii.” se vă modifica după cum urmează: „Art. 13.2.2.
Adunarea Generală Extraordinară are
dreptul de a hotări numai cu privire la: […]
k) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care
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este cerută aprobarea Adunării Generale
Extraordinare.” (iii) După paragraful 3 al
Art.14 din Actul Constitutiv, respectiv
„Adunarea Generală a Acţionarilor vă fi
convocată ori de câte ori vă fi nevoie, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare
și cu dispoziţiile prezentului act constitutiv,
cu cel puţin 30 zile înainte de data stabilită.”
se vor introduce două paragrafe noi,
respectiv: „Convocarea poate fi facută și
numai prin scrisoare recomandată sau prin
scrisoare transmisă pe cale electronică,
având incorporată, atasată sau logic
asociată semnătură electronică extinsă,
expediată cu cel puţîn 30 de zile înainte de
data ţinerii adunării, la adresa acţionarului,
înscrisă în Registrul Acţionarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă Societăţii,
dacă nu i-a fost comunicată în scris de acţionar. În cazul scrisorilor transmise pe cale
electronică: (i) Prin adresa acţionariului se
înţelege adresa de e-mail a acţionarului,
comunicată Societăţii și înscrisă în Registrul
Acţionarilor. Convocarea va putea fi făcută
prin această modalitate doar în situaţia în
care toţi acţionarii Societăţîi au comunicat
Societăţii o adresă de e-mail pentru înregistrare în Registrul Acţionarilor. (ii) Acţionarul este unicul responsabil de
funcţionarea corespunzătoare a adresei de
e-mail comunicate Societăţii.” (iv) Art. 16.1
din Actul Constitutiv, respectiv: „Adunarea
Generală a Acţionarilor este prezidată de
Președintele Consiliului de Administraţie,
iar în lipsa acestuia, de către un alt administrator, desemnat de Președinte. Președintele
consiliului de administraţie desemnează
unul sau mai mulţi secretari tehnici care să
verifice îndeplinirea formalităţilor cerute de
lege pentru desfășurarea ședinţei și să
redacteze procesul verbal al acesteia.” se va
modifica după cum urmează: „Adunarea
Generală a Acţionarilor este prezidată de
Președintele Consiliului de Administraţie,
iar în lipsa acestuia, de către un alt administrator, desemnat de Președinte. În situaţia în
care președintele sau alt administrator
desemnat nu poate prezida ședinţa, aceasta
vă putea fi prezidată de reprezentatul unuia
dintre acţionarii prezenţi, ales de către
aceștia, cu majoritate de voturi. Președintele
consiliului de administraţie desemnează
unul sau mai mulţi secretari tehnici care să
verifice îndeplinirea formalităţilor cerute de
lege pentru desfășurarea ședinţei și să
redacteze procesul verbal al acesteia.” (v)
După Art. 16.2 Procesul verbal, se va introduce un nou articol 16.3, cu denumirea
marginală „Procurile de reprezentare și
buletinele de vot prin corespondenţă”,
având următorul conţinut: „16.3 Procurile
de reprezentare și buletinele de vot prin
corespondenţă: Procurile de reprezentare
pentru Adunarea Generală a Acţionarilor
sau buletinele de vot prin corespondenţă, în
cazul în care acţionarii optează pentru
această modalitate de exprimare a votului,
vor trebui să ajungă și să fie depuse la registratura Societăţii sau la secretariatul
adunării generale cel târziu cu 60 de minute
înainte de ora stabilită pentru începerea
adunării respective.” (vi) Urmare a punctului (v) de mai sus actualul Art. 16.3 Alte
formalităţi se va renumerota și va deveni
Art. 16.4 Alte formalităţi. 2. Aprobarea
modificării Actului Constitutiv, după cum
urmează: (i) Art. 17.1 din Actul Constitutiv,
respectiv: „Societatea este administrată de
către un consiliu de administraţie, format
din 7 (șapte) membri. Administratorii pot
avea calitatea de acţionari ai Societăţii.” se
va modifica după cum urmează: „Art. 17.1
Societatea este administrată de către un
consiliu de administraţie, format din 9
(nouă) membri. Administratorii pot avea
calitatea de acţionari ai Societăţii.” (ii) Art.
17.4 din Actul Constitutiv, respectiv: „Trei
dintre cei șapte membrii ai consiliului de
administraţie vor fi aleși la propunerea
Ministerul Energiei, acţionând în calitatea
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să de acţionar. Ministerul Energiei, vă avea
acest drept atât timp cât acesta sau orice
alte autorităţi publice din România dețin
împreună, direct sau indirect, acţiuni reprezentând cel puţin 30% (treizeci de procente)
din capitalul social al Societăţii.” se va
modifica după cum urmează: „Art. 17.4 Trei
(3) dintre cei nouă (9) membri ai consiliului
de administraţie vor fi aleși la propunerea
Ministerul Energiei, acţionând în calitatea
să de acţionar. Ministerul Energiei va avea
acest drept atât timp cât acesta sau orice
alte autorităţi publice din România deţîn
împreună, direct sau indirect, acţiuni reprezentând cel puţîn 30% (treizeci de procente)
din capitalul social al Societăţii. În acest caz,
dacă Fondul Proprietatea deţine peste 10%
din capitalul social al Engie România, 5
(cinci) administratori din cei 9 (nouă) administratori vor fi aleși la propunerea acţionarului majoritar.” (iii) Art. 17.5 din Actul
Constitutiv, respectiv: „Câtă vreme Ministerul Energiei, sau orice autorităţi publice
române deţin împreună acţiuni reprezentând mai mult de 15% (cincisprezece
procente), dar mai puţin de 30% (treizeci de
procente), din capitalul social al ENGIE
România, 2 (doi) dintre cei 7 (șapte) administratori vor fi aleși la propunerea Ministerul Energiei, acţionând în caliatatea sa de
acţionar. Câtă vreme Ministerul Energiei,
sau orice autorităăţi publice române dețin
împreună acţiuni reprezentând cel puţin
10% (zece procente), dar nu mai mult de
15% (cincisprezece procente), din capitalul
social al Engie România, unul dintre cei 7
(șapte) administratori va fi ales la propunerea Ministerul Energiei, acţionând în
calitatea sa de acţionar. În cazul în care
Minsterul Energiei, sau orice alte autorităţi
publice din România deţin împreună acţiuni
reprezentând mai puţin de 10% (zece
procente) din capitalul social al ENGIE
România, atunci toţi administratorii vor
putea fi aleși la propunerea acţionarului
majoritar.” se va modifica după cum
urmează: „Art. 17.5 Câtă vreme Ministerul
Energiei, sau orice autorităţi publice române
deţin împreună acţiuni reprezentând mai
mult de 15% (cincisprezece procente), dar
mai puţin de 30% (treizeci de procente), din
capitalul social al ENGIE România, 2 (doi)
dintre cei 9 (nouă) administratori vor fi aleși
la propunerea Ministerului Energiei, acţionând în calitatea sa de acţionar. În acest caz,
dacă Fondul Proprietatea deţine peste 10%
din capitalul social al Engie Romania, 6
(șase) administratori din cei 9 (nouă) administratori vor fi aleși la propunerea acţionarului majoritar. Câtă vreme Ministerul
Energiei, sau orice autorităţi publice române
deţîn împreună acţiuni reprezentând cel
puţîn 10% (zece procente), dar nu mai mult
de 15% (cincisprezece procente), din capitalul social al Engie România, 1 (unul)
dintre cei 9 (nouă) administratori va fi ales
la propunerea Ministerului Energiei, acţionând în calitatea sa de acţionar. În acest caz,
dacă Fondul Proprietatea deţine peste 10%
din capitalul social al Engie Romania, 7
(șapte) administratori din cei 9 (nouă) administratori vor fi aleși la propunerea acţionarului majoritar. În cazul în care Ministerul
Energiei, sau orice alte autorităţi publice din
România deţin impreună acţiuni reprezentând mai puţin de 10% (zece procente) din
capitalul social al ENGIE România atunci
toţi administratorii vor putea fi aleși la
propunerea acţionarului majoritar.” (iv) Art.
18.7 din Actul Constitutiv, respectiv:
„Pentru valabilitatea deciziilor este necesară
prezența sau reprezentarea a cel puțin 4
(patru) din numărul membrilor consiliului
de administrație. Hotărârile Consiliului de
Administrație se iau cu votul afirmativ al
majorității absolute (așa cum este definită
mai sus) a membrilor consiliului de administrație prezenți sau reprezentați la ședință.”
se va modifica după cum urmează: „Art.
18.7 Pentru valabilitatea deciziilor este
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necesară prezența sau reprezentarea a cel
puțin 5 (cinci) din numărul membrilor
consiliului de administrație. Hotărârile
Consiliului de Administrație se iau cu votul
afirmativ al majorității absolute (așa cum
este definită mai sus) a membrilor consiliului de administrație prezenți sau reprezentați la ședință.” 3. Împuternicirea dlui
Ștab Eric Joseph, în calitate de Președinte al
Consiliului de Administrație și Director
General: (i) să îndeplinească toate formalitățile cerute de lege sau din alte motive
pentru a duce la îndeplinire hotărârea
AGEA, inclusiv dar fară limitare la depunerea acestei hotărâri la Registrul Comerțului competent, depunerea la autoritățile
competente și primirea de la autoritățile
competente a tuturor documentelor; (ii) să
semneze, în numele și pe seama acţionarilor,
Actul Constitutiv actualizat în conformitate
cu modificările din hotărârea AGEA. Dl.
Ștab Eric Joseph poate delega toate sau o
parte din puterile conferite mai sus, oricărei/
oricăror persoane competențe pentru a
îndeplini acest mandat, în conformitatea cu
prevederile legale și ale Actului Constitutiv.
Ordine de zi a AGOA: 1. Aprobarea situațiilor financiare individuale ale ENGIE
România aferente anului financiar încheiat
la 31 decembrie 2021, în baza Raportului
Administratorilor și Raportului Auditorului
Financiar. 2. Aprobarea situațiilor financiare
consolidate ale ENGIE România aferente
anului financiar încheiat la 31 decembrie
2021, în baza Raportului Administratorilor
și Raportului Auditorului Financiar. 3.
Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul financiar 2021. 4. Aprobarea repartizării
rezultatului net realizat de societate în anul
2021 în contul de rezerve ca profit reportat.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societăţii aferent anului 2022. 6.
Aprobarea desemnării Societăţii Ernst &
Young Assurance SRL ca auditor financiar
al Societăţii și încheierea unui contract
pentru o durată de 3 ani. 7. Luarea la cunoștință și aprobarea demisiei dlui. Lucian
Jugrin din funcția de administrator al
Societăţii și, în consecință, încetarea
contractului de mandat. 8. Numirea a trei
(3) membri noi ai Consiliului de Administrație, pentru perioadă rămasă din
mandatul membrilor actuali ai Consiliului
de Administrație, respectiv până la data de
31.05.2025. Lista cuprinzând informații cu
privire la numele, localitatea de domiciliu și
calificarea profesională ale persoanelor
propuse pentru funcția de administrator se
afla la dispoziția acţionarilor, putând fi
consultată și completată de aceștia. 9. Aprobarea remunerației noilor membri ai Consiliului de Administrație, numiți conform
punctului 8 de mai sus, la nivelul remunerației actuale a membrilor Consiliului de
Administrație. 10. Aprobarea actelor adiționale la contractele intragrup aferente anului
2022, respectiv: 10.1. Actul Adițional la
Contractul de prestări servicii suport nr.
3484-900602/22.04.2008 încheiat între
ENGIE România S.A. și Distrigaz Sud
Rețele S.R.L. 10.2. Actul Adițional la
Contractul de prestări servicii suport nr.
5097/500105/30.09.2009, încheiat între
ENGIE România S.A. și ENGIE Servicii
S.R.L. 10.3. Actul Adițional la Contractul de
p r e s t ă r i s e r v i c i i s u p o r t n r.
8723/900201/25.07.2012, încheiat între
ENGIE România S.A. și Brăila Winds
S.R.L. 10.4. Actul Adițional la Contractul de
prestări servicii suport nr.10574900201/12.11.2013 încheiat între ENGIE
Romania S.A. și Alizeu Eolian S.A. 10.5.
Actul Adițional la Contractul de prestări
servicii suport nr. 6014/26.05.2010 încheiat
între ENGIE România S.A. și Depomures
S.A. 10.6. Actul Adițional la Contractul de
prestări servicii suport nr. 6016/26.05.2010,
încheiat între ENGIE Romania S.A. și
ENGIE Dezvoltare & Consultanta S.R.L.

10.7. Actul adițional la Contractul de
prestări servicii suport, nr. 16270900201/2017 încheiat între ENGIE
Romania S.A. și ENGIE Building Solutions
S.R.L. 10.8. Actul adițional la Contractul de
prestări servicii mediu, nr. 6013900101/26.05.2010 încheiat între ENGIE
Romania S.A. și Distrigaz Sud Rețele S.R.L.
10.9. Actul adițional la Contractul de închiriere a activelor aferente activității de
distribuție a gazelor naturale încheiat între
ENGIE Romania S.A. și Distrigaz Sud
Rețele S.R.L. 10.10. Actul adițional la
contractul de vânzare cumpărare gaze naturale pentru consum tehnologic încheiat între
ENGIE Romania S.A. și Distrigaz Sud
Rețele S.R.L. 10.11. Actul adițional la
Contractul de prestării servicii tehnice nr.
4865-500105/13.07.2009 încheiat între
ENGIE Romania S.A. și ENGIE Servicii
S.R.L. 10.12. Aprobarea încheierii unui
contract de prestări servicii între ENGIE
România și ENGIE Global Market. 11.
Împuternicirea dlui Ștab Eric Joseph, în
calitate de Președinte al Consiliului de
Administrație și Director General: (i) să
îndeplinească toate formalitățile cerute de
lege sau din alte motive pentru a duce la
îndeplinire hotărârea AGOA, inclusiv dar
fară limitare la depunerea acestei hotărâri la
Registrul Comerțului competent, depunerea
la autoritățile competente și primirea de la
autoritățile competente a tuturor documentelor; (îi) să semneze, în numele și pe seama
Societăţii, contractele ce vor fi încheiate cu
noii membri ai Consiliului de Administrație,
numiți conform punctului 8 de mai sus, în
această calitate, precum și a contractelor
menționate la punctele 6 și 10; Dl. Ștab Eric
Joseph poate delegă toate sau o parte din
puterile conferite mai sus, oricărei/oricăror
persoane competente pentru a îndeplini
acest mandat, în conformitatea cu prevederile legale și ale Actului Constitutiv. În situația în care, la data menționată mai sus că
fiind data primei convocări a AGEA și/sau a
AGOA, nu se întrunește cvorumul legal
pentru validitatea deliberărilor, ținând cont
de prevederile art. 118 din Legea Societăţilor nr. 31/1990 și ale art. 14 din Actul
Constitutiv, AGEA se va întruni la a doua
convocare ce va avea loc în data de
23.05.2022, ora 11.00, în același loc și cu
aceeași ordine de zi, iar, dacă este cazul,
AGOA se va întruni la a doua convocare ce
va avea loc în data de 23.05. 2022, ora 11.30,
în același loc și cu aceeași ordine de zi.
Prezentul convocator, documentele suport
aferente punctelor prevăzute la ordinea de
zi și formularele de vot prin corespondență
pentru AGEA și AGOA vor fi disponibile,
începând cu data de 20.04.2022, la sediul
social al Societăţii, și pe adresa de web:
https:/www.engie.ro/acţionariat/. Propuneri
ale acţionarilor cu privire la AGEA și
AGOA. În aplicarea prevederilor art. 117
indice 1 din Legea Societăţilor, acţionarii
care dețin, individual sau împreună, cel
puțin 5% din capitalul social al Societăţii au
dreptul de a solicita, în scris, introducerea
unor puncte noi pe ordinea de zi a ședințelor, în termen de cel mult 15 zile de la data
publicării prezentului convocator. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe
ordinea de zi a AGEA și AGOA, însoțite de
o justificare sau un proiect de hotărâre
propus spre aprobarea AGEA și AGOA, pot
fi transmise după cum urmează: (a) prin
depunere la registratura sediului Societăţii
sau trimise prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către registratură, în plic
închis, cu mențiunea scrisă în clar: “Pentru
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din 20.05.2022”, respectiv, după caz,
“Pentru Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor din 20.05.2022” sau (b) prin
e-mail cu semnătură electronică extinsă
încorporată conform Legii nr. 455/2001
privind semnătură electronică, la adresa:
aga.ro@engie.com, menționând la subiect:
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“Pentru Adunarea Generală Extraordinară
a Acţionarilor din 20.05.2022”, respectiv,
după caz, “Pentru Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor din 20.05.2022”. În
situația în care exercitarea dreptului de a
introduce puncte noi pe ordinea de zi determină modificarea ordinii de zi a AGEA și/
sau AGOA ce deja a fost publicată, Societatea va face disponibilă o nouă ordine de zi
prin utilizarea aceleiași proceduri că și cea
folosită pentru ordinea de zi inițială, cu
respectarea termenului prevăzut de lege.
Întrebări referitoare la AGEA și AGOA.
Fiecare acţionar, indiferent de nivelul participației la capitalul social, are dreptul să
adreseze întrebări, în scris, privind punctele
de pe ordinea de zi a AGEA și AGOA.
Întrebările pot fi adresate numai în scris și
pot fi transmise, după cum urmează: (a)
prin depunere la registratură sediului Societăţii sau prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către registratura, până cel
tărziu la data de 05.05.2022, ora 16.00, în
plic închis, cu mențiunea scrisă în clar:
“Pentru Adunarea Generală Extraordinară
a Acţionarilor din 20.05.2022”, respectiv
“Pentru Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor din 20.05.2022” sau (b) prin
e-mail cu semnătură electronică extinsă
încorporată conform Legii nr. 455/2001
privind semnătura electronică, până cel
tărziu la data de 05.05.2022, ora 16.00, la
adresa: aga.ro@engie.com, menționând la
subiect: “Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din 20.05.2022”,
respectiv “Pentru Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor din 20.05.2022”.
Numirea membrilor Consiliului de administrație în cadrul AGOA. Lista cuprinzând
informații cu privire la numele, localitatea
de domiciliu și calificarea profesională ale
persoanelor propuse pentru funcția de
administrator se află la dispoziția acţionarilor, putând fi consultată la sediul Societăţii
sau pe pagina de internet a Societăţii, începând cu data prezentei convocări. În condițiile legii și ale Actului Constitutiv al
Societăţii, acţionarii Societăţii au dreptul de
a formula propuneri de candidaturi pentru
funcția de administrator. Propunerile de
candidaturi pentru funcția de administrator
trebuie transmise la registratura Societăţii,
în cel mult 15 zile de la data publicării
convocării, și vor fi însoțite de informații cu
privire numele, localitatea de domiciliu și
calificarea profesională ale persoanelor
propuse pentru funcțiile respective. Participarea și reprezentarea la AGEA și AGOA.
Doar persoanele care sunt înregistrate ca
acţionari ai Societăţii în Registrul Acţionarilor la data de 19.04.2022 au dreptul de a
participa și vota în cadrul ședințelor AGEA
și AGOA. Reprezentarea acţionarilor în
adunarea generală a acţionarilor se poate
face conform art. 125 din Legea nr. 31/1990,
în baza unei împuterniciri speciale pentru
respectiva adunare generală. Persoanele
juridice pot fi reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da
altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală. Procura trebuie
depusă la sediul Societăţii cu cel puțin 48 de
ore înainte de AGEA, respectiv AGOA și
trebuie să conțină instrucțiuni specifice de
vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi
a AGEA sau AGOA pentru care împuternicitul urmează să voteze în numele acţionarului (adică vot „pentru” sau „împotriva”
sau, după caz, să menționeze „abținere”).
Un original al procurii speciale, în română
sau engleză, completată și semnată de acţionar, însoțită de o copie a actului de identitate valabil al acţionarului (în cazul
persoanelor juridice, carte de identitate/
pașaport a reprezentantului legal) vor fi
transmise, după cum urmează: (a) prin
depunere la registratura sediului Societăţii
sau prin poșta sau curierat cu confirmare de
primire către registratura, nu mai tărziu de
48 de ore înainte de data și ora primei
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convocări AGEA/AGOA, în plic închis, cu
mențiunea scrisă în clar: “Pentru Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor din
20.05.2022”, respectiv “Pentru Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor din
20.05.2022” sau (b) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată
conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică, nu mai târziu de 48 de ore
înainte de data și ora primei convocări
AGEA/AGOA, la adresa: aga.ro@engie.
com, menționând la subiect: “Pentru
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din 20.05.2022”, respectiv “Pentru
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
din 20.05.2022”. Procedura de vot prin
corespondență. Acţionarii au posibilitatea
de a vota prin corespondență, caz în care
vor comunica în scris punctele lor de vedere
și modul în care votează asupra punctelor
de pe ordinea de zi, înainte de AGEA/
AGOA. Formularele de vot prin corespondență, în română sau în engleză, atât pentru
votul deschis, cât și pentru votul secret se
vor putea obține, începând cu 20.04.2022, la
sediul social al Societăţii, și pe adresa de
web: https://www.engie.ro/acţionariat/.
Formularele de vot prin corespondență
completate și semnate corespunzător trebuie
să îndeplinească cumulativ următoarele
condiții: (a) să fie transmise către Societate:
(i) fie prin depunere la registratura Societăţii
sau prin postă sau curierat cu confirmare de
primire către registratură, nu mai târziu de
48 de ore înainte de data și ora primei
convocări AGEA/AGOA, fie (ii) prin e-mail
cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind
semnătură electronică, nu mai târziu de 48
de ore înainte de data și ora ședinței AGEA/
AGOA, la adresa: aga.ro@engie.com. În
cazul depunerii în format fizic, formularul
de vot va fi depus în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: “ Pentru Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor din
20.05.2022”, respectiv, după caz, “Pentru
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
din 20.05.2022”. Pentru fiecare punct de pe
ordinea de zi care necesită vot secret, în
interiorul plicului menționat anterior, se vă
introduce cate un plic închis care va conține
formularul de vot secret prin corespondență
aferent punctului respectiv, completat cu
mențiunea scrisă cu majuscule ”VOT
SECRET PENTRU ALEGEREA
MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE”. În cazul transmiterii votului
prin corespondență prin mijloace electronice, mențiunile anterior indicate pentru
depunerea în format fizic, urmează a se
insera în subiectul corespondenței electronice. Plicurile închise care conțin voturile
secrete prin corespondență vor fi predate
secretariatului însărcinat cu numărarea
voturilor exprimate în secret. (b) Să fie însoțite de o copie a actului de identitate valabil
al acţionarului (în cazul persoanelor juridice, carte de identitate /pașaport al reprezentantului legal). Formularele de vot prin
corespondență care nu vor fi primite la
registratura sau prin e-mail până la data și
ora sus menționate nu vor fi luate în calcul
pentru determinarea cvorumului și majorității în AGEA/AGOA. În situația în care
acţionarul care și-a exprimat votul prin
Formularul de vot prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la
AGEA/AGOA, votul prin corespondență
exprimat pentru acea AGEA/AGOA va fi
anulat, fiind luat în considerare doar votul
exprimat personal sau prin reprezentant. În
cazul acţionarilor persoane juridice, dovada
calității de reprezentant legal se face cu un
certificat constatator eliberat de Registrul
Comerțului sau orice alt document, emis de
către o autoritate publica competentă, în
original sau în copie conformă cu originalul,
af lat în termenul sau de valabilitate.
Protecția datelor. Pentru detalii referitoare
la prelucrarea datelor cu caracter personal și
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exercitarea drepturilor conexe în contextul
organizării și desfășurării adunărilor generale ale acţionarilor, puteți consulta Politica
de confidențialitate disponibilă pe website-ul
Societăţii (www. engie.ro) și puteți contacta
Responsabilul cu Protecția Datelor (DPO)
direct prin e-mail la dpo@ro.engie.com, prin
curier la adresa de corespondență a Societăţii cu mențiunea „În atenția DPO”.
ENGIE ROMÂNIA S.A., Prin Președintele
Consiliului de Administrație, ȘTAB ERIC
JOSEPH.

LICITAŢII
l Consiliul Local al comunei Hidișelu de Sus,
având C.I.F. 4660743, cu sediul în com. Hidișelu de Sus, loc. Hidișelu de Sus, nr. 328, jud.
Bihor, nr. tel/fax: 0259335855, e-mail:hidiseludesus@cjbihor.ro, cod poștal: 417275, avându-l pe secretarul general al comunei ca
persoană de contact, anunță desfășurarea
procedurii de licitație publică privind închirierea unui spațiu in suprafață de 27.6 mp,
aflat in clădirea identificată prin nr. cadastral
54737-C2-Mierlău, înscris in cartea funciară
nr. 54737-Hidișelu de Sus, cu suprafața de
183 mp, de la nr. administrativ 189 din loc.
Mierlău, clădire regăsita in intravilanul si
domeniul public ale comunei Hidișelu de Sus.
Bunul se închiriază și va fi exploatat de către
locatar ca unitate farmaceutică și pentru
vânzarea și eliberarea de medicamente de uz
uman, închirierea fiind aprobată prin Hotărârea Consiliul Local al comunei Hidișelu de
Sus nr. 24 din 31.03.2022, conform O.U.G. nr.
57 din 03.07.2019. Informații privind documentația de atribuire se regăsesc in caietul de
sarcini. Punerea la dispoziția persoanei interesate, a unui exemplar din documentația de
atribuire, se va face pe suport hârtie și/sau pe
suport magnetic, ca urmare a înaintării unei
solicitări în acest sens. Documentația se
obține de la Compartimentul Impunere și
Executare Silită din cadrul Primăriei
comunei Hidișelu de Sus, aflat la sediul autorității contractante, prețul pentru achiziționarea documentației de atribuire fiind de 100
de lei și se achită numerar, la același compartiment. Informații privind ofertele se regăsesc
în documentația de atribuire. Oferta trebuie
depusă într-un singur exemplar la adresa
sediului autorității contractante. Soluționarea
litigiilor apărute in legătură cu închirierea se
realizează potrivit prevederilor legislației
privind contenciosul administrativ, de către
Tribunalul Bihor, cu sediul în mun. Oradea,
Parcul Traian, nr. 10, jud. Bihor, cod poștal:
410033, nr. tel: 0259414896, e-mail: tr-bihor-reg@just.ro. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 05.05.2022, ora 16:00.
Data-limită de depunere a ofertelor:
13.05.2022, ora 16:00. Data si locul la care se
va desfăsura sedința publică de deschidere a
ofertelor: 16.05.2022, ora 10:00, la sediul
autoritătii contractante. Data transmiterii
anunțului de licitatie către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 15.04.2022.
l 1.Informații generale privind concedentul,
în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Primăria Comunei Cerăt, Str. Dunării nr. 33,
județul Dolj, telefon 0251/358.202, fax
0251/358.202, email: clcerat2015@gmail.com,
cod fiscal 5046742. 2.Informații generale
privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să
fie concesionat: teren intravilan în suprafață
de 251mp, situat în Comuna Cerăt, aparținând domeniului privat al Comunei Cerăt,
teren aflat în Tarlaua 25, la intersecția Str.
Victoriei cu Str. Libertății, număr cadastral
30590, conform H.C.L. nr. 13/28.02.2022 și
temeiul 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 solicitarea
scrisă, de la sediul Primăriei Comunei Cerăt.
3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la
care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Primăriei
Comunei Cerăt, comuna Cerăt, Str. Dunării
nr.33, județul Dolj. 3.3.Costul și condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde
este cazul: 50 lei/exemplar care se pot achita
numerar la Casieria unității sau în contul
concedentului:
RO83TREZ2955006XXX000062, deschis la
Trezoreria Segarcea, cod fiscal al concedentului: 5046742. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 02.05.2022, ora 10.00.
4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită
de depunere a ofertelor: 10.05.2022, ora 10.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Registratura Primăriei Comunei Cerăt,
comuna Cerăt, Str.Dunării nr.33, județul Dolj.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original și 1
exemplar copie. 5.Data și locul la care se va
desfășura sedinţa publică de deschidere a
ofertelor: 10.05.2022, ora 11.30, la sediul
Primăriei Comunei Cerăt, Str.Dunării nr.33,
județul Dolj. 6.Denumirea, adresa, numărul
de telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale
instanţei competente în soluţionarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea
instanţei: Secția Contencios Administrativ a
Tribunalului Dolj, Craiova, Str.Brestei nr.12,
județul Dolj, telefon/fax 0251/415.323, e-mail:
birp.dj@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului
de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 18.04.2022.
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: Primăria Comunei Șugag,
comuna Șugag, Str.Valea Frumoasei nr.180,
județul Alba, telefon/fax 0258/746.177,
e-mail: achizitii_sugag@ab.e-adm.ro, cod
fiscal 4562427. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie închiriat: spațiu comercial cu destinația cabinet medical 1, medicină
de familie, suprafață utilă 59,08mp, CF
72210-C1-U1 Șugag, situat în localitatea
Șugag, Str.Valea Frumoasei, ce aparține
domeniului public al Comunei Șugag,
județul Alba, conform H.C.L. nr.
73/28.10.2021 și temeiului legal: O.U.G. nr.
57/03.07.2019, art.332-333. 3. Informații
privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul
instituției, Compartimentul Secretariat. 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: se poate
obține de la Compartimentul Secretariat din
cadrul Primăriei Comunei Șugag, comuna
Șugag, Str. Valea Frumoasei nr.180, județul
Alba. 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:
02.05.2022, ora 14.00. 4. Informații privind
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 10.05.2022, ora 10.00. 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Compartimentul Secretariat, Primăria Comunei
Șugag, comuna Șugag, Str. Valea Frumoasei
nr.180, județul Alba. 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 ofertelor:
10.05.2022, ora 12.00, Primăria Comunei
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Șugag, comuna Șugag, Str.Valea Frumoasei
nr.180, județul Alba. 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 Administrativ
a Tribunalului Alba, Alba Iulia, Piața Iuliu
Maniu nr. 24, județul Alba, telefon
0258/813.510, fax 0258/811.184, e-mail:
tribunalul.alba@just.ro. 7. Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 18.04.2022.

onarea eventualelor litigii fiind Tribunalul
Sibiu, Sibiu, str.Ocnei, nr.33, tel.
0269/217.104, fax 0269/217.702, e-mail:
tribunalul.sibiu@just.ro. Relații suplimentare
se pot obține de la Serviciul Administrație
Publică Locală, Compartiment Asociații de
Proprietari din cadrul Primăriei Comunei
Șelimbăr, tel. 0738.840.760, consilier Alina
Opre sau e-mail: alina.opre@primariaselimbar.ro. Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate, în vederea
publicării fiind 18.04.2022.

l Primăria Comunei Șelimbăr, cu sediul în
loc.Șelimbăr, str.Mihai Viteazu, nr.197, jud.
Sibiu, CUI: 4406045, tel. 0269/560.001, organizează în data de 10.05.2022, ora 11.00, licitație publică cu ofertă în plic închis pentru
închirierea imobilului, proprietate publică a
Comunei Șelimbăr, înscris în CF nr.100732
Șelimbăr, nr. top 184/1, 185/1, nr.cadastral
100732-C1, (nr.CF vechi 3474 Veștem, nr.
cadastral vechi 3113) în suprafață de 306mp,
și a imobilelor proprietate privată înscrise în
CF 110699 Șelimbăr, nr.cadastral 110699 (CF
vechi 3474 Veștem, nr. cadastral vechi 3115,
nr.topografic 184/3, 185/3 Veștem) în suprafață de 597 și CF 110700 Șelimbăr nr. cadastral 110700 (CF vechi 3474/ Veștem, nr.
cadastral vechi 3114, nr. topografic 184/2,
185/2) în suprafață din acte de 547, măsurată
de 548 situate în comuna Șelimbăr, sat
Veștem, nr.144, județul Sibiu, cu destinație de
piscină, activități de alimentație publică și
agrement. Procedura de licitație publică se
află la prima desfășurare, iar ședința va avea
loc la sediul Primăriei Comunei Șelimbăr.
Caietul de sarcini se poate procura de la
Compartimentul coordonare Asociații de
Proprietari, la cerere, începând cu data de
19.04.2022, contra cost (100Lei), iar documentele de participare se depun până în data
de 09.05.2022, ora 14.00, într-un singur
exemplar. Instanța competentă pentru soluți-

l Byamai Cons S.R.L. - în faliment, reprezentata legal prin Darada Insolv I.P.U.R.L.,
cu sediul ales in Resita, P-ta 1 Decembrie
1918, nr.7, et.2, cam.21, jud.Caras-Severin,
inmatriculata la U.N.P.I.R. sub nr. RFO
II-0639/2012, Cod de Identificare Fiscala
31022114, in calitate de lichidator judiciar,
numit prin Incheierea Civila nr.53/JS/
CC/29.12.2021 pronuntata de catre Tribunalul Caras-Severin – judecator sindic – in
dosarul nr. 4109/115/2021, anunta, in conformitate cu dispozitiile art.156 alin.(3) si (4) din
Legea nr.85/2014, modificata, incheierea
promisiunii bilaterale de vanzare-cumparare
nr.506/18.04.2022, privind bunurile mobile
aflate în proprietatea debitoarei Byamai
Cons S.R.L.-in faliment: 1. Autoutilitara
Marca: Iveco, Tip: Eurocargo, anul fabricatiei: 2007, seria nr. ZCFA1TJ0302523412,
numar inmatriculare CS-71-TID, pret =
38.646 lei + T.V.A. conform Cod Fiscal; 2.
Autoutilitara Marca: MAN, Tip: Meiller,
a n u l f a b r i c a t i e i : 2 0 0 4 , s e r i a n r.
WMAH36ZZ04M391585, numar inmatriculare CS – 15 - BMC, pret = 121.571 lei +
T.V.A. conform Cod Fiscal. Se acorda un
termen de 15 (cincisprezece) zile de la data
pubicarii prezentului anunt privind incheierea promisiunii de vanare-cumparare,
pentru ca orice persoana interesata sa poata
inainta catre lichidatorul judiciar o oferta

superioara de pret celei cuprinse in promisiunea de vanzare-cumparare incheiata. In
situatia primirii unei supraoferte de pret, se
va comunica catre promitentul-cumparator,
intr-un termen de 5 (cinci) zile de la primirea
supraofertei, a unei notificari prin intermediul careia se comunica valoarea ofertei
primite si posibilitatea de a egala sau depasi
oferta astfel primita, intr-un termen de cel
mult 5(cinci) zile de la primirea notificarii.
Daca promitentul-cumparator egaleaza sau
depaseste oferta astfel primita, in termenul
de 5(cinci) zile de la primirea notificarii
comunicate de catre lichidatorul judiciar, se
va proceda la incheierea contractului de
vanzare-cumparare cu acesta. Daca promitentul-cumparator nu egaleaza sau depaseste
oferta astfel primita, in termenul de 5(cinci)
zile de la primirea notificarii comunicate de
catre lichidatorul judiciar, se va proceda la
incheierea contractului de vanzare-cumparare cu supraofertantul. In situatia incheierii
contractului de vanzare-cumparare cu supraofertantul, acesta are obligativitatea depunerii unei garantíi in cuantum de 10% din
valoarea ofertata, in termen de 5(cinci) zile
de la data notificarii lichidatorului judiciar, in
caz contrar se va proceda la incheierea
contractului de vanzare-cumparare cu
promitentul-cumparator initial. In situatia in
care nu se va primi in termenul de 15 (cincisprezece) zile de la data pubicarii intr-un ziar
de circulatie nationala a anuntului privind
incheierea promisiunii de vanare-cumparare,
a vreunei oferte superioare de pret, se va
proceda la incheierea contractului de vanzare-cumparare cu promitentul-cumparator.
Ofertele urmeaza a se depune la sediul ales
al lichidatorului judiciar din Resita, str. P-ta
1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.
Caras-Severin, telefon 0355-429 116, in
termenul de 15 zile de la data publicarii
prezentului anunt.
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PIERDERI
l Pierdut certificatul de inregistrare, SC
Tasty Mood SRL – CUI: 41990428,
J21/754/2019. Se declara nul.
l Declarăm pierdute și anulate următoarele
acte ale Sun Energy Green Complet SA
(CUI: 30927530, J3/1623/2012, sediul în
Municipiul Pitești, Strada Transilvania, Nr.
27, Camera 6, Judet Argeș): (i) certificat de
înregistrare seria B2830294, emis pe data de
17.10.2013 și eliberat la data 18.10.2013; (ii)
certificatul constatator eliberat la data de
17.10.2013 în baza declarației model 3
nr.45198 din 14.10.2013 privind activitățile
desfășurate la sediul social situat in Municipiul Pitești, Strada Transilvania, Nr. 27,
Camera 6, Județ Argeș, și (iii) certificatul
constatator eliberat la data de 17.10.2013 în
baza model 3 nr. 45198 din 14.10.2013
privind activitățile desfășurate la punctul de
lucru situat in Comuna Mozăceni, Judet
Argeș.
l Armopav SRL, București, bd.Bucureștii
Noi nr.93-97, bl.B3, sc.A, et.2, ap.12, sector 1,
J40/299/2008, CUI: 23045036, declară
pierdut certificatul de înregistrare seria B
nr.3675816/26.10.2018, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București. Îl declarăm nul.

DECESE
l Cu adanca durere colegii din ICCE-Bucuresti anunta incetarea din viata a celei ce a
fost un om cu suflet ales, buna colega, inginera si cercetatoare de exceptie SVETLANA
RAU Va ramane vesnic in memoria noastra!
Dumnezeu sa o odihneasca.
P u b l ic it at e

