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OFERTE SERVICIU
SC Wonder Friends SRL cu sediul în
Tecuci, jud.Galați, angajează 2 hamali,
pentru magazin în Tecuci. CV-urile se pot
depune la sediul societății în Tecuci, str.
Unirii, nr.18. Interviul și preselecția vor avea
loc în data de 27.12.2021, ora 08.30, la sediul
societății.
Societatea S.C.Silvania S.R.L., cu sediul în
Brașov, angajează pentru unul dintre punctele de lucru din Brașov un specialist în
masaj ayurvedic și terapie panchakarma. Se
oferă un salariu de 2.100 de lei net și alte
beneficii. Contact: 0790.244.160.
Tunari Salubrizare cu sediul în str. Mihai
Eminescu nr. 16bis, comuna Tunari, judet
Ilfov organizeaza in data de 27.12.2021
concurs recrutare pentru Casier. Conditii de
participare la concurs: studii medii, vechime
in munca 15 ani. Detalii suplimentare la
021.424.43.62.
Scoala Gimnaziala Babel fin Timisoara
organizeaza concurs pentru ocuparea posturilor de Limba engleza si Educatie fizica in
data de 21.01.2022. Dosarele se depun la
secretariatul scolii in 17,18,19.01 intre orele
10-18.
Societatea Treforex SRL din Toplita, Str.
Marton Aron Nr.9/A, Judetul Harghita angajeaza urmatoarele categorii de muncitori: 3
muncitori necalificati in silvicultura. Pentru
mai multe detalii ne puteti contacta la
numarul de telefon: 0366.730.069 de Luni
pana Vineri intre orele 08:00-16:00.
Școala Gimnazială Nr.81, București, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe perioadă
nedeterminată: 1 post Bibliotecar (probe:
scrisă, practică, interviu). Data și ora de
desfășurare a concursului: •Proba scrisă:
11.01.2022, ora 10; •Proba practică
12.01.2022, ora 10; •Interviu: 12.01.2022, ora
14. Depunerea dosarelor se face în perioada
28.12.2021- 05.01.2022, în intervalul orar
10-14 la secretariatul unităţii. Relaţii suplimentare la telefon: 021.326.32.20.
SC Sun Caffe SRL, având CUI: 31464612,
cu sediul în Sat Ștefăneștii de Jos, Comuna
Ștefăneștii de Jos, Strada Soarelui, Nr.7, Bloc
C5, Ap.3, cam. nr.1, Judet Ilfov, angajează:
Șofer de autoturisme și camionete cu cod
COR 832201- 5 posturi, Manipulant marfuri
cu cod COR 933303- 10 posturi. Cerințe:
studii medii, cunoștințe de limba engleză,
cunoștințe în domeniul transportuliu.
Selecția are loc în data de 22.12.2021, ora
10.00, la sediul societății.
SC Ana Distriprod SRL, având CUI:
28170579, cu sediul în Sat Dragomirești-Deal, Comuna Dragomirești- Vale, Str.1

Decembrie 1918, Nr.183 A, Etaj P, Județ
Ilfov, angajează: Manipulant mărfuri cu cod
COR 933303- 3 posturi. Cerințe: studii medii,
cunoștiințe de limbă engleză, cunoștințe în
domeniul comerțului. Selecția are loc în data
de 22.12.2021, ora 10.00, la sediul societății.
SC Palet Conect&Consult SRL, având
CUI: 30181219, cu sediul în: Municipiul
Ploiești, Strada Călușari, Nr. 3, Județ
Prahova, angajează: Muncitor necalificat la
asamblarea, montarea pieselor cu cod COR
932906- 3 posturi. Cerințe: studii medii,
cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în
domeniul comerțului. Selecția are loc în data
de 22.12.2021, ora 10.00, la sediul societății.
Unitatea Militară 02439 București organizează concurs pentru ocuparea următorului
post vacant de personal civil contractual: -1
post vacant de execuţie „Referent treapta
IA” în Biroul apărare împotriva incendiilor;
-nivel studii: studii medii, liceale, absolvite cu
diplomă de bacalaureat; -cursuri în domeniul
apărării împotriva incendiilor/cursuri tehnice
complementare; -vechime: minim 6 ani și 6
luni vechime pe studii medii, liceale abolvite
cu diplomă de bacalaureat; -proba scrisă:
01.02.2022 ora 10.00; -interviul: 07.02.2022,
ora 10.00; -data limită de depunere a dosarelor: 04.01.2022 ora 15.00. Depunerea dosarelor și organizarea concursului se va face la
sediul U.M. 02439 București, strada Institutul
Medico- Militar nr.3-5, sector 1, București,
unde vor fi afișate și detaliile organizatorice
necesare. Date de contact ale secretariatului,
la telefon: 021396006 interior 130.
Primăria Comunei Goiești, județul Dolj,
cu sediul în comuna Goiești, sat Goiești,
Strada Principală, nr. 128, județul Dolj, organizează concurs pentru ocuparea următorului post aprobat prin H.G. nr. 286/2011,
modificat și completat de H.G.nr.1027/2014.
1.Denumirea postului: Administrator
-Director general în cadrul S.C. Servicii
Publice Goiești S.R.L., post vacant, contractual, de conducere pe perioadă nedeterminată. 2. Condiții specifice de participare la
concurs: -nivelul studiilor: universitare de
licență, absolvite cu diplomă, respective
studii superioare de lungă durată absolvite
cu diplomă de licență; -vechime în muncă: 3
ani. 3. Data, ora și locul de desfășurare a
concursului: -proba scrisă în data de
12.01.2021, ora 10.00, la sediul instituției;
-proba interviu în data de 14.01.2021, ora
10.00, la sediul instituției. Data limită până
la care candidații vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile lucrătoare
de la afișare, la sediul instituției. Date
contact: Compartiment Stare Civilă și
Resurse Umane, telefon 0251/452.154.
Primăria Comunei Galații-Bistriței, cu
sediul în comuna Galații-Bistriței, sat Galații-Bistriței, nr.241, judeţul Bistrița-Năsăud,
organizează concurs pentru ocuparea func-

ţiei contractuale vacante de inspector,
conform H.G. nr. 286/23.03.2011. Concursul
se va desfășura astfel: -Proba scrisă în data
de 12 ianuarie 2022, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 14 ianuarie 2022, ora
10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: studii superioare în specializarea administrație publică; -vechime nu se
cere; -cunoștințe operare calculator. Candidaţii 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 Primăriei
Comunei Galații-Bistriței. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei situat în loc.Galații-Bistriței, nr.241, persoană de contact:
Andrei Mihai Gyorke -secretar general,
telefon: 0733.930.777, 0263.273.004, fax:
0263.273.004, e-mail: primariagalatiibistritei@yahoo.com
Biblioteca Bucovinei „I.G.Sbiera”
Suceava, cu sediul în Suceava, Str.Mitropoliei, nr.4, județul Suceava, organizează în
temeiul H.G. nr. 286/2011, modificat și
completat de H.G.nr.1027/2014, concurs
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată
a postului vacant de execuţie (personal
contractual): Muncitor calificat, studii medii/
generale, treapta IV, Compartimentul Legătorie, întreținere și deservire generală: -1
post. Concursul se va desfășura astfel: -proba
scrisă în data de 12.01.2022, ora 10.00; -interviul în data de 17.01.2022, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii specifice:
-pentru postul de muncitor calificat, studii
medii/generale, treapta IV, Compartimentul
Legătorie, întreținere și deservire generală:
-Studii necesare: studii medii/generale; calificare profesionala în domeniul legător
manual; -Vechime în muncă de minimum 6
luni. Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs, în termen de 10 zile
lucrătoare de la data afișării anunţului,
respectiv până în data de 04.01.2022, ora
14.00, la sediul administrativ al instituţiei,
din Str.Mitropoliei, nr.4, etajul I, Secretariat,
Suceava. Dosarele se vor verifica de către
comisia de concurs, iar rezultatele selectării
dosarelor se vor afișa la sediul administrativ
și pe site-ul www.bbsv.ro. Informaţii suplimentare și bibliografia necesară se pot obţine
de la secretariatul instituţiei, telefon
0230/530.798.
Unitatea Militară 02517, cu sediul în localitatea Craiova, str.Anul 1848, nr.98, judeţul
Dolj, organizează concurs pentru ocuparea
unor funcţii contractuale vacante astfel: 1
post de Referent de specialitate gradul I din
cadrul Biroului Dirigenție Construcții; 1 post
de Referent de specialitate gradul I din
cadrul Biroului coordonare execuție proiecte
NSIP; 1 post de Muncitor calificat I (tâmplar
universal) din cadrul Formației administrare
cazărmi: 1730 Ilia, 1019 Bata, 2530, 2364
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Ineu, 2547 Mocrea, 2528 Frumușani; 1 post
de Șofer I din cadrul Formației Transport.
Concursul se va desfășura după următorul
calendar: Proba scrisă în data de: 12.01.2022,
ora 09.00; Proba practică în data de:
17.01.2022, ora 09.00; Interviul în data de:
20.01.2022, ora 09.00. Candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile generale prevăzute
de art.3 din HG nr.286/23.03.2011, precum și
Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcţiei
contractuale astfel: 1.Pentru posturile de:
Referent de specialitate gradul I din cadrul
Biroului Dirigenție Construcții și Referent de
specialitate gradul I din cadrul Biroului
coordonare execuție proiecte NSIP: Nivelul
studiilor: universitare cu diplomă de licenţăINGINER în unul din domeniile: „inginerie
civilă, inginerie electrică, inginerie energetică, ingineria instalaţiilor și arhitectură
într-una din specializările: Construcţii civile,
industriale și agricole, Inginerie civilă, Căi
ferate, drumuri și poduri, Amenajări și
construcţii hidrotehnice, Ingineria instalațiilor, Inginerie electrică în construcţii, Sisteme
electrice, Electrotehnică, Centrale termoelectrice. Vechime în muncă și specialitate: 6 ani
și 6 luni. 2. Pentru postul de Muncitor calificat I (tâmplar universal) din cadrul Formației administrare cazărmi: 1730 Ilia, 1019
Bata, 2530, 2364 Ineu, 2547 Mocrea, 2528
Frumușani: Nivelul studiilor: medii și generale, vechime în muncă și în specialitate: 9
ani, calificare în meserie: atestat, certificat de
calificare, școală profesională în domeniul
tâmplărie. 3.Pentru postul de Șofer I din
cadrul Formației Transport: Nivelul studiilor: medii și generale, posesor al permisului
de conducere categoriile B, C, vechimea
minimă în meseria de șofer: 3 ani, apt
medical și psihologic. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs până la
data de 04.01.2022, ora 16.00, la sediul UM
02517 Craiova. Relaţii suplimentare la sediul
UM 02517 Craiova, tel.0251.522.375
int.0110.
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă
Craiova, cu sediul în localitatea Craiova, str.
Tabaci, nr.1, judeţul Dolj, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante următoare: Șef Serviciu Managementul Calității Serviciilor de Sănătate.
Concursul se va desfășura astfel: 1.Proba
scrisă: în data de 12.01.2022, ora 09.00; 2.
Proba interviu: în data de 17.01.2022, ora
09.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: 1.Șef Serviciu Managementul Calității Serviciilor de Sănătate: Absolvent al
învăţământului superior- diplomă de licență
(studii economice); Minim 2 ani vechime în
specialitate. Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul
unităţii din Craiova, Strada Tabaci, nr.1,
Jud. Dolj. Relaţii suplimentare la sediul

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova,
persoană de contact: Ec. Ungurenuș Atena
Carmen, șef Serviciul RUNOS.
Școala Gimnazială Com.Moșnița-Nouă,
cu sediul în: localitatea Moșnița-Nouă,
strada Școlii, nr.37, județul Timiș, organizează concurs pentru ocuparea unui post
contractual vacant pe perioadă nedeterminată, de muncitor de intretinere, cu atributii
de fochist în baza HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiții de
participare: -nivelul studiilor: școala profesională/studii medii cu calificarea în unul din
domeniile: mecanic, electric, electrotehnic,
construcții civile; -vechime in muncă- minim
3 ani, -disponibilitate program f lexibil.
Concursul se desfașoară la sediul unității in
loc.Moșnița-Nouă, Str.Școlii, nr.37, în data de
11.01.2022. Informații suplimentare la secretariatul unității: telefon: 0256.393.538.
Anunț concurs. Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație cu sediul în
localitatea București, str.G-ral Berthelot,
nr.26, sector 1, organizează concurs, pentru
ocuparea a 2 funcții contractuale vacante, în
data de 12.01.2022 (proba scrisă) și
14.01.2022 (interviul) după cum urmează:
Serviciul Achiziții și Administrativ: -1
funcție de muncitor I. Nivelul studiilor:
medii sau generale. Vechimea în muncă:
minim 5 ani. Direcția Curriculum, Evaluări
și Examene- Serviciul Dezvoltare Curriculum: 1 funcție de Consilier IA. Nivelul
studiilor: studii superioare de lungă durată
absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul filologie specilitatea Limba
și Literatura Română- Istorie; Vechimea în
muncă: minim 7 ani; Proba scrisă va avea loc
în data de 12.01.2022, ora 09.00, în sediul din
localitatea București, str.G-ral Berthelot
nr.26, sector 1. Interviul va avea loc în data
de 14.01.2022, ora 12.00, în sediul din localitatea București, str.G-ral Berthelot nr.26,
sector 1. Înscrierile la concurs se fac la sediul
Centrului Naţional de Politici și Evaluare în
Educație, str.G-ral Berthelot nr.26, sector 1,
București. Informaţii suplimentare: actele
necesare pentru înscriere, bibliografia și
propunerile privind componenţa comisiilor
de concurs și de soluţionare a contestaţiilor
se pot obţine de la Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație, telefon:
021.314.44.11 de la Compartimentul Resurse
Umane la Ilincescu Carmina-Daniela.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a la sediul Centrului
Naţional de Politici și Evaluare în Educație,
cu sediul în localitatea București, str.G-ral
Berthelot nr. 26, sector 1, respectiv până la
data de 04.01.2022 la Ilincescu Carmina-Daniela, date de contact: tel.021.314.44.11 și
mail: carmina.ilincescu@rocnee.eu. Director
general, Marian Șuță.

CITAŢII
Bonda Vasile (Vazul) sen., Bonda Vasile
(Vazul) jr., Bonda Simion, Bonda Viktor,
Farcas Peter a lui Ianos, Bonda Ioan, Bonda
Petru sunt citați pe data de 20.01.2022 la
Judecătoria Turda, în dos. nr. 1401/328/2014,
în calitate de pârâți.
Pop Octavian, Pop Maria, Pop Victor, Pop
Andrei, Pop Emil sunt citați pe data de
07.03.2022 la Judecătoria Turda, în dos
nr.2886/328/2020, în calitate de pârâți.
Boldea Claudiu Emilian este citat pe data
de 08.02.2022 la Judecătoria Turda, în dos.
714/328/2021, în calitate de pârât.
Laczo Szimion, Kopil Florica măritată
Hada, Retesan Ana, Retesan Vaszi, Retesan
Szimion, Meszaros Lina, Inokan Gabor (
Gavrila), Laczko simion, Lascau Maria,
Lascau Simion, Retesan Ana, Gardus Sofia
sunt citați pe data de 08.03.2022, la Judecătoria Turda, în dos nr.4259/328/2017*, în
calitate de pârâți.
Palfi Dan Anikves, Kemvi Ida, Bavla Ida,
toți cu domiciliul necunoscut, sunt citați pe
data de 01.02.2022, la Judecătoria Turda, în
dos. 455/328/2015, în calitate de pârâți.
Numiții, Gheorghe Adriana, cu ultimul
domiciliu cunoscut în sat. Căzănești, str.
Popasului, nr. 2, com. Verguleasa, jud. Olt, și
cu ultima reședința cunoscută în Belgia și
Martos Perez Juan Jesus, cu ultimul domiciliu cunoscut în Spania, sunt citați la Judecătoria Săveni, jud. Botoșani în data de
06.01.2022, ora 13:00, cu mențiunea personal
la interogatoriu, în calitate de pârâți în
dosarul nr. 970/297/2021 ce are ca obiect
tutelă, în care reclamantă este numita Vicol
Magda Elena.
Numita, Țiganiuc Brândușa - Dorina, în
calitate de moștenitoare a defunctului
Irimia Constantin, decedat la data de
24.06.2011, cu ultimul domiciliu în sat.
Nichiteni, com. Coțușca, jud., Botoșani, este
citată la Judecătoria Darabani, jud. Botoșani în data de 12.01.2022, ora 12:00, cu
mențiunea personal la interogatoriu, în
c a l i t a t e d e p â r â t ă î n d o s a r u l n r.
479/217/2020 ce are ca obiect constatare
nulitate act juridic, în care reclamantă este
S.C. Ponelm S.R.L.

NOTIFICĂRI
Cabinet Individual de Insolvenţă Domide
Nicoleta, administrator judiciar provizoriu,
anunţă creditorii Tedor West Consult S.R.L.,
cu sediul social în Loc. Timișoara, str.
Constantin Brâncoveanu, nr.73, 75, 77, jud.
Ti m i ș , J 3 5 / 1 9 2 9 / 2 9 . 0 7 . 2 0 1 3 , C U I
RO32072374, că a fost deschisă procedura
generala a insolvenţei prevăzută de Legea

ANUNȚURI
nr.85/2014 de către Tribunalul Timis în
dosarul 4672/30/2021. Termenul limită
pentru depunerea cererilor de creanta este
25.01.2022, termenul pentru verificarea
creanţelor și comunicarea tabelului preliminar este 14.02.2022, termenul limită
pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv este 04.03.2022. Informaţii suplimentare la tel.0748887700.

DIVERSE
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Călărași anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru UAT
Chirnogi, județul Călărași, începând cu data
de 27.12.2021, pe o perioadă de 60 de zile, la
sediul Primăriei Chirnogi, conform art.14
alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu
modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice
vor putea fi depuse de către proprietarii,
posesorii sau alți deținători, la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de
Cadastru și Publicitate Imobiliară.
CII Tudor Geanina, administrator judiciar, notifica deschiderea procedurii generale
a insolventei impotriva debitoarei Andrada
Sânziana Sabin Construct SRL conform
Sentintei nr. 590 din data de 10.12.2021
pronuntata de Tribunalul Prahova in dosar
nr. 2148/105/2021. Termenul limita pentru
inregistrarea cererilor de admitere a creantelor asupra averii debitoarei este
24.01.2022. Termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si publicarea tabelului preliminar al creantelor in
BPI este 14.02.2022. Termenul limita pentru
definitivarea tabelului creantelor este
11.03.2022. Prima Adunare a creditorilor va
avea loc la sediul administratorului judiciar
din Ploiesti, Aleea Strunga, nr. 2, bl. 39, sc. A,
ap. 13, jud. Prahova in data de 21.02.2022,
ordinea de zi urmand a fi anuntata prin
convocator, ulterior. Urmatorul termen de
judecata: 07.02.2022, ora 9,00.
În temeiul art. 99 alin. (3) din Legea
85/2014 comunicăm deschiderea procedurii
generale de insolvenţă a debitorului SC
Azienda Agricola Agri Arcevia 2005 Paolucci
& Ve l i s c o S R L , C I F : 1 7 5 3 5 3 8 6 ,
J08/1127/2005, dosar nr. 1331/62 anul 2021
– Tribunalul Brasov. Termen pentru depunerea cererilor de creanţă la 27.01.2022;
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afișarea și comunicarea
tabelului preliminar al creanţelor la
10.02.2022; Termen pentru depunerea eventualelor contestații este de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă
a tabelului preliminar și pentru afișarea
tabelului definitiv al creanţelor la 07.03.2022.
Administrator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis.
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene având sediul în București, Șos. București-Ploiești, nr. 1-1B, Victoria Office
Intrarea str. Menuetului, nr.7, Sector 1,
titular al Strategiei de dezvoltare economică,
socială și de mediu a Văii Jiului (2021-2030),
anunţă publicul interesat asupra emiterii
Avizului de mediu nr. 66 din 14.12.2021.
Documentul poate fi consultat pe site-ul
Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, la
secțiunea special creată pentru această
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procedură de evaluare de mediu, link: http://
www.mmediu.ro/categorie/strategia-pentru-tranzitia-de-la-carbune-a-vaii-jiului/303.
Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL
reprezentată prin asociat coordonator Liscan
Aurel, în calitate de lichidator judiciar al
Toto&Zab Invest Company SRL desemnat
p r i n h o t a r a r e a n r. 3 7 8 5 d i n d a t a d e
16.12.2021, pronunţată de Tribunalul Ilfov Secţia Civilă, în dosar nr. 2162/93/2021,
notifica deschiderea falimentului prin procedură simplificată prevazută de Legea nr.
85/2014 împotriva Toto&Zab Invest
Company SRL, cu sediul social în Oraș
Bragadiru, Strada DiamantuluI, Nr. 192-194,
CAMERA 1, Bloc 1, Etaj 1, Ap. 4, Judet
Ilfov, CUI 38148790, nr. de ordine în registrul comerţului J23/231/2018. Persoanele
fizice și juridice care înregistrează un drept
de creanţă împotriva Toto&Zab Invest
Company SRL, vor formula declaraţie de
creanţă care va fi inregistrată la grefa Tribunalul Ilfov - Secţia Civilă, cu referire la
dosarul nr. 2162/93/2021, în urmatoarele
condiţii: a) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în
tabelul creanţelor 31.01.2022; b) termenul
limita pentru verificarea creanţelor, intocmirea, afișarea și comunicarea tabelului
preliminar al creanţelor 11.02.2022; c)
termenul limita pentru definitivarea tabelului creanţelor la 09.03.2022; d) data primei
ședinţe a adunarii generale a creditorilor
17.02.2022, ora 14.00; e) adunarea generală a
asociaţilor Toto&Zab Invest Company SRL
la data de 06.01.2022, ora 14.00 la sediul
lichidatorului judiciar.
Va a n u n t a m c a i n d o s a r u l n r.
20162/55/2021 al Judecatoriei Arad s-a
deschis procedura de declarare a mortii
numitului Gyekeny Ladislau, cu ultimul
domiciliu cunoscut in loc. Arad, Str. Iosif
Petchovsky, bl. 360, sc. C, ap. 1, judetul
Arad, cu invitatia ca orice persoana care
poate oferi date pe care le cunoaste in legatura cu cel disparut sa le comunice Judecatoriei Arad, in termen de 2 luni de la data
publicarii prezentului anunt.
Comuna Coțofănești, titular al proiectului
,,Asfaltare drumuri locale, comuna Coțofănești, județul Bacău” propus a fi realizat în
intravilanul comunei Coțofănești, judeţul
Bacău, anunţă publicul interesat asupra
luării deciziei etapei de încadrare de către
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău, în
cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi
consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Bacău din Str. Oituz, nr.23, în zilele
de luni până joi, între orele 8 – 16 și vineri
între orele 8 – 14, precum și la următoarea
adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii la
proiectul deciziei de încadrare în termen de
10 zile de la data publicării anunțului pe
pagina de internet a Agenției pentru
Protecția Mediului Bacau.
CII Tudor Geanina, lichidator judiciar,
notifica deschiderea procedurii simplificate a
insolventei impotriva debitorului Gama &
Metsim Fan SRL conform incheierii de
sedinta din data de 10.12.2021 pronuntata de
Tr i b u n a l u l P r a h o v a i n d o s a r n r.
5173/105/2021. Termenul limita pentru inregistrarea cererilor de admitere a creantelor

asupra averii debitoarei este 25.01.2022.
Termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, publicarea in BPI a tabelului preliminar al creantelor este 07.02.2022;
termenul limita pentru solutionarea eventualelor contestatii si pentru definitivarea tabelului creantelor este 05.03.2022; prima
adunare a creditorilor va avea loc la sediul
lichidatorului judiciar din Ploiesti, Aleea
Strunga, nr. 2, bl. 39, sc. A, ap. 13, jud.
Prahova in data de 15.02.2022, ora si ordinea
de zi urmand a fi anuntate ulterior prin
Convocator. Instanta a dispus dizolvarea
debitoarei și ridicarea dreptului de administrare al debitoarei. S-a dispus sigilarea bunurilor din averea debitorului și îndeplinirea
celorlalte operaţiuni de lichidare. Urmatorul
termen de judecata: 02.02.2022, ora 9,30.

drare de către Agenția pentru Protecția
Mediului Bacău, în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului,
pentru proiectul propus a fi amplasat în
municipiul Bacău, str. Ștefan cel Mare, nr. 98
și nr. 2, județul Bacău. Proiectul deciziei de
încadrare și motivele care o fundamentează
pot fi consultate la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Bacău din str. Oituz,
nr.23, cod 600266, în zilele de luni până joi,
între orele 8.00-16.00 și vineri între orele
8.00-14.00, precum și la următoarea adresă
de internet www.apmbc.anpm.ro. Publicul
interesat poate înainta comentarii la
proiectul deciziei de încadrare în termen de
10 zile de la data publicării anunțului pe
pagina de internet a Agenției pentru
Protecția Mediului Bacău.

SC Apan Motors SRL, anunta
publicul interesat asupra luarii deciziei
etapei de incadrare nu se supune evaluarii de impact asupra mediului /evaluarii adecvate/ evaluarii impactului
asupra corpurilor de apa de catre
Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov,in cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului, pentru
proiectul „Construire platforme betonate si constructii usoare cu functiuni
servicii comerciale nonalimentare
(Service Auto, Spalatorie) si comerciale
alimentare (restaurant, terasa), amenajari incinta, gospodarie de apa, bazin
vidanjabil, imprejmuire teren si organizare de santier“, propus a fi amplasat in
orasul Otopeni, jud. ILFOV, parcela-28,
loturile 15, 16, 17, 18, 19, identificat prin
nr. cadastral 105472. Proiectul acordului
de mediu si informatiile relevante
pentru luarea deciziei pot fi consultate
la sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului Ilfov: Bucuresti, sect. 6, Aleea
Lacul Morii, nr.1, in zilele de Luni-Joi,
intre orele 9.00-12.00, precum si la
urmatoarea adresa de internet: apmif.
anpm.ro. Observatiile/ contestatiile
publicului se primesc la sediul A.P.M.
Ilfov- Bucuresti, sect.6, Aleea Lacul
Morii, nr. 1, in termen de 10 zile de la
data publicarii anuntului pe pagina de
internet a autoritatii competente pentru
protectia mediului.

Vehicule aflate pe domeniul public sau
privat al Sectorului 5 ce prezintă indicii
pentru a fi încadrate în categoria vehiculelor
fără stăpân: - autovehicul marca Opel,
culoare GRI, număr de înmatriculare P 8302
PA, identificat în Calea Ferentari nr. 72,
Sector 5; - autovehicul marca Dacia, culoare
galben (colantat), fără număr de înmatriculare, identificat în strada Mache Eftimiu nr.
13, Sector 5; - autovehicul marca Chrysler,
culoare verde, număr de înmatriculare TX
4487 AH, identificat în strada Buzoieni nr. 1,
Sector 5; - autovehicul marca Volkswagen,
culoare negru, număr de înmatriculare P
6308 BH, identificat în strada Pucheni nr.
120, Sector 5; - autovehicul marca BMW,
culoare albastru, fără număr de înmatriculare, identificat în strada Gardeniei nr. 2C
(vis- a- vis), Sector 5; - autovehicul marca
BMW, culoare GRI, fără număr de înmatriculare, identificat în strada Gardeniei nr. 2C
(vis- a- vis), Sector 5; - autovehicul marca
Volkswagen, culoare GRI, fără număr de
înmatriculare, identificat în strada Gardeniei
nr. 2C (vis- a- vis), Sector 5; - autovehicul
marca BMW, culoare albastru, fără număr
de înmatriculare, identificat în strada Gardeniei nr. 2C (vis- a- vis), Sector 5.

S.C.Profi Rom Food S.R.L., cu sediul în
Timișoara, Calea Sever Bocu, nr.31, jud.
Timiș, solicită de la Agenţia de Protecţie a
Mediului București obţinerea autorizaţiei de
mediu pentru obiectivul (activitatea)
„Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi și tutun”, amplasat în str.
Orșova 9a, Sector 6, București. Informațiile
privind documentația depusă pot fi consultate la sediul APM București, Aleea Lacul
Morii nr.1, Sector 6, tel.021.430.66.77, fax
021.430.66.75, în zilele de luni-joi, între orele
8.00-16.30, și vineri, între orele 8.00-14.00.
Observațiile publicului, contestaţiile, sugestiile legate de activitate se depun în scris, sub
semnătură și cu datele de identificare, la
sediul APM București, pe toată perioada
derulării procedurii de autorizare.
Anunț public. SC Euroline SRL, titular al
proiectului: Construire centru commercial și
amplasare mijloace publicitare; Împrejmuire
teren și amenajare parcare acces; Organizare
a execuției lucrărilor” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de înca-

SOMAŢII
Somatie avand in vedere ca prin actiunea
civila ce face obiectul dosarului nr.
19434/55/2021 al Judecatoriei Arad, reclamantul Ţundre Cornel Danuţ, cu domiciliulin
Onesti, Str. Ghe. Caliescu nr. 15, sc. B, ap. 19,
jud. Bacau, solicita inscrierea dreptului lui de
proprietate cu titlu de uzucapiune, asupra
imobilului identificat in CF 306894 – C1
Felnac (nr. CF vechi 2675) top 469/1-11
Felnac, casa si teren situate in Felnac nr. 883,
proprietar Seiman Gheorghe. Sunt somati toti
cei interesati sa faca opozitie fata de aceasta
aciune, in termen de 1/una/luna de la afisarea
prezentei somatii, in caz contrar urmand ca in
termen de 1/una/luna de la emiterea celei din
urma publicatii sa se treaca la judecarea
cauzei. Opozitiile se vor formula in scris si se
vor depune la dosarul 19343/55/2021 al Judecatoriei Arad, prin Biroul de depunere actiuni
si cereri al acestei instante. Termen de judecata fixat in cauza dupa 1/una/luna –
31.01.2022, sala 145, ora 10:30.

ADUNĂRI GENERALE
Convocator al Adunarii Generale Ordinare
a Actionarilor Societatii Germina Agribusiness
S.A. Consiliul de Administratie al Societatii
Germina Agribusiness S.A. (denumita in

continuare „Societatea” sau „Germina”) cu
sediul in Mun. Bucuresti, Str. Delea Veche nr.
24, Corp A, Modulele M2, M3, M4 si M5, Etaj
10, sector 2, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/895/1991, cod unic de inregistrare RO 351290, potrivit Deciziei Consiliului
de Administratie al Societatii (Consiliul de
Administratie) din data de 17.12.2021, in
temeiul art. 117 din Legea societatilor nr.
31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 31/1990”), art. 123
coroborat cu art. 105 din Legea nr. 24/2017
privind emitentii de instrumente financiare si
operatiuni de piata republicata („Legea nr.
24/2017”), Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
privind emitentii de instrumente financiare si
operatiuni de piata („Regulamentul A.S.F. nr.
5/2018”) si al Actului Constitutiv al Societatii,
convoaca Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor (Adunare/AGOA), pentru data de
27.01.2022, incepand cu ora de 11:00, la adresa
sediului social din Mun. Bucuresti, Str. Delea
Veche nr. 24, Corp A, Modulele M2, M3, M4 si
M5, Etaj 10, sector 2, Sala de sedinte, pentru
toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 14.01.2022, stabilita ca
Data de Referinta conform prevederilor art. 2
alin. (2) lit. g) din Regulamentul A.S.F. nr.
5/2018. In cazul in care, la data de 27.01.2022,
nu se intruneste cvorumul legal si statutar
pentru a valida intrunirea AGOA, se convoaca
si se fixeaza cea de a doua sedinta pentru data
de 28.01.2022, incepand cu ora de 11:00, in
acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. Data de
Referinta pentru participarea la vot a actionarilor in cadrul celei de-a doua convocari a
AGOA ramane aceeasi, respectiv data de
14.01.2022. Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare interimare simplificate la
30.09.2021, intocmite in conformitate cu Ordinele Ministrului Finantelor Publice nr.
1802/2014 si nr. 3067/2018, pe baza Raportului
Consiliului de Administratie intocmit la
30.09.2021 si a Raportului de verificare al
auditorului financiar al Societatii. 2. Aprobarea repartizarii sumei de 9.916.365,6 RON,
reprezentand rezultatul reportat din surplusul
realizat din rezerva din reevaluare a Societatii
la data de 30.09.2021, cu destinatia „dividende”, respectiv a unui dividend brut pe
actiune la 30.09.2021 in valoare de 0,72 RON/
actiune, platibil la Data Platii catre actionarii
inregistrati la Data de Inregistrare stabilita de
Adunarea Generala, care se va regulariza
dupa aprobarea situatiei financiare anuale a
Societatii. 3. Aprobarea datei de 15.02.2022 ca
Data de Inregistrare, conform prevederilor art.
123 coroborat cu art. 87 alin. (1) din Legea nr.
24/2017 privind emitentii de instrumente
financiare si operatiuni de piata republicata
pentru identificarea actionarilor asupra carora
se rasfrang hotararile adoptate in prezenta
Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, si
a datei de 14.02.2022 ca Ex–Date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din
Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. 4. Aprobarea
datei de 04.03.2022 ca Data Platii (daca este
cazul), astfel cum este definita de art. 2 alin.
(2) lit. h) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018,
pentru efectuarea platii dividendelor interimare la 30.09.2021 catre actionarii Societatii
de la Data de Inregistrare. 5. Aprobarea imputernicirii Dnei. Iuliana CERNAT, Presedintele
Consiliului de Administratie si Directorul
General al Societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua si/sau semna si/sau
executa in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii toate actele si a realiza toate

formalitatile prevazute de lege pentru a duce
la indeplinire hotararile Adunarii Generale
Ordinare a actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor Adunarii
Generale Ordinare a actionarilor, negocierea,
incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii prezentelor hotarari, depunerea
si preluarea actelor si semnarea lor in numele
si pe seama Societatii la si de la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara,
Depozitarul Central S.A. Bucuresti, Bursa de
Valori Bucuresti S.A., organele fiscale, precum
si alte persoane fizice sau juridice, publice sau
private. PRECIZARI PRIVIND SEDINTA
AGOA. Materiale informative cu privire la
Adunare. Incepand cu data de 21.12.2021, ora
10:00, vor fi puse la dispozitia actionarilor
documentele aferente subiectelor de pe
ordinea de zi (inclusiv a) Situatiile financiare
simplificate interimare ale Societatii la data de
30.09.2021, intocmite in conformitate cu Ordinele Ministrului Finantelor Publice nr.
1802/2014 si nr. 3067/2018, b) Raportul Consiliului de Administratie intocmit la 30.09.2021,
c) Raportul de verificare a situatiilor financiare
interimare intocmit de auditorului financiar al
Societatii, d) Propunerea privind repartizarea
profitului net al Societatii, e) Proiectele de
hotarari propuse spre adoptare Adunarii
Generale), in format electronic pe website-ul
Societatii la adresa www.germina.ro si in
format fizic la Registratura Societatii de la
sediul social al acesteia, in zilele lucratoare,
intre orele 09:00 si 17:00. Actionarii Societatii
pot obtine, la cerere, copii ale documentelor
referitoare la problemele incluse pe ordinea de
zi a AGOA. Exercitarea acestui drept se va
face cu respectarea procedurilor de transmitere si de identificare a actionarilor, mentionate mai jos.
Documente pentru
identificarea actionarilor. a) Actionari
persoane fizice: copia actului de identitate,
certificata prin mentionarea „conform cu
originalul”, urmata de semnatura olografa a
actionarului. In cazul actionarilor persoane
fizice fara capacitate legala de exercitiu vor fi
prezentate si urmatoarele documente: copia
actului de identitate al persoanei fizice care are
calitatea de reprezentant legal, copia actului
care dovedeste calitatea de reprezentant legal,
toate acestea purtand mentiunea „conform cu
originalul”, urmata de semnatura olografa a
reprezentantului legal. b) Actionari persoane
juridice romane, straine si entitati fara personalitate juridica: copia actului de identitate al
reprezentantului legal, certificata prin mentionarea „conform cu originalul”, urmata de
semnatura olografa a reprezentantului legal.
Calitatea de reprezentant legal va fi luata din
Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul
Central pentru Data de Referinta. In cazul in
care informatiile din Registrul Actionarilor
intocmit de Depozitarul Central pentru Data
de Referinta nu permit identificarea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica
romana, identificarea poate fi facuta in baza
unui certificat constatator eliberat de registrul
comertului, in original sau copie conforma cu
originalul, sau in baza oricarui alt document
cu rol similar, in original sau in copie
conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta. Documentele care atesta
calitatea de reprezentant legal trebuie sa fie
emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii. Daca documentele mai sus mentionate sunt intocmite intr-o
limba straina, alta decat limba engleza, acestea
vor fi insotite de o traducere in limba romana
sau in limba engleza realizata de un traducator
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Supliment Anunţuri Mica Publicitate
de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și
autorizat. Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii si
de a face propuneri de hotarare pentru punctele de pe ordinea de zi. Unul sau mai multi
actionari, reprezentand individual sau
impreuna cel putin 5% din capitalul social,
are/au dreptul: a) de a introduce puncte pe
ordinea de zi a adunarii, cu conditia ca fiecare
punct sa fie insotit de o justificare sau de un
proiect de hotarare propus spre adoptare de
adunare; b) de a prezenta proiecte de hotarare
pentru punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a adunarii. Drepturile
prevazute la lit. a) si b) pot fi exercitate numai
in scris, propunerile formulate urmand a fi
transmise, in termen de cel mult 15 zile de la
data publicarii convocarii, ora 16:00. Procedura de transmitere a documentelor: - prin
servicii de curierat, la adresa din Bucuresti,
sector 2, Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, et. 10.
- prin e-mail, la adresa office@germina.ro.
Copiile scanate ale documentelor vor fi transmise ca atasamente, in format pdf, avand
incorporat, atasat sau asociat logic semnatura
electronica extinsa a actionarului, potrivit
Legii nr. 455/2001. Pentru identificarea actionarilor care isi exercita drepturile mentionate
mai sus, Societatea poate solicita, suplimentar
documentelor mentionate mai sus, urmatoarele documente: 1) dovada calitatii de actionar,
in original, respectiv extras de cont emis de
catre Depozitarul Central sau, dupa caz, de
catre participantii care furnizeaza servicii de
custodie, din care rezulta calitatea de actionar
si numarul de actiuni; 2) documente care
atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii
participanti. Actionarii pentru care verificarea
identitatii sau a calitatii persoanei/persoanelor
semnatare reiese din certificatul atasat semnaturii electronice utilizate sunt exonerati de la
prezentarea documentelor specificate la pct. 1)
si 2) enumerate anterior. In cazul in care cererile actionarilor impun modificarea ordinii de
zi, ordinea de zi actualizata, formularele de
imputernicire speciala actualizate si formularele de buletin de vot prin corespondenta
actualizate, vor fi disponibile inainte de Data
de Referinta 14.01.2022, cu respectarea procedurii utilizate la convocarea Adunari.
Dreptul actionarilor de a adresa intrebari
referitoare la ordinea de zi. Actionarii isi pot
exercita drepturile prevazute de art. 198 din
Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, respectiv
dreptul sa adreseze intrebari privind punctele
de pe ordinea de zi a Adunari cu conditia ca
acestia: (i) sa transmita intrebarile prin una
din metodele de transmitere a documentelor
mentionate mai sus; (ii) sa faca dovada calitatii de actionar cu respectarea cerintelor
specificate mai sus (Documente pentru identificare a actionarilor); (iii) sa transmita intrebarile, in scris, astfel incat acestea sa fie
receptionate de catre Societate pana cel tarziu
la data de 07.01.2022, ora 16:00. Societatea va
raspunde intrebarilor adresate de catre actionari, in conditiile legii, la data de 14.01.2022,
ora 16:00, raspunsurile urmand sa fie postate

pe pagina de internet a societatii: www.
germina.ro.
Participarea si votul in
Adunare. La Adunare sunt indreptatiti sa
participe si sa voteze actionarii inregistrati la
Depozitarul Central S.A. la Data de Referinta
14.01.2022 si pot vota dupa cum urmeaza: a)
personal in cadrul adunarii, prin vot direct; b)
prin reprezentant, cu imputernicire speciala
sau generala; c) prin corespondenta, pe baza
de buletin de vot prin corespondenta. - Votul
direct. Accesul actionarilor indreptatiti sa
participe la adunare este permis prin simpla
proba a identitatii acestora, facuta, in cazul
actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul
entitatilor legale si al actionarilor persoane
fizice reprezentate, cu imputernicirea data
persoanei care Ie reprezinta, cu respectarea
prevederilor legale aplicabile in materie. Votul prin reprezentant. Formularul de imputernicire. Actionarii pot mandata alte persoane
pentru a-i reprezenta si a vota in adunare pe
baza unei imputerniciri speciale sau generale,
astfel cum e descris mai jos. Votul prin reprezentant in baza unei imputerniciri speciale. O
imputernicire speciala poate fi acordata pentru
o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului,
cu precizarea clara a optiunii de vot pentru
fiecare punct inscris pe ordinea de zi a
adunarii („pentru”, „impotriva” sau „abtinere”). In situatia discutarii in cadrul
adunarii, in conformitate cu prevederile legale,
a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota asupra acestora conform interesului actionarului
reprezentat. Reprezentarea actionarilor in
adunare se poate face prin imputernicit, doar
prin completarea si semnarea corespunzatoare
a formularului imputernicirii speciale. Mentiunile de mai sus nu afecteaza dreptul actionarului de a desemna prin imputernicire unul
sau mai multi imputerniciti supleanti, care sa
ii asigure reprezentarea in adunare, in conformitate cu reglementarile emise de A.S.F.
Reprezentarea se va putea face atat prin alti
actionari, cat si prin terte persoane. Imputernicirea speciala va fi transmisa (i) in original, la
adresa din Bucuresti, sector 2, Str. Delea Veche
nr. 24, Corp A, et. 10; (ii) prin e-mail, cu
semnatura electronica extinsa incorporata
conform Legii nr. 455/2001, la adresa: office@
germina.ro, astfel incat aceasta sa fie receptionata de catre Societate pana la data de
25.01.2022, ora 11:00 (ora Romaniei). Formularul imputernicirii speciale a) va fi pus la
dispozitia actionarilor de catre Societate, in
aceleasi conditii si la aceeasi data ca si materialele informative; b) va fi actualizat de catre
Societate, daca se vor adauga noi puncte pe
ordinea de zi a adunarii, si va fi publicat pe
pagina de internet a Societatii, in forma actualizata; c) va fi completat de catre actionar, in
trei exemplare: unul pentru actionar, unul
pentru reprezentant si unul pentru Societate.
Identificarea actionarilor si a reprezentantilor
legali ai acestora se va face cu respectarea

regulilor privind identificarea actionarilor mai
sus mentionate. Votul prin reprezentant in
baza unei imputerniciri generale. Formularul
imputernicirii generale trebuie sa contina
informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Actionarul poate
acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate
in dezbaterea adunarii, a unuia sau mai
multor emitenti identificati in imputernicire,
in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de
emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de
dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie
acordata de catre actionar, in calitate de client,
unui intermediar definit conform prevederilor
art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau
unui avocat. Imputernicirile, inainte de prima
lor utilizare, se depun la Societate, cu 48 de ore
inainte de adunare, in copie, cuprinzand
mentiunea conformitatii cu originalul sub
semnatura reprezentantului. Copii certificate
ale imputernicirilor sunt retinute de Societate,
facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii. Imputernicitul nu poate
fi substituit de o alta persoana decat in cazul in
care acest drept i-a fost conferit in mod expres
de catre actionar in imputernicire. In conditiile
in care persoana imputernicita este o persoana
juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul
primit prin intermediul oricarei persoane ce
face parte din organul sau de administrare sau
conducere sau dintre angajatii sai. Actionarii
nu pot fi reprezentati in adunare pe baza unei
imputerniciri de catre o persoana care se afla
intr-o situatie de conflict de interese ce poate
aparea in special in unul dintre urmatoarele
cazuri: a) este un actionar majoritar al emitentului sau o alta persoana, controlata de respectivul actionar; b) este membru al unui organ de
administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate, conform
prevederilor de la lit. a); c) este un angajat sau
un auditor al societatii ori al unui actionar
majoritar sau al unei entitati controlate,
conform prevederilor de la lit. a); d) este sotul,
ruda sau afinul pana la gradul al patrulea
inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c). Documente ce insotesc imputernicirea generala. Imputernicirea generala
trebuie sa fie insotita de o declaratie pe propria
raspundere data de reprezentantul legal al
intermediarului sau de avocatul care a primit
imputernicirea de reprezentare, din care sa
reiasa ca imputernicirea este acordata de
respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului si ca
imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul. Declaratia
trebuie depusa odata cu imputernicirea generala la Societate, in original, semnata si, dupa
caz, stampilata, pana cel tarziu la data de
25.01.2022, ora 11:00 (ora Romaniei), in cazul
primei utilizari, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin mandatar general
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in aceasta Adunare Generala Ordinara. - Votul
prin corespondenta. Actionarii pot vota in
cadrul adunarii si prin corespondenta, prin
completarea si semnarea corespunzatoare a
buletinelor de vot prin corespondenta. Formularul buletinului de vot va fi pus la dispozitia
actionarilor de catre Societate, in aceleasi
conditii si la aceeasi data ca si materialele
informative. Buletinele de vot completate,
semnate si dupa caz, stampilate pot fi transmise la sediul Societatii prin una din metodele
mentionate mai sus in prezentul convocator.
Buletinele de vot vor fi insotite de documente
care sa permita identificarea actionarilor si a
reprezentantilor legali ai acestora, cu respectarea regulilor specificate mai sus in prezentul
convocator. Vor fi luate in considerare doar
buletinele de vot prin corespondenta primite
pana la data de 25.01.2022, ora 11:00 (ora
Romaniei), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin corespondenta in
aceasta Adunare Generala Ordinara. In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul
prin corespondenta participa personal sau
prin reprezentant la adunarea generala, votul
prin corespondenta exprimat pentru adunare
este anulat. In acest caz este luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin
reprezentant. Daca persoana care reprezinta
actionarul prin participare personala la
adunare este alta decat cea care a exprimat
votul prin corespondenta, atunci, pentru valabilitatea votului sau aceasta trebuie sa prezinte
la adunare o revocare scrisa a votului prin
corespondenta, semnata de actionar sau de
reprezentantul care a exprimat votul prin
corespondenta. Acest lucru nu este necesar
daca actionarul sau reprezentantul legal al
acestuia este prezent la adunare. Formularele
de Buletine de vot prin corespondenta vor fi
actualizate de catre Societate, daca este cazul,
in conformitate cu ordinea de zi a Convocarii
AGOA actualizata, si vor fi publicate pe
pagina de internet a Societatii, in forma actualizata. Verificarea si validarea Imputernicirilor speciale/generale depuse, precum si
centralizarea, verificarea, validarea si evidenta
voturilor exprimate prin corespondenta se va
face de catre secretarul tehnic desemnat de
Presedintele Consiliului de Administratie al
Societatii, acesta urmand a pastra in siguranta
inscrisurile precum si confidentialitatea voturilor exprimate. Imputernicirile speciale/generale vor fi verificate si de catre secretarul
desemnat de AGOA din randul actionarilor.
Daca va fi cazul, formularele de Imputerniciri
speciale si de Buletine de vot prin corespondenta actualizate vor putea fi obtinute, la
cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele
09:00-12:00, de la sediul Societatii, prin fax
sau posta, sau direct de pe website-ul Societatii, www.germina.ro, incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii ordinii de
zi completata in conformitate cu legea. In
situatia in care ordinea de zi va fi completata,
iar actionarii nu trimit Imputernicirile speciale
si/sau Buletinele de vot prin corespondenta
actualizate, Imputernicirile speciale si Buleti-

nele de vot trimise anterior completarii ordinii
de zi vor fi luate in considerare numai pentru
punctele din acestea care se regasesc si pe
ordinea de zi completata. La data convocarii,
capitalul social al Societatii este de 33.772.730
RON si este format din 13.509.092 actiuni
ordinare, nominative, dematerializate, cu
valoarea nominala de 2,50 RON/actiune,
fiecare actiune dand dreptul la un vot in
AGOA. Informatii suplimentare se pot obtine
la adresa din Bucuresti, sector 2, Str. Delea
Veche nr. 24, Corp A, et. 10 sau la numarul de
telefon 021.322.54.80, in fiecare zi lucratoare,
intre orele 09:00 –17:00. Presedintele Consiliului de Administratie, Iuliana Cernat.

LICITAŢII
Anunț. Aducem la cunoștința cetățenilor
organizarea licitației publice pentru atribuirea
contractului de concesiune de bunuri proprietate publică. 1. Informații generale privind
concedentul: Municipiul Roman, județul
Neamț cu sediul in municipiul Roman, Piața
Roman Vodă nr.1, județul Neamț, telefon:
0233 741 651, fax: 0233 741 604, Cod fiscal
2613583, e-mail: primariaroman@yahoo.com,
pagina web: www.primariaroman.ro. 2. Informații privind obiectul concesiunii: 1. Teren
520 mp, str. Colectorului, nr. 6, CF 59715. 2.
Teren 1200 mp, Artera Vest, nr. 5, CF 59822.
Terenuri situate în intravilanul municipiului
Roman, aparținând domeniului privat al
municipiului Roman, conform HCL nr.
152/30.06.2021. 3. Informații privind documentația de atribuire, conține fișa de date și
caietul de sarcini. a. Modalitatea prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire: La
cerere, în urma depunerii unei cereri de participare la procedură. b. Denumirea și adresa
serviciului /compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obține un
exemplar din documentația de atribuire:
Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Piața Roman-Vodă, nr. 1, telefon: 0233
741 651, fax: 0233 741 604. c. Costul și condițiile de plată pentru obținerea documentației
de atribuire: 200 lei/ exemplar, se va achita la
casieria Primăriei municipiului Roman. d.
Data – limită pentru solicitarea clarificărilor:
14.01.2021, ora 10:00. 4. Informații privind
ofertele: a. Data - limită de depunere a ofertelor: 14.01.2022, ora 10:00. b. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Biroul Unic al Primăriei municipiului Roman, Piața Roman-Vodă,
nr. 1, jud. Neamț. c. Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar, într-un plic sigilat. 5. Data și locul la care
se va desfășura ședința publică de deschidere
a ofertelor: 14.01.2022, ora 14:30, la sediul
Primăriei municipiului Roman din Roman,
Piața Roman-Vodă, nr. 1, jud. Neamț, sala
N.M. Strunga. 6. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenul pentru
sesizarea instanței: Tribunalul Neamț, Secția a
II-a CAF.

Anunț. Aducem la cunoștința cetățenilor
organizarea licitației publice pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri
proprietate publică. 3. Informații generale
privind concedentul: Municipiul Roman,
județul Neamț cu sediul in municipiul
Roman, Piața Roman Vodă nr.1, județul
Neamț, telefon: 0233 741 651, fax: 0233 741
604, Cod fiscal 2613583, e-mail: primariaroman@yahoo.com, pagina web: www.
primariaroman.ro. 4. Informații privind
obiectul concesiunii: 7. Teren in suprafata de
2000 mp, Str. Islazului, nr.101B, CF 60480. 8.
Teren in suprafata de 2000 mp, Str. Islazului,
nr. 101 I, CF 60492. 9. Teren in suprafata de
814 mp, Str. Islazului, nr. 101 G, CF 60483.
10. Teren in suprafata de 814 mp, Str. Islazului, nr. 101 E, CF 60489. 11. Teren in
suprafata de 3036 mp, Str. Islazului, nr.
101C, CF 59645. 12. Teren in suprafata de
2694 mp, Str. Mihai Viteazu, nr. 111, CF
60481. Terenuri situate în intravilanul municipiului Roman, aparținând domeniului
privat al municipiului Roman, conform HCL
nr. 202/30.09.2021. 13. Informații privind
documentația de atribuire, conține fișa de
date și caietul de sarcini. a. Modalitatea prin
care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire:
La cerere, în urma depunerii unei cereri de
participare la procedură. b. Denumirea și
adresa serviciului/ compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se poate
obține un exemplar din documentația de
atribuire: Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Piața Roman-Vodă, nr. 1,
telefon: 0233 741 651, fax: 0233 741 604. c.
Costul și condițiile de plată pentru obținerea
documentației de atribuire: 200 lei/ exemplar,
se va achita la casieria Primăriei municipiului Roman. d. Data – limită pentru solicitarea clarificărilor: 10.01.2022, ora 10:00. 14.
Informații privind ofertele: a. Data - limită
de depunere a ofertelor: 31.01.2022, ora
10:00. b. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Biroul Unic al Primăriei municipiului
Roman, Piața Roman-Vodă, nr. 1, jud.
Neamț. c. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar,
într-un plic sigilat. 15. Data și locul la care se
va desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 31.01.2022, ora 16:00, la sediul
Primăriei municipiului Roman din Roman,
Piața Roman-Vodă, nr. 1, jud. Neamț, sala
N.M. Strunga. 16. Instanța competentă în
soluționarea litigiilor apărute și termenul
pentru sesizarea instanței: Tribunalul Neamț,
Secția a II-a CAF.
Anunț. Aducem la cunoștința cetățenilor
organizarea licitației publice pentru atribuirea
contractului de concesiune de bunuri proprietate publică. 5. Informații generale privind
concedentul: Municipiul Roman, județul
Neamț cu sediul in municipiul Roman, Piața
Roman Vodă nr.1, județul Neamț, telefon: 0233
741 651, fax: 0233 741 604, Cod fiscal 2613583,
e-mail: primariaroman@yahoo.com, pagina
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web: www.primariaroman.ro. 6. Informații
privind obiectul concesiunii: 17. Teren in
suprafata de 3650 mp, Artera Vest, nr. 36, CF
55800; 18. Teren in suprafata de 2275 mp,
Artera Vest, nr. 24, CF 59598; 19. Teren in
suprafata de 1790 mp, Artera Vest, nr.4C, CF
60497. 20. Teren in suprafata de 500 mp,
Artera Vest, nr. 4, CF 59997. 21. Teren in
suprafata de 635 mp, Artera Vest, nr. 4A, CF
59998. 22. Teren in suprafata de 4194 mp, Str.
Mihail Jora, nr. 26 , CF 60485. Terenuri situate
în intravilanul municipiului Roman, aparținând domeniului privat al municipiului
Roman, conform HCL nr. 202/30.09.2021. cu
destinația „depozitare/servicii/productie”. 23.
Informații privind documentația de atribuire,
conține fișa de date și caietul de sarcini. a.
Modalitatea prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: La cerere, în urma depunerii
unei cereri de participare la procedură. b.
Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se
poate obține un exemplar din documentația de
atribuire: Direcția de Urbanism și Amenajarea
Teritoriului, Piața Roman-Vodă, nr. 1, telefon:
0233 741 651, fax: 0233 741 604. c. Costul și
condițiile de plată pentru obținerea documentației de atribuire: 200 lei/ exemplar, se va
achita la casieria Primăriei municipiului
Roman. d. Data – limită pentru solicitarea
clarificărilor: 05.01.2022, ora 10:00. 24. Informații privind ofertele: a. Data - limită de depunere a ofertelor: 21.01.2022, ora 10:00. b.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Biroul
Unic al Primăriei municipiului Roman, Piața
Roman-Vodă, nr. 1, jud. Neamț. c. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
un exemplar, într-un plic sigilat. 25. Data și
locul la care se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 21.01.2022, ora 14:00, la
sediul Primăriei municipiului Roman din
Roman, Piața Roman-Vodă, nr. 1, jud. Neamț,
sala N.M. Strunga. 26. Instanța competentă în
soluționarea litigiilor apărute și termenul
pentru sesizarea instanței: Tribunalul Neamț,
Secția a II-a CAF.
Anunț. Aducem la cunoștința cetățenilor
organizarea licitației publice pentru atribuirea
contractului de concesiune de bunuri proprietate publică. 7. Informații generale privind
concedentul: Municipiul Roman, județul
Neamț cu sediul in municipiul Roman, Piața
Roman Vodă nr.1, județul Neamț, telefon: 0233
741 651, fax: 0233 741 604, Cod fiscal 2613583,
e-mail: primariaroman@yahoo.com, pagina
web: www.primariaroman.ro. 8. Informații
privind obiectul concesiunii: 27. Teren in
suprafata de 2372 mp, Str. Artera Vest, nr. 30,
CF 60027; 28. Teren in suprafata de 9382 mp,
Str. Artera Vest, nr. 28, CF 60029. Terenuri
situate în intravilanul municipiului Roman,
aparținând domeniului privat al municipiului
Roman, conform HCL nr. 133/03.07.2021. 29.
Informații privind documentația de atribuire,
conține fișa de date și caietul de sarcini. a.
Modalitatea prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: La cerere, în urma depunerii
unei cereri de participare la procedură. b.
Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se
poate obține un exemplar din documentația de
atribuire: Direcția de Urbanism și Amenajarea
Teritoriului, Piața Roman-Vodă, nr. 1, telefon:
0233 741 651, fax: 0233 741 604. c. Costul și
condițiile de plată pentru obținerea documentației de atribuire: 200 lei/ exemplar, se va
achita la casieria Primăriei municipiului

Roman. d. Data – limită pentru solicitarea
clarificărilor: 05.01.2022, ora 10:00. 30. Informații privind ofertele: a. Data - limită de depunere a ofertelor: 14.01.2022, ora 10:00. b.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Biroul
Unic al Primăriei municipiului Roman, Piața
Roman-Vodă, nr. 1, jud. Neamț. c. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
un exemplar, într-un plic sigilat. 31. Data și
locul la care se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor:14.01.2022, ora 14:00, la
sediul Primăriei municipiului Roman din
Roman, Piața Roman-Vodă, nr. 1, jud. Neamț,
sala N.M. Strunga. 32. Instanța competentă în
soluționarea litigiilor apărute și termenul
pentru sesizarea instanței: Tribunalul Neamț,
Secția a II-a CAF.
Comuna Câineni, Județul Vâlcea, CUI
2541681, telefon 0350425926, fax 0350425926
concesionează teren în suprafață de 703 mp,
situat în comuna Câineni, sat Râu Vadului,
Județul Vâlcea, aparţinând domeniului privat,
nr. cadastral 36770 concesionarea se face
conform OUG. 57/2019, și conform Hotărârii
Consiliului Local nr.126 din data de 15.11.2021.
Informaţiile privind documentaţia de atribuire:
se găsesc în caietul de sarcini. Documentatia de
atribuire se poate ridica direct de la sediul
Primăriei comunei Câineni, sat Câinenii Mici,
Județul Vâlcea iar persoanele interesate pot
achita la caseria unității contravaloarea documentației de atribuire 100 de lei achitați la
caseria Primăriei comunei Câineni. Data limită
pentru solicitarea clarificărilor: 10.01.2022 ora
12,00; Data limită de depunere a ofertelor:
17.01.2022 ora 12,00; Ședinţa publică de
deschidere a ofertelor se va desfășura în
18.01.2022, ora 12:00, în sala de ședințe a
Consiliului local Câineni. Acţiunea în justiţie
pentru soluționarea litigilor apărute se introduce la Secţia de contencios administrativ a
Tribunalului Vâlcea, str.Scuarul Revoluţiei nr.
1, Rm. Vâlcea, Judeţul Vâlcea, cod postal
240594 telefon: (0250)73 91 20, fax: (0250)73
22 07, tr.valcea.civil2@just.ro
Comuna Câineni, Județul Vâlcea, CUI
2541681, telefon 0350425926, fax 0350425926
concesionează teren în suprafață de 2161 mp,
situat în comuna Câineni, sat Râu Vadului,
Județul Vâlcea, aparţinând domeniului public,
nr. cadastral 35170 concesionarea se face
conform OUG. 57/2019, și conform Hotărârii
Consiliului Local nr.124 din data de 15.11.2021.
Informaţiile privind documentaţia de atribuire:
se găsesc în caietul de sarcini. Documentatia de
atribuire se poate ridica direct de la sediul
Primăriei comunei Câineni, sat Câinenii Mici,
Județul Vâlcea iar persoanele interesate pot
achita la caseria unității contravaloarea documentației de atribuire 100 de lei achitați la
caseria Primăriei comunei Câineni. Data limită
pentru solicitarea clarificărilor: 10.01.2022 ora
12,00; Data limită de depunere a ofertelor:
17.01.2022 ora 12,00; Ședinţa publică de
deschidere a ofertelor se va desfășura în
18.01.2022, ora 11:00, în sala de ședințe a
Consiliului local Câineni. Acţiunea în justiţie
pentru soluționarea litigilor apărute se introduce la Secţia de contencios administrativ a
Tribunalului Vâlcea, str.Scuarul Revoluţiei nr.
1, Rm. Vâlcea, Judeţul Vâlcea, cod postal
240594 telefon: (0250)73 91 20, fax: (0250)73
22 07, tr.valcea.civil2@just.ro
Comuna Câineni, Județul Vâlcea, CUI
2541681, telefon 0350425926, fax 0350425926
concesionează teren în suprafață de 2485 mp,
situat în comuna Câineni, sat Râu Vadului,

Județul Vâlcea, aparţinând domeniului privat,
nr. cadastral 35324 concesionarea se face
conform OUG. 57/2019, și conform Hotărârii
Consiliului Local nr.125 din data de 15.11.2021.
Informaţiile privind documentaţia de atribuire:
se găsesc în caietul de sarcini. Documentatia de
atribuire se poate ridica direct de la sediul
Primăriei comunei Câineni, sat Câinenii Mici,
Județul Vâlcea iar persoanele interesate pot
achita la caseria unității contravaloarea documentației de atribuire 100 de lei achitați la
caseria Primăriei comunei Câineni. Data limită
pentru solicitarea clarificărilor: 10.01.2022 ora
12,00; Data limită de depunere a ofertelor:
17.01.2022 ora 12,00; Ședinţa publică de
deschidere a ofertelor se va desfășura în
18.01.2022, ora 11:30, în sala de ședințe a
Consiliului local Câineni. Acţiunea în justiţie
pentru soluționarea litigilor apărute se introduce la Secţia de contencios administrativ a
Tribunalului Vâlcea, str.Scuarul Revoluţiei nr.
1, Rm. Vâlcea, Judeţul Vâlcea, cod postal
240594 telefon: (0250)73 91 20, fax: (0250)73
22 07, tr.valcea.civil2@just.ro
1.Informații generale privind concedentul,
în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Primăria Orașului Bolintin-Vale, Str. Libertății,
nr.1, județul Giurgiu, telefon 0246/271.187, fax
0246/270.990, e-mail: contact@bolintin-vale.ro,
cod fiscal 5483380. 2.Informații generale
privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să
fie concesionat: teren intravilan în suprafață de
2.500mp, aflat în administrarea Spitalului
Orășenesc Bolintin-Vale și aparținând domeniului public al Orașului Bolintin-Vale, înscris
în cartea funciară a localității Bolintin Deal cu
nr.cadastral 36196, conform caietului de
sarcini, H.C.L. nr. 85/26.11.2021 și 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
Orașului Bolintin-Vale, Str.Libertății, nr.1,
județul Giurgiu. 3.2.Denumirea și adresa
serviciului/ compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire:
Registratura Primăriei Orașului Bolintin-Vale,
Str.Libertății, nr.1, județul Giurgiu. 3.3. Costul
și condiţiile de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul: persoanele interesate pot achita contravaloarea documentației
de atribuire de 100Lei la Casieria Primăriei
Orașului Bolintin-Vale, Str.Libertății, nr.1,
județul Giurgiu. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 04.01.2022, ora 16.00.
4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită
de depunere a ofertelor: 12.01.2022, ora 15.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
oferta va fi depusă la Registratura Primăriei
Orașului Bolintin-Vale, oraș Bolintin-Vale, Str.
Libertății, nr.1, județul Giurgiu. 4.3.Numărul
de exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: 1 exemplar original și 1 exemplar copie.
5.Data și locul la care se va desfășura sedinţa
publică de deschidere a ofertelor: 13.01.2022,
ora 11.00, Primăria Orașului Bolintin-Vale, Str.
Libertății, nr.1, județul Giurgiu. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa
de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanţei: Secția de Contencios
Administrativ a Tribunalului Giurgiu, municipiul Giurgiu, Str.Episcopiei, nr.13, județul

Giurgiu, telefon 0246/212.725, fax
0246/217.492, e-mail: registratura-tr@just.ro.
7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea publicării:
20.12.2021.
1.Informaţii generale privind concedentul, în
special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: UAT Comuna
Țepu, județul Galați, cu sediul în str.Ștefan cel
M a r e , n r. 2 0 4 , c o d p o ș t a l 8 0 7 3 0 5 ,
tel.0236.869.002, fax: 0372.895.803, mobil:
0732.334.423, e-mail: primariatepu@yahoo.com,
tepu@gl.e-adm.ro, CIF: 3655935, reprezentată
prin primar Rugină Călin. 2.Informaţii generale
privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: Concesiune teren în suprafață de
16.600mp situat în comuna Țepu, județul
Galați, identificat cu nr.cadastral 100202, înscris
în Cartea Funciară nr.100202 a comunei Țepu,
parte din domeniul privat al UAT Comuna
Țepu. Concesiunea se face conform O.U.G.
57/2019 și H.C.L. nr. 45/22.10.2021. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se regăsesc
în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documentaţiei de
atribuire: la cerere, de la sediul Primăriei
Comunei Țepu, str.Ștefan cel Mare, nr.204,
județul Galați, Compartiment Registratură și
Relații cu Publicul. 3.2.Denumirea și adresa
serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar
din documentaţia de atribuire: Compartimentul
Registratură și Relații cu Publicul din cadrul
Primăriei Comunei Țepu, str.Ștefan cel Mare,
nr.204, județul Galați, cod poștal 807305.
3.3.Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul: Dacă se ridică
de la sediul instituției: 50 Lei /exemplar, care se
achită la casieria Primăriei Comunei Țepu, str.
Ștefan cel Mare, nr.204. 3.4.Data-limită privind
solicitarea clarificărilor: 10.01.2022, ora 16.00.
4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 19.01.2022, ora 09.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Țepu, județul Galați, cu
sediul în str. Ștefan cel Mare, nr.204, cod poștal
807305, parter, Compartiment Registratură și
Relații cu Publicul. 4.3.Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original. 5.Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:
19.01.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei
Comunei Țepu, județul Galați, cu sediul în str.
Ștefan cel Mare, nr.204, cod poștal 807305, etaj
1, sala de ședințe. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail
ale instanței competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Tribunalul Galați, Secția Contencios-Administrativ, Galați, str. Brăilei, nr.153, județul Galaţi,
telefon 0236/460.027, e-mail: trgalati@just.ro.
7.Data transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea publicării:
16.12.2021.
1.Informaţii generale privind concedentul, în
special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul
de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale
persoanei de contact: Comuna Aiton, cod de
identificare fiscală 4378743, cu sediul în localitatea Aiton, str.Morii nr.419A, județul Cluj,
telefon: 0264.310.400, fax: 0264.310.400, e-mail:
comunaaiton2013@gmail.com și aiton@
cj.e-adm.ro. 2.Informaţii generale privind
obiectul închirierii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

Bunul care urmează să fie închiriat reprezintă o
Magazie pentru depozitarea și conservarea cerealelor și a terenului aferent, construcție tip P în
Aiton, nr.245, capacitate 500 tone, Sc=500mp și
teren aferent în suprafață de 4122,50mp.
Fundații continue din beton. Închideri din cărămidă, lemn, piatră. Planșeu din lemn. Acoperiș
din șarpantă din lemn și învelitoare din țiglă.
Finisaje exterioare- parțial tencuieli driscuite,
zugrăveli simple. Pardoseli din beton sclivisit.
Tâmplărie din lemn. Iluminat electric, conform
caietului de sarcini, aparținând domeniului
privat al Comunei Aiton și se află în administrarea Consiliului Local Aiton. 3. Informaţii
privind documentaţia de atribuire: Se regăsesc
în Caietul de Sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documentaţiei de
atribuire: Prin solicitare scrisă de la sediul
Primăriei Comunei Aiton, din localitatea Aiton,
str. Morii 419A, județul Cluj. 3.2. Denumirea și
adresa serviciului/compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire:
Primăria Comunei Aiton, localitatea Aiton,
județul Cluj, str. Morii 419A, Compartiment
Achiziții. 3.3. Costul și condiţiile de plată pentru
obţinerea acestui exemplar, potrivit prevederilor
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.54/2006: În vederea participării la licitaţie,
ofertanţii vor achiziţiona documentaţia de participare la licitaţie achitând contravaloarea acesteia, în sumă de 100Lei la Casieria Primăriei
Comunei Aiton, sau cu plata prin transfer
bancar, poștă. 3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: este data de 07.01.2022, ora 12.00.
4. Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor este data de 14.01.2022, ora
12.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Primăriei Comunei Aiton, județul
Cluj, localitatea Aiton, str.Morii 419A.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: Oferta se redactează în
limba română și se depune la sediul Primăriei
Comunei Aiton în două plicuri sigilate, unul
interior și unul exterior, care trebuie să conțină
documentele de atribuire. 5.Data și locul la care
se va desfășura ședinţa publică de deschidere a
ofertelor: Deschiderea licitației publice: în data
de 17.01.2022, ora 10.00, în sala de ședință a
Primăriei Aiton, din localitatea Aiton, comuna
Aiton, județul Cluj, str.Morii, nr.419A. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau
adresa de e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Cluj,
Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr.2-4, cod
poștal 400117, telefon: 0264.596.111, fax:
0264.595.844, e-mail: tr-cluj-reg@just.ro. 7.Data
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 20.12.2021.

PIERDERI
Declar pierdut certificat de înregistrare/CUI
aparținând Blaeu Atlas cu sediul în Arad,
Piața Mihai Viteazul nr.1 Județul Arad,
J2/1508/2020, CUI: 43442740, cu seria și
numărul B nr.4154038. Îl declar nul.
S-a pierdut Certificat de Inregistrare emis de
Oficiul Registrului Comertului de pe langa
Tribunalul Brasov al societatii Montero Grup
SRL, cu sediul social in Municipiul Brașov,
B-dul Grivitei, Nr. 69, Bloc 49, Judet Brașov,
Numar de ordine in Registrul Comertului
J08/1904/1993, Cod unic de inregistrare
4193354, Seria Certificat B0109816, emis la
data de 19.06.2003. Il declaram nul.

