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OFERTE SERVICIU
Gheorghe Rares Ionut PFA, anunta 

vacantarea urmatoarelor posturi: 2 
posturi de manipulant marfa.CV-urile se 
pot trimite la adresa de mail: chr.esat@
gmail.com, pana la data de 22.04.2022.

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. Infor-
mații se pot obține de luni-vineri la nr de 
telefon  0731 372 740.

SC Dutch Trading International SRL,-
având CUI 24304422,cu sediul în Oraș 
Mizil,Ferma de Taurine, Clădirea C1, 
Biroul nr. 2,str. Abatorului,nr. 1,Județ 
Prahova, angajează: Îngrijitori animale, 
Cod COR 921201 - 6 posturi, Bucătar, 
Cod COR 512001 - 1 post. Cerințe: studii 
medii,cunoștințe de limba engleză, cunoș-
tințe în domeniul zootehnic. Selecția are 
loc în data de 27.04.2021, ora 10:00, la 
sediul societății din orașul Mizil.

SC MASAR SRL, având CUI: 7515640, 
cu sediul în Sat Ștefănești, Comuna 
Ileana, Județul Călărași, angajează: 
Tâmplar universal cu cod COR 752201- 2 
posturi. Cerințe: studii medii, cunoștințe 
de limbă engleză, cunoștințe în domeniul 
producției. Selecția are loc în data de 
21.04.2022, ora 10.00, la sediul societății.

S.C.Urartu Constructor SRL anga-
jează un post de zidar samotor cod 
COR-711204. Tel.0722.244.769.

S.C.Free Job S.R.L. angajează pentru 
punctul de lucru din Tulcea sudori mig 
mag cu experiență și ofertă salarială de 
4.000 Lei net, lăcătuși navali cu ofertă 
salarială de 2.800Lei net și tubulatori cu 
ofertă salarială de 3.700 Lei net. Se oferă 
cazare și tichete de masă. Activitatea se 
va desfășura în șantierul naval de la 
Tulcea. Contact: freejobeurope@gmail.
com, număr.tel.0790.244.160.

SC AVI- GIIS SRL, din comuna 
Mihăești, jud.Vâlcea, angajează 1 Mani-
pulant mărfuri, cu cod COR-933303, și 2 
A m b a l a t o r i  m a n u a l i ,  c u  c o d 
COR-932101. Se solicită cunoștințe de 
limba engleză. Se oferă salariu brut 
2.550Lei. Relații la telefon: 0785.106.416. 
CV-urile se pot trimite la adresa  de 
e-mail: documentesuport@gmail.com 
până la data de 29.04.2022.

ANRSPS–UT 350 Popești- Leordeni, 
judeţul Ilfov, organizează în data de 
17.05.2022, concurs pentru ocuparea 
funcţiei de execuţie contractuale vacante 
de Muncitor calificat I (mașinist, zidar, 
tâmplar) cu studii generale, cursuri auto-
rizate de stivuitorist, vechime minim 5 
ani. Relaţii suplimentare la telefon: 
021/4674095 și pe wwwanrsps.gov.ro.

Primăria comunei Cernica, județul 
Ilfov organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea  unei funcții contrac-
tuale de execuție  vacante de  muncitor 
necalificat întreținere. Concursul se orga-

nizează la sediul Primăriei comunei 
Cernica, județul Ilfov, în data de 18 mai 
2022, la ora 11.00 -proba scrisă și 20 mai 
2022, la ora 11.00 -proba orală. Dosarele 
de înscriere la concurs se pot depune în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data 
publicării în Monitorul Oficial, partea a 
III-a, la sediul Primăriei comunei 
Cernica, județ Ilfov. Dosarul de înscriere 
la concurs trebuie să conțină în mod obli-
gatoriu documentele prevăzute la art.6 
din H.G. nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţiile de 
participare la concurs și bibliografia se 
afișează la sediul Primăriei comunei 
Cernica, județ Ilfov. Cerințe pentru 
ocuparea postului de muncitor necalificat 
¦ntre¦inere: studii minime generale, 
vechimea în specialitatea studiilor nece-
sare ocupării postului pentru care se 
organizează concursul: 1 an; Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Primăriei comunei Cernica, județ Ilfov 
din strada Bizanțului nr.105, email: asis-
tentasocialacernica@gmail.com, telefon  
(021)369.53.08- persoană contact Simion 
Paula  Claudia- Șef birou.

Primăria Ţigănești, cu sediul în 
comuna Ţigănești str.Dunării nr.167 
judeţul Teleorman, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante, de: -muncitor calificat: 1 post, 
conform HG 286/23.03.2011. Concursul 
se va desfășura la sediul instituției astfel: 
-Proba scrisă în data de 16.05.2022, ora 
10.30; -Proba interviu în data de 
18.05.2022, ora 15.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-studii generale; Vechime în muncă: -nu 
se cere vechime. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei Ţigă-
nești. Relaţii suplimentare la sediul 
Primăriei Ţigănești, persoană de contact: 
Brînceanu Florica, telefon 0247/330.001.

Grădinița Căsuța Copilăriei, cu sediul 
în localitatea Buftea, str.Aleea Școlii nr.4, 
judeţul Ilfov, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante de: 
Administrator Financiar, nr.posturi: 1, 
conform H.G. nr. 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura la sediul insti-
tuției din Buftea, str.Aleea Școlii nr. 4, 
județ Ilfov, astfel: -Termen depunere 
dosare 06 mai 2022 până la ora 12.00; 
-Proba scrisă în data de 16 mai 2022, ora 
12.00; -Proba practică în data de 16 mai 
2022, ora 14.00; -Proba interviu în data de 
16 mai 2022, ora 15.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii/candidatele 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: superioare economice 
finalizate; -vechime minim 3 ani în dome-
niul financiar contabil. Candidaţii/ candi-
datele vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a la 
sediul din Str. Aleea Școlii nr.4, Buftea, 
Ilfov. Relaţii suplimentare la sediul Grădi-
niței din Str.Aleea Școlii nr. 4, Buftea, 
Ilfov, persoană de contact: Stancu Lilia-
na-Carmen, telefon 0722.438.940, e-mail: 
gradinita_casuta_copilariei@yahoo.com.

Direcţia Judeţeană de Statistică 
Vrancea, cu sediul în Focșani, strada 
Prof.Gh.Longinescu nr.2A, județul 
Vrancea, organizează concurs, pentru 
ocuparea funcțiilor contractuale vacante, 
pe perioadă determinată, conform H.G. 
nr. 286/23.03.2011. Expert I A (2 posturi), 
pe perioadă determinată până la 31 
decembrie 2023, pentru organizarea și 
desfășurarea Recensământului Popula-
ţiei și Locuinţelor, runda 2021. Pentru 
participarea la concurs candidații trebuie 
să îndeplinească următoarele condiții: 
-studiile necesare ocupării postului sunt 
studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; -vechime în 
specialitate 7 ani; -abilități în operarea pe 
PC desktop și tablete. Data, ora și locul 
de desfășurare a concursului: -proba 
scrisă în data de 16 mai 2022, ora 10.00, 
la sediul instituției; -proba interviu în 
data de 18 mai 2022, ora 10.00, la sediul 
instituției. Data-limită până la care 
candidaţii vor depune actele pentru 
dosarul de concurs este de 10 zile lucră-
toare de la publicare în Monitorul Oficial, 
la sediul instituției. Date contact: 
Compartiment Gestionare Resurse 
Umane ș i  Contabi l i tate ,  te lefon 
0237/227.140, 0766.050.619.

Primăria Comunei Podari, judeţul 
Dolj, organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea a două posturi contrac-
tuale de execuție vacante, la sediul din 
comuna Podari, sat Podari, strada 
Dunării, numărul 67, județul Dolj, pe 
perioadă nedeterminată, de muncitor 
necalificat I (îngrijitor spații verzi) 
-Compartimentul Deservire generală din 
cadrul Aparatului de specialitate al 
primarului, conform HG nr. 286/2011. 
Concursul se va organiza conform calen-
darului următor: -Proba practică: 
16.05.2022, ora 10.00; -Proba interviu: se 
va susține în termen de maximum 4 zile 
lucrătoare de la data susținerii probei 
practice. Data și ora susținerii interviului 
se afișează obligatoriu odată cu rezulta-
tele la proba practică. Pentru a putea 
participa la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească cumulativ, următoarele 
condiţii: Condiții generale de participare 
la concurs pentru ambele posturi sunt 
cele prevăzute de art.3 din HG nr. 
286/2011. Condițiile specifice de partici-
parte la concurs pentru ambele posturi: 
a)studii medii /generale; b)nu necesită 
vechime în muncă; c)disponibilitate 
pentru a lucra peste program. Dosarul de 
concurs trebuie să conțină documentele 
prevăzute de art.6 din HG nr.286/2011. 
Dosarele de concurs se vor depune de 
către candidați în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunțului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Primăriei Comunei Podari, din str.
Dunării nr.67, com.Podari, judeţ Dolj. 
Informații suplimentare aferente concur-
sului se afișează la sediul instituției și pe 
site-ul: www.podari.ro sau se pot obține la 
telefon 0251/339.155, persoană de 
contact: d-na Drăniceanu Floarea, secre-
tarul comisiei de concurs.  

Serviciul de Ambulanţă Judeţean 
Vâlcea, cu sediul în Municipiul Rm.

Vâlcea, Str.G-ral Magheru nr.42, judeţul 
Vâlcea, organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă determinată a 2 
posturi contractuale temporar vacante, 
conform art.7 din H.G.R.nr.286 din 
31.03.2011 (actualizat) privind apro-
barea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post  vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcţi-
ilor contractuale și a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesio-
nale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice, astfel: -1 post de 
asistent medical gen.principal (PL) la 
Stația centrală Rm.Vâlcea; -1 post de 
asistent medical gen.principal (PL) la 
Stația centrală Rm.Vâlcea, Punct de 
lucru Lădești. Condiţii: -diplomă de 
școală sanitară postliceală sau diplomă 
de studii postliceale prin echivalare 
conform H.G.nr.797/1997; -diplomă 
bacalaureat; -vechime în muncă -minim 
5 ani în specialitate; -certificat grad 
principal; -concurs pentru ocuparea 
postului. Concursul se va organiza la 
sediul instituției, conform calendarului 
următor: -21.04.2022-29.04.2022, ora 
15.00 -termen limită de depunere; 
-09.05.2022, ora 10.00 -proba scrisă; 
-12.05.2022, ora 10.00 -interviu. Relaţii 
suplimentare se obţin de la Comparti-
mentul RUNOS -telefon 0250/731.030 
int.117 sau pe site-ul instituției www.
ambulantavalcea.ro.

Autoritatea Naţională pentru Cetă-
ţenie organizează concurs pentru 
ocuparea postului contractual de șofer 
din cadrul Serviciului financiar, contabi-
litate, achiziții și administrativ. Condiţii 
de participare: studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; vechime minim 
5 ani în conducerea autovehiculelor și 
minim 2 ani într-o funcție ce presupune 
ca principală atribuție conducerea de 
autovehicule; carnet de conducere cate-
goria B. Candidații pot depune dosarele 
de concurs la secretariatul comisiei de 
concurs din cadrul ANC din București, 
str.Smârdan, nr.3, sector 3, etaj 3, 
camera 19, în termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării anunțului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a, respectiv în perioada 20 aprilie-06 
mai 2022. Dosarul de concurs trebuie să 
conțină, în mod obligatoriu, documen-
tele prevăzute la art.6 din Regulamen-
tul-cadru al  HG nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Concursul va consta în două probe: 
proba practică și interviul. Proba prac-
tică va avea loc în data de 17 mai 2022, 
începând cu ora 10.00, la sediul ANC 
din București, str.Smârdan, nr.3, sector 
3. Interviul se va susține într-un termen 
de maximum 4 zile lucrătoare de la data 
susținerii probei practice. Informațiile 
privind condițiile de înscriere, documen-
tele necesare pentru înscriere, precum și 
tematica și bibliografía de concurs se 
afișează pe pagina de internet a ANC, 
secțiunea „Carieră- anunțuri posturi 
scoase la concurs”. Relații suplimentare 
se pot obține la sediul ANC și la 
tel.021.201.93.50/ int.117, persoană de 
contact: Popescu Mariana- secretar 
comisie de concurs.
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CITAŢII
Eventualii moștenitori și eventualii succe-

sibili ai defunctului Vasile Dănilă, CNP 
1280502400328, decedat la data de 
28.12.2020, cu ultimul domiciliu în munici-
piul București, Str. Herța nr. 2, sector 2, sunt 
citați să se prezinte la data de 27.04.2022, ora 
11:00, la sediul Societății Profesionale Nota-
riale „De Iure” București, Calea Dudești nr. 
139, Corp 1, etaj 1, Sector 3, tel. 
021/311.98.69, pentru dezbaterea succesiunii.

Numitul Rus I. Gheorghe, în calitate de 
pârât, cu ultimul domiciliu cunoscut în com. 
Sic, str.I, nr.479, este citat să se prezinte la 
J u d e c ă t o r i a  G h e r l a  î n  d o s a r 
nr.3302/235/2021- obiect declarare judecăto-
rească a morții- în data de 31.05.2022, ora 
11.30, Sala 1.

Enea Florin citează pe Enea Nelia cu 
ultimul domiciliu în Comuna Poduri nr. 853 
în Dosarul nr. 5333/260/2019 la Judecătoria 
Moinești având ca obiect divorț pentru 
termenul din 03.05.2022

Rodica Ioana Opreanu, în calitate de 
pârât, este chemat la Judecătoria Reșița, 
camera Sala 14, complet c5c, în data de 04 
mai 2022, ora 09.30, în proces cu B2 Kapital 
Portfolio Management SRL, în calitate de 
creditor în dosarul nr.4863/290/2020- cerere 
de valoare redusă.

Dna. Miron Elena cu domiciliul in Braga-
diru, str. Diamantului nr. 96-102, bloc. C1, 
etaj. 4, ap. 28, jud. Ilfov, este invitata sa se 
prezinte la seidul Biroului Notarial Radu 
Felix Cristian din Bucuresti, Piata Romana 
nr.9, sc. C, et., ap.1, sect.1, la data deziua 28, 
luna aprilie, anul 2022, ora 15.00 in calitate 
de cumparator in Constractul de Vanzare 
Cumparare autentificat sub nr. 827 din 
29.09.2020 de Notar Public Radu Felix Cris-
tian, pentru procedura de constatare a rezo-
lutionuu unilaterale a contractului de 
vanzare-cumparare autentificat sub nr.827 
din 29.09.2020 de Notar Public Radu Felix 
Cristian solicitata de catre Societatea Indus-
trial Systems SRL in calitate de vanzator.

Dispozitivul Hotărârii nr.234/2022 din 
24.03.2022, pronunţată de Judecătoria Huși 
în dosarul nr. 322/244/2021, este următorul: 
„Admite cererea formulată de reclamanta 
Munteanu Ţana, în contradictoriu cu pârâții 
Iorga Alexandra prin reprezentant legal 
Baniţă Petronela, Iorga Cătălin, Iorga 
Liliana, Iorga Andreea și Iorga Carmen, 
având ca obiect partaj judiciar- ieșire din 
indiviziune. Constată deschisă succesiunea 
defunctei Iorga Ioana, decedată la data de 
12.12.2011, cu ultimul domiciliu în satul și 
comuna Pădureni, jud. Vaslui. Constată 
calitatea de moștenitori legali ai defunctei 
Iorga Ioana, a reclamantei Munteanu Ţana, 
în calitate de fiică, cu o cotă de 1/2 din masa 
succesorală și a pârâţilor Iorga Alexandra, în 
calitate de nepoată de pe fiu (fiica defunc-
tului Iorga Nicolaie, decedat la data de 
26.08.2012), Iorga Cătălin, Iorga Liliana, 
Iorga Andreea și Iorga Carmen, în calitate 
de nepoți de fiu (fiul și fiicele defunctului 
Iorga Ștefan, fiu predecedat al defunctei 
Iorga Ioana), toţi pârâţii în indiviziune cu o 
cotă de 1/2 din masa succesorală. Constată 
că masa succesorală rămasă de pe urma 
defunctei Iorga Ioana este formată din 
următoarele bunuri, dobândite de defunctă 
în baza Sentinței civile nr.1520 pronunţată 
de Judecătoria Huși la data de 24.12.2008, în 
dosarul nr. 1763/244/2007, rămasă definitivă 
prin nerecurare: 1.Suprafața de 2.121mp 
teren (suprafața real măsurată de 2.056mp) 
situată intravilanul satului Pădureni, com.
Pădureni, jud.Vaslui, în tarlaua nr.29, parce-
lele 1278 și 1279, categoriile curți- construcții 
și arabil, cu următoarele vecinătăți: Nord- 

CF 76441- com.Pădureni, str.52- fost DS 
2005; Est- Popică Sanu și CF 76505- Darie 
Marcel și Anca; Sud- Orzoi Sandu; Vest- 
Com.Pădureni, drum sătesc DS 1292. 
2.Suprafața de 1.300mp teren (suprafața 
real măsurată de 1.300mp) situată intravi-
lanul satului Pădureni, com.Pădureni, jud.
Vaslui, în tarlaua nr.41, parcela 1583/11, 
categoria arabil, cu următoarele vecinătăți: 
Nord- Iorga Panaite; Est- Drum sătesc DS 
1473/1; Sud- Aprodu Gheorghe; Vest- Drum 
sătesc DS 1453/1. 3. Suprafața de 5.300mp 
teren situată în punctul „Canton”, în extra-
vilanul com.Pădureni, jud. Vaslui, cu urmă-
toarele vecinătăți: Nord- Iorga Panaite și 
Munteanu Țana, Est- Drum exploatare DE 
1970/1, Sud- Solomon Vasile, Vest- Canal 
HC 1951, formată din parcelele cu următoa-
rele categorii de folosință: -parcela 1A cu 
suprafaţa de 3.800 mp, identificată cadastral 
în parcela 1971/65, tarla 93; -parcela 2P cu 
suprafaţa de 1.500 mp, identificată cadastral 
în parcela 1965/65, tarla 93. Dispune ieșirea 
parțială din indiviziune a părților și atribu-
irea către reclamanta Munteanu Ţana a 
întregii mase succesorale rămase de pe urma 
defunctei Iorga Ioana. Obligă reclamanta să 
plătească în solidar pârâților, cu titlu de 
sultă, suma de 29.593,50 Lei, reprezentând 
1/2 din valoarea masei succesorale, conform 
expertizei, în termen de 6 luni de la rămâ-
nerea definitivă a prezentei hotărâri.  În baza 
art.453 Cod proc.civ, obligă în solidar pârâții 
la plata către reclamantă a sumei de 4014,62 
de Lei, reprezentând 1/2 din cheltuielile de 
judecată suportate de reclamanți (3129,25 de 
Lei taxă judiciară de timbru, 2280 de Lei 
onorariu expert, 2000 de Lei onorariu avocat 
și 620 de Lei taxă legalizare încheiere). La 
data rămânerii definitive a prezentei hotă-
râri judecătorești, în temeiul art.111 alin. (3) 
din Legea nr.227/2015, prezenta hotărâre se 
va comunica Primăriei comunei Pădureni, 
jud.Vaslui, în vederea fiscalizării. În temeiul 
art. 54 al.2 din Legea nr.7/1996 a Cadastrului 
și Publicităţii imobiliare, prezenta hotărâre 
se va comunica Oficiului de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Vaslui, în 3 zile de la 
data rămânerii definitive a prezentei hotă-
râri judecătorești. Cu drept de apel în 
termen de 30 de zile de la comunicare. În 
cazul declarării apelului, cererea se va 
depune la Judecătoria Huși. Pronunţată prin 
punerea soluției la dispoziția părților de 
către grefa instanței, azi, 24.03.2022.”

DIVERSE
Anunț Plan de management ROSCI0316 

SC Multidimension SRL, reprezentată de 
director general Bodescu Florian Paul, cu 
sediul în comuna Săveni, Str.Ciprian 
Porumbescu nr.7, județul Ialomița, telefon: 
0723261739, elaborator (titular) al Planului 
de management al sitului natura 2000 
ROSCI0316 Lunca Râului Doamnei, 
anunţă publicul interesat asupra depunerii 

solicitării de obţinere a avizului de mediu 
pentru planul /programul menţionat și 
declanșarea etapei de încadrare. Prima 
versiune a planului / programului poate fi 
consultată la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Argeș, din localitatea 
Pitești, str. Egalității, nr.50A, jud. Argeș, de 
luni până joi, între orele 9.00-11.00. Obser-
vații/comentarii și sugestii se primesc în 
scris la sediul A.P.M. Argeș în termen de 15 
zile de la data publicării anunțului.

Anunț Plan de management ROSCI0268 
SC Multidimension SRL, reprezentată de 
director general Bodescu Florian Paul, cu 
sediul în comuna Săveni, Str.Ciprian 
Porumbescu nr.7, județul Ialomița, telefon: 
0723261739, elaborator (titular) al Planului 
de management al sitului natura 2000 
ROSCI0268 Valea Vâlsanului, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii solici-
tării de obţinere a avizului de mediu pentru 
planul /programul menţionat și declanșarea 
etapei de încadrare. Prima versiune a 
planului / programului poate fi consultată 
la sediul Agenției pentru Protecția Mediului 
Argeș, din localitatea Pitești, str. Egalității, 
nr.50A, jud. Argeș, de luni până joi, între 
orele 9.00-11.00. Observații/comentarii și 
sugestii se primesc în scris la sediul A.P.M. 
Argeș în termen de 15 zile de la data publi-
cării anunțului.

Subscrisul Cabinet Individual de Insol-
venta Ciulianu Elena-Cozmina, reprezen-
tata prin reprezentată prin Ciulianu 
Elena-Cozmina, in calitate de lichidator 
judiciar al Blondie’s Beauty Studio SRL 
d e s e m n a t  p r i n  h o t a r a r e a  n r. 
1791/12.04.2022, pronuntata de Tribunalul 
Bucuresti - Secţia a VII-a Civila in dosar 
nr. 36507/3/2021, notificã deschiderea 
procedurii falimentului prevazuta de Legea 
nr. 85/2014 împotriva Blondie’s Beauty 
Studio SRL  cu sediul social in București 
Sectorul 3, Bdul. Basarabia, Nr. 250,Biroul 
Nr. 3, CUI  34067579, nr. de ordine in regis-
trul comertului J40/1373/2015. Persoanele 
fizice si juridice care inregistreaza un drept 
de creanta impotriva Blondie’s Beauty 
Studio SRL, vor formula declaratie de 
creanta care va fi inregistrata la grefa 
Tribunalului Bucuresti - Secţia a VII-a 
Civi la ,  cu referire  la  dosarul  nr. 
36507/3/2021, in urmatoarele conditii: a) 
termenul limita pentru inregistrarea cererii 
de admitere a creantelor asupra averii 
debitorului 24.05.2022; b) termenul de 
verificare a creantelor, de intocmire, afisare 
si comunicare a tabelului preliminar de 
creante 31.05.2022; c) termenul pentru 
intocmirea  si afisarea tabelului definitiv la 
14.06.2022; d) data primei sedinte a 
adunarii generale a creditorilor 02.06.2022, 
ora 14.00; e) adunarea generala a asocia-
tilor la data de 27.04.2022, ora 14.00 la 
sediul lichidatorului judiciar.

Anunţ public privind decizia etapei de 
încadrare. E-Distribuție Muntenia prin 
Electra LUC Construct, titular al proiec-
tului ,,Racord la rețeaua electrică a locului 
de consum permanent –hală producție”, 
anunță publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de către APM 
Giurgiu, în cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, de nesolicitare 
a evaluării impactului asupra mediului, de 
nesolicitare a evaluării adecvate, de nesoli-
citare a evaluării impactului asupra corpu-
rilor de apă  și de emitere a actului de 
reglementare după completarea documen-
tației pentru proiectul ,,Racord la rețeaua 
electrică a locului de consum permanent – 
hală producție”, propus a se realiza în jud. 
Giurgiu, mun. Giurgiu, Șos. Sloboziei, 
km.4. Proiectul deciziei de încadrare și 
motivele care o fundamentează pot fi 
consultate la  APM Giurgiu din Giurgiu, 
șos. București, bl. 111, sc. A+B, jud. 
Giurgiu, la adresA de e-mail: o±ce@apmgr.
anpm.ro. Publicul interesat poate înainta 
comentarii/observaţii la proiectul deciziei 
de încadrare în termen de 10 zile de la data 
publicării prezentului anunţ.

Vehicule aflate pe domeniul public sau 
privat al Sectorului 5 ce prezintă indicii 
pentru a fi încadrate în categoria vehiculelor 
fără stăpân: - autovehicul marca Ford, 
culoare Alb, cu numărul de înmatriculare P  
AF 324, identificat pe Str. Crăițelor nr. 256, 
Sector 5; - autovehicul marca Ford, culoare 
Alb, cu numărul de înmatriculare BK 06 
EHV, identificat în Str. Crăițelor nr. 256, 
Sector 5; - autovehicul marca Iveco, culoare 
Portocaliu, cu numărul de înmatriculare 
POT, identificat pe Str. Crăițelor nr. 256, 
Sector 5; - autovehicul marca Alfa Romeo, 
culoare Albastru, fără număr de înmatricu-
lare, identificat pe Str. Drumul Cooperativei 
nr. 61, Sector 5; - autovehicul marca Alfa 
Romeo, culoare Negru, cu numărul de înma-
triculare B 018143, identificat pe Str. 
Drumul Cooperativei nr.59, Sector 5; - auto-
vehicul marca Alfa Romeo, culoare Negru, 
cu numărul de înmatriculare M 3109 BM, 
identificat pe Str. Drumul Cooperativei 
nr.61, Sector 5; - autovehicul marca  Opel, 
culoare Albastru, fără număr de înmatricu-
lare, identificat pe Str. Gardeniei nr. 2C, 
Sector 5; - autovehicul marca Bmw , culoare 
Gri, cu numărul de înmatriculare B 070953, 
identificat pe Str. Gardeniei nr. 2C, Sector 5; 
- autovehicul marca Bmw, culoare Gri, fără 
număr de înmatriculare, identificat pe Str. 
Gardeniei nr. 2C,  Sector 5; - autovehicul 
marca Peugeot, culoare Albastru, cu număr 
de înmatriculare 09 JT HH, identificat la Str. 
Gardeniei X Șos. Alexandriei, Sector 5; - 
autovehicul marca Opel, culoare Gri, fără 
număr de înmatriculare, identificat pe Str. 
Gardeniei X Șos. Alexandriei, Sector 5; - 
autovehicul marca Mercedes , culoare Alb, 
fără număr de înmatriculare, identificat pe 
Str. Str. Gardeniei nr.2C, Sector 5; - autove-
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hicul marca Ford, culoare Negru, fără 
număr de înmatriculare, identificat pe Str. 
Gardeniei nr.2C, Sector 5; - autovehicul 
marca Nissan, culoare Verde, fără număr de 
înmatriculare, identificat pe Str. Stâna de 
Vale nr. 25, Sector 5; - autovehicul marca 
Ford, culoare Roșu, cu număr de înmatricu-
lare NT 034613, identificat pe Str. Anghel 
Nuțu nr. 22, Sector 5; - autovehicul marca 
Roller, culoare Alb, cu număr de înmatricu-
lare 2494 FHL, identificat pe Str. Ene 
Modoran nr. 16, Sector 5; - autovehicul 
marca Renault, culoare Gri, fără număr de 
înmatriculare, identificat pe Str. Clejani nr. 
16-18, Sector 5; - autovehicul marca 
Daewoo, culoare Alb , fără număr de înma-
triculare, identificat pe Str. Cerna Vodă nr. 
28, Sector 5; - autovehicul marca Bmw, 
culoare Albastru /Gri, fără număr de înma-
triculare, identificat pe Str. Gardeniei nr. 2D, 
Sector 5; - autovehicul marca Bmw, culoare 
Gri, cu număr de înmatriculare P 6050 BM, 
identificat pe Intr. Humulești nr.131F, Sector 
5; - autovehicul marca Hyundai, culoare 
Negru, cu număr de înmatriculare B 013338, 
identificat pe Cal.13 Septembrie 126A. 2, 
Sector 5; - autovehicul marca Dacia, culoare 
Gri, fără număr de înmatriculare, identificat 
pe Str. Sold. Vasile Croitoru nr. 80, Sector 5. 
- autovehicul marca Bmw, culoare Negru, 
fără număr de înmatriculare, identificat pe 
Str. Gherghina X Str. Păunașul Codrilor, 
Sector 5; - autovehicul marca Ambarcațiune, 
culoare Alb, fără număr de înmatriculare, 
identificat pe Str. Corneliu Popeia nr.19, 
Sector 5; - autovehicul marca Daewoo, 
culoare Roșu, fără număr de înmatriculare, 
identificat la Parc Ferentari, Sector 5; - auto-
vehicul marca Opel, culoare Albastru, fără 
număr de înmatriculare, identificat pe Str. 
Zăvoiului nr. 5, Sector 5; - autovehicul marca 
Alfa Romeo, culoare Negru, cu număr de 
înmatriculare CA 8658 KT, identificat pe Str. 
Zăvoiului nr. 14, Sector 5; - autovehicul 
marca Ford, culoare Negru, fără număr de 
înmatriculare, identificat pe Str. Ulmilor nr. 
20, Sector 5; - autovehicul marca Peugeot, 
culoare Gri, fără număr de înmatriculare, 
identificat pe Str. Anghel Dogaru nr. 34, 
Sector 5; - autovehicul marca Bmw, culoare 
Negru, fără numărul de înmatriculare, 
identificat pe Ale. Șurianu nr. 53, Sector 5; - 
autovehicul marca Mercedes, culoare Negru, 
cu numărul de înmatriculare P 4240 AM, 
identificat pe Str. Livezilor nr. 50, Sector 5; - 
autovehicul marca Citroen, culoare Gri, cu 
număr de înmatriculare BA 373 XH, identi-
ficat pe Str. Iosif Niculescu, Sector 5; - auto-
vehicul marca Audi, culoare Gri,  cu număr 
de înmatriculare B 059944, identificat pe 
Drumul Cooperativei nr. 55, Sector 5; auto-
vehicul marca Citroen , culoare Albastru, 
fără număr de înmatriculare, identificat pe 
Drumul Cooperativei nr. 55, Sector 5.

În conformitate cu prevederile Legii 
Apelor nr.107/1996, cu modificările și comple-
tările ulterioare, titularul: S.C. Sincor 
Concept S.R.L., cu sediul social în satul 
Ciobănița, strada Mieilor, nr.92, comuna 
Mereni, județul Constanța, telefon: 
0762.396.326, intenționează să solicite de la 
Administraţia Bazinală de Apă „Dobrogea 
Litoral” avizul de gospodărire a apelor pentru 
obiectivul: „Organizare, amenajare 10ha și 
înființare plantație superintensivă nuc 9,5ha”, 
amplasat în extravilanul comunei Mereni, 
satul Ciobănița, judeţul Constanţa. Această 
investiție este nouă. Persoanele care doresc să 
obțină informații suplimentare cu privire la 
solicitarea avizului de gospodărire a apelor 
pot contacta solicitantul de aviz la adresa sus 
menționată. Persoanele care doresc să trans-
mită observații, sugestii și recomandări se pot 
adresa solicitantului: S.C.Sincor Concept 
S.R.L., cu sediul social în satul Ciobănița, 
strada Mieilor, nr.92, comuna Mereni, judetul 
Constanța, telefon: 0762.396.326, după data 
de 11.04.2022.

Primăria Bolintin-Deal, în termenul 
Ordinului nr.2701/30.12.2010, pentru apro-
barea Metodologiei de informare și consul-
tare a publicului cu privire la elaborarea sau 
revizuirea planurilor de amenajare a terito-
riului și de urbanism, anunță desfășurarea 
ședinței de dezbatere publică în data de 
29.04.2022, ora 12.00, în sala Serviciului 
Urbanism a Primăriei Bolintin-Deal, Bule-
vardul Republicii nr.26, Bolintin-Deal, județ 
Giurgiu, pentru proiectul „Plan Urbanistic 
Zonal -Zona Centrală a Comunei Bolin-
tin-Deal” inițiat de către Primăria Bolin-
tin-Deal. Documentația poate fi consultată 
la sediul Primăriei Comunei Bolintin-Deal, 
Bulevardul Republicii nr.26, Bolintin-Deal, 
județ Giurgiu sau pe site-ul primăriei: www.
primariabolintindeal.ro. Dezbaterea publică 
este deschisă publicului și autorităților inte-
resate de implementarea planului.

S.C.Antares Gas S.R.L., cu sediul în sat 
Șelimbăr, comuna Șelimbăr, Aleea Monu-
mentului nr.1, jud.Sibiu, tel. 0751.111.039, 
e-mail: ancaelena24@gmail.com, titular al 
Planului/Programului Planului Urbanistic 
Zonal pentru Ridicare interdicție temporară 
de construire și schimbare destinație teren în 
vederea: Construire Stație mixtă de distri-
buție carburanți, boxe spălătorie auto și 
cabină operator, propus în județul Argeș, 
comuna Valea Iașului, imobil înscris în CF 
80932, anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obținere a avizului de 
mediu pentru planul /programul mai sus 
menţionat și declanșarea etapei de înca-
drare. Prima versiune a planului/ progra-
mului poate fi consultată la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Argeș, din locali-
tatea Pitești, str.Egalității nr.50°, jud.Argeș, 
de luni până joi, între orele 9.00-11.00. 
Observații /comentarii și sugestii se primesc 
în scris la sediul APM Argeș în termen de 18 
zile de la data publicării anunțului.

S.C.Antares Gas S.R.L., cu sediul în sat 
Șelimbăr, comuna Șelimbăr, Aleea Monu-
mentului nr.1, jud.Sibiu, tel. 0751.111.039, 
e-mail: ancaelena24@gmail.com, titular al 
Planului/Programului Planului Urbanistic 
Zonal pentru Ridicare interdicție temporară 
de construire și schimbare destinație teren în 
vederea: Construire Stație mixtă de distri-
buție carburanți, boxe spălătorie auto și 
cabină operator, propus în județul Argeș, 
comuna Valea Iașului, imobil înscris în CF 
80932, anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obținere a avizului de 
mediu pentru planul/programul mai sus 
menţionat și declanșarea etapei de înca-
drare. Prima versiune a planului/progra-
mului poate fi consultată la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Argeș, din locali-
tatea Pitești, str.Egalității nr.50°, jud.Argeș, 
de luni până joi, între orele 9.00-11.00. 
Observații/comentarii și sugestii se primesc 
în scris la sediul APM Argeș în termen de 15 
zile de la data publicării anunțului.

Municipiul Târnăveni, cu sediul în Târnă-
veni, jud.Mureș, P-ța Primăriei nr.7, cod 
fiscal 4323535, tel. 0265.443.400, fax: 
0265.446.312, e-mail: o«ce@primariatarna-
veni.ro, invită persoanele fizice și juridice 
fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile și 
fundaţiile constituite conform legii, care 
îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea 
nr.350/2005, să depună ofertă în scopul 
atribuirii contractelor de finanţare neram-
bursabilă, pentru domeniile: Cultură, 
Educație, Știință/Sport/Asistență socială. 
1.Procedura aplicată pentru atribuirea 
contractelor de finanţare nerambursabilă a 
proiectelor din domeniile Cultură, Educație, 
Știință /Sport/Asistență socială, pe anul 
2022, este prevăzută de art.6 din Legea 
nr.350/2005, privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes 
general. 2.Sursa de finanţare a contractului 

și valoarea: Bugetul local al Municipiului 
Târnăveni, prin HCL nr. 39 din 24.02.2022; 
Valoare totală: 60.000Lei. Cultură, Educație, 
Știință: 40.000Lei, Sport: 5.000 Lei, Asis-
tență socială: 15.000Lei. 3.Durata proiec-
telor: anul 2022. 4.Data-limită pentru 
depunerea propunerilor de proiect: 20 mai 
2022, ora 15.00. 5.Adresa la care trebuie 
depuse propunerile de proiect: Primăria 
Municipiului Târnăveni, P-ța Primăriei nr.7, 
Biroul Registratură. 6.Selecţia și evaluarea 
proiectelor în vederea obţinerii finanţării 
nerambursabile se va face de către comisia 
de evaluare, în perioada 23 mai 2022-17 
iunie 2022. Documentaţia specifică se poate 
descărca de pe site-ul Primăriei Munici-
piului Târnăveni: www.primariatarnaveni.
ro (Secţiunea: Informaţii cetăţeni- Legea 
350/2005), începând cu data de 20.04.2022. 
Prezentul Anunț de participare a fost 
publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea a VI-a, nr.74/15.04.2022. 

S.C.South Land Invest S.R.L., cu sediul 
social în comuna Grădinari, strada Gării, 
nr.273b, judeţul Giurgiu, anunţă publicul 
interesat asupra depunerii Raportului la 
Bilanţul de mediu privind impactul asupra 
mediului pentru activitatea „Extracţia 
agregatelor minerale”, ce se va deșfășura în 
com.Bolintin-Deal, judeţul Giurgiu, CF 
30389. Informaţii disponibile se pot accesa 
pe internet la următoarea adresă APM 
Giurgiu/ Reglementări/ Autortizație de 
mediu/Anunţuri publice. Dezbaterea 
publică a raportului la bilanţul de mediului 
va avea loc la Primăria Bolintin-Deal, în 
data de 11.05.2022, începând cu ora 13.00. 
Publicul interesat poate transmite în scris 
comentarii/opinii/observaţii privind docu-
mentul menţionat la A.P.M. Giurgiu, cu 
sediul în Giurgiu, Șos.București, bl.111, 
sc.A+B, la telefon: 0746.248.733, și pe 
adresa de e-mail: office@apmgr.anpm.ro, 
până la data 10.05.2022.

Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, cu 
sediul în București, str.Gl.Candiano 
Popescu  nr.6 ,  s ec tor  4 ,  t e l e fon : 
021.335.11.76, fax: 021.335.11.85, site: 
https://once.mapn.ro, e-mail: once@mapn.
ro, anunţă organizarea unei sesiuni de 
selecţie publică de proiecte, pentru atribu-
irea unor contracte de finanţare nerambur-
sabilă din fonduri publice, pentru proiecte 
de restaurare în domeniul mormintelor și 
operelor comemorative românești sau 
străine, amplasate pe teritoriul naţional. 
Bază legală: Legea nr.350/2005 privind 
regimul finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general, cu modificările 
și completările ulterioare, Legea nr.379/2003 
privind regimul mormintelor și operelor 
comemorative de război, cu modificările și 
completările ulterioare și Hotărârea Guver-
nului nr.635/2004 pentru aprobarea Regula-
mentului de organizare și funcţionare a 
Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Programul Oficiului Naţional pentru Cultul 
Eroilor pentru acordarea de finanţări 
nerambursabile pe anul 2022 a fost publicat 
în Monitorul Oficial nr.8, din 12.01.2022, 
Partea a Vl-a. Documentaţia cuprinzând 
condiţiile de participare, elementele privind 
elaborarea, prezentarea și selecţia propune-
rilor de proiect poate fi accesată pe site-ul: 
https://once.mapn.ro, secţiunea: informaţii 
de interes public, pagina: utilitate publică. 
Relaţii suplimentare pot fi obţinute folosind 
datele de contact de mai sus. Proiectele pot 
fi trimise prin poștă la adresa: str.Gl.
Candiano Popescu nr.6, sector 4, București. 
Termen de depunere: 06.06.2022, ora 16.00.

SC Sudwash Group SRL, titular al 
proiectului „Construire spălătorie auto”, 
anunță publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare  de către 

Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, în 
cadrul procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului,  pentru proiectul 
„Construire spălătorie auto”, propus a fi 
amplasat în jud.Dolj, com.Maglavit, sat 
Maglavit, str.Calea Cetății, nr.181. Proiectul 
deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi consultate pe site-ul 
APM Dolj: http://apmdj.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 Agenția pentru 
Protecția Mediului Dolj.

SC Waref Rom SRL, proprietar al tere-
nului situat în comuna Mogoșoaia, tarla 59, 
parcela 189, nr. cadastral 52923, în supra-
față de 17.694 mp, anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de obținere a 
Avizului Favorabil pentru documentația 
PUZ. Documentația a fost depusă pentru 
consultare la Consiliul Județean Ilfov la 
data de 14.04.2022. Observații/comentarii se 
primesc în scris la Direcția de Urbanism din 
cadrul Consiliului Județean Ilfov, București, 
sector 1, strada General Gheorghe Manu, nr. 
18, (tel.021.212.56.93), în termen de 15 zile 
de la publicarea prezentului anunț.

Lex Expert IPURL Suceava, în calitate de 
lichidator judiciar al SC Orient Skyline 
Connect SRL, CUI: 32077487, anunț public 
selecție oferte evaluatori ANEVAR pentru 
evaluarea bunurilor debitoarei (HEAD 
END, rețele CATV și internet, echipamente, 
mijloace transport, stocuri). Email: lex.
expert.i.p.u.r.l@gmail.com

Lex Expert IPURL Suceava, în calitate de 
lichidator judiciar al SC C.O. CO SRL, 
CUI: 13926969, anunț public selecție oferte 
evaluatori ANEVAR pentru evaluarea 
bunurilor debitoarei (construcții și teren în 
Mihăileni și Vârfu Câmpului, jud.Botoșani, 
echipamente tehnologice, mijloace trans-
port, stocuri materiale). Email: lex.
expert.i.p.u.r.l@gmail.com

SC Oberhauser Invest SRL, cu sediul în 
municipiul Baia Mare, Bulevardul Unirii, 
nr. 20, judeţul Maramureș, titular al proiec-
tului “modificare de soluție la A.C. 166/2021 
- supraetajare cu un nivel – conform puz 
aprobat prin H.C.L. 29/2022” propus a fi 
amplasat în municipiul Baia Mare, str. 
Păltinișului, f.n., Cartea funciară Baia Mare 
nr. 126243, nr. cad. 126343, judeţul Mara-
mureș, anunţă publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare de către 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Mara-
mureș, în cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, pentru 
proiectul mai sus menţionat. Proiectul deci-
ziei de încadrare și motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Maramureș, cu 
sediul în localitatea Baia Mare, str. Iza, 
nr.1A, jud. Maramureș, în zilele de luni – joi 
între orele 8.00 - 16.30 și vineri între orele 
8.00 – 14.00 precum și la următoarea adresă 
de internet http://apmmm.anpm.ro. Publicul 
interesat poate înainta comentarii/observaţii 
la proiectul deciziei de încadrare în termen 
de 10 zile de la data publicării anunţului pe 
pagina de internet a Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Maramureș.

SOMAŢII
Se aduce la cunoștința celor interesați că 

petenții Sandi Gheorghe si Sandi Marioara 
au solicitat Judecătoriei Brașov să se 
constate că au dobândit prin uzucapiune 
dreptul de proprietate asupra imobilului 
teren situat în intravilan sat Vlădeni, 
comuna Dumbravița, județul Brașov, în 
suprafață de 547 mp, înscris în CF 103444 
Dumbrăvița (CF vechi 618 Vlădeni), nr. top 
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486. Persoanele interesate sunt invitate să 
facă opoziţie la cererea formulată de 
petenții Sandi Gheorghe si Sandi Marioara, 
la Judecătoria Brașov, în termen de 30 de 
zile de la data publicării prezentei somaţii, 
cu menţiunea că instanţa va păși la jude-
carea cererii, în cazul în care nu se va 
formula opoziţie. Somaţia face parte inte-
grantă din încheierea pronunţată la data de 
0 1 . 0 4 . 2 0 2 2  î n  d o s a r u l  c i v i l 
nr.25419/197/2021, cu termen de judecata la 
data de 03.06.2022, sala J2, C15, ora 11.00.

Dosar Nr.754/246/2022. Somatie. Prin 
cererea înregistrată sub dosar nr. 
754/246/2022, petenții Dan Radu și Dan 
Maria Costina solicită înscrierea dreptului 
de proprietate pe titlu de uzucapiune, cu 
joncţiunea posesiilor, în cotă de 1/1 părți 
asupra imobilului identificat în CF nr. 
306401 Tauţ, CF vechi 2420 Tauţ, cu 
nr.top.1113-1119/a.12/86, teren arabil extra-
vilan în suprafață de 23.020 mp, teren 
necooperativizat, având ca proprietar 
tabular sub B 1 pe soția lui Zamoniță Petru 
născută Ripa Lena, în cotă de 1/1. Petenții 
susţin că folosește întregul imobil, de peste 
20 de ani, exercitând o posesie pașnică, 
pubiică, continuă și sub nume de proprietar. 
În urma acesteia sunt somaţi, în baza art. 
130 din Decretul-Lege nr. 115/1938, toți cei 
interesaţi ca DE ÎNDATĂ să înainteze 
opoziție la Judecătoria Ineu deoarece în caz 
contrar, în termen de o lună de la această 
ultimă publicare se va proceda la rezolvarea 
cererii. Prezenta somaţie se va afișa timp de 
o lună la Tabla de afișare a Judecătoriei 
Ineu și la Primăria comunei Taut.

Dosar nr. 736/246/2022. Somatie. Prin 
cererea inregistrată sub dosar nr. 
736/246/2022, cu termen de judecată la data 
de 25.05.2022, petenta Crisan Dori-
na-Alina, solicită înscrierea dreptului de 
proprietate pe titlu de uzucapiune de 20 de 
ani de la decesul proprietarului tabular, 

prin joncţiunea posesiei, asupra cotei de 
6/16 parte din imobilul identificat în CF nr. 
317573 Târnova, provenit din conversia de 
pe hârtie a CF nr. 146 Chier, nr.top.437-439, 
compus din casa cu numărul administrativ 
131 și teren in suprafață de 2.990 mp, 
asupra căruia figurează ca proprietar 
tabular sub Bi Cociuba Florita minora 
decedată la data de 28.05.1978. Petenta 
susține că folosește acest imobil de peste 20 
de ani, prin joncţiunea posesiei impreună 
cu antecesorii săi, exercitând o posesic 
pașnică, publică, continuă și sub nume de 
proprietar. În urma acesteia sunt somaţi, în 
baza art. 130 din Decretul-Lege nr. 
115/1938, toți cei interesați ca DE ÎNDATĂ 
să înainteze opoziție la Judecătoria Ineu 
deoarece în caz contrar, în termen de o lună 
de la această ultima publicare se va proceda 
la rezolvarea cererii. Prezenta somaţie se va 
afișa timp de o lună la Tabla de afișare a 
Judecătoriei Ineu și la Primăria comunei 
Tarnova.

ADUNĂRI GENERALE
Convocator: Administratorul Unic al 

S.C. Alexandra Turism S.A.  cu sediul în 
București, str. Gheorghe Ţiţeica, nr.109-119, 
sector 2, înmatriculată la ORCMB sub nr. J 
40/17748/2003, având CUI 16020888, 
convoacă Adunarea Generală Ordinara a 
Acţionarilor  S.C. Alexandra Turism S.A., 
în data de  25.05.2022, ora 11.00, la sediul 
SC TRIVALE SRL, Pitesti, str.Depozitelor, 
nr.6, jud.Arges,  având următoarea ordine 
de zi: 1.Discutarea, aprobarea sau modifi-
carea situatiilor financiare aferente exerci-
tiului financiar 2021, pe baza rapoartelor 
prezentate de administratorul unic si de 
cenzori.2. Descarcarea de gestiune a admi-
nistratorului unic pentru exercitiul finan-
ciar 2021.3. Aprobarea repartizarii 
rezultatelor exercitiului financiar 20214. 
Prelungirea mandatului de cenzor pentru 
Comisia de Cenzori formata din Buidan 
Florica, Teodor Calin si Margarit Silvia  
pentru un mandat de 3 ani.5. Aprobarea 

datei de 10.06.2022 ca data de inregistrare 
pentru actionarii asupra carora se rasfrang 
efectele adunarilor generale.6.Diverse.In 
cazul in care la data de 25.05.2022 nu se 
întrunește cvorumul cerut de lege, a doua 
ședinţa se va tine a doua zi 26.05.2022, ora 
11,00 la aceeași adresă. La Adunarea Gene-
rala Ordinara  a Acţionarilor sunt îndreptă-
ţiţi sa participe și să voteze toţi acţionarii 
înregistraţi in Registrul Acţionarilor la 
sfârșitul zilei de 12.05.2022, data de refe-
rinţa.Relaţii la tel: 0740215911 Adminis-
trator Unic, Bulf Paulina.

Convocator: Consiliul de Administraţie 
al UPA Carpati S.A., cu sediul social în 
București, Șos. Pipera nr.52, sector 2, înre-
gistrată în registrul comerţului sub nr. 
J40/29098/1992, C.U.I. 3021130, în temeiul 
art.117 din Legea nr.31/1990 republicată, cu 
completările și modificările ulterioare, 
precum și a actului constitutiv al societăţii, 
convoacă Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor pentru data de 25 mai 2022, 

P u b l ic it at e
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ora 16, la sediul social al societăţii, cu 
următoarea ordine de zi: 1. Prezentarea și 
aprobarea raportului de activitate al Consi-
liului de Administraţie privind activitatea 
exercitată în anul 2021. 2. Discutarea și 
aprobarea bilanţului și a situaţiilor finan-
ciare anuale, pe baza raportului Comisiei 
de cenzori pentru exerciţiul anului 2021. 3. 
Aprobarea activităţii Consiliului de Admi-
nistraţie și descărcarea de gestiunea anului 
2021. 4. Stabilirea indemnizaţiei membrilor 
Consiliului de Administraţie și Comisiei de 
Cenzori precum și a salariului Directorului 
General pentru anul 2022. 5. Prezentarea, 
discutarea și aprobarea bugetului de veni-
turi și cheltuieli, precum și a programului 
de activitate pentru anul 2022. 6. Diverse. 
În cazul neîndeplinirii condiţiilor de 
cvorum la prima convocare, a doua convo-
care se stabilește pentru data de 26 mai 
2022, ora 16, cu aceeași ordine de zi și în 
aceeași locaţie. Președinte Consiliu Admi-
nistraţie Ing. Cirstea Florea.

CONPET S.A. Convocator Consiliul de 
Administraţie al “Conpet” S.A. societate 
administrată în sistem unitar, înfiinţată și 
funcţionând în conformitate cu legislaţia 
română aplicabilă, cu sediul social în 
Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, înregistrată 
la Oficiul Registrului Comerţului de pe 
l�ngă Tribunalul  Prahova sub nr. 
J29/6/1991, cod de înregistrare fiscală RO 
1350020, av�nd capitalul subscris și vărsat 
în sumă de 28.569.842,40 lei, denumită în 
continuare “Conpet” S.A. sau “Socie-
tatea”), în conformitate cu prevederile Legii 
societăţilor nr. 31/ 1990, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, ale 
O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, modi-
ficată și completată prin Legea nr. 111/ 
2016, ale Legii nr. 24/ 2017 privind emitenţii 
de instrumente financiare și operaţiuni de 
piaţă, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018 
privind emitenţii de instrumente financiare 
și operaţiuni de piaţă, și ale altor acte apli-
cabile, precum și cu Actul Constitutiv al 
Societăţii, întrunit în ședinţa Consiliului de 
Administraţie din data de 18.04.2022 
Convoacă Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor (A.G.O.A.) pentru data de 
24.05.2022, ora 10:00, la sediul Societăţii 
Conpet S.A. situat în Municipiul Ploiești, 
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 tran-
zacţiei cu S.N.T.F.M. ”CFR Marfă”, ce se va 
concretiza prin încheierea unui act adiţional 
la Contractul nr. S-CA 57 din 28.03.2019, 
având ca obiect majorarea tarifului de 
transport, respectiv majorarea valorii esti-
mate a contractului cu suma de 3.483.766 
lei. 3. Aprobarea datei de �nregistrare 
17.06.2022 propusă de Consiliul de Admi-
nistraţie, cu ex date 16.06.2022. 4. �mputer-
nicirea Președintelui ședinţei Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor pentru 
semnarea Hotărârii A.G.O.A. și pentru 
efectuarea formalităţilor necesare înregis-
trării Hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Regis-
trului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Prahova, publicării în Monitorul Oficial al 
României Partea a IV-a, precum și pentru 
acordarea dreptului de a delega unei alte 
persoane mandatul pentru efectuarea 
formalităţilor mai sus menţionate. În cazul 
în care la data primei convocări a A.G.O.A., 
respectiv 24.05.2022, ora 10:00, nu sunt 
îndeplinite condiţiile de cvorum/ validitate 
prevăzute de lege și de Actul Constitutiv 
pentru desfășurarea adunării generale, 
A.G.O.A. va avea loc în data de 25.05.2022, 
ora 10:00 (a doua convocare), la sediul 
Societăţii din Municipiul Ploiești, str. Anul 
1848, nr. 1-3, cu aceeași ordine de zi. La 
A.G.O.A. (prima convocare și a doua convo-
care) au dreptul să participe și să voteze 
doar acţionarii care sunt înregistraţi ca 

acţionari ai Societăţii “Conpet” S.A. la data 
de 13.05.2022 (data de referinţă) în Regis-
trul Acţionarilor Societăţii ţinut și eliberat 
de către Depozitarul Central S.A. Proiectul 
de hotărâre al A.G.O.A. și materialele de 
ședinţă sunt disponibile, atât �n limba 
rom�nă cât și în limba engleză, pe pagina de 
internet a Societăţii la adresa www.conpet.
ro, secţiunea “Relaţia cu investitorii/ Docu-
mente A.G.A.” - A.G.O.A. din 24.05.2022, 
începând cu data de 21.04.2022, ora 08:30, 
precum și la sediul Societăţii (Biroul Secre-
tariat C.A. și A.G.A.), începând cu data de 
21.04.2022, 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, reprezent�nd, individual 
sau împreună, cel puţin 5% din capitalul 
social al Societăţii, are/ au dreptul: 1) de a 
introduce puncte pe ordinea de zi a 
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, 
cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de 
o justificare sau de un proiect de hotăr�re 
propus spre adoptare de adunarea generală, 
solicitările urm�nd 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 06.05.2022, ora 
13:00. 2) de a prezenta proiecte de hotăr�re 
pentru punctele incluse sau propuse spre a fi 
incluse pe ordinea de zi a adunării generale, 
solicitările urm�nd 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 06.05.2022, ora 
13:00. 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 nece-
sare pentru republicarea convocatorului 
A.G.O.A. cuprinzând ordinea de zi comple-
tată/ revizuită înainte de data de referinţă 
13.05.2022. În situaţia în care ordinea de zi 
a adunării generale va fi completată/ revi-
zuită iar acţionarii nu transmit împuternici-
rile speciale și/ sau formularele de vot prin 
corespondenţă actualizate, împuternicirile 
speciale și formularele de vot prin corespon-
denţă transmise anterior completării/ revi-
zuirii ordinii de zi vor fi luate în considerare 
doar pentru punctele din acestea care se 
regăsesc pe ordinea de zi completată/ revi-
zuită. 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 
hotăr�re 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 și vor fi trans-
mise prin orice formă de servicii de curierat 
cu confirmare de primire, direct la sediul 
“Conpet” S.A., în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 
1-3, jud. Prahova, în plic închis, cu menţi-
unea “Biroul Secretariat C.A. și A.G.A. - 
Pentru Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor din data de 24.05.2022”, 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 urm�nd a fi transmise 
la sediul Societăţii din Ploiești, str. Anul 
1848, nr. 1-3, jud. Prahova, prin orice formă 
de servicii de curierat cu confirmare de 
primire, direct la sediul “Conpet” S.A., în 
Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, 
în plic închis, cu menţiunea “Biroul Secreta-

riat C.A. și A.G.A. - Pentru Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor din data 
de 24.05.2022” sau prin e-mail cu semnă-
tură electronică extinsă încorporată 
conform Legii nr. 455/ 2001 privind semnă-
tura electronică, la adresa actionariat@
conpet.ro, p�nă la data de 18.05.2022, ora 
10:00. Pentru identificarea acţionarului 
persoană fizică, sau, după caz, a reprezen-
tantului legal al acţionarului persoană juri-
dică sau entitate fără personalitate juridică, 
care adresează întrebări sau care face 
propuneri pentru completarea ordinii de zi 
sau propune proiecte de hotărâri, aceștia 
vor anexa solicitării respective și copii ale 
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 și în secţiunea 
“Relaţia cu investitorii/ Documente A.G.A.” 
- A.G.O.A. din 24.05.2022. La A.G.O.A. pot 
participa și vota numai acţionarii înregis-
traţi la data de referinţă 13.05.2022, 
personal sau prin reprezentanţi, în baza 
unei împuterniciri speciale sau generale, 
conform dispoziţiilor legale. Formularul de 
împuternicire specială și împuternicire 
generală vor fi disponibile încep�nd cu data 
de 21.04.2022, ora 08:30, în limba rom�nă și 
în limba engleză, în format electronic pe 
pagina de web a acesteia, la adresa www.
conpet.ro secţiunea “Relaţia cu investitorii/ 
Documente A.G.A.” - A.G.O.A. din 
24.05.2022, și la sediul Societăţii, Biroul 
Secretariat C.A. și A.G.A., începând cu data 
de 21.04.2022, în zilele lucrătoare, între 
orele 10:00 - 14:00. Împuternicirea specială 
va conţine modalitatea de identificare a 
calităţii de acţionar și numărul de acţiuni 
deţinute, precum și instrucţiuni specifice de 
vot, cu precizarea clară a opţiunii de vot 
“pentru” sau “ împotrivă” 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 situ-
aţia discutării în cadrul A.G.O.A., în confor-
mitate cu prevederile legale, a unor puncte 
neincluse pe ordinea de zi publicată, împu-
ternicitul poate vota pe marginea acestora 
conform interesului acţionarului repre-
zentat. Acţionarul poate acorda împuterni-
cire generală valabilă pentru o perioadă 
care nu va depăși 3 ani, permiţând repre-
zentantului 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 privește 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 și operaţiuni de 
piaţă, sau unui avocat. Împuternicirea 
specială în original, semnată și, după caz, 
ștampilată, precum și împuternicirea gene-
rală semnată, înainte de prima ei utilizare, 
în copie, cuprinzând menţiunea conformi-
tăţii cu originalul sub semnătura reprezen-
tantului legal și însoţită de o declaraţie pe 
propria răspundere în original semnată și, 
după caz, ștampilată, dată de reprezen-
tantul legal al intermediarului sau de 
avocatul care a primit împuternicirea de 
reprezentare prin împuternicire generală, 
din care să reiasă că împuternicirea este 
acordată de respectivul acţionar, în calitate 
de client, intermediarului sau, după caz, 
avocatului și că împuternicirea este semnată 
de acţionar, inclusiv prin atașare de semnă-
tură electronică extinsă, dacă este cazul, 
precum și mandatul primit prin Ordin al 
Ministrului Energiei pentru participarea 

reprezentatului statului în Adunarea Gene-
rală a Acţionarilor, în original, vor fi depuse, 
în limba română sau în limba engleză, la 
sediul “Conpet” S.A., în Ploiești, str. Anul 
1848, nr. 1-3, jud. Prahova, cu minim 24 ore 
înainte de adunare, respectiv p�nă la data 
de 23.05.2022, ora 10:00, în plic închis, cu 
menţiunea: “Biroul Secretariat C.A. și 
A.G.A. - Pentru Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor din data de 24.05.2022”, 
sau se pot transmite cu semnătura electro-
nică extinsă încorporată conform prevede-
rilor Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura 
electronică, p�nă la aceeași dată și oră 
antemenţionate, pe adresa de e-mail: actio-
nariat@conpet.ro, sub sancţiunea prevăzută 
de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/ 1990 
privind societăţile, cu modificările și 
completările ulterioare. În cazul în care 
reprezentantul acţionarului/ acţionarilor 
este o instituţie de credit care prestează 
servicii de custodie, aceasta poate participa 
și vota în cadrul A.G.O.A., în condiţiile în 
care prezintă Societăţii, până la data de 
23.05.2022, ora 10:00, în original, o decla-
raţie pe propria răspundere, semnată și 
după caz, ștampilată, de reprezentantul 
legal al instituţiei de credit, în care se preci-
zează în clar, numele/ denumirea acţiona-
rului în numele căruia instituţia de credit 
participă și votează în cadrul A.G.O.A., 
precum și faptul că instituţia de credit 
prestează servicii de custodie pentru respec-
tivul acţionar pe baza instrucţiunilor de vot 
primite prin mijloace electronice de comuni-
care, fără a mai fi necesară întocmirea unei 
împuterniciri speciale sau generale de către 
acţionar. Custodele votează în adunarea 
generală a acţionarilor exclusiv în conformi-
tate și în limita instrucţiunilor primite de la 
clienţii săi având calitatea de acţionari la 
data de referinţă de 13.05.2022. Acţionarii 
înregistraţi la data de referinţă au posibili-
tatea de a vota prin corespondenţă, înainte 
de A.G.O.A., prin utilizarea formularului de 
vot prin corespondenţă, disponibil încep�nd 
cu data de 21.04.2022, ora 08:30, în limba 
rom�nă și în limba engleză, în format elec-
tronic pe pagina de web a acesteia, la adresa 
www.conpet.ro secţiunea “Relaţia cu inves-
titorii/ Documente A.G.A.” - A.G.O.A. din 
24.05.2022, precum și la sediul Societăţii, 
Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., începând 
cu data de 21.04.2022, în zilele lucrătoare, 
între orele 10:00 - 14:30. Formularele de vot 
prin corespondenţă trebuie completate și 
semnate de către acţionari persoane fizice și 
însoţite de copia actului de identitate al 
acţionarului semnat conform cu originalul 
de către titularul actului de identitate/ 
completate și semnate de către reprezen-
tantul legal al acţionarului persoană juri-
dică, însoţite de documentul oficial care îi 
atestă calitatea de reprezentant legal. Cali-
tatea de acţionar, precum și, în cazul acţio-
narilor persoane juridice sau al entităţilor 
fără personalitate juridică, calitatea de 
reprezentant legal se constată în baza listei 
acţionarilor de la data de referinţă/ de înre-
gistrare, primită de Societate de la Depozi-
tarul Central S.A. sau, după caz, pentru 
date diferite de data de referinţă/ de înregis-
trare, 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 și numărul 
de acţiuni deţinute; b) documente care 
atestă înscrierea informaţiei privind repre-
zentantul legal la Depozitarul Central S.A./ 
respectivii participanţi. În cazul în care 
datele privind calitatea de reprezentant 
legal nu au fost actualizate la Depozitarul 
Central de către acţionarul persoană juri-
dică până la data de referinţă, dovada de 
reprezentant legal se face pe baza unui 
certificat constatator eliberat de Oficiul 
Registrului Comerţului, în original sau în 
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copie conformă cu originalul, sau orice alt 
document emis de către o autoritate compe-
tentă din statul în care acţionarul este 
înmatriculat legal și care atestă calitatea de 
reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni 
înainte de data publicării convocatorului. 
Documentele care atestă calitatea de repre-
zentant legal, întocmite într-o limbă străină, 
alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o 
traducere realizată de un traducător auto-
rizat în limba română sau în limba engleză. 
Nu este necesară legalizarea sau apostilarea 
documentelor care atestă calitatea de repre-
zentant legal al acţionarului. Formularele 
de vot prin corespondenţă, însoţite de docu-
mentele legale, vor trebui transmise în 
original, în limba română sau în limba 
engleză, prin orice formă de servicii de 
curierat cu confirmare de primire, direct la 
sediul “Conpet” S.A., în Ploiești, str. Anul 
1848, nr. 1-3, jud. Prahova, în plic închis, cu 
menţiunea “Biroul Secretariat C.A. și 
A.G.A. - Pentru Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor din data de 24.05.2022” 
sau prin e-mail cu semnătură electronică 
extinsă încorporată conform Legii nr. 455/ 
2001 privind semnătura electronică, la 
adresa actionariat@conpet.ro, p�nă la data 
de 23.05.2022, ora 10:00. 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 23.05.2022, ora 
10:00, nu vor fi luate în calcul pentru deter-
minarea cvorumului și majorităţii �n 
A.G.O.A. Regulile stabilite prin prezentul 
convocator, pentru organizarea ședinţei 
A.G.O.A., din data de 24.05.2022 (prima 
convocare)/ 25.05.2022 (a doua convocare) 
vor fi completate de prevederile legale apli-
cabile întreprinderilor publice ale căror 
acţiuni sunt tranzacţionate pe piaţa valo-
rilor mobiliare. Informaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul “Conpet” S.A. din 
Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, Biroul Secre-

tariat C.A. și A.G.A., tel. 0244.401.360 int. 
2655, 2579, fax 0244.516.451, între orele 
08:00 - 14:30, e-mail: actionariat@conpet.ro. 
Președintele Consiliului de Administraţie, 
Cristian - Florin Gheorghe.

Convocator: Administratorul Unic al S.C. 
Petroconstruct Pitesti S.A.  cu sediul în 
Stefanesti, Valea Mare, str. Cavalerului, 
nr.368B,  înmatriculată la ORC Arges sub nr. 
J 03/87/1995, având CUI 198839, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
S.C. Petroconstruct Pitesti S.A., în data de  
25.05.2022, ora 13.00, la sediul SC Trivale 
Srl, Pitesti, str.Depozitelor, nr.6, jud.Arges, 
având următoarea ordine de zi: 1. Discu-
tarea, aprobarea sau modificarea situatiilor 
financiare pentru exercitiul  financiar 2021. 
2. Descarcarea de gestiune a consiliului de 
administratie pentru exercitiul  financiar 
2021.3. Aprobarea repartizarii profitului net 
realizat in anul financiar 2021.4. Aprobarea 
prelungirii mandatului de cenzor pe o 
durata de 3 ani, pentru SC Plusar Contab 
SRL.5. Stabilirea datei de inregistrare 
pentru actionarii asupra carora se rasfrang 
efectele adunarii generale, administratorul 
unic propunand ca data de inregistrare data 
de 10.06.2022.In cazul in care la data de 
25.05.2022 nu se întrunește cvorumul cerut 
de lege, a doua ședinţa se va tine a doua zi  
26 mai 2022, ora 13,00 la aceeași adresă. La 
Adunarea Generala Ordinara a Acţionarilor 
sunt îndreptăţiţi sa participe și să voteze toţi 
acţionarii înregistraţi in Registrul Acţiona-
rilor la sfârșitul zilei de 12.05.2022, data de 
referinţa.Relaţii la tel: 0740215911; Admi-
nistrator, Lucan Mihaela Ioana

Convocator: Președintele Consiliului de 
Administraţie al S.C. ZMEURA  S.A. cu 
sediul în București, b-dul Unirii, nr.20, 
bl.5C, sector 4, înmatriculată la O.R.C. sub 
nr. J 40/2060/1991, având CUI 404254, 
convoacă Adunarea Generală Ordinară  a 
Acţionarilor S.C. ZMEURA S.A. în data de 

25.05.2022 ora 12.00, la sediul SC TRIVALE 
SA, Pitesti, str.Depozitelor, nr.6,  având 
următoarea ordine de zi:1.Discutarea, apro-
barea sau modificarea situatiilor financiare 
aferente exercitiului financiar 2021, pe baza 
rapoartelor prezentate de presedintele 
consiliului de administratie si de cenzori. 
2.Descarcarea de gestiune a consiliului de 
administratie pentru exercitiul  financiar 
2021. 3. Aprobarea repartizarii profitului 
net realizat in anul financiar 2021. 4. Apro-
barea prelungirii mandatului de cenzor 
pentru urmatorii 3 ani. 5. Aprobarea datei 
de 10.06.2022 ca data de inregistrare pentru 
actionarii asupra carora se rasfrang efectele 
adunarilor generale. 6. Diverse.In cazul in 
care la data de 25.05.2022 nu se întrunește 
cvorumul cerut de lege, a doua ședinţa se va 
tine a doua zi  26.05 2022, ora 12,00 la 
aceeași adresă.La Adunarea Generala Ordi-
nara a Acţionarilor sunt îndreptăţiţti sa 
participe și să voteze toţi acţionarii înregis-
traţi in Registrul Acţionarilor la sfârșitul 
zilei de 12.05.2022, data de referinţa. Relaţii 
la tel: 0740215911 Presedintele Consiliului 
de Adminstratie Bulf Paulina.

Convocator: Administratorul Unic al S.C. 
BRAIFOR S.A.  cu sediul în Stefanesti, str.
Cavalerului, nr.368B,  înmatriculată la ORC 
Arges sub nr. J 03/1589/2006, având CUI 
RO 15713029, convoacă Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionari lor  S.C. 
BRAIFOR S.A., în data de  25.05.2022, ora 
14.00, la sediul SC TRIVALE Srl, Pitesti, str.
Depozitelor, nr.6, jud.Arges, având urmă-
toarea ordine de zi:1.Discutarea, aprobarea 
sau modificarea situatiilor financiare 
aferente exercitiului financiar 2021, pe baza 
rapoartelor prezentate de administratorul 
unic si de cenzori.2. Descarcarea de gestiune 
a administratorului unic pentru exercitiul 
financiar 2021.3. Prelungirea mandatului de 
cenzor pentru Comisia de Cenzori formata 
din Buidan Florica, Teodor Calin si Badea 
Georgeta.4. Stabilirea datei de inregistrare 

pentru actionarii asupra carora se rasfrang 
efectele adunarii generale, administratorul 
unic propunand ca data de inregistrare data 
de 10.06.2022.In cazul in care la data de 
25.05.2022 nu se întrunește cvorumul cerut 
de lege, a doua ședinţa se va tine a doua zi  
26.05.2022, ora 14,00 la aceeași adresă.La 
Adunarea Generala Ordinara a Acţionarilor 
sunt îndreptăţiţi sa participe și să voteze toţi 
acţionarii înregistraţi in Registrul Acţiona-
rilor la sfârșitul zilei de 12.05.2022, data de 
referinţa. Relaţii la tel: 0740215911. Admi-
nistrator Lucan Mihaela Ioana.

Convocare: Administratorul unic al socie-
tăţii PRINCER S.A. cu sediul în București 
B-dul Naţiunile Unite nr.4, Bl.107A, etaj 8 
spațiul A8- cam.3, 4 și 5, sector 5, înregistrată 
la O.R.C.B. sub nr. J40/9336/1991, C.U.I. 
RO1565291, convoacă Adunarea Generală 
ordinară și extraordinară a Acţionarilor la 
data de 26.05.2022, ora 12.00 pentru 
Adunarea Generală Ordinară  și ora 12.30 
pentru Adunarea Generală Extraordinară la 
sediul din București, B-dul Naţiunile Unite 
nr.4, Bl.107A, etaj 8, spațiul A8, București, 
pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor la data de referinţă 30.04.2022. 
În cazul neândeplinirii cvorumului legal, 
Adunarea Generală va fi reprogramată la a 
doua convocare pentru data de 27.05.2022, în 
același loc, la aceeși oră și cu aceeași ordine 
de zi. Ordinea de zi pentru Adunarea Gene-
rală Ordinară este următoarea: 1. Analiza și 
aprobarea Raportului de gestiune pe anul 
2021. 2. Analiza și aprobarea Raportului 
Comisiei de Cenzori pe anul 2021. 3. Analiza 
și aprobarea Bilanţului Contabil al societăţii 
la 31.12.2021; analiza și aprobarea Contului 
de Profit și Pierdere pe anul 2021. 4. Analiza 
și aprobarea repartizării Profitului net pe 
anul 2021. 5. Descărcarea de gestiune a 
administratorului pentru exerciţiul financiar 
al anului 2021. 6. Analiza și aprobarea Buge-
tului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022. 7. 
Alegerea  membrilor comisiei de cenzori ca 
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urmare a expirării mandatului. 8. Diverse. 
Ordinea de zi pentru Adunarea Generală 
Extraordinară este următoarea: 1. Modifi-
carea prevederilor  din Actul Constitutiv al 
societăţii– Secţiunea 4 art.24 al.3 referitoare 
la cenzori în urma votului exprimat în 
Adunarea Generală Ordinară. 2. Diverse. 
Accesul în sala de ședinţă se face pe baza 
actului de identitate și a certificatului de 
acţionar, sau pe baza procurii speciale de 
reprezentare. Informaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon 0744655894. Administrator, 
Angelescu Alecsandru Corneliu.

Convocator pentru Adunarea Generală a 
Asociației Cluburilor Lions District 124 
România. Subscrisa, „Asociația Cluburilor 
Lions District 124 România”, cu sediul în 
Câmpulung Muscel, str.Fundătura Gruiului, 
nr. 2, jud. Argeș, având CIF: 9791600, legal 
reprezentată prin Guvernator, Pompilia 
Szellner. În virtutea prerogativelor conferite 
de prevederile de art.IX Secțiunea 5 și art.X 
Secțiunea 4 din Statutul „Asociația Clubu-
rilor Lions District 124 România”, a Hotă-
rârii Cabinetului de District, precum și a 
dispozițiilor O.G. nr. 26/2000, privind asocia-
țiile și fundațiile, republicată, vă convoacă 
pentru data de 21 mai 2022, ora 13.00, la 
Universitatea din Craiova, str.A.I.Cuza 
nr.13, Craiova, jud.Dolj, în scopul desfășu-
rării Adunării Generale a Asociațiilor, care 
va fi statutar constituită prin prezența fizică. 
În cazul neîndeplinirii condițiilor legale de 
validitate stabilite de Statut, Adunarea 
Generală este reconvocată în data de 21 mai 
2022, ora 13.30, în același loc, cu aceeași 
ordine de zi. Ordine de zi: 1.Aprobarea 
Raportului de activitate al Cabinetului 
Districtului în perioada 1 iulie 2021-21 mai 
2022; 2.Validarea Hotărârilor Cabinetului 
Districtului adoptate în perioada 1 iulie 
2021-21 mai 2022; 3.Alegerea Guvernato-
rului, Vice-Guvernatorului 1 și Vice-Guver-
natorului 2 conform art.IX -Secțiunea 2 din 
Statut, precum și aprobarea componenței 
Cabinetului Districtului 124 România 
pentru anul lionistic 2022-2023. 4.Rezoluție 
pentru constituirea unei fundații cu scop 
caritabil cu unic fondator „Asociaţia Clubu-
rilor Lions District 124 România” și Apro-
barea Statutului Fundației Caritabile Lions 
România. 5.Rezoluție pentru adoptarea 
hotărârii pentru obținerea calității de utili-
tate publică pentru Asociația Cluburilor 
Lions District 124 România. 6.Aprobarea 
cererilor de adeziune formulate de către 
cluburile constituite în Asociații pentru a 
dobândi calitatea de membru în cadrul 
„Asociației Cluburilor Lions District 124 
România”, conform Art.III Secțiunea 2 din 
Statut. 7.Aprobarea mandatării persoanei și/
sau persoanelor fizice pentru a semna în 
numele și pentru Asociatia Cluburilor Lions 
District 124 România, precum și a efectua 
toate demersurile juridice necesare înregis-
trării modificării Statutului, inclusiv în fața 
Judecătoriei Câmpulung. 8.Diverse.

Convocator Adunarea Generală Ordi-
nară a Acționarilor Societății Muntenia 
Estival 2002 SA. Subsemnata, Borcea 
Mihaela-Mariana, în calitate de adminis-
trator unic al societății Muntenia Estival 
2002 S.A., cu sediul social în județul 
Constanța, mun.Mangalia, Olimp, 
Complex Muntenia -I3, Camera nr. 2, în 
incinta Hotel Muntenia, înregistrată la 
Registrul Comerțului sub nr.J13/3318/2018, 
CUI: 14681603, în conformitate cu dispozi-
țiile art.117 din Legea societăților 
nr.31/1990, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, și în conformitate 
cu Actul Constitutiv al societății, convoc 
Adunarea Generală Ordinară a Acționa-
rilor pentru data de 26.05.2022, ora 13.00, la 
sediul societății Muntenia Estival 2002 S.A., 
din județul Constanța, mun.Mangalia, 
Olimp, Complex Muntenia -I3, Camera 
nr.2, în incinta Hotel Muntenia. În cazul în 

care nu sunt întrunite condițiile pentru 
desfășurarea ședinței sau pentru adoptarea 
în mod valabil a hotărârilor, prin prezenta 
se convoacă o nouă Adunare Generală 
Ordinară a Acționarilor pentru data de 
27.05.2022, ora 13.00, la sediul social al 
Muntenia Estival 2002 S.A., din județul 
Constanța, mun.Mangalia, Olimp, 
Complex Muntenia -I3, Camera nr.2, în 
incinta Hotel Muntenia, având aceeași 
ordine de zi. Ordinea de zi va fi următoarea: 
1.Prezentarea, dezbaterea și aprobarea 
situațiilor financiare ale exercițiului finan-
ciar 2021, pe baza rapoartelor întocmite de 
Administratorul unic și de auditorul M &E 
Expert SRL; descărcarea administratorului 
unic de gestiunea exercițiului financiar 
2021. 2. Repartizarea profitului obținut în 
anul 2021. 3.Prezentarea, dezbaterea și 
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 
pentru anul 2022. 4.Ratificarea înscrisurilor 
semnate de auditorul M &E Expert SRL în 
perioada cuprinsă între data expirării 
mandatului (05.02.2022) și data adoptării 
hotărârii AGA. Prelungirea mandatului 
auditorului M &E Expert SRL până la data 
de 05.02.2025. 5.Prelungirea mandatului 
administratorului unic- d-na Borcea Miha-
ela-Mariana- de la data de 05.02.2023 până 
la data de 05.02.2027. 6.Împuternicirea 
administratorului unic, d-na Borcea Mihae-
la-Mariana, pentru a semna orice docu-
mente necesare pentru aducerea la 
îndeplinire a hotărârii AGOA și pentru a 
îndeplini toate procedurile și formalitățile 
prevăzute de lege în scopul implementării 
hotărârilor acționarilor, inclusiv formalită-
țile de publicare și înregistrare a acestora la 
Registrul Comerțului. 7. Diverse. La 
Adunarea Generală Ordinară a Acționa-
rilor sunt îndreptățiți să participe și să 
voteze toți acționarii înregistrați în Regis-
trul Acționarilor la data de referință 
23.05.2022. Lista cuprinzând informații cu 
privire la numele, localitatea de domiciliu și 
calificarea profesională ale persoanelor 
propuse pentru funcția de administrator se 
află la dispoziția acționarilor, putând fi 
consultată și completată de aceștia. Accesul 
acționarilor persoane fizice îndreptățiți să 
participe la Adunarea Generală Ordinară 
este permis prin simpla probă a identității 
acestora, făcută cu actul de identitate, iar în 
cazul acționarilor persoane juridice sau 
acționarilor persoane fizice reprezentate, cu 
împuternicirea /procura dată persoanei 
fizice care le reprezintă. Fiecare acționar 
înregistrat la data de referință menționată 
mai sus are dreptul de a desemna, în limi-
tele legii, o altă persoană în calitate de 
reprezentant pentru a participa și vota în 
numele său în cadrul Adunării Generale 
Ordinare a Acționarilor. Pentru a putea fi 
desemnat ca reprezentant, respectiva 
persoană trebuie să aibă capacitate deplină 
de exercițiu. Desemnarea reprezentantului 
se va face prin completarea formularului de 
procură specială pus la dispoziție de socie-
tate. Procura specială va fi întocmită în 3 
exemplare, din care un exemplar va fi 
păstrat de acționar, un exemplar va fi 
înmânat reprezentantului ca acesta să își 
poată dovedi calitatea în cadrul Adunării 
Generale Ordinare a Acționarilor, iar un 
exemplar va fi transmis în original la sediul 
social al societății, împreună cu documen-
tele care atestă identitatea acționarului și 
ale reprezentantului, cu mențiunea pe plic 
„Pentru Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor din data de 26.05.2022 
/27.05.2022”, astfel încât să fie primit de 
societate până la data de 24.05.2022, ora 
17.00. Acționarii înregistrați la data de 
referință au posibilitatea de a vota prin 
corespondență înainte de data întrunirii 
Adunării Generale Ordinare, utilizând 
formularul de vot prin corespondență pus 
la dispoziție de societate. Formularele de 
vot prin corespondență completate și 
semnate, în original, însoțite de documen-

tele care atestă identitatea acționarului, vor 
fi transmise la sediul social al societății, 
astfel încât să fie primite de societate până 
la data de 24.05.2022, ora 17.00, având 
mențiunea pe plic „Pentru Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acționarilor din data de 
26.05.2022/27.05.2022”. Formularele de vot 
care nu sunt primite până la data indicată 
mai sus nu pot fi luate în calcul pentru 
determinarea cvorumului și majorității în 
Adunarea Generală. În situația în care 
acționarul care și-a exprimat votul prin 
corespondență participă personal sau prin 
reprezentant la Adunarea Generală, votul 
prin corespondență exprimat pentru respec-
tiva adunare generală va fi anulat. În acest 
caz, va fi luat în considerare doar votul 
exprimat personal sau prin reprezentant. 
Acționarii reprezentând, individual sau 
împreună, cel puțin 5% din capitalul social, 
au dreptul de a introduce noi puncte pe 
ordinea de zi a adunării generale, cu 
condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o 
justificare sau de un proiect de hotărâre 
propus spre adoptare de adunarea generală, 
și dreptul  de a prezenta proiecte de hotă-
râre pentru punctele incluse sau propuse 
spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării 
generale. Propunerile de completare a 
ordinii de zi și de prezentare a proiectelor 
de hotărâri pentru punctele incluse sau 
propuse pentru a fi incluse pe ordinea de zi 
vor fi transmise la sediul societății, în 
original, în termen de cel mult 7 zile de la 
data publicării convocării, împreună cu 
documentele care atestă identitatea acționa-
rului, cu mențiunea pe plic „Pentru 
Adunarea Generală Ordinară a Acționa-
rilor din data de 26.05.2022/27.05.2022”.

LICITAŢII
Partium Insolvency IPURL, lichidator 

judiciar în dosarul nr. 11662/111/2012 aflat 
pe rolul Tribunalului Bihor, privind pe debi-
toarea MACIO S.R.L., CUI: RO1845585 
scoate la vânzare prin licitație publică:  tere-
nuri agricole (Proprietatea este compusă din 
3  parcele de teren având o suprafață totală 
de 11.846 mp) situate în Sat Betfia, Județul 
Bihor, prețul de pornire fiind: 23.399,44 
EUR. Licitația va avea loc în 11.05.2022 ora 
12:00 la adresa din Oradea, str. Avram 
Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor. În caz de nere-
ușită licitația se reia la data de 18.05.2022 și 
la data de 25.05.2022, la același preț de stri-
gare, aceeași oră și aceeași locație. Licitantul 
trebuie să achiziționeze un caiet de sarcini 
privind bunurile imobile supuse prezentei 
licitații, contra sumei de 500 RON +TVA, ce 
va cuprinde și regulamentul de vânzare. 
Licitantul va depune la sediul lichidatorului 
judiciar o cerere de participare la licitație, 
inclusă în caietul de sarcini, cu cel puțin 
două zile înainte de termenul licitației 
stabilit prin anunțul public. Informații tel: 
0359463661 fax: 0359463662.

Primaria Municipiului Oradea organizeaza 
licitatie cu plic inchis. 1) Informatii privind 
proprietarul Primaria Municipiului Oradea, 
cu sediul in mun. Oradea-410100, P-ta. Unirii 
nr. 1, jud. Bihor, Cod fiscal RO35372589, tel 
0259/408812; 0259/437.000, int. 223; fax: 
0259/436.276; E-mail:primarie@oradea.ro. 2) 
Informatii privind obiectul licitatiei: Vanzare 
2 parcele de teren apartinand domeniului 
privat al Mun. Oradea, cu suprafete de 765mp 
si 6833 mp, inscrise in CF. nr. 209538-Oradea 
si CF. nr. 201215-Oradea. 3) Data limita de 
depunere a ofertelor 12 mai 2022, ora 10:00, la 
sediul concesionarului. 4) Data desfasurarii 
sedintei de deschidere a ofertelor cu documen-
tele de calificare 12.mai.2022, ora 13:00. 5) 
Data desfasurarii sedintei de deschidere a 
ofertelor financiare 12.05.2022, ora 13:30. 6) 
Documentatia de atribuire gasiti accesand 
site-ul: www.oradea.ro, sectiunea-licitatii.

Tipar: eaPrint ucurești 
și aramond Cluj
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Șortan Ioan Călin, executor judecătoresc, 
aduc la cunoștința generală că: în data 
21.04.2022, ora 13.00, va avea loc în Cluj-Na-
poca, Calea Dorobanților, nr.21, ap.6, jud.Cluj, 
la sediul BEJ Șortan Ioan Călin, vânzarea la 
licitaţie publică a imobilului situat în Florești- 
407280, Str.Florilor, nr.35, ap.1, Județul Cluj, 
imobil înscris în CF nr.57282-C1-U1, locali-
tatea Florești, nr. cadastral 1721/1/I, compus 
din apartament tip duplex, pe fundație de 
beton, structură de stâlpișori din b.a., zidărie 
ytong, plansee b.a., acoperiș șarpantă, înveli-
toare țiglă, parter: camera de zi, bucătărie, hol, 
WC, casa scării, terasă, terasă acces, etaj: 3 
camere, baie, hol, casa scării, balcon, cu p.i.c. 
aferente în cota de 50/100 parte în CF col. 
7693. Preţul la care a fost evaluat imobilul este 
de 508.040Lei. Preţul de pornire/începere a 
licitaţiei este de 381.030Lei. Persoanele care vor 
să cumpere imobilul la licitație sunt obligate să 
depună în contul unic de consemnari nr. RO84 
BREL 0002 0005 6224 0100, deschis la Libra 
Internet Bank aparținând BEJ Sortan Ioan 
Calin, având CIF: RO21378344, până la 
termenul stabilit pentru vânzare, o garanție de 
participare de 10% din prețul de pornire a lici-
tației. Toți cei care pretind vreun drept asupra 
imobilului sunt somați să îl anunțe executo-
rului judecătoresc, înainte de data stabilită 
pentru vânzarea imobilului, sub sancțiunea de 
a nu li se mai lua în considerare, conform 
dispozițiilor art.839 alin.(1) lit.j) C.pr.civ.

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: Unitatea 
Administrativ Teritorială Comuna Berești-
Meria, Str.Livezii Nr.10A, județul Galați, 
telefon 0236/342.418, fax 0236/342.434, e-mail: 
beresti_meria@gl.e-adm.ro, cod fiscal 3346867. 
2.Informații generale privind obiectul concesi-
unii, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: teren 
intravilan în suprafață de 3.970 mp, situat în 
Comuna Berești-Meria, sat Slivna, județul 
Galați, Cvartal 51, Parcela 253, conform caie-
tului de sarcini, aparținând domeniului privat 
al U.A.T.Comuna Berești-Meria, conform 
H.C.L. nr. 62/15.12.2021 și O.U.G. nr. 
57/03.07.2019. 3.Informații privind documen-
tația 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. 3.2. 
Denumirea și adresa serviciului /compartimen-
tului din cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din documentaţia de 
atribuire: Registratura din cadrul U.A.T.Co-
muna Berești-Meria, Str. Livezii nr.10A, județul 
Galați. 3.3.Costul și condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 
100 lei/exemplar, ce se va achita în numerar la 
Casieria U.A.T.Comuna Berești-Meria, Str. 
Livezii nr.10A, județul Galați. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 03.05.2022, ora 
10.00. 4. Informaţii privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
11.05.2022, ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Registratura U.A.T.Comuna 
Berești-Meria, Str.Livezii nr.10A, județul 
Galați. 4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: într-un singur 
exemplar. 5.Data și locul la care se va desfășura 
sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
11.05.2022, ora 12.00, la U.A.T. Comuna 
Berești-Meria, Str.Livezii nr.10A, județul 
Galați, Sala de ședințe a Consiliului Local. 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: Tribunalul Galați, 
Galați, Str.Brăilei nr. 153, județul Galați, cod 
poștal 800139, telefon 0236/460.027, fax 
0236/412.130, e-mail: trgalati@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către institu-
ţiile abilitate, în vederea publicării: 19.04.2022.

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: 
Orașul Târgu Frumos, Str.Cuza Vodă nr.67, 
județul Iași, telefon 0232/710.906, fax 
0232/710.330, e-mail: secretariat@primariat-
gfrumos.ro, cod fiscal 4541068. 2.Informații 
generale privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: imobil teren 
intravilan, aparţinând domeniului privat al 
Orașului Târgu Frumos, în suprafaţă totală 
de 600 mp, liber de sarcini, având număr 
cadastral 63863, situat în Târgu Frumos, Str.
Lunca Bahlueţ, conform H.C.L. nr. 
43/25.03.2022 și O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 
3.Informații privind documentația de atri-
buire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atribuire: 
prin solicitarea scrisă, de la Compartimentul 
Administrarea Patrimoniului-Orașul Târgu 
Frumos. 3.2.Denumirea și adresa serviciului/ 
compartimentului din cadrul concedentului, 
de la care se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Compartimentul 
Administrarea Patrimoniului -Orașul Târgu 
Frumos, Str.Cuza Vodă nr. 67, județul Iași. 
3.3. Costul și condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar, unde este cazul: 10 
lei/ exemplar care se pot achita cu numerar 
la Casieria Orașului Târgu Frumos. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 05.05.2022, ora 12.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 13.05.2022, ora 15.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Registratura Orașului Târgu Frumos, Str. 
Cuza Vodă nr.67, județul Iași. 4.3.Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: într-un singur exemplar, într-un plic 
sigilat. 5. Data și locul la care se va desfășura 
sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
16.05.2022, ora 10.00, în Sala de ședinţă a 
Orașului Târgu Frumos, Str. Cuza Vodă nr. 
67, județul Iași. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în soluţio-

narea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul Iași, Iasi, Str. 
Elena Doamna nr.1A, județul Iași, telefon 
0232/260.600, fax 033.435.700, e-mail: tr-ia-
si-civ2@just.ro. 7.Data transmiterii anun-
ţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 19.04.2022.

Comuna Domașnea, cu sediul în 
Domașnea, nr.260, judeţul Caraș-Severin, 
CUI: 3227785, telefon: 0255.263.101, fax: 
0255.263.101, e-mail: primariadomasnea@
yahoo.com, persoană de contact: Manescu 
Ilie, telefon: 0729.493.160, închiriază tere-
nuri extravilane (pășune) aparținând dome-
niului public al Comunei Domașnea, județul 
Caraș-Severin, în suprafaţă totală de 
1.630,36ha. Documentaţia de atribuire se 
poate ridica de la sediul Comunei Domașnea 
sau pe mail în format electronic, în baza unei 
cereri formulate în acest sens. Alte infor-
mații se pot obține de la Secretariatul 
Comunei Domașnea, localitatea Domașnea, 
nr.260, jud.Caraș-Severin. Costul documen-
tației de atribuire este de 50 de lei, se poate 
achita numerar la Casieria Comunei 
Domașnea. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 30.04.2022, ora 10.00. Data-li-
mită de depunere a ofertelor: 11.05.2022, ora 
9.00. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Comuna Domașnea, localitatea Domașnea, 
nr.260, jud.Caraș-Severin. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: un exemplar. Data și locul la care se 
va desfășura ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 11.05.2022, ora 10.00, la sediul 
Comunei Domașnea. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail 
ale instanței competente în soluționarea liti-
giilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Instanţa competentă în soluţio-
narea litigiilor apărute este Tribunalul 
Caraș-Severin, cu sediul în Reșita, str.Horea, 
nr.2 -4 ,  te l .0255 .212 .800 ,  te l . / fax : 
0255.211.554, mail: ecris.115@just.ro 

Anunț de licitație publică deschisă cu 
strigare a disponibilului de pajiști, aflate în 
proprietatea publică a Orașului Hațeg, ce 
face obiectul concesiunii. Primăria 

Orașului Hațeg, cu sediul în orașul Hațeg, 
strada Piața Unirii nr.6, cod poștal 335500, 
județul Hunedoara, tel.0254.770.273, fax: 
0254.777.756, e-mail: primaria.hateg@ 
yahoo.com, organizează licitație publică 
deschisă cu strigare pentru închirierea 
disponibilului de pajiști, prevăzute în anexa 
nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al 
Orașului Hațeg nr. 27/2022, af late în 
proprietatea publică a Orașului Hațeg, în 
suprafață totală de 5,26ha, după cum 
urmează: -Trupul Ogoare în suprafață de 
3,18ha, af lat în localitatea Nălațvad; 
-Trupul Nălațvad, în suprafață de 2,08ha, 
aflat în localitatea Nălațvad. Documentația 
de atribuire va fi pusă la dispoziția 
persoanei interesate care a înaintat o solici-
tare în acest sens, într-un exemplar, de luni 
până vineri, între orele 9.00-15.00. 
Garanția de participare la licitație este 
prevăzută în cadrul documentației de lici-
tație. Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 02 mai 2022, ora 15.00. Ofertele se 
depun la sediul Primăriei Hațeg, Piața 
Unirii, nr.6, biroul Registratură, până la 
data de 10 mai 2022, ora 12.00. Licitația va 
avea loc în data de 11 mai 2022, ora 12.00, 
la sediul Primăriei Orașului Hațeg, Piața 
Unirii nr.6, etaj 1, sala mică.

PIERDERI
SC Augsburg International Impex 

SRL, cu RO7904419 și J40/3273/1997, 
declară pierdut exemplarul original 
necomplet al chitanței numărul 9356005 
din carnet seria 2015, numărul 9356001 
până la 9356050. Declarăm nulă chitanță 
pierdută.

DECESE
Cu adanca durere colegii din ICCE-Bu-

curesti anunta incetarea din viata a celei ce 
a fost un om cu suflet ales, buna colega, 
inginera si cercetatoare de exceptie SVET-
LANA RAU Va ramane vesnic in memoria 
noastra! Dumnezeu sa o odihneasca.


