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OFERTE SERVICIU
l SC Z-Online Internațional Marketing SRL angajează un
post vacant de specialist marketing, cod cor.243103.
Tel.0722.244.769.
l TANCRAD SRL cu sediul în Galați, angajează: Muncitor
necalificat la întreținerea de drumuri, șosele, poduri și baraje
- 20 posturi. Perioada de primire a CV urilor este până la
data de 23.03.2021 la adresa de mail tancrad@yahoo.com.
Selecția se va face la sediul societății în data de 23.03.2021 în
intervalul orar 14:00 - 16:00.
l Energoplast SA angajează operatori cablaje din România
sau din străinătate pentru fabrica din Bistrița, jud.BN.
Cerințe: -minim studii generale; -vedere bună și atentie la
detalii; -Contract pe perioadă nedeterminată, -seriozitate,
colaborare de lungă durată; vorbitor limba engleză; -asigurare medicală privată, salariu: 1.500Lei NET +bonuri de
masă 300Lei +Program: Luni-Vineri 8 h/zi în schimburi.
0732.340.936.
l Palamarciuc Lob Serv SRL angajează administrator sociatate comercială având cunoștințe de limba engleză și
ucraineană. Pentru mai multe detalii, sunați la nr. de
tel.0738.321.473 sau transmiteți un email cu CV-ul dumneavoastră pe adresa: wr.team@workand-roll.com
l Sc Nva Tir Company Din Iasi Angajeaza Conducatori
Auto Cu Experienta Pe Ruta Rusia-Turcia Si Vorbitori De
Limba Rusa.Cu Experienta In Ale Sofatului De Min .2 Ani.
Relatii La Telefon 0749828410. Interviul Are Loc La Sediul
Firmei.
l SC Hill View Accommodation SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, Strada Valea Fânaţelor, Nr.38, Ap.1, jud.Cluj, angajează: 931301 Muncitor necalificat la demolarea clădirilor,
căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (2).
CV-urile se pot depune la sediul firmei până la data de
23.03.2021.
l SC Test Bar SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, Str.Brăduțului, Nr.22, Ap.5, jud.Cluj, angajează: 941101 ajutor bucătar
(3) și 941201 lucrător bucătărie (spălător vase mari) (2).
CV-urile se pot depune la sediul firmei până la data de
23.03.2021.
l Societatea comercială Aquatis Engineering SRL, cu sediul
social în Str.Eufrosinia Popescu, nr.50, Sector 3, București,
anunță public recrutarea în vederea angajării pentru 2
posturi de muncitori necalificați în construcții și 2 posturi de
placatori faianță și gresie. Candidații interesați pot depune
CV-ul la adresa de mail office@aquatis.ro sau la sediul social
al societății în Str.Eufrosinia Popescu, nr.50, Sector 3, București.
l Societatea comercială NS Office SRL, cu sediul social în
Piața Alba Iulia, nr.6, bl.i5, Sector 3, Bucureşti, anunță public
recrutarea în vederea angajării pentru 3 posturi de tâmplari
universali, 1 post instalator sanitare și termice și 1 post de
Constructor-montator de structuri metalice. Candidații
interesați pot depune CV-ul la adresa de email: office@nsoffice.ro sau la punctul de lucru al societății: Sf.Calinic 11,
Pantelimon, Ilfov, România, PO 077145.
l U.M.02487 București, din Ministerul Apărării Naţionale,
organizează concursul pentru ocuparea postului vacant de
personal civil contractual, referent de specialitate gr.III/
studii de licenţă în ştiinţe economice, cu o vechime în specialitatea postului de minim 6 luni, astfel: -13.04.2021, ora

10:30 -proba scrisă; -19.04.2021, ora 10:00 -interviul; -data
limită de depunere a dosarelor -05.04.2021, ora 15:30. Depunerea dosarelor și organizarea concursului se vor face la
sediul U.M.02487, Şos.de Centură, nr.7 -Fort Domneşti,
Sector 6, Bucureşti, unde vor fi afișate și detaliile organizatorice necesare. Date de contact ale secretariatului, la telefon:
021.493.41.07/int.103.
l SC Interlines SRL Reșița angajează șoferi autocamion/
mașină de mare tonaj pentru rute pe Comunitatea Europeană, Ucraina și Rusia. Cerințe: se solicită deținerea permisului auto categoriile: CE, experiență minim 1 an,
cunoașterea limbii ruse, ucrainene și a unei limbi de circulație internațională, cazier judiciar. Se oferă: salariu de bază
minim brut de 2.300Lei, la care se adaugă diurna legală,
contract individual de muncă pentru 1 (un ) an cu posibilitatea de prelungire, durata timpului de lucru de 8 ore/zi; 40
ore/saptamana, concediu anual de odihnă: 20 zile lucrătoare
plătite. Asteptăm CV-urile la adresa de e-mail: office@interlines.md, împreună cu copii dupa actele solicitate pana la
data de 23.03.2021, urmând ca la 24.03.2021 să aiba loc
selecția dosarelor. Persoana selectată va fi ulterior contactată
telefonic.
l Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Harghita, cu sediul
în Miercurea Ciuc, strada P-ța Libertății, nr.5, județul
Harghita, organizează concurs pentru ocuparea a două
posturi de execuție contractuale vacante, pe perioadă determinată, de Consilier IA, conform HG nr.286/2011 cu modificările si completările ulterioare. Concursul pentru ocuparea
postului se organizează astfel: Proba scrisă: 14.04.2021, ora
12.00. Interviul: 20.04.2021, ora 12.00. Pentru a ocupa un
post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011,
cu modificările și completările ulterioare. Condiţii specifice
ocupării pe perioadă determinată a funcției contractuale
sunt următoarele: a)studii universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile:
Ingineria resurselor vegetale și animale, medicină veterinară,
științe economice; b)vechime minimă de 3 ani în specializarea studiilor absolvite; c)cunoștințe operare/programare pe
calculator, Microsoft Office nivel mediu, cunoștințe Web,
navigare internet. Dosarele de înscriere la concurs se depun
la sediul Direcției pentru Agricultură Județeană Harghita,
Miercurea Ciuc, strada P-ța Libertății, nr.5, județul Harghita,
în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a-III-a. Informaţii auplimentare se pot obţine la sediul Direcției pentru
Agricultură Județeană Harghita, Miercurea Ciuc, strada
P-ța Libertății, nr.5, județul Harghita, telefon
nr.0266.371.898, adresa e-mail: contabilitate@dadrharghita.
ro
l Direcţia pentru Agricultură Judeţeana Arad, cu sediul în
Arad, strada Cloșca nr.6A, judetul Arad, organizează
concurs pentru ocuparea a două posturi de execuție contractuale vacante, pe perioadă determinată, de Consilier IA,
conform HG nr.286/23.03.2011, cu modificările și completările ulterioare. Concursul pentru ocuparea postului se organizează astfel: Proba scrisă: 14.04.2021, ora 11.00. Interviul:
16.04.2021, ora 11.00. Pentru a ocupa un post contractual
vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele
condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie
2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţii
specifice ocupării pe perioadă determinată a funcției
contractuale sunt următoarele: a)vechime minimă de 3 ani în
specializarea studiilor absolvite; b)studii universitare de
licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
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lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
în domeniul: ingineria resurselor vegetale și animale, Medicină veterinară, Științe economice; c)cunoștințe operare/
programare pe calculator, Microsoft Office nivel mediu,
cunoștințe Web, navigare internet. Dosarele de înscriere la
concurs se depun la sediul Direcției pentru Agricultură
Județene Arad, str.Cloșca, nr.6A, jud.Arad, în termen de 10
zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a. Informaţii suplimentare
se pot obţine la sediul Direcției pentru Agricultură Județene
Arad, str.Cloșca, nr.6A, persoană de contact: Cichi Florina,
adresa e-mail: florina.cichi@dadrarad.ro
l Direcția pentru Agricultură Județeană Covasna cu sediul
în: loc.Sfântu Gheorghe, str.Recoltei, nr.1, jud.Covasna,
organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de
execuție contractuale vacante, pe perioadă determinată, de
Consilier IA, conform HG nr.286/23.03.2011, cu modificările
și completările ulterioare. Concursul pentru ocuparea
postului se organizează astfel: Proba scrisă: 14.04.2021, ora
11.00. Interviul: 16.04.2021, ora 11.00. Pentru a ocupa un
post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23
martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiții specifice ocupării pe perioadă determinată a funcției contractuale sunt următoarele: a)vechime minimă de 3
ani în specializarea studiilor absolvite; b)studii universitare
de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
în domeniul: ingineria resurselor vegetale și animale, Medicină veterinară, Științe economice; c)cunoștințe operare/
programare pe calculator, Microsoft Office nivel mediu,
cunoștințe Web, navigare internet. Dosarele de înscriere la
concurs se depun la sediul Direcției pentru Agricultura
Județeană Covasna, Sfântu Gheorghe, str.Recoltei, nr.1, jud.
Covasna, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării
anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Informații suplimentare se pot obține la sediul Direcției
pentru Agricultura Județeană Covasna, Sfântu Gheorghe,
str.Recoltei, nr.1, jud.Covasna, persoană de contact: Pal
Ildiko-Erzsebet, e-mail: dadr.cv@madr.ro
l Primăria Comunei Valea Moldovei, cu sediul în comuna
Valea Moldovei, sat Valea Moldovei, nr.280, judeţul Suceava,
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante, de: muncitor necalificat, conform
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba practică în data de 13.04.2021, ora 11.00; -Proba
interviu în data de 15.04.2021, ora 11.00. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: generale; -vechime: nu se solicită vechime.
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 Valea Moldovei. Relaţii suplimentare la
sediul: Primăriei Comunei Valea Moldovei, persoană de
contact: Ivanovici Mihaela Veronica, telefon 0230/573.064,
fax 0230/573.064, e-mail: primariavaleamoldovei@yahoo.ro.
l Clubul Sportiv Municipal Slatina, cu sediul în Slatina, Str.
Bulevardul Sfântul Constantin Brâncoveanu, nr.1, județul
Olt, organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de execuție pe perioadă nedeterminată, de:
-Compartiment Activități Sportive și de Agrement Club
Nautic -paznic -(număr posturi: 2), conform temeiului legal
H.G.286/2011. Concursul se va desfășura astfel: -depunere
dosare concurs: în termen de 10 zile lucrătoare de la data
publicării anunţului, respectiv până la 05.04.2021, ora 16:00;
-selecția dosarelor: 06.04.2021; -proba scrisă: 13.04.2021, ora
10:00; -interviul: 16.04.2021, ora 10:00. Pentru participarea la

concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele
condiții: Condiţii specifice: -studii: (şcoală generală 8 clase,
şcoală profesională sau diplomă de bacalaureat); -să fie
atestat profesional conform Legii nr.333/2003 privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor,
republicată şi actualizată (certificat calificare -agent pază,
atestat agent pază); -vechime în muncă: nu este cazul. Relaţii
suplimentare se pot obţine la Compartiment Juridic, Relaţii
cu Publicul, Resurse Umane, de luni până joi între orele
08:00-16:30, vineri între orele 08:00-14:00 sau la telefon
0349/738.657.
l Primăria orașului Sebiș, jud. Arad organizează concurs
pentru ocuparea postului contractual vacant de șofer, în
cadrul compartimentului Transport Școlar din cadrul Primăriei orașului Sebiș. Probele stabilite pentru concurs sunt:
selecția dosarelor, proba scrisă și interviul. Concursul se
organizează la sediul Primăriei orașului Sebiș, în ziua de
13.04.2021, ora 10:00, interviul în data de 15.04.2021, ora
13:30; dosarele complete de concurs întocmite conform art.6
din HG nr.286/2011 modificată de HG 1027/2014, se depun
la sediul Primăriei orașului Sebiș în termen de maximum 10
zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a. Condițiile specifice pentru
ocuparea postului vacant sunt: nivelul studiilor generale sau
medii, vechime în munca de conducător auto profesionistminimum 9 ani, posedă permis de conducere categoriile B,
C, D și E, posedă atestat transport persoane. Documentele
pentru întocmirea dosarului de concurs se afișează la sediul
Primăriei orașului Sebiș. Relații suplimentare se pot obține la
telefon: 0257.311.008 sau la sediul Primăriei orașului Sebiș.
l Direcţia pentru Agricultură Judeţeana Mehedinţi, cu
sediul în Drobeta Turnu Severin, strada Crisan nr.87, județul
Mehedinți, organizează concurs pentru ocuparea a doua
posturi de execuție contractuale vacante, pe perioadă determinată, de Consilier IA, conform HG nr.286/23.03.2011, cu
modificările și completările ulterioare. Concursul pentru
ocuparea postului se organizează astfel: Proba scrisă:
14.04.2021, ora 11.00. Interviul: 16.04.2021, ora 11.00. Pentru
a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să
îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al
Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările
ulterioare. Condiţii specifice ocupării pe perioadă determinată a funcției contractuale sunt următoarele: a)vechime
minimă de 3 ani în specializarea studiilor absolvite; b)studii
universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență

sau echivalentă în domeniul: ingineria resurselor vegetale și
animale, Medicină veterinară, Științe economice; c) cunoștințe operare/programare pe calculator, Microsoft Office nivel
mediu, cunoștințe Web, navigare internet. Dosarele de
înscriere la concurs se depun la sediul Direcției pentru Agricultură Județeană Mehedinți, Drobeta Turnu Severin, str.
Crișan, nr.87, jud.Mehedinți, în termen de 10 zile lucrătoare
de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Informaţii suplimentare se pot obţine la
sediul Directiei pentru Agricultura Judeteana Mehedinti,
Drobeta Turnu Severin, str. Crisan nr.87, persoană de contact:
Mihai Florica Rica, adresa e.mail: mihai.rica@madr.ro
l Primăria Domnești cu sediul în comuna Domnești, șos.
Al. I. Cuza nr.25-27, județ Ilfov organizează în data de
12.04.2021 ora 11:00 concurs recrutare pentru funcţiile
contractuale vacante de: Șofer– Compartiment Monitorizare
Unități de Învățământ şi Gestionar– Club Sportiv Voința
Domnești. Condiţii de participare la concurs pentru Şofer:
studii medii /generale, permis de conducere: categoriile B, C,
E, fără vechime în muncă. Condiţii de participare la concurs
pentru Gestionar: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat în domeniul științe economice, vechime în muncă: 5
ani. Dosarele se depun la sediul Primăriei comunei Domnești
din șos. Al. I. Cuza nr.25-27, comuna Domnești, județul Ilfov
în perioada 22.03.2021- 02.04.2021, ora 14:00. Alte informaţii
referitoare la organizarea concursului pot fi obţinute la nr. de
telefon 021.351.52.56, persoană de contact: doamna Beraru
Cristina– Inspector Asistent, Primăria Domnești, email
primariadomnestiif@yahoo.com.
l Direcția Generală de Administrare a Unităților de Învățământ și de Sport Sector 4 cu sediul în Bld. Metalurgiei nr.1218, Grand Arena etaj 1, sector 4, organizează concurs de
recrutare pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante: -1 post Şef Birou Dezvoltare și Urmărire
Contracte. Condiții pentru participarea la concurs: studii
superioare– universitare de licență absolvite cu diplomă,
vechime în specialitatea studiilor– nu este cazul, vechime
muncă de minimum 7 ani. Direcția Generală de Administrare a Unităților de Învățământ și de Sport Sector 4 cu
sediul în Bld. Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena etaj 1,
sector 4, organizează concurs de recrutare pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale vacante: -1 post, consilier,
treapta profesională IA, Biroul Dezvoltare și Urmărire
Contracte, conform H.G. 286/23.03.2011, condiții pentru
participarea la concurs: studii superioare– universitare de
licență absolvite cu diplomă, vechime în specialitatea studiilor– nu este cazul, vechime muncă nu este cazul. - 1 post,

ANUNȚURI
consilier, treapta profesională IA, Biroul Resurse Umane și
Control Intern, conform HG 286/23.03.2011, condiții pentru
participarea la concurs: studii superioare – universitare de
licență absolvite cu diplomă, vechime în specialitatea studiilor– nu este cazul, vechime muncă nu este cazul. Concursul
se va desfășura la sediul D.G.A.U.I.S. S4, astfel: - selecția
dosarelor: 06.04.2021; -proba scrisă în data de 13.04.2021,
ora 10:00; -proba interviu în data de 16.04.2021, ora 10:00.
Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în
perioada 23.03.2021-05.04.2021 (de luni până joi între orele
9:00–16:30 și vinerea între orele 9:00–13:30) la sediul Direcției Generale de Administrare a Unităților de Învățământ şi
de Sport Sector 4 cu sediul în Bld. Metalurgiei nr. 12-18,
Grand Arena etaj 1, sector 4. Relații suplimentare se pot
obține la sediul D.G.A.U.I.S. S4, persoana de contact Lupu
Anca, e-mail: office@daui.ro, telefon: 0766.883.180.
l Anunţ Public de scoatere la concurs a posturilor vacante,
înființate în afara organigramei, în vederea implementării
Proiectului „Viziune strategică și coerentă pentru sectorul
cultural”: Institutul Național pentru Cercetare și Formare
Culturală (I.N.C.F.C.) organizează, la sediul din Bd. Unirii
nr.22, etaj 2, sector 3, Bucureşti, în perioada 22.03.2021–
23.04.2021, următoarele concursuri pentru ocuparea posturilor
contractuale de execuție, vacante, în cadrul Proiectului
„Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural”,
pentru perioada determinată de 6 luni cuprinsă între
01.05.2021-31.10.2021: I. Responsabil raportare (Specialist
plan progres- Cod COR 242109): 1.Studii de specialitate: studii
superioare de lungă durată în domeniul administrației publice/
economic, absolvite cu diplomă de licență, master administrarea afacerilor; 2.Vechimea în muncă/ specialitate necesară:
15 ani. II. Responsabil financiar (Manager Financiar- Cod
COR 121125): 1.Studii de specialitate: studii superioare de
lungă durată de profil economic, absolvite cu diplomă de
licență, master audit financiar contabil şi consiliere; 2.
Vechimea în muncă/ specialitate necesară: 15 ani. III. Coordonator activitate (Responsabil proces - Cod COR 242104): 1.
Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată acreditate, de specialitate economică și culturală, absolvite cu
diplomă de licență, diplomă de master în management și
marketing cultural; 2. Vechimea în muncă/specialitate necesară: 5 ani. IV. Expert statistică culturală (Cercetător în sociologie- Cod COR 263208): 1.Studii de specialitate: studii
superioare de lungă durată în ştiinţele sociale, absolvite cu
diplomă de licență, doctorat în antropologie culturală; 2.
Vechimea în muncă /specialitate necesară: 10 ani. V. Expert
statistică culturală (Cercetător în statistică- Cod COR 212025):
1.Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată în
ştiinţele sociale, absolvite cu diplomă de licență, masterul în
științe economice; 2.Vechimea în muncă/specialitate necesară:
10 ani. VI. Expert legislație culturală (Consilier și consultant
juridic- Cod COR 111203): 1. Studii de specialitate: studii
superioare de lungă durată în științe juridice, absolvite cu
diplomă de licență, master în managementul educației; 2.
Vechimea în muncă/specialitate necesară: 10 ani. VII. Expert
analiză (Documentarist- Cod COR 262203): 1. Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată în științe umaniste și
arte, absolvite cu diplomă de licență, doctorat în științe
umaniste și arte; 2. Vechimea în muncă/specialitate necesară:
10 ani. VIII. Expert analiză (Documentarist- Cod COR
262203): 1. Studii de specialitate: studii superioare de lungă
durată în științe juridice, absolvite cu diplomă de licență,
master în științe juridice; 2.Vechimea în muncă/specialitate
necesară: 10 ani. IX. Expert analiză (Documentarist- Cod
COR 262203): 1. Studii de specialitate: studii superioare de
lungă durată în ştiinţele sociale (specializarea sociologie),
absolvite cu diplomă de licență, master în sociologie; 2.
Vechimea în muncă/specialitate necesară: 5 ani. X. Expert
analiză (Documentarist- Cod COR 262203): 1. Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată în științe politicesociologie, absolvite cu diplomă de licență, master în științe
sociale și doctorat în sociologie; 2. Vechimea în muncă/specialitate necesară: 10 ani. XI. Expert analiză (Documentarist- Cod
COR 262203): 1. Studii de specialitate: studii superioare de
lungă durată de profil economic, absolvite cu diplomă de
licență; 2. Vechimea în muncă/specialitate necesară: 10 ani.
XII. Expert analiză (Documentarist- Cod COR 262203): 1.
Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată de
profil economic, absolvite cu diplomă de licență, doctorat în
economie; 2. Vechimea în muncă/ specialitate necesară: 10 ani.
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XIII. Expert analiză (Documentarist- Cod COR 262203): 1.
Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată în
ştiinţele sociale (specializarea sociologie), absolvite cu diplomă
de licență, master în antropologie; 2.Vechimea în muncă/
specialitate necesară: 10 ani. Depunerea dosarelor se realizează
până la data de 06.04.2021, ora 17.00, la sediul I.N.C.F.C.
(Ministerului Culturii- intrarea din Blvd. Mircea Vodă-etaj 2,
camera 219). Persoana de contact este dna. Bologa Elena, tel.:
0721.286.410. Calendar concursuri: 1.Proba scrisă- 13.04.2021,
ora 12:00; 2.Interviul- 19.04.2021, ora 14:00. Rezultatul final al
concursului se afișează la sediu și pe pagina de internet a
I.N.C.F.C. (www. culturadata.ro), până la data de 23.04.2021.

l Pârâţii Vladu Ana, căsătorită Danea, Vladu Iacob, Vladu
Todora, Vladu Ştefan lui Mihai, Vladu Petre lui Ion, Vladu
Floarea, căsătorită Sucilă, Vladu Grigore lui Ion, Vladu
Palagia, căsătorită Rusu, Vladu Ioana, căsătorită Bereczki,
Moişan Dumitru, Moişan Pavel lui Dumitru, Moişan
Danula, Moişan Nicolae, Moişan Varvara, Moşan Maria,
Moişan Rabeca, Moişan Ioan, Moişan Ioana, Alpereth
Johann, Breszler Johann, Fuhrmann Matheas, Fuhrmann
Steiner Simion, soţia lui Fuhrmann Steiner Simion, născută
Bressler Catarina, sunt citați la Judecătoria Bistrița la
23.03.2021, dosar 997/190/2013, în proces cu Dan Ioana,
obiect succesiune.

CITATII

SOMATII

l Se citează numitul Belinschi Gheorghe în dosar nr.
9020/183/2019 la data de 30 martie, la Judecătoria Botoşani.

l România. Judecătoria Chișineu Criș. Sediul: str.Gării,
nr.24, Chișineu-Criș, Arad, Tel.0257.350.392, Fax:
0257.350.231. Operator 3210/2501. Dosar nr.228/210/2021.
Emisă la 25.02.2021. SOMAȚIE. În dosarul civil
nr.228/210/2021 al Judecătoriei Chișineu Criș având ca
obiect uzucapiune, reclamanta Nagy Iuliana a solicitat ca
prin hotărârea ce se va pronunța să se constate că reclamanta a dobândit dreptul de proprietate prin uzucapiune,
asupra imobilelor înscrise în: CF 305249 (nr. vechi CF 614
Vânători) al localității Mișca, nr. top. 160-161/b.1.b Vânători,
în natură teren, în suprafață totală de 144mp, CF 305250 (nr.
vechi CF 779 Vânători) al localității Mișca, nr. top. 160-161/
b/2 Vânători, în natură teren, în suprafață de 230mp, și casă
extratabulară. Toți cei interesați în cauză pot formula
opoziții la prezenta somație, în termen de 30 zile de la publicare și respectiv afișarea somației, în dosar cu numărul de
mai sus al Judecătoriei Chișineu Criș. Emis în baza rezoluției
din data de 25.02.2021 art.130 din Decretul Lege nr.115/1938.

l Rus Traian Tony şi Rus Voichiţa, cu ultimul domiciliu
cunoscut în loc. Parva nr. 117, jud. Bistriţa-Năsăud, sunt
citaţi la Judecătoria Bistriţa în data de 01.04.2021 ora 11:00,
în calitate de pârâţi în dosarul 4058/190/2006**, având ca
obiect partaj judiciar-rejudecare, în proces cu reclamanţii
Roş Floarea Paraschiva şi Mureşan Livia Elena.
l Tascu Ana-Maria în calitate de pârâtă este citată să se
prezinte la Judecatoria Iași în data de 12.05.2021, ora 9:00, la
completul C12 M, sala 3, de către Tascu Marius-Constantin,
reclamant, pentru soluționarea dosarul nr. 30512/245/2020,
obiect „divorț cu minori; exercitarea autorității părintești;
stabilire domiciliu minori ; pensie de întreținere”
l Rus Traian Tony şi Rus Voichiţa, cu ultimul domiciliu
cunoscut în loc. Parva nr. 117, jud. Bistriţa-Năsăud, sunt
citaţi la Judecătoria Bistriţa în data de 01.04.2021 ora 11:00,
în calitate de pârâţi în dosarul 4058/190/2006**, având ca
obiect partaj judiciar-rejudecare, în proces cu reclamanţii
Roş Floarea Paraschiva şi Mureşan Livia Elena.
l Vlad Ioan, cu ultimul domiciliu în oraș Borșa, str.Valea
Poienii, nr.33C, jud.Maramureș, este chemat la Tribunalul
Maramureș, str.Crișan, nr.3, camera Sala 21, sediu Crișan 3,
în data de 05.05.2021, ora 13:00, Completul Complet Civil
nr.3N- apel dr. comun, f.f, minori fam, în calitate de intimat-pârât, în proces cu Vlad Maria, în calitate de apelant-reclamant, în dosarul civil nr.157/224/2020 având ca obiect
declararea judecătorească a morții.
l Vlad Ioan, cu ultimul domiciliu în loc.Săliștea de Sus, str.
Bâleasa, nr.9, jud.Maramureș, este chemat la Tribunalul
Maramureș, str.Crișan, nr.3, camera Sala 21, sediu Crișan 3,
în data de 05.05.2021, ora 13:00, Completul Complet Civil
nr.3N- apel dr. comun, f.f, minori fam, în calitate de intimat-pârât, în proces cu Vlad Maria, în calitate de apelant-reclamant, în dosarul civil nr.157/224/2020 având ca obiect
declararea judecătorească a morții.
l Numitul Shala Patriot, cu ultimul domiciliu în Republica
Kosovo, Gjorgjevik I.Madh, este citat la Judecătoria Tg-Jiu
pe data de 27.05.2021, ora 10:00, completul C10, în calitate
de pârât dosarul civ. nr.2906/318/2020, în procesul de divorț
cu reclamanta Stanciu Diana.
l Dosar nr.3993/305/2020.SOMAȚIE. Prin prezenta somație
se aduce la cunoștința celor interesați faptul că:pârâții-reclamanți reconvenționali:Fail Pal și Fail Ildiko, ambii cu domiciliul în:Sfântu Gheorghe, str.Morii, nr.9, județul Covasna,
solicită dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune,
conform prevederilor art.28 din Decretul-Lege nr.115/1938,
asupra cotei de:4/16 din fiecare imobil înscris în:CF.nr.31962Sfântu Gheorghe (CF.vechi.2161-Sfântu Gheorghe), nr.
top.1403/1 în suprafață de 600mp, CF.nr.31960-Sfântu
Gheorghe, (CF.vechi.2161-Sfântu Gheorghe), nr.top.1403/3/1
de 1601mp și CF.nr.31961-Sf.Gheorghe (CF.vechi.2161Sfântu Gheorghe), nr.top.1401/1 de 144mp, toate imobilele
având ca proprietar tabular pe defuncta Karacsony Rozalia.
Toți cei interesați pot face opoziție la:Judecătoria Sfântu
Gheorghe, str.Kriza Janos, nr.2, jud.Covasna, cu precizarea
că, în caz contrar, în termen de:1.lună de la emiterea celei din
urmă publicații, se va trece la judecarea cererii

DIVERSE
l Unitatea Administrativ-Teritorială Poșta Câlnău, din
județul Buzău anunță publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectoarele cadastrale, nr.20, 39, 40, 41, 46,
47, 79, 80, 81, 82, 83, începând cu data 29.03.2021, pe o
perioadă de 60 de zile, la sediul Primăria Poșta Câlnău,
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 la sediul primăriei și pe
site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară: http://ancpi.ro_docs/?dir=Buzau.
l Informare. Această informare este efectuată de:Mihai
Cristian-Sebastian ce intenţionează să solicite de la:Administratia Nationala-„Apele Romane”, Administratia Bazinala
de Apa Arges-Vedea, aviz de gospodărire a apelor PUZ
pentru:“Amenajare zona sport-agrement-parc, terenuri
sport, zona servicii aferenta functiunii lacuri agrement (prin
exploatare agregate in sistem balastiera), amenajare circulatii si utilitati”, oras Magurele-judetul Ilfov. Persoanele care
doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot
adresa:Persoanei fizice:Mihai Cristian-Sebastian, cu domiciliul in Municipiul Bucuresti-sector 2, strada Lizeanu nr.28,
apartament 2; tel.:0758.500.000; Administratiei Bazinale de
Apa.Arges-Vedea Pitesti, str.Campulung nr.6-8, cod
postal.0300, tel.0248/223449.
l Asociația Composesorală Băieșteanaʺ, titular al planului:
ʺAmenajamentul fondului forestier proprietate privată
aparținând Asociației Composesorale Băieșteana, județul
Hunedoara, aduce la cunoștința publicului că decizia etapei
de încadrare, din procedura de reglementare conform H.G.
nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului fără aviz de
mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite în scris, în termen de 10 zile calendaristice, la sediul
APM Hunedoara, Strada Vlaicu Aurel, nr. 25.
l Notificare: Subscrisa Darada Insolv I.P.U.R.L., cu sediul
ales în Reşiţa, P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et. 2, ap. 21, Jud.
Caraş-Severin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II 0639/2012. Tel/Fax: 0355.429.116/ 0355.429.117, notifică
începerea procedurii de lichidare şi radiere împotriva urmatorului debitor: Branco Raichici S.R.L. - Belobresca, CUI
17433009, J11/341/2005. Creditorii debitoriilor mai sus
mentionati, pot depune creanțele deţinute faţă de debitori,

însoţite de documentele doveditoare, la sediul lichidatorului
judiciar, în termen maxim de 15 zile de la data publicării
prezentului anunț.
l S.C. LIDL Discount S.R.L. anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de
mediu privind activitatea -Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse
alimentare, băuturi și tutun, ce se desfăşoară în „Supermarket LIDL” amplasat în municipiul Râmnicu Vâlcea, Bd.
Dem Rădulescu, nr. 18, județul Vâlcea. Informaţiile privind
potenţialul impact asupra mediului pot fi consultate la sediul
APM Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, str. Remus Bellu, nr.6, județul
Vâlcea, zilnic între orele 9:00-14:00. Observaţiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Vâlcea până la data de
05.04.2021.
l Ghyka Tudora Maria Safta Și Ghyka Eliza Maria Ioana
titulare ale planului: Amenajament silvic UP I GHYKA, cu
amplasamentul în UAT Andreiașu, Poiana Cristei și Cotești,
județul Vrancea, anunţă publicul interesat asupra încadrării
planului menționat în procedura de evaluare de mediu
pentru planuri și programe, în conformitate cu prvederile
art. 5, alin. 2, pct. b) din H.G. nr. 1076/2004 și a art. 28, alin.
(2) din O.U.G. nr. 57/2007, cu obligativitatea realizării
Raportului de mediu și a Studiului de Evaluare Adecvată.
Informațiile cu privire la planul sus menționat pot fi consultate la sediu O.S. Ingka Investments SRL din Focșani, str.
Vâlcele nr. 26 și la sediul APM Vrancea. Observațiile publicului se vor primi în scris la sediul APM Vrancea, strada
Dinicu Golescu, nr 2, până la data de 01.04.2021.
l SC Ingka Investments Forest Assets SRL (prin SC Irisilva
SRL), titular al planului „Amenajament silvic UP V
Câmpuri - Panciu” proprietate privată a SC Ingka Investments Forest Assets SRL, cu amplasamentul în UAT
Câmpuri, Fitionești, Mărășești, Nistorești, Răcoasa, Soveja,
Stăoane și Vidra, județul Vrancea, anunţă publicul interesat
asupra încadrării planului menționat în procedura de
evaluare de mediu pentru planuri și programe, în conformitate cu prvederile art. 5, alin. 2, pct. b) din H.G. nr. 1076/2004
și a art. 28, alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2007, cu obligativitatea
realizării Raportului de mediu și a Studiului de Evaluare
Adecvată. Informațiile cu privire la planul sus menționat pot
fi consultate la sediul O.S. Ingka Investments SRL din
Focșani, str. Vâlcele nr. 26 și la sediul APM Vrancea. Observațiile publicului se vor primi în scris la sediul APM Vrancea,
strada Dinicu Golescu, nr 2, până la data de 01.04.2021.
l Subscrisul C.I.I. Ciulianu Elena-Cozmina reprezentata
prin practician in insolventa Ciulianu Elena Cozmina,
anunta prin prezenta, numirea acesteia in calitate de lichidator judiciar al societatii Aslana Engineering SRL cu
sediul in Bucureşti, Sector 1, Bdul. Ion Mihalache, Nr. 19A,
Cod unic de înregistrare: 12793295 Număr de ordine în
Registrul Comerţului J40/2338/2000, conform Incheierii
(hotararii) din data de 09.03.2021 pronunţată de Tribunalul
Bucuresti, Secţia a VII - a Civila, în dosarul nr. 14803/3/
2020, prin care s-a dipus înlocuirea lichidatorului judiciar
PDA Insolvency SPRL cu lichidatorul judiciar Cabinet
Individual de Insolventa Ciulianu Elena-Cozmina.

ADUNARI GENERALE
l Convocare: C.A. al S.C. FRIGOCOM S.A. convoacă
A.G.A. ordinară a societăţii, în data de 05.05.2021, ora 10:00,
la adresa din Italia, Occimiano (AL), Str. Borgo San Martino
nr.8, CAP 15040, pentru toţi acţionarii înscrişi în Registrul
Acţionarilor la data de 30.04.2021, cu următoarea ordine de
zi: 1. Analizarea şi aprobarea bilanţului contabil pe anul 2020,
a contului de profit şi pierderi; 2. Analizarea raportului
Consiliului de Administraţie şi descărcarea de gestiune a
Consiliului de Administraţie pe anul 2020, a raportului auditorului financiar al societăţii asupra bilanţului contabil pe
anul 2020 şi a contului de profit şi pierderi; 3. Aprobarea
casării mijloacelor fixe inutilizabile, în conformitate cu
procesul verbal de inventariere întocmit la 18.12.2020. 4.
Diverse. Acţionarii pot participa la A.G.A. ordinară, personal
sau prin mandatar cu procură. Un exemplar al procurii se
depune la sediul societăţii sau la locul de ţinere a şedinţei
până la data de 04.05.2021 ora 10:00. În cazul neîndeplinirii

prevederilor legale şi statutare la prima convocare, AGA se
reprogramează pentru data de 12.05.2021, în acelaşi loc, la
aceleaşi ore. Informaţii suplimentare la tel. +40213198802.
Consiliul de Administraţie Preşedinte- Iosif George.
l Convocator. Președintele Consiliului de Administrație al
Texind SA cu sediul în Craiova, str.Caracal, nr.172B, județul
Dolj, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr.
J16/1042/1991, având CUI 2313667, atribuit fiscal RO,
pentru aplicarea prevederilor art.111, 117 și art.118 din
Legea 31/1990, republicată, privind societățile comerciale,
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Texind SA pentru data de 23.04.2021, ora 11:00, care va avea
loc la sediul Texind SA din Craiova, str.Caracal, nr.172B,
pentru toți acționarii cu data de referință 01.04.2021 cu
următoarea ordine de zi: 1.Aprobarea situațiilor financiare
aferente anului 2020 pe baza: -raportului de gestiune al
Președintelui Consiliului de Administrație pentru exercițiul
financiar 2020; -raportul Auditorului Financiar Extern
pentru exercițiul financiar 2020; -raportul cenzorilor interni
pentru exercițiul financiar 2020. 2.Descărcarea de gestiune a
Președintelui Consiliului de Administrație pentru exercițiul
financiar 2020. 3.Aprobarea datei de înregistrare. Propunerea pentru data de înregistrare prin care urmează să se
identifice acționarii care urmează a beneficia de alte drepturi
și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării
Generale este 17.05.2021. 4.Alegerea unui nou membru în
Consiliu de Administrație, ca urmare a demisiei unui
membru. Lista cuprinzând informații cu privire la numele,
localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la
dispoziția acționarilor putând fi consultată și completată de
aceștia. 5.Alegerea unor noi membri în comisia de cenzori.
Dacă la prima convocare nu se întrunește cvorumul legal
necesar, a doua A.G.O.A se va ține în ziua de 24.04.2021, ora
11:00, tot la sediul menționat al Texind SA, iar hotărârea se
va adapta potrivit dispozițiilor legale.
l Convocator : Andrei Ioan IPURL in calitate de administrator judiciar al Edilconst S.A. (“în insolvenţă”, “in insolvency”, “en procedure collective”), cu sediul in Campina,
Str. Bucea, nr. 2, Judetul Prahova, inregistrata la Oficiul
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub
nr. J29/495/1991, avand CUI RO 1323433, in temeiul art. 58
lit. g). din Legea nr. 85/2014, art. 111 lit. a). din Legea nr.
31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv al societatii, convoaca Adunarea
Generala Ordinara a Actionarilor societatii pentru data de
23.04.2021, ora 12:30, la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 15.04.2021 data de referinta. In cazul in care nu se intruneste cvorumul necesar in
cadrul primei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, cea
de-a doua convocare va avea loc in data de 26.04.2021, ora
12:30, la sediul societatii cu aceeasi ordine de zi. Ordinea de
zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea: 1. Prezentarea Raportului administratorului special
pentru anul 2020; 2. Prezentarea Raportului de audit financiar pentru anul 2020; 3. Discutarea si aprobarea situatiilor
financiare aferente anului 2020 pe baza rapoartelor prezentate de administratorul special si auditorul financiar; 4.
Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021; 5.
Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului
special pentru exercitiul financiar aferent anului 2020; 6.
Prelungirea mandatului de audit extern cu societatea Acon
Audit SRL pe o perioada de 3 ani; 7. Desemnarea/ imputernicirea unei persoane pentru indeplinirea formalitatilor
necesare pentru publicarea si inregistrarea Hotararii
Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova in conformitate cu prevederile legale. La sedinta pot participa si vota
actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei
de 15.04.2021 (data de referinta), personal, prin mandatar,
prin corespondenta sau online. Actionarii inregistrati la data
de referinta pot participa si vota la AGOA direct sau pot fi
reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de
procura speciala sau procura generala, in conditiile legii.
Accesul actionarilor la AGOA se face prin simpla proba a
identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane-fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane
-juridice si a actionarilor persoane-fizice reprezentate, cu
procura speciala data persoanei fizice care ii reprezinta.

ANUNȚURI
Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale –
fie in limba romana, fie in limba engleza- ( unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar) si se
obtine fie de la sediul societatii personal sau prin fax intre
orele 9:00-15:00, fie de la pagina web www.edilconst.ro,
incepand cu data de 23.03.2021, orele 12:00. Dupa semnare
exemplarul pentru emitent se va depune personal, prin fax
sau transmis prin email cu semnatura electronica extinsa, la
sediul societatii, insotit de o copie a actului de identitate sau
a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat
pana la data de 21.04.2021, orele 14:00; adresa de e-mail este
office@edilconst.ro. Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin
corespondenta, inainte de AGOA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin
corespondenta insotit de copia actului de identitate sau
certificatului de inregistrare al actionarului vor fi transmise
societatii in original la sediul acesteia pana la data de
16.04.2021, orele 14:00. Unul sau mai multi actionari care
detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul
social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a
AGOA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de
adunarea generala, care vor fi transmise la sediul societatii in
scris, pana la data de 08.04.2021, orele 12,00, de asemenea au
dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a
AGOA, drept care se poate exercita in scris, prin transmitere
la sediul societatii, pana la data de 08.04.2021 orele 12:00.
Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind
punctele de pe ordinea de zi, acestea urmand a fi depuse la
sediul societatii, sau la adresa de email office@edilconst.ro
impreuna cu copii dupa acte care permit identificarea actionarului, pana la data de 16.04.2021, orele 12:00. Administratorul judiciar propune ca data de inregistrare data de
20.05.2021, in functie de care vor fi identificati actionarii
asupra carora se vor rasfrange hotararile prezentei AGOA.
Materialele si documentele supuse dezbaterii AGOA pot fi
consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe
website-ul societatii (www.edilconst.ro) incepand cu data
publicarii prezentului convocator. Daca la prima convocare
adunarea nu va fi statutara, se reconvoaca pentru data de
26.04.2021, in aceleasi conditii (loc de desfasurare, ora,
ordine de zi). Informatii suplimentare se pot obtine la sediul
societatii Edilconst S.A. sau la numarul de telefon
0244/334.196, de luni pana vineri, intre orele 08-15 si pe
website-ul www.edilconst.ro.
l Convocator al Adunărilor Generale Ordinare şi Extraordinare ale Acţionarilor Societăţii UNISEM S.A: Consiliul de
Administraţie al UNISEM S.A. (“Societatea”) cu sediul
social situat în Bucureşti, sector 2, str. Mătăsari nr.46, etaj 3,
cam. C10A (“sediul societăţii”), înregistrată sub J40/14/1990,
C.U.I. RO 302, având capital social subscris şi vărsat în
cuantum de 7.892.612,90 RON, în conformitate cu prevederile art.117 din Legea nr.31/1990, republicată şi modificată,
art.106 coroborat cu art.92 din Legea nr. 24/2017 privind
emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă,
Regulamentului ASF nr.5/2018 emitenţii de instrumente
financiare şi operaţiuni de piaţă şi ale Actului constitutiv
actualizat, convoacă: a) Adunarea Generală Extraordinară a
Acționarilor UNISEM S.A. pentru data de 22.04.2021 ora
10:00 la sediul societății („AGEA”); b) Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor UNISEM S.A. pentru data de
22.04.2021 ora 12:00 la sediul societății („AGOA”). În cazul
în care, la data de 22.04.2021 nu se întruneşte cvorumul legal
şi statutar pentru a valida întrunirea AGOA/AGEA, se
convoacă şi se fixează cea de-a doua şedinţă AGOA/AGEA
pentru data de 23.04.2021, în acelaşi loc, la aceeaşi oră şi
având aceeaşi ordine de zi. În cadrul AGOA/AGEA sunt
îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 09.04.2021
(“data de referință”). Data de referinţă pentru participarea
la vot în cadrul celei de-a doua convocări AGOA/AGEA
rămâne aceeaşi, respectiv data de 09.04.2021. Adunarea
Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea
ordine de zi: 1. Aprobarea radierii sediilor secundare ale
societatii UNISEM SA din: •Iaşi str. Niciman nr.1, judeţul
Iaşi- CUI 29347165; •Bucureşti, Splaiul Unirii nr.16, et.9,
camera L6, sector 4- CUI 35465548; •Bucureşti, Splaiul
Unirii nr.16, camera 501, 502, 513A, 613, et.5 sector 4- CUI
28623947. 2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al
societăţii după cum urmează: Articolul 18, pct. 8 se modifica
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şi va avea următorul conţinut: „Consiliul de Administraţie se
întruneşte cel puţin o dată la 3 luni sau ori de câte ori este
necesar, la convocarea preşedintelui sau la cererea a cel puţin
2 dintre membrii săi sau a directorului general. Participarea
la reuniunile Consiliului de Administrație se poate face și
prin intermediul mijloacelor de comunicare directă la
distanță, indiferent de obiectul deciziei, mijloace ce trebuie să
îndeplinească condițiile tehnice pentru: identificarea participanților; participarea efectivă la reuniune a celor convocați
și retransmiterea deliberărilor în mod continuu. Prin Convocatorul transmis membrilor se va alege și menționa modalitatea de participare la ședință și de exercitare a dreptului de
vot, astfel încât să se asigure colegialitatea deliberării.” 3.
Ratificarea promisiunii bilaterale de vânzare/cumpărare a
unui lot de teren în suprafaţă de aproximativ 900mp ce
urmează a fi dezmembrat din imobilul teren situat în Judeţul
Alba, localitatea Barabant, înscris în cartea funciară a localităţii Alba-Iulia nr. 72764, potrivit propunerii Consiliului de
Administraţie. 4. Aprobarea vânzării unui lot de teren în
suprafaţă de aproximativ 10.000 mp şi a construcţiilor
amplasate pe acesta, situat în Judetul Alba, localitatea Barabant, înscris în cartea funciară a localităţii Alba-Iulia nr.
72764, potrivit propunerii Consiliului de Administraţie. 5.
Aprobarea vânzării unui teren în suprafaţă de 1672mp şi a
două magazii amplasate pe acesta, situate în Caracal jud.
Olt, înscris în cartea funciară a localităţii Caracal nr. 51258,
potrivit propunerii Consiliului de Administraţie. 6. Desemnarea persoanei împuternicite să semneze toate documentele
şi să facă toate demersurile necesare pentru îndeplinirea
hotărârilor de vânzare a imobilelor aşa cum este stabilit la
punctele 3, 4 şi 5, fiind împuternicit să semneze din partea
societăţii contractul de vânzare-cumpărare în forma autentică. 7. Desemnarea persoanei împuternicite să semneze
toate documentele şi să facă toate demersurile necesare
pentru ducerea la îndeplinire a prezentelor hotărâri ale
Adunării Generale Extraordinare a Unisem SA. 8. Aprobarea datei de 14.05.2021 ca data de înregistrare şi a datei de
13.05.2021 ca data ex date, în conformitate cu prevederile
art.86, al.1 din Legea nr. 24/2017, respectiv prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018. Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor va avea următoarea ordine de zi: 1. Prezentarea
si discutarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie şi a Raportului auditorului financiar pentru anul
2020. 2. Aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Societăţii
pentru anul 2020 (bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia
fluxului de trezorerie, politici şi note explicative), pe baza
rapoartelor prezentate. 3. Aprobarea repartizării profitului
realizat în anul 2020, conform propunerii Consiliului de
Administraţie. 4. Aprobarea descărcării de gestiune a
membrilor Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul
financiar 2020. 5. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii pentru exerciţiul financiar 2021. 6. Numirea
unui auditor financiar al Societăţii, stabilirea duratei
contractului de audit şi a cuantumului remuneraţiei. 7.
Aprobarea politicii de remunerare a membrilor Consiliului
de Administraţie şi a Directorilor executivi ai societăţii. 8.
Desemnarea persoanei împuternicite pentru semnarea hotărârilor adoptate de AGOA şi pentru îndeplinirea tuturor
formalităţilor de publicitate şi menţiune cerute de lege. 9.
Aprobarea datei de 15.06.2021 ca data de înregistrare şi a
datei de 14.6.2021 ca data ex–date în conformitate cu art.2
al.2 lit. L din regulamentul ASF nr.5/2018. 10. Aprobarea
datei de 23.06.2021 ca dată pentru plata dividendelor. I.
Reguli privind identificarea acționarilor: Pentru identificarea
acționarilor persoane fizice este necesară copia actului de
identitate, certificată prin menționarea „conform cu originalul”, urmată de semnatura olografă a acționarului. Pentru
identificarea acționarilor persoane juridice este necesară
copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată prin menționarea „conform cu originalul”, urmată de
semnătura olografă a reprezentantului legal și dovada calității de reprezentant legal. Calitatea de acționar, precum și,
în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără
personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se
constată în baza listei acționarilor de la data de referință/ de
înregistrare, primită de emitent de la depozitarul central,
sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/ de
înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate
emitentului de către acționar, emise de depozitarul central
sau de participanții care furnizează servicii de custodie: a)
extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și
numărul de acțiuni deținute; b) documente care atestă

înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central /respectivii participanți. Societatea acceptă
dovada calității de reprezentant legal și în baza documentelor considerate relevante de către societate prezentate de
acționarul persoană juridică, eliberate de registrul comerțului sau de o alta autoritate similară din statul în care acționarul este înmatriculat, emise cu cel mult trei luni înainte de
data publicării convocatorului, în cazul în care acționarul nu
a furnizat depozitarului central/ participantului informații
corespunzătoare privind reprezentantul său legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite
într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însotițe
de o traducere în limba română sau în limba engleză, realizată de un traducător autorizat. II. Dreptul acționarilor de a
introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA și de
a face propuneri de hotărâri pentru punctele de pe ordinea
de zi. Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual
sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au
dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării
generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de
adunarea generală; și b) de a prezenta proiecte de hotărâre
pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi a adunării generale. Aceste drepturi pot fi
exercitate în termen de cel mult 15 zile de la data publicării
convocării AGOA/ AGEA, respectiv până în data de
06.04.2021. Drepturile menționate la lit. (a) și (b) de mai sus
pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate
urmând a fi transmise prin servicii de curierat la sediul
societății sau pot fi transmise prin e-mail la adresa office@
unisemromania.ro în format pdf căruia i s-a încorporat,
atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică cu
respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001.
Acționarii vor înainta propunerile de noi puncte pe ordinea
de zi și proiectele de hotărâri însoțite de documentele menționate la pct. I. Reguli pentru identificarea acționarilor. În
cazurile în care exercitarea drepturilor prevăzute mai sus
determină modificarea ordinii de zi a AGOA/AGEA comunicate deja acționarilor, societatea face disponibilă o ordine
de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată
pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință
a adunării generale a acționarilor, astfel încât sa permită
celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă
este cazul, să voteze prin corespondență. III. Dreptul actionarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi:
Acționarii Societății, indiferent de participația deținută în
capitalul social, pot pune întrebări în scris privind punctele
de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA. Acest drept poate fi
exercitat până cel tarziu în data de 06.04.2021, ora 10:00.
Dovada calității de acționar se va face cu respectarea cerințelor specificate la pct. I. Reguli pentru identificarea acționarilor din prezentul convocator. Întrebările vor fi transmise
prin servicii de curierat la sediul societății sau pot fi transmise prin e-mail la adresa office@unisemromania.ro în
format pdf căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat
logic o semnatură electronică cu respectarea condițiilor
prevăzute de Legea nr. 455/2001. Societatea poate formula
un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut,
considerându-se că un răspuns este dat dacă informaţia
pertinentă este disponibilă pe website-ul Societăţii, în format
întrebare-răspuns. Răspunsurile la întrebări vor fi disponibile
pe site-ul Societăţii www.unisemromania.ro începând cu
data de 06.04.2021. IV. Participarea și votarea la ședințele
AGOA/AGEA: Acționarii își pot exercita votul direct participând la ședința AGOA/AGEA, pot vota prin corespondență sau pot fi reprezentați prin alte persoane în baza unei
împuterniciri speciale sau a unei împuterniciri generale, date
cu respectarea prevederilor Regulamentului ASF nr.5/2018.
Procedura privind modul de exercitare a votului în cadrul
AGOA/ AGEA va fi pusă la dispoziția acționarilor la sediul
societății și pe site-ul societății www.unisemromania.ro începând din data de 22.03.2021. IV.1. Participarea directă la
AGOA/AGEA: Accesul acționarilor îndreptățiti să participe,
la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla
probă a identității acestora, facută, în cazul acționarilor
persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul
persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul
entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu
respectarea prevederilor legale aplicabile în materie. IV.2.
Participarea la AGOA/AGEA prin reprezentant: Acționarii
pot fi reprezentați în adunarea generală și prin alte persoane
decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau
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generale. Pentru votul prin reprezentare în baza unei împuterniciri speciale, trebuie utilizate formularele de împuternicire specială. Acestea pot fi descărcate începând cu data de
22.03.2021 de pe site-ul societății www.unisemromania.ro și
vor fi disponibile și la sediul societății. Identificarea acționarilor și a reprezentanților legali ai acestora se va face cu
respectarea regulilor prezentate la punctul I din prezentul
convocator. Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă
pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea
adunărilor generale ale acționarilor a unuia sau mai multor
emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau
printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către
acționar, în calitate de client, unui intermediar definit
conform prevederilor art.2 alin.(1) pct. 20 din Legea 24/2017
sau unui avocat. Societatea acceptă o împuternicire generală
pentru participarea și votarea în cadrul AGOA/ AGEA, fără
a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile Regulamentului ASF 5/2018, este semnată de
respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria
răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului
sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare
prin împuternicirea generală, în conformitate cu prevederile
art.205 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. În cazul în care un
acționar este reprezentat de o instituție de credit care
prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în
adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de
vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a
mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau
generale de catre acționar. Custodele votează în adunarea
generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita
instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de
acționari la data de referință. Vor fi luate în considerare
formularele de împuternicire specială/ generală depuse/
transmise prin poștă/ curier/e-mail la sediul societății,
respectiv la adresa office@unisemromania.ro în format pdf
căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de
Legea nr.455/2001, până cel târziu în data de 20.04.2021, ora
10:00 pentru formularele aferente AGEA, respectiv ora
12:00 pentru formularele aferente AGOA. IV.3. Votul prin
corespondență: Acționarii pot vota și prin corespondență.
Formularul pentru votul prin corespondență redactat atât în
limba română cât și în limba engleză, poate fi descărcat
începând cu data de 22.03.2021 de pe site-ul societății www.
unisemromania.ro și va fi disponibil și la sediul societății.
Buletinele de vot vor fi însoțite de documente care să permită
identificarea acționarilor și a reprezentanților legali ai acestora cu respectarea regulilor prezentate la punctul I din
prezentul convocator. Vor fi luate în considerare formularele
de vot prin corespondență depuse/ transmise prin poștă/
curier/e-mail la sediul societății, respectiv la adresa office@
unisemromania.ro în format pdf căruia i s-a încorporat,
atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică cu
respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr.455/2001, până
cel târziu în data de 20.04.2021, ora 10:00 pentru formularele
aferente AGEA, respectiv ora 12:00 pentru formularele
aferente AGOA. V. Documentele aferente AGOA și AGEA:
Situațiile financiare anuale ale societății pentru anul 2020,
raportul anual întocmit de Consiliul de Administrație al
societatii, raportul întocmit de auditorul financiar si propunerea de repartizare a profitului aferent anului 2020 se vor
afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 22.03.2021.
Restul materialelor ce urmează a fi supuse aprobării în
cadrul ședințelor AGOA/AGEA, proiectele de hotărâri ale
AGOA/AGEA, precum și Procedura privind exercitarea
dreptului de vot, vor fi puse la dispoziția acționarilor începand cu data de 22.03.2021, putând fi consultate la sediul
societății sau pe site-ul societății la adresa www.unisemromania.ro. Acționarii pot solicita contra sumei de 0,1 lei/pag.
copii ale documentelor ce vor fi prezentate în cadrul sedințelor AGOA/AGEA. Informaţii suplimentare se pot obţine
de la secretariatul societăţii la nr. de telefon 021/2106839 sau
de la adresa de e-mail office@unisemromania.ro. Sergiu
Mihailov Preşedintele Consiliului de Administraţie al
UNISEM S.A.
l Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor
Societății Comerciale DECIROM SA, J13/516/1991,
CUI:1890411. Numărul 1 din data de 12.03.2021. Acționarii

societății comerciale DECIROM SA (denumită în continuare
”Societatea”), înregistrată la Registrul Comerțului sub
numărul J13/516/1991, cod unic de înregistrare 1890411,
atribut fiscal RO, cu sediul în Constanța, Incinta Port, participanți la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din
data de 12.03.2021, ținută la sediul Societății cu îndeplinirea
tuturor condițiilor de convocare, prezența și cvorum prevăzute
de Actul constitutiv actualizat al Societății și de Legea
31/1990, republicată, modificată și completată, reprezentând
împreună 99,9% din capitalul social al Societății: 1.FORTALETZA MANAGEMENT SRL, persoană juridică română cu
sediul în Municipiul Constanţa, Incinta Port, Poarta 3, Birou
nr.1, Etaj 1, Județ Constanţa, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J13/698/2014, CUI:30860546, deținând un nr. de
8252029 acțiuni, reprezentând 43.39% din capitalul social,
prin reprezentantul legal Perez Vicente Jose Antonio, domiciliat în Plza. Castellini, nr.12, Cartagena, Murcia, Spania,
identificat cu pașaport nr.PAI897867/04.04.2019; 2.
ROTRACSA SL, persoană juridică spaniolă cu sediul în
strada Felipe IV, numărul 10, 1 stânga, cod poștal 28014
Madrid, înregistrată la ORC Madrid sub nr.B 87613261, deținând un nr. de 2587676 acțiuni, reprezentând 13.61% din
capitalul social, prin reprezentantul legal Perez Vicente Jose
Antonio, domiciliat în Plza. Castellini nr.12, Cartagena,
M u r c i a , S p a n i a , i d e n t i f i c a t c u p a s a p o r t n r.
PAI897867/04.04.2019; 3.Black Sea Invest Company SRL,
persoană juridică română, cu sediul în Municipiul Constanţa,
Incinta Port Nou, Dana 47-50, parter, camera 2, Județ
Constanţa, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.
J13/178/2016, CUI:16054384, deținând un nr. de 75920
acțiuni, reprezentând 0.4% din capitalul social, prin reprezentantul legal Cretu Lucian Ciprian, domiciliat în Mun.
Constanța, Bd.Al.Lăpușneanu, nr.97, bl.LV32, sc.B, ap.20,
CNP1800424071387, legitimat cu CI seria KZ nr.120633,
eliberat de SPCLEP Constanța, valabil până la 24.04.2023; 4.
Roumanie Industries ciments offshore SAL, persoană juridică
libaneză cu sediul în: Liban, Metn Antelias, Main Street, ST.
Elie Center, Etaj 6, înregistrată la ORC Beirut sub nr.1808699,
deținând un nr. de 8082313, reprezentând 42.5% din capitalul
social, prin reprezentantul legal dl. Zacca Roy, cetățean
libanez, identificat cu pașaport nr.LR 2004623/22.02.2021
eliberat de către Republic of Lebanon, au hotărât următoarele:
1.Aprobă contractarea de către Societate a creditului de investiții în suma de 10.000.000RON (zece milioane lei) la OTP
Bank Romania SA, cu garanție emisă de EximBank SA în
numele și contul Statului- schemă de ajutor de stat Covid-19,
având ca destinație Proiectul de investiții în portul ConstanțaConstrucția a 2 hale de depozitare și achiziția de echipamente
pentru o perioadă de 72 luni. 2.Aprobă garantarea creditului
ce urmează a fi contractat prin constituirea următoarelor
garanții asupra bunurilor proprietatea Societății: a)ipoteca
mobiliară asupra conturilor curente deschise de Societate la
OTP Bank Romania SA; b)ipoteca reală imobiliară de rang 1
asupra imobilului situat în Incinta Port Constanța, reprezentând clădire- magazie depozitare, cu nr. cadastral 798/30-C1,
proprietatea Decirom SA. Terenul este proprietatea Statului
Român, administrat de CNAPM SA Constanța. După finalizarea și înregistrarea ipotecii asupra noilor depozite finanțate
prin credit (punctele c) și d) de mai jos), se va solicita eliberarea de sub garanție a depozitului mai sus menționat; c)
ipoteca reală imobiliară de rang 1 asupra imobilelor- (2
magazii de depozitare) ce se vor finanța din credit; d)ipoteca
reală mobiliară de rang 1 asupra echipamentelor- ce se vor
finanța din credit; e)garanție emisă de către EXIMBANK SA
în numele și contul statului, conform schemei de ajutor de stat
Covid-19 pentru valoarea de 9.000.000RON (noua milioane
lei), reprezentând 90% din Suma Maximă a Creditului. După
finalizarea și înregistrarea ipotecii asupra noilor depozite și
echipamente finanțate prin credit (punctele c) și d) de mai
sus), garanția Eximbank va fi redusă de la 90% din credit
până la 50%. f)Ipoteca reală mobiliară de rang 1 asupra poliţelor de asigurare pentru toate riscurile, a tuturor bunurilor
mobile şi imobile acceptate în garanţie cu valoare, ce se
pretează a fi asigurate, cesionarea în favoarea OTP Bank
Romania SA şi EximBank SA, proporţional cu procentul de
garantare, a drepturilor ce decurg din contractele de asigurare
încheiate. 3.Aprobă împuternicirea Dlui. Iordache Laurențiu,
domiciliat în Constanța, str.Ștefan Darascu, nr.6, legitimat cu
CI seria KZ nr.261143, emisă de SPCLEP Constanța la data
de 20.02.2015, valabilă până la data de 11.01.2025,
CNP1650111131220, în calitate de Administrator al Societății
pentru semnarea contractului/lor de credit, a contractelor de
garanții (mobiliare/imobiliare), a tuturor actelor adiționale
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aferente acestora, precum și a tuturor cererilor, documentelor
ce țin de ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri. Mandatul
este acordat inclusiv pentru instituirea și notarea interdicțiilor
de înstrăinare, grevare cu sarcini, închiriere, dezmembrare și
alipire, construire și demolare, restructurare și amenajare
asupra imobilelor constituite în garanție. De asemenea,
mandatul se consideră dat și pentru orice alte modificări care
vor interveni pe parcursul derulării creditelor, cu privire la
contractele de credit și/sau de garanție aferente acestora,
încheiate/ce se vor încheia cu OTP Bank Romania SA, cum ar
fi, dar fără a se limita la prelungirea perioadei de valabilitate
a creditelor, majorări/diminuări/ restructurări ale sumei acordate a creditelor, majorări/diminuări de dobândă, constituire
a unor noi garanții/înlocuirea acestora sau orice alte modificări ale raportului de creditare și/sau garantare, mandatul
fiind dat până la îndeplinirea integrală a obligațiilor contractuale. 4.Aproba împuternicirea Dlui Iordache Laurențiu
pentru semnarea contractelor de garantare/convențiilor de
garantareîncheiate cu EximBank SA. Prezenta împuternicire
este dată fără drept de delegare. Prezenta hotărâre va fi dusă
la îndeplinire numai după remiterea spre publicare a acesteia
în Monitorul Oficial al României. Acționari: Fortaletza Management SRL prin reprezentantul legal Perez Vicente Jose
Antonio, Rotracsa SL prin reprezentantul legal Perez Vicente
Jose Antonio, Black Sea Invest Company SRL prin reprezentant legal Cretu Ciprian Lucian, Roumanie Industries
Ciments Offshore SAL prin reprezentant legal Zacca Roy.

LICITATII
l SC Lanțul Carpatin Impex SRL, în faliment, vinde
următoarele utilaje tehnologice: celula de fierbere
afumare electrică- 71.261Lei; 5 vitrine frigorifice a câte
1.755Lei fiecare; frigider cu ușa din sticlă- 714Lei; o
mașină de umplut cârnați- 1.631Lei, un aparat de
spălat- 358Lei; un raft frigorific- 702Lei. La aceste
prețuri se adaugă TVA. Relații la telefon:
0722.239.790.
l SC IPM Partners Romania SA, prin lichidator judiciar,
anunta vanzarea la licitatie publica a unor bunuri mobile
proprietatea debitoarei a caror valorificare a fost incuviintata
prin hotararile Adunarii Creditorilor din data de 05.03.2021
si 17.03.2021. Licitatiile publice vor avea loc pe data de:
25.03.2021, 29.03.2021, 31.03.2021, 01.04.2021, 02.04.2021
orele 12.00, la sediul lichidatorului din Ploiesti, str. Ion Maiorescu nr. 12, Bl. 33S1, Cab. 7B Et.7. Relatii suplimentare la
tel. 0344104525.
l Comuna Trifești, cu sediul în sat Trifești, comuna Trifești,
jud. Iași, cod poștal: 707520, CIF 4540232, tel./fax:
0232.298.033, e-mail: primaria_trifesti@yahoo.com, anunță
organizarea prin licitație publică a închirierii unor suprafețe
de teren cu destinația pășune aflate în proprietatea publică a
comunei Trifești, situată în extravilanul comunei Trifești.
Suprafața totală este de 96,5364 ha. Termenul limită de
depunere a ofertelor este 13.04.2021 ora 10:00. Documentația de atribuire se obține de la sediul Primăriei Comunei
Trifești. Prețul documentației de atribuire este de 50 lei.
Şedința publică de deschidere a ofertelor va avea loc în data
de 13.04.2021 ora 11:00 la Primăria Comunei Trifești. Relații
suplimentare se pot obține la nr. de tel.: 0232.298.033.
l Primăria Comunei Dărmănești cu sediul în Mariței,
nr.575, organizează licitație publică cu depunere ofertă în
plic închis, privind închirierea unui trup de pășune situat pe
raza comunei Dărmănești, județul Suceava. Licitația va avea
loc în data de 09.04.2021, orele 10:00, la sediul Primăriei, în
sala de ședințe. Relații suplimentare la tel/fax. 0230/551.532
sau mobil 0755.157.515.
l Senior Albu Company SRL - în faliment anunta Vanzarea
Prin Licitatie Publica a bunului imobil, reprezentand teren
intravilan cu constructii comerciale - “Strand Ciresa”, înscris
în C.F. nr. 32129/Oțelul Roșu, numar cadastral 32129 – teren
in suprafata de 11.652 mp, cadastral constructii 32129-C1 ,
32129-C2, 32129-C3, 32129-C4, 32129-C5, situat administrativ in Otelu Rosu, cartier Ciresa, jud. Caras-Severin.
Pretul De Pornire Al Licitatiei Este De 733.140 Lei + T.V.A.
Conform Cod Fiscal, Caietele de sarcini se pot achizitiona de
la sediul ales al lichidatorului judiciar din Resita, str. P-ta 1

Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.Caras-Severin, telefon
0355-429 116, pretul caietelor de sarcini fiind de 500 lei +
T.V.A. Licitatia va avea loc in data de 05.04.2021, orele 09:00,
la sediul ales al lichidatorului judiciar din Resita, str. P-ta 1
Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud. Caras-Severin. In caz
de neadjudecare, se va organiza o noua licitatie in data de
16.04.2021, orele 09:00.
l Amatti Industri SRL, societate in faliment, prin lichidator
judiciar Andrei Ioan IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. Gh.
Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, scoate la vanzare
prin licitatie, Skoda Octavia, an fabricatie 2008, nr. km
375.063, pret 1.652,10 euro, fara TVA. Inscrierea la licitatie
se poate efectua cu 48 de ore inaintea datei tinerii licitatiei,
mai multe relatii precum si achizitionarea regulamentului de
vanzare se pot obtine de la sediul lichidatorului judiciar, din
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, la
numerele de telefon/fax: 0723357858/0244597808, email:
office@andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro. Licitatia se va organiza in data de 26.03.2021, ora 11:00, iar in
cazul in care bunurile nu vor fi valorificate, aceasta este
reprogramata pentru data de 29.03.2021, 31.03.2021,
02.04.2021, 05.04.2021, 07.04.2021, 09.04.2021, 12.04.2021,
14.04.2021, 16.04.2021, 19.04.2021, 21.04.2021, 23.04.2021,
26.04.2021, 28.04.2021, 29.04.2021.
l Doly Super Market SRL, societate in faliment, prin lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str.
Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, vinde la licitatie, in bloc, urmatoarele bunuri: vopsea, adeziv, fitinguri,
tevi PVC, coturi, chit, suruburi, becuri, aracet, grund, baterii
sanitare, etc. Lista completa a tuturor bunurilor si preturilor,
poate fi consultata in anexa de pe site-ul lichidatorului judiciar www.andreiioan.ro. Conform hotararii creditorilor,
pretul de incepere al licitatiei va fi diminuat cu 90 %.
Inscrierea la licitatie se poate efectua cu 48 de ore inaintea
datei tinerii licitatiei, mai multe relatii precum si achizitionarea regulamentului de vanzare se pot obtine de la sediul
lichidatorului judiciar, din Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et.
10, ap. 31, Jud. Prahova, la numerele de telefon/fax:
0723.357.858/0244.597.808, email: office@andreiioan.ro sau
pe site-ul www.andreiioan.ro. Licitatia se va organiza in data
de 26.03.2021, ora 10:30, iar in cazul in care bunurile nu vor
fi valorificate, aceasta este reprogramata pentru data de
29.03.2021, 31.03.2021, 02.04.2021, 05.04.2021, 07.04.2021,
09.04.2021, 12.04.2021, 14.04.2021, 16.04.2021, 19.04.2021,
21.04.2021, 23.04.2021, 26.04.2021, 28.04.2021, 29.04.2021.
l Turnătoria Centrala Orion SA, societate in faliment, prin
lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL, cu sediul in Ploiesti,
Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, scoate la
vanzare urmatoarele bunuri mobile: demolator Bosch
GSH27 - nr. inventar 20401, la pretul de 670 lei; demolator
Milwankee - nr. inventar 20400, la pretul de 379 lei; bormasina Makitta, la pretul de 100,00 lei; feromangan afinare 165
kg, la pretul de 536,25 lei; feromangan standard (mangan
74-75%) 310 kg, la pretul de 542,50 lei; ferosilicomangan 45
kg, 247,50 lei; instalatie Curatire Primara – nr. inventar
20286, la pretul de 22.413,95 lei. Inscrierea la licitatie se
poate efectua cu 48 de ore inaintea datei tinerii licitatiei, mai
multe relatii precum si achizitionarea regulamentului de
vanzare se pot obtine de la sediul lichidatorului judiciar, din
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, la
numerele de telefon/fax: 0723.357.858/0244.597.808, email:
office@andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro. Licitatiile se vor organiza in data de 26.03.2021, ora 11:30, iar in
cazul in care bunurile nu vor fi valorificate, aceasta este
reprogramata pentru data de 29.03.2021, 31.03.2021,
02.04.2021, 05.04.2021, 07.04.2021, 09.04.2021, 12.04.2021,
14.04.2021, 16.04.2021, 19.04.2021, 21.04.2021, 23.04.2021,
26.04.2021, 28.04.2021, 29.04.2021.
l SC Ralis Mode SRL, J40/12778/2004, CUI 16660232 prin
lichidator Marka’S IPURL, în conformitate cu prev. Legii
31/1990, ale Codului de proc civila, in masura compatibilitatii
şi în conformitate cu regulamentul de vânzare aprobat de
creditori, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică cu
strigare a următorului bun mobil autoturism Renault Megane,
an fabricatie 2006 nr identificare VF1KMRF0537149266, nr
inmatriculare B-61-USX, motorina, culoare galben, avariata
aripa dreapta fata si bara fata, nefunctional, necesita schimb

injectoare, la prețul de 3.436 lei fără TVA, reprezentând 100%
din valoarea estimată prin raportul de evaluare. Persoanele
care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi
scoase la vânzare au obligaţia sub sancţiunea decăderii, de a
înştiinţa despre aceasta pe lichidator, până în preziua licitatiei.
Licitaţiile se vor organiza după cum urmează: 29 martie 2021
ora 12:00, 12 aprilie 2021 ora 12:00, 26 aprilie 2021 ora 12:00
la sediul lichidatorului din Iaşi, Str. Clopotari, nr 48, bl 674, sc
C, apt 16. Prin inscrierea la licitatia publica se considera ca
ofertantul accepta pretul de pornire la licitatie in conditiile
stipulate in regulamentul de vânzare pe care ofertantul şi l-a
însuşit luând astfel act de condiţiile vânzării. Participantii
care se inscriu la licitatie si nu ofera un pret egal sau mai mare
decat pretul de pornire, li se va retine garantia de participare.
Poate participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică
care achită până în preziua licitaţiei contravaloarea regulamentului de vânzare de 400 lei in contul cu nr
RO25BTRL02401202G73172XX deschis la Banca Transilvania suc Iasi pe numele MARKA’S IPURL, CUI 25175547 şi
cauţiunea de participare de 20% din valoarea de pornire a
bunului, în contul de lichidare al SC Ralis Mode SRL, deschis
la Alpha Bank România SA. Garantia de participare la licitatie se restituie integral participantilor care nu au castigat
licitatia. Regulamentul de vânzare se poate procura de la
sediul lichidatorului în fiecare zi de luni până vineri orele 9 –
16. Relaţii se pot obţine de la lichidator la 0743451601,
0232212542.
l ANUNȚ : Concesionarea imobilelor în suprafață totală de
32.542 mp., identificate prin C.F. 52399 și C.F. 51910, ale
localității Săcălășeni, în vederea realizării investiției „Zonă
de recreație, evenimente si turism” 1.Informaţii generale
privind concedentul: Comuna Săcălășeni, localitatea Săcălășeni, strada Unirii, nr. 87, județul Maramureș, C.I.F. 3627390,
cod poștal: 437280, România, telefon: 0262/289333, fax:
0362/780129, e-mail: primarie@sacalaseni.ro. 2. Informaţii
generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în
special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: licitaţie publică în conformitate cu prevederile
O.U.G. nr. 57/2019 şi ale H.C.L. nr. 19 din 18 februarie 2021,
în vederea concesionării imobilelor în suprafață totală de
32.542 mp., identificate prin C.F. 52399 și C.F. 51910, ale
localității Săcălășeni, pentru realizarea investiției „Zonă de
recreație, evenimente si turism”, proprietate publică a
Comunei Săcălășeni. 3.Informaţii privind documentaţia de
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea
sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în
posesa unui exemplar al documentaţiei de atribuire: în urma
unei cereri scrise a persoanei interesate depusă la sediul
Comunei Săcălășeni, localitatea Săcălășeni, strada Unirii,
nr.87, județul Maramureș. 3.2.Denumirea şi datele de contact
ale compartimentului din cadrul instituţiei de la care se
poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Secretarul General al Comunei Săcălășeni, localitatea Săcălășeni, strada Unirii, nr. 87, județul Maramureș, telefon:
0262/289333. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit în
format electronic sau pe suport hârtie 19 lei care se achită în
numerar la caseria instituției. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 7 aprilie 2021, ora 14.00. 4. Informaţii
privind ofertele: se regăsesc în caietul de sarcini. 4.1. Data-limită de depunerea ofertelor: 13 aprilie 2021, ora 15.00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul Comunei
Săcălășeni, localitatea Săcălășeni, strada Unirii, nr. 87,
județul Maramureș. 4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original și un
exemplar în copie. 5.Data şi locul la care se va desfăşura
ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 14 aprilie 2021, ora.
10.00, la sediul Comunei Săcălășeni, localitatea Săcălășeni,
strada Unirii, nr.87, județul Maramureș. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon, telefax sau adresa de e-mail ale
instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Județean
Maramureș, bd. Republicii, nr. 2A, Baia Mare, telefon:
0262/218235, fax: 0262/218209, adresă e-mail: tr-maramures-reg@just.ro, în termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. 7.Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 17 martie 2021.

l 1.Informatii generale privind autoritatea contractantă:
Unitatea Administrativ Teritorială Cârcea cu sediul administrativ în comuna Carcea, str.Aeroportului, nr.45, judetul Dolj,
cod fiscal 16346370, telefon 0251.458.107, fax 0251.458.121,
email: carcea@dj.e-adm.ro, persoană de contact: Greere
Eleonora. 2.Informații generale privind obiectul închirierii: Se
scot la licitație publică următoarele bunuri aflate în domeniul
privat al comunei Cârcea, județul Dolj, având destinația de
spații pentru desfășurarea de activități comerciale: -construcție
C1 -„Baracă container lemn”, în suprafață construită la sol de
6mp, situată în comuna Cârcea, str.Aeroportului, nr.40, județul
Dolj; -construcție C2 -„Baracă container lemn”, în suprafață
construită la sol de 6mp, situată în comuna Cârcea, str.Aeroportului, nr.40, județul Dolj; -construcție C3 -„Baracă
container lemn”, în suprafață construită la sol de 6mp, situată
în comuna Cârcea, str.Aeroportului, nr.40, județul Dolj. Închirierea se face conform art.333, art.335 din O.U.G.57/2019 și
conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Cârcea
nr.20/24.02.2021. 3.Informații privind documentația de atribuire: www.primariacarcea.ro. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar din documentația de atribuire: www.primariacarcea.
ro sau la cerere, la sediul instituției sau electronic, prin e-mail.
3.2.Denumirea și datele de contact ale autorității contractante
de la care se poate obține un exemplar din documentația de
atribuire: Primăria Comunei Cârcea, str.Aeroportului, nr.45,
jud.Dolj. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea
documentației: Nu este cazul. 3.4.Data limită pentru solicitarea
clarificărilor: 05.04.2021, ora 12.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data limită de depunere a ofertelor: 12.04.2021, ora
12.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria
Comunei Cârcea, str.Aeroportului, nr.45, comuna Cârcea,
județul Dolj, Registratură. 4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5.Data și locul la
care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:
13.04.2021, ora 14.00, Primăria Comunei Cârcea, str.Aeroportului, nr.45, județul Dolj. 6.Instanța competentă în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția
de Contencios Administrativ a Tribunalului Dolj, Craiova, str.
Brestei, nr.12, județul Dolj, telefon: 0251/418.612, fax:
0251.419.851, e-mail:tr-dolj@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instanțele abilitate, în vederea publicării:
17.03.2021.

PIERDERI
l Pierdut atestat taxi pe numele Cimpoerița Cristian
Lucian, eliberat de ARR Dolj. Se declară nul.
l Pierdut Act de concesiune nr.19/1984, pe numele Stavila
Mihai. Îl declar nul.
l Pierdut contract de vânzare-cumpărare
nr.3789/7707/14.12.21994 şi procesul verbal cu acelaşi număr,
încheiate între TITAN A.L SA şi Chiriac Elena.
l Pierdut card avocat pe numele Oprea Cosmin Ionuț. Îl
declar nul.
l Pierdut certficate constatatoare nr.2906/06.02.2018 și
nr.20490/08.09.2016.
l SC Augsburg International Impex SRL Bucureşti, CUI:
RO7904419 declară pierdut chitanţier seria 2015 de la nr.
8138351 la nr. 8138400, chitanţe completate de la nr. 8138351
la nr. 8138399, iar chitanţa nr. 8138400 este necompletată şi
se declară nulă.
l Societatea Agrohelios SRL, CUI 14796719, reclaram
pierdute declaratia de instalare si numarul de ordine ANAF
aferente aparatului de marcat electronic fiscal model Partner
200, seria PI2000015160. Le declaram nule.
l S-a pierdut Certificat de Inregistrare emis de Oficiul
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti al
societatii PRO VITACONS S.R.L, cu sediul social in Bucuresti ,sectorul 4 B-dul Tineretului,Nr1,Bl.1,Sc. A,Et 7Ap.21,
Numar de ordine in Registrul Comertului
J40/16873/11.12.2003, Cod unic de inregistrare 15985554 din
data de 09.04.2008. Il declaram nul.

