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OFERTE SERVICIU
l SC Toros Bakery SRL angajează muncitor necalificat la ambalarea produselor solide și semisolide
(studii generale) cod COR 932904. Rugăm persoanele interesate să ia legătura cu societatea pe
adresa de email: hmd71kln@gmail.com.
l Apside Project Management&Consultancy
S.R.L. angajează muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor cod COR 932906 (Studii
generale) -15 posturi, rog CV la adresa de
e-mail: personal@supratherm.com.
l Compania SC Rania Salwa SRL cu sediul în loc.
Fetești, str.Călărași, bloc ANS44A, parter, sc.B,
județul Ialomița, angajează manipulant mărfuri -1
post (COR 933303), cerințe studii generale. Candidații eligibili sunt rugați să transmită CV-ul însoțit
de o scrisoare de intenție la adresa de email:
miki_kiki_piki@yahoo.com. Candidații eligibili
vor fi contactați telefonic.
l SC Sanu Service RO SRL este cunoscută încă
din anul 2000 în toată ţara ca unul din cei mai
buni producători, proiectant și instalator
de sisteme de aspiraţie a aerului viciat, fumului,
rumegușului, pulberilor, vaporilor toxici și a coșurilor de fum. Actual căutăm comisioneri (cod COR
962103) pentru punctul de lucru din loc.Topolovăţu Mare. Pentru mai multe detalii vă rugăm să
ne contactaţi la adresa de mail: office@sanu.ro, la
sediul societăţii sau la nr. tel.0256.328.277. Numai
candidaţii selectaţi vor fi contactaţi.
l Megajorvin SRL angajează: un post de săpător
manual (COD COR 931204 ), trei posturi de
faianțar (cod COR 712201), 3 posturi de instalator
rețele termice și sanitare (cod COR 712612), 5
electricieni în constructii civile și industriale (cod
COR 741110). Condiții: studii generale, medii.
E-mail: vilyo.confort@gmail.com
l Patiseria Antika SRL,cu sediu social in Arad,
angajeaza 1 lucrator bucatarie ( spalatori vase mari),
cod cor 941.201. Cerinte: studii gimnaziale. CV -urile
se depun la adresa de mail: moniq_adriana@yahoo.
com . Vor fi luate in considerare CV-urile primite
pana la data de 23 aprilie 2021. Selectia candidatilor
va avea loc in data de 24 aprilie 2021 si consta in
concurs de CV-uri. Info tel 0758/763451.
l Patiseria Mendi SRL din Nădlac angajează 5
lucrători bucătărie (spălători vase mari)- cod COR
941201. Condiții minime: studii primare (8 clase),
cunoștințe limba engleză. CV-urile se depun pe
e-mail la adresa: expertoffice8@gmail.com. Vor fi
luate în considerare CV-urile primite până la data
de 22.04.2021. Selecția candidaților va avea loc în
data de 23.04.2021 și constă în concurs de CV-uri.
Informații la telefon: 0740.530.807.
l SC BMG Bota & Dumitre SRL, având
CUI:32461240, cu sediul în Sat Călineşti-Oaş,
Comuna Călineşti-Oaş, Nr.601, Judeţ Satu Mare,
angajează: spălător vehicule, cod COR 912201- 1 post.
Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba engleză,
cunoștințe în domeniul auto. Selecția are loc în data de
22.04.2021, ora 09.00, la sediul societății.

l Direcţia Cultură şi Sport Mangalia organizează
concurs prin recrutare la sediul instituţiei, Şos.
Constanţei, nr.5, Municipiul Mangalia, jud.
Constanţa, conform H.G. nr.286/2011 şi H.G.
nr.1027/2014 în data de 17.05.2021, ora 10.00
-proba scrisă şi în data de 19.05.2021 -proba
interviu, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi contractuale de execuţie
vacante pe perioadă nederminată: 1.Economist
grad II -Compartimentul Contabilitate, Resurse
Umane, Juridic, Achiziţii. Condiţii specifice pentru
ocuparea postului contractual vacant de Economist grad II -Compartimentul Contabilitate,
Resurse Umane, Juridic, Achiziţii: -studii superioare de specialitate absolvite cu diplomă de
licenţă; -vechime în muncă minim 3 ani. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei
Cultură şi Sport Mangalia, Şos.Constanţei, nr.5,
Compartimentul Contabilitate, Resurse Umane,
Juridic, Achiziţii, telefon 0729.930.454, e-mail:
resurseumane@culturasport.ro. Dosarele de
concurs se vor depune la Compartimentul Contabilitate, Resurse Umane, Juridic, începând cu data
de 21.04.2021 până în data de 07.05.2021
l Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc,
jud.Suceava organizează concurs pentru ocuparea
unui post contractual vacant, conform H.G.
nr.286/2011 de infirmieră debutantă la Secția
Chirurgie Generală -sală de operație a Spitalului
Municipal Câmpulung Moldovenesc. Condiţii
specifice: -studii: școală generală; -nu se solicită
vechime în muncă. Calendar concurs: -19.05.2021,
ora 12:00 -proba scrisă; -21.05.2021, ora 12:00
-proba practică. Dosarele pentru înscrierea la
concurs se vor depune la Biroul R.U.N.O.S. și
Contencios al Spitalului Municipal Câmpulung
Moldovenesc în termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunțului și vor cuprinde următoarele acte: -cerere de înscriere la concurs; -copie
după certificatul de naștere, căsătorie, naștere a
copiilor, buletin, diplomă de studii; -copia carnetului de muncă, sau după caz, o adeverinţă care să
ateste vechimea în muncă; -fișa medicală -fișa de
aptitudini medicina muncii; -Curiculum Vitae;
-recomandare de la ultimul loc de muncă, acolo
unde este cazul; -cazier judiciar; -certificat de integritate comportamentală, conform legii
nr.118/2019. Taxă concurs -200Lei. Relaţii suplimentare referitoare la tematică și bibliografie se
pot obține de la sediul unităţii sau la telefon:
0230/312.023, între orele 08:00-14:00. Persoană de
contact: Mera Nicoleta.
l In temeiul HG nr.286/2011, Oficiul de Stat
pentru Inventii si Marci organizeaza in:17.05.2021,
concurs pentru ocuparea unui post contractual
vacant de executie, pe perioada nedeterminata, de
examinator in cadrul-Directia Marci si Desene-Serviciului Marci-Compartimentul Clasificare,Renuntari,Respingeri. Conditii de studii:studii
superioare la o institutie de invatamant superior,
absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta,
recunoscuta in domeniile:juridic, economic, inginerie, tehnic si filologie;cunoasterea unei limbi de
circulatie internationala-engleza/franceza, nivel
mediu;cunostinte de operare pe calculator:Windows, MS.Office (Word, Excel, Power Point);Corectitudine, disciplina, capacitate de comunicare,
capacitate de lucru independent, disponibilitate,

ANAF - DGRFP Braºov. Administraþia
Judeþeanã a Finanþelor Publice Braºov,
prin reprezentant legal, cu sediul în
Braºov, B-dul. Mihail Kogãlniceanu nr.
7, în calitate de reclamant, citeazã pe
pârâta ARDAFA MARKET SRL, CUI
39223296, cu sediul în Zãrneºti, Str.
Pompiliu Dan, bl. 24, sc. ap. 8, judeþul
Braºov, în Dosar nr. 3355/62/2020,
aflat pe rolul Tribunalului Braºov, cu
sediul în Braºov, B-dul. 15 Noiembrie nr.
45, având ca obiect procedura
insolvenþei conform Legii 85/2014,
pentru ziua de 13 mai 2021, ora 09:15,
sala T5.
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atentie, rigurozitate, simtul raspunderii, abilitati
de comunicare. Concursul va avea loc la sediul.
OSIM si va consta in 3 etape succesive:selectia
dosarelor de inscriere;proba scrisa se va sustine pe
17.05.2021;interviul se va sustine pe:21.05.2021.
Dosarele de concurs se depun in perioada:
22.04.2021-07.05.2021, la sediul OSIM, str. Ion
Ghica nr.5, Sector 3-Bucuresti, Compartiment
Resurse Umane si vor contine documentele prevazute de art.6 din HG.nr.286/2011. Bibliografia si
relatii suplimentare la tel.0213060800, int.325 sau
la sediul OSIM.
l Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, jud.Olt, str.
Crişan, nr.5, organizează concurs în data de
17.05.2021, proba scrisă, pentru ocuparea unor
posturi vacante de infirmieră conform HG
nr.1027/2014, după cum urmeaza: 1 post vacant de
infirmieră Ia secţia medicină internă, 2 posturi
vacante de infirmieră la secţia gastroenterologie, 1
post vacant de infirmieră debutantă la secţia cardiologie, 1 post vacant de infirmieră debutantă la
secţia neurologie, 2 posturi vacante de infirmieră
debutantă la secţia Ortopedie și traumatologie, 1
post vacant de infirmieră debutantă la secţia
chirurgie generală, 1 post vacant de infirmieră
debutantă la secţia O.R.L., 3 posturi vacante de
infirmieră debutantă la secţia A.T.I., 1 post vacant
de infirmieră debutantă la secţia boli infecțioase, 1
post vacant de infirmieră debutantă la unitatea de
primiri urgențe (U.P.U.) și 1 post vacant de infirmieră debutant la Blocul Operator(central), nivel de
studii medii/generale. Condiţii specifice de participare: -Infirmieră debutantă şcoala generală/medii,
absolvite cu diploma de bacalaureat, fără vechime.
-Infirmieră: -şcoală generală/medii, absolvite cu
diplomă de bacalaureat; -curs de infirmieră; -6 luni
vechime în activitate. -Infirmieră debutantă -şcoală
generală/medie. Concursul se organizează la sediul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina în data de
17.05.2021, ora 09.00 -proba scrisă şi în următoarele
4 zile lucrătoare -proba interviu. Dosarele se depun
la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina
-Serv. R.U.N.O., în termen de 10 zile lucrătoare de
la data publicării anunţului, până în data de
06.05.2021 şi trebuie să conţină, în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art.7 din HG nr.286/2011,
cu modificările şi completările ulterioare. Bibliografia de concurs este afişată la sediul unităţii şi pe
site-ul spitalului (www.spjslatina.ro). Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Judeţean

de Urgenţă Slatina -Serv. R.U.N.O.sau la nr.de
telefon 0349/802.550.
l Spitalul Prof.Dr.Constantin Angelescu, cu sediul
în București, str.Aleea -Căuzași, nr.49-51, Sector 3,
organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractual vacante: -Birou RUNOS:
-un post economist I -Birou R.U.N.O.S.: -diplomă
de bacalaureat; -diplomă de licență; -3 ani și 6 luni
în specialitate; -experiență în domeniul salarizării;
-cunoștințe operare PC: WINDOWS, EXCEL,
INTERNET EXPLORER, alte programe informatice legate de domeniul de activitate. -un post
referent de specialitate cu studii superioare grad
III -compartiment relații cu publicul: -diplomă de
bacalaureat; -diplomă de licență; -minim 6 luni în
specialitate; -cunoștințe operare PC: WINDOWS,
EXCEL, INTERNET EXPLORER, alte programe
informatice legate de domeniul de activitate.
-Bioru Management al CalitățiiServiciilor Medicale: -un post consilier juridic IA: -diplomă de
bacalaureat; -diplomă de licență studii juridice;
-vechime minim 6 ani și 6 luni; -cunoștințe operare
PC: WINDOWS, EXCEL, INTERNET
EXPLORER, alte programe informatice legate de
domeniul de activitate. Pentru Biroul de Management al Calității Serviciilor Medicale, candidații
trebuie să dețină certificat de absolvire al cursului
de Management al Calității Serviciilor de Sănătate, emis de Şcoala Naţională de Sănătate Publică,
Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar

Bucureşti (SNSPMPDSB) sau Asociația CREST,
Fundația Amfiteatru, autorizate de ANMCS.
-Administrativ -transporturi: -un post șofer autosanitară II: -diplomă bacalaureat sau diplomă de
absolvire a liceului; -permis de conducere pentru
șofer profesionist valabil pentru autovehiculele din
categoriile B și C; -3 ani vechime ca șofer (conducător auto) profesionist. -un post muncitor calificat
II: -școala generală; -certificat de calificare pentru
meseria de instalator apă și canal; -6 ani vechime
în meserie. Pentru a ocupa un post contractual
vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să
îndeplinească condiții generale, conform art.3 al
Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Dosarele de înscriere
se depun la sediul Spitalului de Prof.Dr.Constantin
Angelescu în termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, 22.04.2021-07.05.2021, între orele
9:00-13:00 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute la art.6 din
H.G.nr.286/2011, cu modificările şi completările
ulterioare. Proba scrisă va avea loc în data de
17.05.2021, ora 10:00, iar proba practică, va avea
loc în data de 20.05.2021, ora 10:00 la sediul Spitalului Prof.Dr.Constantin Angelescu. Relaţii suplimentare şi tematica se pot obţine de la sediul
Spitalului Prof.Dr.Constantin Angelescu, Biroul
Resurse Umane, telefon nr.021/568.82.24.

ANUNȚURI
l Curtea de Apel Bucureşti organizează concurs,
în condiţiile legii, în zilele de 08 și 11 iunie 2021, la
sediul din Splaiul Independenţei nr. 5, sector 4,
pentru ocuparea posturilor de grefier vacante pe
durată nedeterminată, astfel: cu studii superioare
la Curtea de Apel București- 1 post, Tribunalul
București- 2 posturi, Judecătoria Sectorului 5
București- 4 posturi, Tribunalul Giurgiu- 2 posturi,
Judecătoria Giurgiu- 5 posturi, Judecătoria
Bolintin Vale- 2 posturi, Judecătoria Urziceni- 1
post, Tribunalul Ilfov- 4 posturi, Judecătoria
Buftea- 8 posturi, Judecătoria Cornetu- 2 posturi,
Tribunalul Teleorman- 1 post, Judecătoria Videle1 post, Judecătoria Zimnicea- 1 post și cu studii
medii la Tribunalul Teleorman- 1 post, Judecătoria
Bolintin Vale- 1 post, Judecătoria Zimnicea- 1
post, precum și pe durată determinată astfel: cu
studii superioare la Curtea de Apel București- 6
posturi, Tribunalul București- 3 posturi, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti- 4 posturi, Judecătoria
Sectorului 3 Bucureşti- 2 posturi, Judecătoria
Sectorului 5 Bucureşti- 3 posturi, Judecătoria
Sectorului 6 Bucureşti- 3 posturi, Tribunalul Călărași- 1 post, Judecătoria Călărași- 2 posturi, Tribunalul Giurgiu- 1 post, Judecătoria Slobozia- 2
posturi, Tribunalul Ilfov- 3 posturi, Judecătoria
Buftea- 2 posturi, Judecătoria Cornetu- 3 posturi,
Tribunalul Teleorman- 2 posturi, Judecătoria
Alexandria- 1 post, Judecătoria Videle- 1 post.
Condiţiile de participare, tematica, bibliografia şi
actele necesare înscrierii la concurs vor fi afişate la
sediul Curţii de Apel Bucureşti şi pe pagina de
Internet la adresa: http://www.cab1864.eu, la
rubrica Resurse Umane– Concursuri/ Examene.
Cuantumul taxei de concurs este de 200 lei şi se
achită prin mandat poștal sau virament bancar cu
indicarea următoarelor specificații: Curtea de Apel
București, cod de identificare fiscală 17019105, cod
IBAN beneficiar RO86TREZ70020E330500XXXX,
deschis la Trezoreria ATCPMB. Dosarele de
concurs se vor transmite prin poștă la adresa:
Curtea de Apel București– Compartimentul
Resurse Umane, Splaiul Independenţei nr. 5,
sectorul 4, sau scanate prin e-mail la adresa resurseumane.cab@just.ro, până la data de 18 mai 2021
(inclusiv).

sector 1, organizează concurs de recrutare în
vederea ocupării posturilor contractuale de
execuție vacante de: -Responsabil GDPR; -Economist. Condiţii specifice de participare la concurs
pentru Responsabil GDPR: -studii superioare
absolvite cu diplomă de licență; -vechime în
muncă: 5 ani; -specialist în securitate informatică/
certificat absolvire program inițiere „Responsabil
cu protectia datelor cu caracter personal”; Condiţii
specifice de participare la concurs pentru Economist: -studii superioare absolvite cu diplomă de
licență în domeniul economic; -vechime în muncă:
7 ani. -expert contabil/ certificat de atestare a
cunoştinţelor dobândite în domeniul SEC
(sistemul European de conturi); Concursul se
organizează la sediul instituției în data 18 Mai
2021 ora 11:00 -proba scrisă, iar interviul va avea
loc în data de 20.05.2021. Dosarele de concurs se
depun la sediul sediul instituției, în termen de 10
de zile lucrătoare de la data publicării anunţului,
respectiv de la data de 21.04.2021 până la data de
06.05.2021, ora 14:00, iar documentele de participare sunt cele prevăzute de art.6 alin.(1) din H.G.
nr. 286/2011 (actualizată). Alte informaţii referitoare la organizarea concursului pot fi obţinute la
nr. de telefon 031.425.13.82, persoană de contact
doamna Cuciureanu Sorina- Consilier RUR,
e-mail: secretariat@rur.ro.

l Școala Gimnazială de Arte nr.4, organizează
concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului Contractual Vacant de secretar.
Condițiile specifice necesare în vederea participării
la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:
•Studii: superioare cu diplomă de licență (avantaj
management, resurse umane, economie, informatică); •Vechime: minim 5 ani în specialitate sau în
specialităţi înrudite cu atribuţii specifice postului
de secretar din învăţământ conform fişei postului
de secretar; •Cunoştinţe de operare pe calculator;
•Cunoștințe privind întocmirea și administrarea
corespondenței oficiale; •Cunoștințe de utilizare a
softului specific activității din învățământ
(EDUSAL, SIIIR, REVISAL). Concursul se va
organiza conform calendarului următor:
-22.04.2021– 07.05.2021: termenul pentru depunerea dosarelor se face la Școala Gimnazială de
Arte nr.4, str. Maica Domnului nr. 61-63, sector 2,
Serviciul Secretariat, în intervalul orar 10:00–
16:00, cu programare telefonică în prealabil, la
numărul 021.242.14.50. -17 mai 2021 probă scrisă
ora 10:00 va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale de
Arte nr.4; -18 mai 2021 proba practică ora 10:00 va
avea loc la sediul Școlii Gimnaziale de Arte nr.4;
-18 mai 2021 interviul ora 14.30 va avea loc la
sediul Școlii Gimnaziale de Arte nr.4; Relații suplimentare se pot obține la sediul Școlii Gimnaziale
de Arte nr.4, telefon 021.242.14.50 în intervalul
10.00-16.00, luni- vineri sau la adresa muzicasiarte.ro.

l Szoporan Ioan si sotia Szoporan Raveca,Soporean Safton al lui Ioan, Erezii lui Rus Alexandru
sunt citati in 6.05.2021, la Judecatoria Turda, in
dosar civil nr.4945/328/2020, pentru uzucapiune.

l Registrul Urbaniștilor din România cu sediul în
București, bd. Nicolae Bălcescu nr. 17A, etaj 5,
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PRESTARI SERVICII
l Servicii Alpinism Utilitar în Arboristică (toaletări arbori) și Publicitate. 0760.388.484.

CITATII
l Baratosi Ioan, Nagy Ludovic, Baratosi Francisc
sunt citati in 11.05.2021, la Judecatoria Turda, in
dosar civil 10181/328/2019 pentru partaj.
l Bogya Krusicza, Bogya Iliana, sotia lui
Moldovan Vaszi, Bogya Arszintye, Iepure Maria,
sotia lui Fodorean Vaszi, Bogyatodor, Bikis Maria,
sotia lui Bogya Arszintye sunt citati in 11.05.2021,
la Judecatoria Turda , in dosar civil 5014/328/2020
pentru uzucapiune.

l Haidar Maria,nascuta Felezeu, Fodor Kalo,Toth
Elisabeta, Toth Elena, sotia lui Dohi Francisc, Toth
Ana sunt citati in 10.05.2021, la Judecatoria
Turda, in dosar civil nr.6760/328/2020 pentru
succesiune.
l Se citează la sediul Biroului Individual Notarial
Ene Frosina, din municipiul Tulcea, str. Păcii nr.7,
bl.P.21, sc.C, ap.28, judeţul Tulcea, la data de
18.05.2021, ora 10:30, persoanele cu vocaţie succesorală legală sau testamentară, la succesiunea
defunctei Andronic Ioana, decedată la data de
29.12.2020, cu ultimul domiciliu în comuna
Nufăru, judeţul Tulcea, în Dosar succesoral
nr.40/2021, în vederea dezbaterii succesiunii.

intimată în dosarul civil nr. 602/90/2021, cu termen
de judecare în data de 23.04.2021, având ca obiect
înlocuire măsură de plasament în regim de urgență
la DGASPC Vâlcea - Centrul de Plasament “Ana”
Rm. Valcea cu măsura plasamentului la Complex
de Apartament al DGASPC Vâlcea,, aflat pe rol la
Tribunalul Vâlcea.
l Eventualii moștenitori ai defunctului Manole
Constantin, decedat la data de 29.12.2020, cu
ultimul domiciliu în Mun.București, sectorul 2,
Bld.Chisinău, nr.10, bloc M4, scara 1, ap.31, sunt
chemați la Societatea Profesională Notarială
Bucur și Asociații, cu sediul în București, Bulevardul Chișinău, nr.15, bloc A4, scara 2, parter,
ap.46, sector 2, în data de 27.04.2021, ora 11:00,
pentru a participa la dezbaterea procedurii succesorale. În caz de neprezentare la termen, dezbaterile vor avea loc în lipsă și se va proceda conform
legii.

SOMATII
l Somație emisă de Judecătoria Sânnicolau Mare
în dosar nr. 633/295/2021: Prin care se aduce la
cunoștința tuturor celor interesați că petenții
Bojan Leontin, CNP 1680923353951 și Bojan
Eleonora, CNP 2700601211831, ambii cu domiciliul în Valcani nr. 802, jud. Timiș, ambii cu domiciliul ales la SCA Doandeș și Asociații, localitatea
Sânnicolau Mare, str. GH. Lazăr nr. 13, bl.L5, sc.B,
ap.2, jud. Timiș, care au formulat acțiune civilă
uzucapiune, prin care au solicitat instanței să se
constate că au dobândit dreptul de proprietate
asupra imobilului reprezentând casă cu nr. 89 și
teren intravilan în suprafață de 2.190 mp., situat
pe terenul administrativ al comunei Vălcani
județul Timiș, înscros în CF nr. 401693Vălcani, nr.
top 119, cu titlu debun comun prin uzucapiune și
să swe dispună întabularea în cartea funciară a
dreptului de proprietate al acestora, asupra imobilului înscris în CF nr. 401693 Vălcani, nr. top 119,
cu titlu de bun comun drept dobândit prin uzucapiune. În baza art. 130 din decretul Lege 115/1938
cei interesați sunt invitați să facă opoziție, în
termen de o lună de la afișarea prezentei. Pronunțată în ședință publică la data de 14.04.2021
l Prin cererea inregistrata sub dosar nr.
707/246/2021 privind pe petentii Simandan Petru
si Simandan Delia, care solicita inscrierea dreptului de proprietate prin uzurpaciune asupra cotei
de proprietate de ¼ parti din imobilul teren intravilan inscris in CF 314877 Sicula, nr. CF vechi 683
Gurba, identificat prin nr. Top. 137-138/b, teren
intravilan categoria curti/constructii in suprafata
de 957 mp, de sub A1 si asupra cotei de proprietate
de ¼ parti din imobilul supraedificat constructie/
casa nr. 329 Gurba, inscrisa in CG 314877 Sicula,
nr. CF vechi 683 Gurba, identificat prin nr. Top.
137-138/b, de sub A1.1 a proprietarului tabular,
defuncta Simandan Floare, decedata la data de
12.06.1956. In urma acesteia, in baza art.130 din
Decretul-Lege nr. 115/1938 sunt somati toti cei
interesati de indata sa inainteze opozitie la Judecatoria Ineu deoarece in caz contrar in termen de o
luna de la aceasta ultima publicare se va proceda
la solutionarea cererii.

l Numiții Stamp Friederic și Stamp Anneliese,
ambii cu ultimul domiciliu cunoscut în Mediaș, sat
Ighișu Nou, str.Valea Lacului, nr.85 (nr. vechi 180),
județul Sibiu, sunt citați la Judecătoria Mediaș, la
data de 18.05.2021, ora 12:00, completul C4, sala
2, în calitate de pârâți în dosarul civil
nr.441/257/2020, acțiune în constatare în contradictoriu cu Municipiul Mediaș.

l Anunț! B.I.N.Nemesis anunță dezbaterea succesiuni defunctului, Balan Corneliu, decedat în
București, sectorul 5, la data de 20.01.2021.
Dosarul nr.51/2021, cu termen la data de
22.04.2021.

l Directia Generala de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului Valcea cheama in judecata pe
numita: Furdui Maria, cu domiciliul legal în Com.
Racovița, Sat Balota, Jud. Vâlcea, în calitate de

l A.P.M. Cluj anunță publicul interesat că
“Amenajamentul silvic U.P. I Ciuleni” – în
comuna Mărgău, sat Ciuleni, jud. Cluj, nu necesită
evaluare de mediu, planul urmând a fi supus
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procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Titular:
Composesoratul Urbarial Ciuleni şi Parohia Ortodoxă Ciuleni cu sediul în comuna Mărgău, sat
Ciuleni nr. 52, jud. Cluj. Observațiile și comentariile publicului interesat privind decizia etapei de
încadrare se trimit în scris la Agenția pentru
Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților nr. 99,
bl. 9B, cod 400609, tel. 0264410722, fax: 0264 412
914, e-mail: reglementari@apmcj.anpm.ro în zilele
de luni - joi, între orele 9.00 -14.00, și vineri între
orele 9.00- 13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariției anunțului.
l Anunţ public privind depunerea solicitării de
emitere a acordului de mediu (S.C. BADUC S.A.):
S.C. BADUC S.A. anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul „Construire magazin
Penny Market, regim de inaltime parter, accese
auto si pietonale, amenajari exterioare, imprejmuire, post trafo si organizare de santier.”, propus
a fi amplasat în Strada Vigoniei, nr. 5-7, LOT 1,
sector 5, Bucuresti. Informaţiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul APM Bucuresti,
din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, şi
la sediul titularului S.C. BADUC S.A din strada
Vigoniei, nr. 5-7, sector 5, Bucuresti, în zilele de
luni-vineri, între orele 9:00-12:00. Observaţiile
publicului se primesc zilnic la sediul APM Bucuresti.
l S.C.BMEXPOSURE SRL., cu sediul social în
Dolj, Craiova, str.Dezrobirii, nr.170, bl.B2, sc.3,
ap.10, înregistrată la Registrul Comerţului sub
nr.J16/1785/2014, Cod unic de înregistrare
33805562, atribut fiscal RO, reprezentată
legal prin Bogdan Mitrică, informează pe cei interesați că s-a depus solicitarea pentru emiterea
Autorizației de mediu pentru activitatea
de “Colectare deșeuri nepericuloase”, cod CAEN
3811, desfășurată în Municipiul Bucureşti, sector
6, str.Preciziei, nr.9b, hala C6.
l Denumire titular DS Mehedinți -Ocolul Silvic
Baia de Aramă, localitatea Baia de Aramă, str.
Speranței, nr.7, anunță elaborarea primei versiuni
a planului Amenajament silvic al OS Baia de
Aramă și declanșarea etapei de încadrare pentru
obținerea avizului de mediu. Consultarea primei
versiuni a planului se poate realiza la Agenția
pentru Protecția Mediului Mehedinți, str.Băile
Romane, nr.3, zilnic între orele 08.00-16.00.
Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris
la sediul A.P.M.MH în termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunț.
l SC Real Gas Impex SRL, cu sediul în București,
sector 4, Șos.Olteniței, nr.394A, ap.15, parter, înregistrată la ONRC București nr.J40/10688/2013,
CUI 32177389, informează pe cei interesați că s-a
depus solicitarea pentru emiterea autorizației de
mediu pentru activitatea de comerț cu amănuntul
al carburanților pentru autovehicule în magazine
specializate, desfășurată în București, sector 4, str.
Cuțitul de Argint, nr.2B, locatia C1/11. Informaţiile la sediul Agenției pentru Protecția Mediului
București din sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.1
(Barajul Lacul Morii -în spatele benzinăriei
Lukoil), între orele 09.00-12.00, de luni până
vineri. Propuneri sau contestații se pot depune la
sediul A.P.M.București în termen de 10 zile de la
data publicării prezentului anunț.
l Comuna Manasia cu sediul în comuna Manasia
, județul Ialomița , titular al planului / programului „ Reactualizare PUG și RLU comuna
Manasia” - propus a fi realizat în comuna Manasia
, județul Ialomița , anunță publicul interesat
asupra disponibilizării proiectului de plan /
program , finalizarea raportului de mediu și dezbaterea publică a proiectului de plan / program și a

raportului de mediu pentru planul mai sus menționat . Ședința de dezbatere publică va avea loc în
data de 11.06.2021 , la sediul Primăriei Manasia ,
județul Ialomița , ora 11:00 . Proiectul de plan /
program și Raportul de Mediu poate fi consultate
pe site-ul APM Ialomița , la secțiunea : Reglementari / Aviz de Mediu / Documentații procedura
SEA și EA și la sediul Primăriei Manasia . Observațiile , sugestiile , propunerile publicului se
primesc la APM Ialomița din localitatea Slobozia ,
str. Mihai Viteazu , numărul 1, județul Ialomița ,
telefon : 0243 / 232971 , fax: 0243 / 215949 , pe
adresa : office@apmil.anpm.ro .
l Pe rolul Tribunalului București, Sectia a V-a
civilă, în cadrul dosarului nr.23754/301/2009 s-a
judecat cauza civilă având ca apelantă -pârâta SC
Roli Trans SRL, intimat reclamant Neculau
Cristea și intimat pârât Stefanov Tiberiu, având ca
obiect apel-anulare act. La data de 04.10.2011 s-a
emis Decizia civilă nr.838A din data de 04.10.2011,
de către Tribunalul București, Sectia a V-a Civilă,
prin care s-a dispus: „Admite apelul formulat de
apelanta pârâtă SC Roli Trans S.R.L., cu sediul în
București, str.Claudiu, nr.19, sectorul 2, impotriva
sentinței civile nr.7814/02.06.2010, pe rolul Judecătoriei Sectorului 3 București-Secția Civilă în
dosarul nr.23754/301/2009, în contradictoriu cu
intimatul reclamant Neculau Cristea, cu domiciliul ales la Cabinet Avocat „Harasciuc Cecilia”, cu
sediul în București, str.Drumul Sării, nr.11-17,
sc.C, ap.31, sectorul 6 și intimat parat Stefanov
Tiberiu, cu domiciliul necunoscut, citat prin afisare
la ușa instanței și printr-un ziar de largă răspândire, în sarcina și pe cheltuiala apelantei pârâte.
Anulează sentința civilă apelată. Constată competența soluționării în primă instanță a Tribunalului
București-Secția Civilă. Dispune trimiterea cauzei
în Registratura Generală în vederea repartizării
aleatorii a cauzei la una din Secțiile Civile a Tribunalului București. Cu drept de recurs în termen de
15 zile de la comunicare. Pronunțată în ședința
publică, azi, 04.10.2011.
l Pe rolul Judecătoriei Sector 3, București, Secția
Civilă, în cadrul dosarului nr.23754/301/2009 s-a
judecat cauza civilă având ca reclamant pe
Neculau Cristea și pe pârâții Stefanov Tiberiu și
SC Roli Trans SRL, având ca obiect anulare act.
La data de 02.06.2010 s-a dispus: „Admite cererea
privind pe reclamantul Neculau Cristea, cu domiciliul ales la cab.av. Harasciuc Cecilia, în București, sector 6, Drumul Sării, nr.11-17, sc.C, ap.31
și pârâții Stefanov Tiberiu, citat prin afișare la ușa
instanței și Roli Trans SRL, cu sediul în București,
sector 3, Fizicienilor, Hala de reparații, nr.15, et.
Parter. Constată nulitatea absolută a contractului
de vânzare-cumpărare încheiat între pârâtul
Stefanov Tiberiu, în calitate de vânzător și pârâta
SC Roli Trans S.R.L., în calitate de cumpărătoare,
autentificat sub nr.454/29.04.2009 de BNPA
„Florea Maria și Florea Brândușa”. Dispune radierea înscrierii dreptului de proprietate asupra
imobilului situat în București, str.Theodor
Speranția, nr.71, ap.1, sector 3, cu nr.cadastral
4498/1 al pârâtei SC Roli Trans S.R.L. și înscrierea
dreptului de proprietate asupra aceluiași imobil în
favoarea pârâtului Stefanov Tiberiu. Obligă pârâții
în solidar la plata către reclamant a sumei de
6.287Lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, din care
2.100Lei -onorariu de avocat. Cu apel în 15 zile de
la comunicare. Pronunțată în ședința publică, azi,
02.06.2010.

ADUNARI GENERALE
l SC TRANSFOREST SA Vatra Dornei, județul
Suceava, prin dministratorul Unic, convoacă în
baza Legii 31/1990 Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor SC TRANSFOREST SA în data de
25 mai 2021, ora 10.00, la sediul societății comer-
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ciale din str.Argestru, nr.3, Vatra Dornei, Județul
Suceava, cu următoarea ordine de zi: 1.Aprobarea
raportului de gestiune al administratorului pentru
anul 2020; 2.Aprobarea raportului comisiei de
cenzori pentru anul 2020; 3.Aprobarea urmatoarelor situații financiare: bilanț contabil, cont de
profit și pierderi și anexe, pentru 2020; 4.Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru
anul 2021. În cazul în care AGA nu poate lucra
datorită neîndeplinirii prezenței acționarilor,
ședința se va tine în data de 26 mai 2021, ora
10.00, cu aceeași ordine de zi și la aceeași adresă.
l Consiliul de administrație al Progresul SA, cu
sediul în Com.Jilava, Șos.Giurgiului, nr.5, Jud.
Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului
Ilfov, sub nr.J23/1862/2003, CUI:RO479001, prin
Președintele Consiliului de administrație, Comănici Cosmin Cătălin, convoacă Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor Progresul SA, în data de
25.05.2021, ora 12:00, la sediul societății. Ordinea
de zi este următoarea: I.Discutarea și supunerea
spre aprobare a situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 01.01.2020-31.12.2020; II.Discutarea și supunerea spre aprobare a Raportului de
activitate al Consiliului de administrație al
Progresul SA, pentru anul 2020; III.Discutarea și
supunerea spre aprobare a Raportului Comisiei de
cenzori, pentru anul 2020; IV.Discutarea și supunerea spre aprobare a descărcării de gestiune a
membrilor Consiliului de administrație al
Progresul SA, pentru anul 2020; V.Discutarea și
supunerea spre aprobare a bugetului de venituri și
cheltuieli, pentru anul 2021; VI.Discutarea și aprobarea modului de alocare a rezultatelor financiare
ale societăți pe anul 2020; VII.Aprobarea repartizării profitului și fixarea dividendului pe acțiune și
aprobarea plății dividendelor în termen de 6 luni
de la data aprobării situației financiare anuale
aferente exercițiului financiar încheiat. VIII.
Numirea Comisiei de cenzori în următoarea
componență: Sachelarie Iulia Cătălina- expert
contabil, membră a Corpului Experților Contabili
și Contabililor Autorizați din România, Nr. legitimare 49149/2015, domiciliată în București, Sector
4, Str.Viorele, nr.32, bl.17, sc.B, et.4, ap.54;
-Lupeanu Iulian, domiciliat în Jud.Ilfov, Oraș
Voluntari, Str.Toma Caragiu, nr.3; -Comănici
Mirela Diana, domiciliată în București, Aleea
Ilioara, nr.16, bl.M32, sc.B, et.5, ap.66. IX.Aprobarea mandatării domnului Președinte al Consiliului de administrație al Progresul SA, cu
posibilitatea ca acesta să împuternicească o terță
persoană, pentru a efectua toate formalitățile de
înregistrare a hotărârii AGOA la ONRC și publicarea în Monitorul Oficial, precum și pentru ridicarea mențiunii privind înregistrarea de la Oficiul
Registru Comerțului. X.Diverse. În cazul în care,
la data de 25.05.2021 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu îndeplinește condițiile de
întrunire, ședința se reprogramează în data de
26.05.2021, ora 12.00, în același loc, cu aceeași
ordine de zi. Accesul acționarilor persoane fizice
este permis prin proba identității, iar al acționarilor persoane juridice, cu împuternicire dată de
persoana pe care o reprezintă. Materialele supuse
dezbaterilor pot fi consultate la sediul societății.
l Societatea ANCO STAR SA, denumită în continuare „Societatea”, persoană juridică română, cu
sediul în Jud.Prahova, loc.Ploiești, str.Grigore
Cantacuzino, nr.352, înmatriculată la Registrul
Comerțului Ploiești sub nr.J29/3246/1992,
CUI:2991945, reprezentată prin administrator
unic Johannes Wolf, convoacă Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor Societății, la sediul Societății, pentru data de 25.05.2021, ora 12.00, cu
următoarea Ordine de zi: 1.Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul
financiar 2020 pe baza rapoartelor prezentate de
administratorul unic și de cenzor. 2.Aprobarea
descărcării de gestiune a administratorului pentru
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anul 2020 în baza rapoartelor prezentate. 3.Aprobarea revocării cenzorului Balica Maria. 4.Aprobarea numirii unui auditor financiar. 5.Diverse. În
cazul neîntrunirii condițiilor prevăzute de lege
pentru validarea deliberărilor, Adunarea Generală
a Acționarilor se va întruni în același loc, la aceeași
oră și cu aceeași ordine de zi la data de 26.05.2021.
Având în vedere evoluția situației epidemiologice
determinată de răspândirea coronavirusului SARS
CoV-2 la nivelul a peste 150 de țări (inclusiv în
România), precum și instituirea stării de alertă pe
întreg teritoriul României și limitările privind
adunările de persoane, în vederea protejării acționarilor săi, precum și a celorlalți participanți,
Societatea dorește să limiteze, pe cât mai mult
posibil, în limitele cadrului legislativ aplicabil în
prezent, interacțiunile umane în legătură cu evenimentele corporative ale Societății, inclusiv adunările generale ale acționarilor. În acest sens,
Societatea recomandă cu tărie acționarilor să
utilizeze mijloacele electronice de interacțiune la
distanță cu privire la Adunarea Generală Ordinară
a Acționarilor, precum: 1.Accesarea materialelor
aferente Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pe suport în format electronic, mai degrabă
decât în copie fizică (pe suport hârtie) transmisă
prin poștă, servicii de curierat sau personal la
sediul societății. Toate materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor vor fi puse la dispoziția
acționarilor care le vor solicita prin e-mail, utilizând semnătura electronică extinsă încorporată,
conform Legii nr.455/2001 privind semnătura
electronică, la adresa: officeancostar@gmail.com.
2.Transmiterea de către acționari (i)a propunerilor
privind introducerea de noi puncte pe ordinea de
zi sau, după caz, prezentarea proiectelor de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi
incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și (ii)a întrebărilor cu
privire la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prin e-mail utilizând semnătura electronică
extinsă încorporată, conform Legii nr.455/2001
privind semnătura electronică, la adresa: officeancostar@gmail.com, potrivit celor menționate în
prezentul convocator, mai degrabă decât prin
poștă, servicii de curierat sau personal la registratura Societății; 3.Transmiterea de către acționari a
procurilor generale sau, după caz, a procurilor
speciale prin e-mail, utilizând semnătura electronică extinsă încorporată, conform Legii
nr.455/2001 privind semnătura electronică, la
adresa: officeancostar@gmail.com, potrivit celor
menționate în prezentul convocator, mai degrabă
decât prin poștă, servicii de curierat sau personal
la registratura Societății; 4.votarea prin corespondență și, de preferință, prin e-mail la adresa: officeancostar@gmail.com, utilizând semnătura
electronică extinsă încorporată, conform Legii
nr.455/2001 privind semnătura electronică, potrivit
celor menționate în prezentul convocator, mai
degrabă decât prin poștă, servicii de curierat sau
personal la registratura Societății.
l Convocare: Preşedintele Consiliului de Administraţie al societăţii comerciale TUBAL –Metalica
S.A., persoană juridică română, cod unic de înregistrare 15086795, înmatriculată în Registrul
Comerţului sub nr. J40/13055/2002, cu sediul în
Bucureşti- Sector 5, Str. Înclinată nr.129, convoacă
adunarea generală ordinară a acţionarilor Societăţii la data de 21 Mai 2021, ora 09:30, la sediul
societăţii din Bucureşti- Sector 5, Str. Înclinată
nr.129, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor, ţinut de Depozitarul Central SA,
la data de 17 Mai 2021. Ordinea de zi a adunării
ordinare va fi următoarea: 1. Prezentarea rapoartelor de activitate aferente anului 2020, respectiv
raportul Consiliului de Administraţie al Societăţii
si raportul auditorului financiar al Societăţii. 2.
Discutarea, aprobarea sau modificarea situaţiilor
financiare aferente anului 2020, fixarea dividen-

tului. 3. Adoptarea unei hotărâri cu privire la
gestiunea Consiliului de Administraţie aferentă
anului 2020 si aprobarea descărcării de gestiune. 4.
Stabilirea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a
programului de activitate pentru anul 2021. 5.
Fixarea remuneraţiei membrilor Consiliului de
Administraţie pentru exerciţiul în curs. Începând
cu data de 23 Aprilie 2021, documentele şi materialele informative, referitoare la problemele incluse
pe ordinea de zi, se pot consulta şi procura gratuit
de la sediul Societăţii din Bucureşti- Sector 5, Str.
Înclinată nr.129. Acţionarii persoane fizice care
doresc să fie reprezentaţi prin mandatari în
adunare, sunt rugaţi să completeze procuri
speciale de reprezentare ce vor fi puse la dispoziţia
acestora începând cu data de 17 Mai 2021 la sediul
Societăţii. În cazul în care adunarea nu se va putea
ţine la prima convocare, a doua convocare este
pentru data de 22 Mai 2021, la ora 09:30, în acelaşi
loc, respectiv sediul societăţii din Bucureşti- Sector
5, Str. Înclinată nr.129. Prezenta convocare se face
în conformitate cu dispoziţiile legale prevăzute de
art.117 şi următoarele din Legea 31/1990 (Republicată). Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Ing. Ghiţă Gheorghe.
l Convocare: Preşedintele Consiliului de Administraţie al societăţii comerciale S.C. TUBAL –
Com S.A., persoană juridică română, cod unic de
înregistrare 15086787, înmatriculată în Registrul
Comerţului sub nr. J40/13056/2002, cu sediul în
Bucureşti- Sector 5, Str. Înclinată nr.129, convoacă
adunarea generală ordinară a acţionarilor Societăţii la data de 21 Mai 2021, ora 10:30, la sediul
societăţii din Bucureşti- Sector 5, Str. Înclinată
nr.129, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor, ţinut de Depozitarul Central SA,
la data de 17 Mai 2021. Ordinea de zi a adunării
ordinare va fi următoarea: 1. Prezentarea rapoartelor de activitate aferente anului 2020, respectiv
raportul Consiliului de Administraţie al Societăţii
si raportul auditorului financiar al Societăţii. 2.
Discutarea, aprobarea sau modificarea situaţiilor
financiare aferente anului 2020, fixarea dividentului. 3. Adoptarea unei hotărâri cu privire la
gestiunea Consiliului de Administraţie aferentă
anului 2020 si aprobarea descărcării de gestiune. 4.
Stabilirea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a
programului de activitate pentru anul 2021. 5.
Fixarea remuneraţiei membrilor Consiliului de
Administraţie pentru exerciţiul în curs. Începând
cu data de 23 Aprilie 2021, documentele şi materialele informative, referitoare la problemele incluse
pe ordinea de zi, se pot consulta şi procura gratuit
de la sediul Societăţii din Bucureşti- Sector 5, Str.
Înclinată nr.129. Acţionarii persoane fizice care
doresc să fie reprezentaţi prin mandatari în
adunare, sunt rugaţi să completeze procuri
speciale de reprezentare ce vor fi puse la dispoziţia
acestora începând cu data de 17 Mai 2021 la sediul
Societăţii. În cazul în care adunarea nu se va putea
ţine la prima convocare, a doua convocare este
pentru data de 22 Mai 2021, la ora 10:30, în acelaşi
loc, respectiv sediul societăţii din Bucureşti- Sector
5, Str. Înclinată nr.129. Prezenta convocare se face
în conformitate cu dispoziţiile legale prevăzute de
art.117 şi următoarele din Legea 31/1990 (Republicată). Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Ing. Ghita Gheorghe.
l Convocator: Consiliul de Administraţie al S.C.
PC Splai S.A., cu sediul în Bucureşti, Splaiul
Unirii, Nr.162, Sector 4, înregistrată la Registrul
Comerţului Bucureşti sub nr. J40/932/1991, CUI
RO 368046, prin preşedintele Consiliului de Administraţie- George Minculescu, convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor ce va avea loc, în
data de 25.05.2021, ora 12.00 la sediul societăţii,
pentru toţi acţionarii înregistraţi la Depozitarul
Central S.A. la data de 18.05.2021, cu următoarea
ordine de zi: 1. Aprobarea situaţiilor financiar-contabile aferente anului 2020; 2. Aprobarea Buge-
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tului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2021; 3.
Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea Raportului
Administratorilor şi al Comisiei de Cenzori pentru
anul financiar 2020; 4. Modificarea/ prelungirea
mandatelor administratorilor şi cenzorului al cărui
mandat a expirat. În cazul în care, cvorumul nu se
va îndeplini la data mai sus menţionată, adunarea
generală ordinară a acţionarilor va fi convocată
pentru data de 26.05.2021, în acelaşi loc şi la
aceeaşi oră. Lista cuprinzând informaţii cu privire
la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea
profesională ale persoanelor propuse pentru
funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de
aceştia. Preşedinte Consiliul de Administraţie,
Minculescu George.
l Convocare: Administratorul unic al societăţii
PRINCER S.A. cu sediul în Bucureşti 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, CUI RO1565291, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la
data de 26 mai 2021, ora 12.00 şi Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la aceeaşi dată
ora 13.00 la sediul din B-dul Naţiunile Unite nr.4,
Bl.107A, etaj 8, Corp A8, cam.5, sector 5 Bucureşti, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul
Acţionarilor la data de referinţă 30.04.2021. În
cazul neîndeplinirii cvorumului legal, Adunarea
Generală Ordinară şi Adunarea Generală Extraordinară, vor fi reprogramate la a doua convocare
pentru data de 27 mai 2021, în acelaşi loc, la
aceleaşi ore şi cu aceeaşi ordine de zi. Ordinea de zi
este următoarea: Adunarea Generală Ordinară: 1.
Analiza şi aprobarea Raportului de gestiune pe
anul 2020. 2. Analiza şi aprobarea Raportului
Comisiei de Cenzori pe anul 2020. 3. Analiza şi
aprobarea Bilanţului Contabil al societăţii la
31.12.2020; analiza şi aprobarea Contului de Profit
şi Pierdere pe anul 2021; aprobarea repartizării
profitului net realizat la 31.12.2020. 4.Descărcarea
de gestiune a administratorului pentru exerciţiul
financiar al anului 2020. 5.Analiza şi aprobarea
Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2021.
6.Diverse. Adunarea Generală Extraordinară: 1.
Aprobarea modificării structurii acţionariatului ca
urmare a cesiunilor de acţiuni ce a avut loc şi a
art.6 al.2 pct.2 din actul constitutiv privind acţionari persoane fizice după cum urmează: “2. Acţionari persoane fizice: -Conform listă- 277.000
acţiuni, cu o valoare nominală de 0.10 RON,
reprezentând 26,27% din capitalul social al societăţii, -Angelescu Alecsandru Corneliu– 535.781
acţiuni, cu o valoare nominală de 0.10 RON, reprezentând 50,80% din capitalul social al societăţii”.
2. Diverse. Accesul în sala de şedinţă se face pe
baza actului de identitate şi a certificatului de
acţionar, sau pe baza procurii speciale de reprezentare. Informaţii suplimentare se pot obţine la
telefon 0744648603. Administrator unic Angelescu
Alecsandru Corneliu.

LICITAȚII
l U.A.T. Comuna Probota, județul Iași, C.U.I.
4540364, telefon 0232/297572, email: primariaprobota@ yahoo.com; Vânzare prin licitație publică
teren intravilan domeniul privat în suprafață de
0,3600ha, situat în T 155, P 1792/8. Vânzarea se
face cu drept de preempțiune, conform art. 364
din O.U.G. 57/2019 şi conform H.C.L. nr
27/15.03.2021.
l SC Muntenia SA, societate aflata in faliment,
dosar nr. 2985/105/2007 Tribunal Prahova, prin
lichidator Just Insolv SPRL, anunţă vânzarea la
licitatie publică a cotei de 52,69% din proprietatea
imobiliara formata din cladirea C1 –Statie Trafo si
teren intravilan aferent in suprafata de 2.255 mp
inscris in CF nr.20777 a com. Filipestii de Padure
la pretul de 7.764 lei plus TVA. Licitatiile publice

vor avea loc la sediul lichidatorului judiciar din
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et.7,
cab.7B pe data de: 26.04.2021, 28.04.2021,
06.05.2021, 10.05.2021, 12.05.2021, 14.05.2021,
17.05.2021, 19.05.2021, 24.05.2021 si 26.05.2021,
orele 12.00. Vanzarea se face in conformitate cu
hotararea Adunarii creditorilor din 16.04.2021 si
cu Regulamentul de participare la licitatie. Caietul
de sarcini se achiziţionează de la sediul debitoarei
si este in cuantum de 700 lei plus TVA . Relatii
suplimentare la tel. 0740226446.
l Hidrojet SA prin lichidator judiciar VIA Insolv
SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică
proprietate imobiliară situată în Breaza, str.
Griviței, nr. 18, județ Prahova, compusa din teren
în suprafață de 20.513 mp și constructiile C10
(hala monobloc), C11 (punct poarta), C20 (baraca
metalica), teren în suprafață de 358 mp, teren în
suprafață de 1.725 mp și teren în suprafață de
445,38 mp la prețul total de 7.638.885 lei. Licitaţia
va avea loc în 06.05.2021, ora 15:00 la sediul lichidatorului judiciar din str. Banatului, nr.1, bl. 37B,
sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. Persoanele interesate se pot programa pentru vizionare la
numărul de telefon susmentionat, iar ulterior vor
achizitiona dosarul de prezentare de la sediul lichidatorului judiciar şi vor depune documentația
însoțită de taxa de garanţie de 10% din prețul de
pornire cu cel putin o zi înainte de data licitatiei.
În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în
zilele de 13.05.2021 și 20.05.2021 aceeaşi oră, în
acelaşi loc.
l Subscrisa Private Liquidation Group IPURL, în
calitate de lichidator judiciar provizoriu în dosarul
nr. 1701/111/2021 aflat pe rolul Tribunalului Bihor,
Secția a II-a Civilă, privind pe debitoarea
ECLIPSO SRL, CUI 27946826, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J5/89/2011, îi notifică pe toți creditorii debitoarei privind faptul că
prin hotărârea nr.122/F/2021 din data de
13.04.2021 pronunțată de Tribunalul Bihor în
dosarul nr. 1701/111/2021 s-a dispus începerea
procedurii simplificate a falimentului față de societatea debitoare mai sus menționată, în temeiul
art.145 lit. a şi b din Legea nr. 85/2014. Prin hotărârea amintită s-au fixat termenul limită pentru
înregistrarea cererii de admitere a creanțelor la
data de 20.05.2021, termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea și publicarea tabelului
preliminar 31.05.2021, termenul limită de întocmire a tabelului definitiv 25.06.2021. Lichidatorul
judiciar provizoriu a convocat ședința adunării
creditorilor pe data de 15.06.2021, la ora 12:00, la
sediul acestuia din Oradea, str. Avram Iancu, nr. 2,
ap. 11, jud. Bihor, ordinea de zi urmând a fi: confirmarea lichidatorului judiciar provizoriu și aprobarea onorariului acestuia.
l Primăria Comunei Drăgoiești, cu sediul în localitatea Măzănăești, nr 97, judetul Suceava, CUI
4441190, telefon 0230.206.201, fax 0230.551.580,
e-mail primariadragoiesti@yahoo.com, organizează
licitație publică având ca obiect închirierea unui
număr de 54 loturi teren agricol, cu suprafețe
cuprinse între 133 mp si 47.020mp, din cadrul
parcelelor cu nr. cadastrale 33136, 33137, 30421 si
32790, aparținând domeniului privat al Comunei
Drăgoiești, în conformitate cu prevederile OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ si a Hotărârii Consiliului local Drăgoiești nr. 17/19.04.2021.
Documentația de atribuire privind organizarea si
desfășurarea licitației poate fi achiziționată de la
sediul Primăriei comunei Dragoiesti, compartimentul Secretar general al comunei. Prețul de
achiziționare a documentației de atribuire este de 25
lei și poate fi achitat în numerar la casieria Primăriei comunei Dragoiesti. Data limită pentru solicitarea clarificărilor 04.05.2021, ora 10:00. Data limită
de depunere a ofertelor 10.05.2021, ora 14:00.
Ofertele se vor depune într-un singur exemplar

ANUNȚURI
original la sediul Primăriei comunei Drăgoiesti,
localitatea Măzănăești, nr 97, comuna Drăgoiești,
județul Suceava. Ședința de deschidere a ofertelor
va avea loc în data de 11.05.2021, ora 09:00, la
sediul Primăriei comunei Dragoiesti, localitatea
Măzănăești, nr.97, comuna Drăgoiești, județul
Suceava. Instanța competentă pentru soluționarea
litigiilor: Tribunalul Suceava- Secția de contencios
administrativ și fiscal, municipiul Suceava, str.
Ștefan cel Mare, tel 0230.214.948, fax 0230.522.296,
e-mail: trsv-arhcont@just.ro Dată transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate în
vederea publicării: 20.04.2021.
l 1.Informaţii generale privind concedentul, în
special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: Comuna Diosig, Str.
Livezilor, nr.32, județul Bihor, telefon/fax
0259/350.196, 0259/350.198, e-mail: primaria.
diosig@cjbihor.ro, cod fiscal 4820283. 2.Procedura
aplicată pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri/Informații cu privire la repetarea
procedurii de licitație dacă e cazul: licitație publică.
3.Data publicării anunţului de licitaţie/anunţului
negocierii directe în Monitorul Oficial al României,
Partea a VI-a: 25.03.2021, conform O.U.G.
nr.57/03.07.2019. 4.Criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câştigătoare: cel mai mare nivel al
redevenței. 5.Numărul ofertelor primite şi al celor
declarate valabile: 2 oferte primite, 2 oferte declarate valabile. 6.Denumirea/numele şi sediul/adresa
ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare: SC Vamador Const SRL, localitate Diosig,
Str.Livezilor, nr.115, județul Bihor. 7.Durata
contractului: 25 ani. 8.Nivelul redevenţei: 200 lei/an.
9.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Bihor, Secţia Contencios
Administrativ, Oradea, Parcul Traian, nr.10, județul
Bihor, telefon/fax: 0359/432.750, 0359/432.750,
e-mail: tr-bihor-reg@just.ro, în condiţiile Legii
nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare. 10.Data
informării ofertanţilor despre decizia de stabilire a
ofertei câştigătoare: 16.04.2021. 11.Data transmiterii anunţului de atribuire către instituţiile abilitate,
în vederea publicării: 19.04.2021.
l Continental 2000 S.P.R.L. -în calitate de lichidator judiciar al societății Exploatarea Miniera
Harghita SA -în faliment, vinde prin licitație
publică în data de 28.04.2021, orele 10.00 -următoarele bunuri mobile aflate în proprietatea societății:
Bunuri mobile aflate în localitatea Delnița, jud.
Harghita: compuse din: 1.Excavator UNEX E303
-nefuncțional, proiectat pentru lucrări de
construcție și minerit, vârsta cronologică 29 ani,
-202.772Lei; 2.Autobasculantă Volvo FM 8x4R -HR
18 EMH -funcțională, caroserie corodată, diesel,
12.777cmc, 294Kw, km-, an de fabricație 2008
-115.870Lei; 3.Auto Hummer H2 HR 15 EMH,
nefuncțional, benzină, 5.267cmc, 237Kw, caroserie
corodată -14.685Lei; 4.Auto Dacia Solenza -HR 04
NNE, nefuncțională, caroserie corodată, benzină,
1.390cmc, an de fabricație 2004, km-, 1.237Lei;
5.Basculantă R19215 DFK -HR 31 NMT, nefuncțională, caroserie corodată, diesel, km-, 10.344cmc,
an de fabricație 1998 -7.834Lei; 6.Volkswagen
Transporter -HR 24 NMT, nefuncțională, caroserie
corodată, diesel, km-, 1.896cmc, an de fabricație
1998 -2.473Lei; 7.Toyota Land Cruiser J10 -HR 11
EMH, nefuncțională, caroserie corodată, diesel,
km-, 1.896cmc, an de fabricație 1998 -24.738Lei. În
caz de neadjudecare licitația se va relua în data de
05.05.2021, 12.05.2021, 19.05.2021 și 26.05.2021 la
aceleași prețuri și în aceleași condiții. La prețurile
de pornire se adaugă TVA. Vânzările vor avea loc la
sediul lichidatorului judiciar din Sfântu Gheorghe,
str.Crângului, nr.12, bl.9, sc.B, ap.4, parter. Pentru
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participarea la licitație este obligatorie achiziționarea caietului de sarcini. Garanția de participare
la licitație este de 20% din prețul de pornire. Informații prin e-mail: contact@continental2000.ro, sau
la telefoanele 0267/311.644; 0728.137.515 -și pe
pagina de internet www.continental2000.ro.
l Andal Expert SRL prin lichidator judiciar CII
Tudose Gabriela, scoate la vânzare in bloc prin licitaţie publică bunuri mobile: canapea, mochete,
mobilier birou, elemente imbinare pvc etc. pornind de
la pretul de 9.228 lei. Persoanele interesate vor achizitiona caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de participare la
licitaţie cu cel putin o zi înainte de data licitaţiei.
Licitaţia va avea loc în data de 29.04.2021, ora 12/00
la sediul lichidatorului Ploiesti, str. Faget, nr.3, bl.12I,
sc.A, ap.3, Ploieşti, tel. 0722670035. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în zilele de 11.05.2021,
18.05.2021 si 25.05.2021, aceeaşi oră, în acelaşi loc.”
l Continental 2000 S.P.R.L. -în calitate de lichidator
judiciar al societății Exploatarea Miniera Harghita
SA -în faliment, vinde prin licitație publică în data
de 28.04.2021, orele 10.00 -următoarele bunuri
imobile aflate în proprietatea societății: 1.Ansamblu
imobiliar situat în com. Ciceu-Piricske, jud.
Harghita, compus din: -Teren intravilan+construții
protocol -1.493mp -C.F.51188 a loc.Ciceu, jud.
Harghita; teren intravilan 572mp, C.F.51186 a loc.
Ciceu, jud.Harghita -teren de tenis; teren extravilan+instalație electrică -14.455mp, C.F.51156 a loc.
Ciceu, jud.Harghita; linie electrică 6Kw Harghita
Băi+Pricske, teren extravilan -768mp -C.F.51184 a
loc.Ciceu, jud.Harghita; teren extravilan -1.097mp
-C.F.51193 a loc.Ciceu, jud.Harghita; teren extravilan -660mp -C.F.51185 a loc.Ciceu, jud.Harghita;
teren intravilan situat în loc.Harghita Băi în suprafață de 533mp, C.F.50110 a loc.Harghita Băi, jud.
Harghita, pe care se află edificat post de transformare în suprafață de 210mp. Prețul de pornire la
licitatie 32.230Lei. Preț de pornire la licitație total/
ansamblu 942.044Lei; 2.Teren Zona Jigodin,
M-Ciuc, jud.Harghita, în suprafață de 63.385mp,
categoria de folosință -altele -C.F.52242 a loc.Miercurea Ciuc jud.Harghita. Preț de pornire la licitație
1.039.134Lei. 3.Ansamblu imobil situat în Voslobeni,
respectiv: teren intravilan în suprafață de
12.383mp+remiză locomotivă 122mp, linie electrică
20Kw -10.315ml. Preț de pornire la licitație total/
ansamblu 1.780.097Lei. 4.Teren intravilan+post de
transformare zona Băilor, M-Ciuc, jud.Harghita, în
suprafață de 45mp. Preț de pornire la licitație
4.252Lei. În cazul nevalorificării bunurilor, licitațiile
se vor relua în 05.05.2021, 12.05.2021, 19.05.2021,
26.05.2021. La prețurile de pornire se adaugă TVA
în funcție de legislația în vigoare. Vânzările vor avea
loc la sediul lichidatorului judiciar din Sfântu
Gheorghe, str.Crângului, nr.12, bl.9, sc.B, ap.4,
parter. Pentru participarea la licitație este obligatorie
achiziționarea caietului de sarcini. Garanția de
participare la licitație este de 20% din prețul de
pornire. Informații prin e-mail: contact@continental2000.ro sau la telefoanele 0267/311.644;
0728.137.515 -și pe pagina de internet www.continental2000.ro.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa
de e-mail, persoană de contact: Comuna Săulești,
Strada Principală, nr.37, județul Gorj, telefon
0253/472.126, fax 0253/472.001, e-mail: primaria_
saulesti@yahoo.com, cod fiscal 4898746. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de
licitație publică, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat: două camere,
în suprafață totală de 30mp, situate la Clădirea
Centrului de Sănătate, situat în comuna Săulești,
sat Bibești, strada Principală, ce aparțin domeniului
public al Comunei Săulești, județul Gorj, pentru

amenajarea unui cabinet medical stomatologic,
conform H.C.L. nr.26/15.04.2021 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
Săulești, comuna Săulești, Strada Principală, nr.37,
județul Gorj. 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: 100 lei/exemplar, se achită numerar la
Casieria Primăriei Comunei Săulești sau în contul
acesteia. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 04.05.2021, ora 14:00. 4.Informații privind
ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
12.05.2021, ora 10:00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria Comunei Săulești,
comuna Săulești, Compartimentul Achiziții Publice,
Strada Principală, nr.37, județul Gorj. 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: 12.05.2021, ora 14:00, Primăria
Comunei Săulești, comuna Săulești, Strada Principală, nr.37, județul Gorj. 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
Gorj, municipiul Târgu Jiu, Strada Tudor Vladimirescu, nr.34, județul Gorj, telefon 0253/212.536, fax
0253.218.147, e-mail: tr-gorj@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 19.04.2021.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel,
in calitate de lichidator judiciar al News & More
SRL, desemnat prin Încheierea de şedinţă din data
de 01.09.2020 pronunţată de Tribunalul Bucuresti,
Secţia a VII - a Civila, în dosarul nr. 22033/3/2014,
anunta scoaterea la vanzare a bunurilor mobile
aflate in proprietatea News & More SRL, constand
in Calculator IMAC 27” Quad-CoreI5 3.2 GHZ,
Tabletă grafică Wacom CINTIQ13HD DTK-1300,
Smartview HD, Laptop Dell vostro 3300 core I3 (6
bucati ), Laptop DELL INSPIRON n 5010(4
bucati), Desktop Dell optiplex980 core i5, Laptop
Dell vostro 3300 core i5, in valoare totala de 4640,3
RON. Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 29.04.2021 ora
14.00, prin licitatie publica cu strigare. In cazul in
care bunurile mobile nu se vor adjudeca la termenul
de licitatie stabilit, se vor organiza licitatii saptamanale, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi
conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor va fi
stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10,
sector 3, unde se vor depune documentele de
inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini,
cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12:00.Date
despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile
de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini
intocmit de lichidatorul judiciar. Caietele de sarcini
se pot achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar
din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4,
ap.10, sector 3. Costul unui caiet de sarcini este de
200 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de
sarcini este obligatorie pentru toti participantii la
licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine la tel.
021.227.28.81.

PIERDERI

Pierdut contractul de vânzarecumpărare nr. 27424/3/1992
din 9.04.1992 pe numele
Popescu Elena.
Îl declar nul.
l Societatea Baita S.A. cu sediul în str.Cuza Vodă,
nr.9, sector/județ Bihor, localitatea Ștei, având ca
obiect principal de activitate 0729-extracția altor
minereuri neferoase, anunță licitație deschisă cu strigare, în conformitate cu prevederile H.G. nr.577/2002
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Ordonanței de Urgență nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și
completările ulterioare și a Legii nr.137/2002 privind
unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, pentru închirierea:
încăpere în suprafață de 21.35mp situată în imobilul
din orașul Ștei, str.Cuza Vodă, nr.9, jud.Bihor, camera
99, etaj 2, imobil aflat în proprietatea Societății Baita
S.A. Dosarul de prezentare poate fi procurat zilnic
(luni-vineri), de la sediul Societății Baita S.A., telefon
0259/332.237, între orele 08.00-16.00. Documentele pe
baza cărora se eliberează dosarul de prezentare sunt:
-garanția de participare. Garanția de participare, se
poate depune la casieria Societății Baita S.A, str.Cuza
Vo d ă , n r. 9 s a u î n c o n t u l R O 4 8 B S E A
0170000001280211 deschis la Credit Agricole Sucursala Oradea, Codul Fiscal RO14322197. Pentru participarea la licitație, potențialii ofertanți vor depune la
sediul Societății Baita S.A., în plic sigilat, documentele
de participare, cel mai târziu cu o zi lucrătoare înainte
de data fixată pentru începerea licitației, respectiv
până în data de 10.05.2021, ora 12:00, acest termen
fiind termen de decădere. Deschiderea plicurilor cu
documentele de participare la licitație se va face în
prezența tuturor ofertanților sau ai reprezentanților
legali ai acestora, în data de 11.05.2021, ora 09:00.
Verificarea și analizarea documentelor de participare
la licitație se va face până la data de 11.05.2021, ora
10:00, când se va întocmi și afișa lista ofertanților
acceptați. Licitația deschisă cu strigare va avea loc la
data 11.05.2021, ora 11:00, la sediul Societății Baita
S.A. Alte relații la telefon 0722.640.467.
l 1.Informații generale privind concedentul, în
special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei
Hoghilag, cu sediul în localitatea Hoghilag, Strada
Principală, nr.305, județul Sibiu, cod poștal 557100,
telefon 0269/866.801, int.200, fax 0269/865.181,
e-mail: primariahoghilag@yahoo.com, cod fiscal
4241230. 2.Informații generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: -teren
extravilan situat în localitatea Hoghilag, sat
Hoghilag, județul Sibiu, în suprafață de 26.632mp,
înscris în CF100823, din domeniul privat, conform
H.C.L. nr.25/08.08.2019 și temeiului legal: O.U.G.
nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația
de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: prin solicitarea scrisă, de
la sediul Primăriei Comunei Hoghilag.

3.2.Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Registratura Primăriei Comunei Hoghilag, comuna
Hoghilag, Strada Principală, nr.305, județul Sibiu.
3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul: Persoanele interesate pot achita contravaloarea documentației de
atribuire de 100Lei în contul concedentului:
RO98TREZ57721340202 XXXXX, deschis la Trezoreria Mediaș, cod fiscal al concedentului: 4241230.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
04.05.2021, ora 15:00. 4.Informaţii privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 12.05.2021,
ora 10:00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
oferta va fi depusă la Registratura Primăriei
Comunei Hoghilag, comuna Hoghilag, Strada Principală, nr.305, județul Sibiu. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1
exemplar original și 2 exemplare copii. 5.Data şi
locul la care se va desfăşura sedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 13.05.2021, ora 12.00, la
sediul Primăriei Comunei Hoghilag (Sala de
ședințe), comuna Hoghilag, Strada Principală,
nr.305, județul Sibiu. 6.Denumirea, adresa, numărul
de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea instanţei: Acțiunea în
justiție se poate introduce la Secția de Contencios
Administrativ a Tribunalului Sibiu, Sibiu, Calea
Dumbrăvii, nr.30, județul Sibiu, cod poștal 550324,
telefon 0269/217.104, fax 0269/217.702, e-mail:
tribunalul.sibiu@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 20.04.2021.

PIERDERI
l Pierdut card ADR, nr.142122, pe numele Marc
Vasile. Declar nul.
l Pierdut certificat de pregatire profesionala pe
numele Muntean Mircea.
l Pierdut certificat de pregătire profesională a
conducătorului auto - transport marfă, eliberat de
ARR Vâlcea pe numele Ștefănescu Mircea, din
Rm. Vâlcea, județul Vâlcea. Se declară nul.
l Declar pierdut carnetul de student emis de
Universitatea din București, Facultatea de Drept,
pe numele Pătrașcu Dan. Îl declar nul.
l Pierdut „Atestat profesional conducător auto
transport marfă” aparținând lui Nistoroiu RobertAdrian, seria PX, Nr.768507, Orș. Ploiești, Strada
Troienelor, Nr.7, Bl.44B, sc.A, et.3, ap.13, Jud.
Prahova, eliberat de Agenția ARR Prahova. Îl
declar nul.

