
ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Edatransnet SRL, CUI 41903774, angajează conducători 
auto transport rutier de marfă. Cerințe: permis cat.E, limba 
engleză ș i  experiență minim 2 ani .  Relaț i i  la 
tel.090.541.380.41.41.

l Ela Sweet Art S.R.L. angajează 1 (unu) post de ospătar 
(chelner) (COR 513102), pentru locația din București, sector 
3. Programări interviu la telefon 0769.976.163. Candidații 
trebuie să se prezinte la interviu cu CV.

l Retim Ecologic Service SA cu sediul în Mun.Timișoara, Str.
Lazăr Gheorghe, nr.24, SAD 31-33, clădirea Fructus Plaza, Et.4, 
Jud.Timiș, angajează lucrător pentru salubrizare (4-muncitori 
necalificați). CV-urile se pot depune la sediul firmei până la data 
de 23.04.2021. Informații la telefon  0374.885.692.

l Asociația Club Sportiv Vertical Spirit, cu sediul social în 
Municipiul București, Str.Liviu Rebreanu, nr.15, bl.N3, sc.1, 
et.8, ap.191, sector 3, cu număr de identificare în Registrul 
Sportiv  B/A2/00185/2010, CIF: 25511353, angajează: secretar 
administrativ cod COR-334301 -2 posturi. Pentru CV, la 
adresa de e-mail andreea@verticalspirit.ro

l Apside Project Management&Consultancy S.R.L. anga-
jează muncitor necalificat la asamblarea, montarea 
pieselor cod COR 932906 (Studii generale) -15 posturi, rog CV 
la adresa de e-mail: personal@supratherm.com.

l Escomobil Style Din Iasi ,Angajeaza Muncitori Necalificati 
In Constructii Cu O Experienta In Domeniu De Min 2 Ani Si 
Cunoscatori De Limba Rusa Deoarece Avem Contracte In 
Ucraina Si Republica Moldova. Anuntul Este Valabil Pana Pe 
Data De 24 Aprilie.Relatii La Telefon 0749828410 Phone: 
0749828410

l S.C. Patiseria Nadine&Celine SRL  cu sediul in  Chisineu 
Cris str. Infratirii, nr. 50 , jud.Arad, angajeaza 1 Lucrator 
bucatarie (spalator vase mari) COD COR 941201. Cerinte: 
studii 8 clase ,cunoasterea bucatariei sarbesti ( prajitura 
burek). CV-urile se depun la adresa de email ; zmutavschi@
gmail.com  , pana la data de 23.04.2021. Selectia candidatilor 
va avea loc in data de 24.04.2021. Info tel; 0745330061.

l Asociația Comunelor de Munte- Munții Apuseni- Alba 
organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual 
vacant: a)1 post de auditor intern, grad profesional asistent, la 
Compartimentului de audit public intern din cadrul Asociația 
Comunelor de Munte- Munții Apuseni- Alba- perioadă nede-
terminată. Data limită de depunere a dosarelor de avizare/
participare la concurs: 18.05.2021, ora 16:00, la Sediul Asocia-
ției Comunelor de Munte- Munții Apuseni- Alba, Primăria 
comunei Bucium, județul Alba, str. Principală, nr.25. Relații la 
tel.0769.226.585.

l Oficiul Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării 
Banilor organizează concurs, pentru ocuparea următoarelor 
posturi contractuale, în conformitate cu Regulamentul-cadru 
aprobat prin H.G. nr.286/2011, cu modificările și completările 
ulterioare: 1.Denumirea postului -asistent analist -6 posturi 
vacante contractuale pe perioadă nedeterminată. 2.Nivel 
studii: medii (cu diplomă de bacalureat). 3.Vechime în muncă: 
minimum 4 ani în funcţii auxiliare juridice, economice sau 
administrative. 4.Data, ora și locul desfășurării concursului: 
Proba scrisă: 26.04.2021, orele 10:00; Interviul/Proba practică: 
04.05.2021, orele 10:00. Locație: la sediul instituţiei din Bucu-
rești, str.Ion Florescu, nr.1, sector 3. 5.Data limită până la care 
candidaţii pot depune dosarul de concurs este 16.04.2021. 6.
Detalii privind condițiile generale, dosarul de concurs, calen-
darul de desfășurare și bibliografia de concurs, sunt disponi-
bile accesând pagina de internet a ONPCSB. 7.Relaţii 
suplimentare se pot obţine de la persoana care asigură secre-
tariatul comisiei de concurs -telefon 021/315.52.07, 
021/315.52.80 și de pe pagina de internet a instituţiei.

l Comuna Grebănu, cu sediul în comuna Grebănu, județul 
Buzău, organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor 

contractuale vacante de: -muncitor calificat, treapta 2 (condu-
cător de mașini și utilaje terasiere, mecanic buldo excavator) 
-1 post; -muncitor calificat, treapta 2 (șofer) -1 post; -muncitor 
calificat, treapta  2 (lucrător pentru drumuri) -3 posturi, 
conform HG nr.286 din 23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 18 mai 2021, ora 10:30; -Proba 
interviu în data de 24 mai 2021, ora 10:30. Pentru participarea 
la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: 1.Studii medii sau generale. 2.Condiții de vechime 
minimum 1 an. 3.Pentru postul de post muncitor calificat, 
treapta 2 (conducător de mașini și utilaje terasiere, mecanic 
buldo excavator) este necesar permis de conducere categoria 
B și calificare în domeniu. 4.Pentru postul de muncitor cali-
ficat, treapta 2 (șofer) este necesar permis de conducere cate-
goria B. Candidații vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Grebănu, județul Buzău. Relații 
suplimentare la sediul Primăriei Comunei Grebănu, persoană 
de contact -Arghir Gheorghe, telefon 0238/778.714, fax 
0238/778.970, e-mail: priamaria@grebanu.ro sau resurse.
umane@grebanu.ro.

l Primăria Orașului Videle organizează la sediul său din str. 
Republicii, nr. 2 în data de 18.05.2021, ora 10.00 -proba scrisă, 
respectiv 21.05.2021, ora 12.00 -proba interviu, concurs pentru 
ocuparea postului vacant de referent, treapta I din cadrul 
Compartimentului Protecția Mediului. Condițiile necesare 
ocupării unui post de natură contractuală vacant sau temporar 
vacant sunt prevăzute la art. 3 din HGR 286/2011, cu modifică-
rile și completările ulterioare. Condițiile specifice de înscriere și 
participare la concurs pentru ocuparea postului vacant mai sus 
menționat sunt următoarele: -absolvent de studii medii absol-
vite cu diplomă de bacalaureat; -vechime în specialitatea nece-
sară: 7 ani. Dosarele de participare la concurs se pot depune la 
secretariatul comisiei de concurs -Direcția Resurse Umane, 
Salarizare, Informatică, Autorizări Taximetrie și Comerț, 
Problemele Romilor și Parc Auto din cadrul Primăriei Orașului 
Videle, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anun-
țului și vor conține, în mod obligatoriu, documentele prevăzute 
la art. 6 alin. (1) din Regulamentul cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a 
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, aprobat de Hotărârea 
Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulteri-
oare. Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de 
concurs: sediul Primăriei Orașului Videle, str. Republicii, nr. 2, 
oraș Videle, județul Teleorman, telefon: 0247/453017 interior 
106, fax: 0247/453015, e-mail: primariavidele@yahoo.com, 
persoana de contact: Vochin Nicoleta -inspector. Informații 
suplimentare referitoare la organizarea și desfășurarea concur-
sului se afișează la sediul și pe pagina de internet a instituției - 
www.primariavidele.ro.

l Anunţ privind ocuparea prin promovare pe perioadă nede-
terminată a unei funcţii contractuale de conducere vacantă de 
șef birou, gradul II, la Biroul Managementul proiectelor, 
Programe, Dezvoltare, Eficiență energetică din cadrul Apara-
tului de specialitate al Primarului Orașului Horezu. În confor-
mitate cu prevederile art.II din Legea nr.203/2020 pentru 
modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele 
măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei 
de COVID-19, prevederile, precum și a prevederilor art.7 din 
Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespun-
zător funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, 
Primăria Orașului Horezu, cu sediul în orașul Horezu, str.1 
Decembrie, nr.7 organizează concurs pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a unei funcţii contractuale de condu-
cere  vacantă, de Șef birou, gradul II la Biroul Managementul 
proiectelor, programe, dezvoltare, eficiență energetică din 
cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Orașului 
Horezu astfel: Data și locul desfășurării concursului: -selecția 
dosarelor 10.05.2021; -proba scrisă se organizează la Centrul 

Național de Informare și Promovare Turistică Horezu, în data 
de 20.05.2021, ora 10.00; -dosarele de înscriere se pot depune 
la sediul instituţiei, biroul nr.5, Contabilitate, Buget, în peri-
oada 22.04.2021-07.05.2021, ora 14.00. Rezultatele selecției 
dosarelor se va afișa la avizierul din cadrul Primăriei Orașului 
Horezu în data de 10.05.2021. Condiţii de participare la 
concurs: -Șef birou, gradul II; -Nr.posturi: 1; -Nivel studii: 
Studii superioare, absolvite cu diplomă de licență; -Vechime: 
Minim 9 ani vechime în specialiatatea studiilor necesare 
exercitării funcției contractuale de conducere. Acte necesare 
înscrierii la concurs -conform art.6 din Hotărârea Guvernului 
nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Calen-
darul concursului: -Depunerea dosarelor: 22.04.2021-
07.05.2021; -Selecţia dosarelor:10.05.2021; -Proba scrisă: 
20.05.2021, ora 10:00; -Depunere contestaţii proba scrisă: 
21.05.2021; -Afișarea rezultatelor după contestaţii proba 
scrisă: 21.05.2021; -Interviul: 24.05.2021, ora 10:00; -Depunere 
contestaţii proba interviu: 25.05.2021; -Afișarea rezultatelor 
după contestaţii proba interviu: 25.05.2021; -Rezultatul final 
al concursului: 26.05.2021. Relaţii suplimentare la telefon 
0250/860.190 /int.104, Biroul nr.5, Resurse umane. Persoană 
de contact: cons.sup. Tănasie Nicoleta Valentina.

PRESTĂRI SERVICII
l Servicii Alpinism Utilitar în Arboristică (toaletări arbori) și 
Publicitate. 0760.388.484.

VÂNZĂRI DIVERSE
l Mărin Cornea vinde URGENT mobilă sculptată, la jumă-
tate de preț! Canapea, Masă 12 persoane, Masă rotundă, 
Cuier, Comodă bar, Bibliotecă plasmă, Birou, Ceas cu meca-
nism, Dulap. 0760.286.661.

CITAțII
l Varwijk Harm Emco Lammert este chemat la Judecătoria 
Craiova la data de 25 mai 2021, în dosarul nr.16537/215/2019*.

l Numitul Tiron Gelu Robert, în calitate de intimat, este 
chemat în data de 31.05.2021, ora 10:00, Complet Civ. A12, 
Sala S.VI, et.IV, Tribunalul Iași, dosar nr.18455/245/2019, în 
proces cu Unguru (Camara) Elena Roxana.

l Sahin Nusret este citat în calitate de pârât în dosarul civil 
nr.58/254/2019 la Judecătoria Mangalia pentru divorț- partaj, 
bunuri comune, la data de 04.05.2021, ora 09.00, reclamantă 
Sahin Ancuța Florentina.

l Parohia Urzicuța, cu sediul în Comuna Urzicuța, Jud.Dolj, 
având CIF: 10397723, cheamă în judecată  Comuna Urzicuța 
prin Primar, în Dosarul nr.1383/183/2021, pe rol la Judecă-
toria Băilești, având ca obiect constatarea dreptului de propri-
etate prin uzucapiciune de 30 ani asupra bisericii, cloponiței, 
magaziei, troiței și terenului aferent, precum și asupra cimiti-
rului parohial, toate situate în Comuna Urzicuța, Jud.Dolj.

l Numita Popescu Speranta, cu ultimul domiciliu cunoscut in 
Austria, Graz , Cod 8020, Lazarettgasse, Nr15/11/6, este 

citata la Judecatoria Tg-Jiu, in calitate de parata in dosarul 
9074/318/2020, in ziua de 29,03.2021, completul C25, ora 9:20, 
in prec de divort cu reclamantul Popescu Dumitru. 

l Se citează pârâta Ciucă Neluța - Cornelia, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în com. Motru, sat Breșnița Motru, jud. Mehe-
dinți, la Judecătoria Petroșani în dosarul civil nr. 1821 / 278/ 
2021, la data de 26.04.2021, ora 12.30, în proces cu reclamanta  
Ciucă Ileana Lucreția   având ca obiect: delegarea autorității 
părintești.

l România Judecătoria Oravița Județul Caraș-Severin, 
Dosar nr.1997/273/2020. SOMAȚIE emisă în teineiul încheierii 
de ședință din data de 25 februarie 2021. Prin cererea înregis-
trată pe rolul Judecătoriei Oravița, sub nr. 1997/273/2020, 
posesoarea Țeicu Panfil-Paulina având domiciliul în Oravița, 
str. Zona-Gării, B1.D8, et.2, ap.5, jud. Caraș-Severin, a 
invocat dobândirea prin uzucapiune a dreptului de proprie-
tate asupra imobilului înscris în 32235 Ciclova Română (nr. 
CF vechi 1004 Ilidia) nr. top 66/a casa ncc 481 de 240 mp, cu 
privire la cotele părți de 8/20 și 9/20 din imobil, având ca 
proprietari pe numita Tătaru Vasilica, decedată la 17.06.1965 
și Paraschev Radulea decedată la 07.11.1986. Toți cei intere-
sați sunt somați să formuleze opoziție, cu precizarea că, în caz 
contrar, se va trece la judecarea cererii în termen de 30 de zile 
de la emiterea celei din urmă publicații. Președinte -Popuți 
Lucian Mihai; Grefier -Sporea Serafina Marioara.

l România Judecătoria Oravița Județul Caraș-Severn, Dosar 
nr. 1996/273/2020. Somație emisă în temeiul încheierii de 

ședinșă din data de 25 februarie 2021. Prin cererea înregis-
trată pe rolul Judecătoriei Oravița, sub nr. 1996/273/2020, 
posesoarea Drăgilă Ana având domiciliul în POTOC nr.12, 
jud. Caraș-Severin, a invocat dobândirea prin uzucapiune a 
dreptului de proprietate asupra imobilului înscris în C.F.31897 
Sasca Montană (Nr.CF vechi 91 Potoc), nr.top 93 casa ncc 76 
de 1.439 m.p., având ca proprietari pe munitul Toc Simion, 
decedat la 09.01.1943. Toți cei interesați sunt somați să formu-
leze opoziție, cu precizarea că, în caz contrar, se va trece la 
judecarea cererii în termen de 30 de zile de la emiterea celei 
din urmă publicatii. Președinte -Poputi Lucian Mihai; Grefier 
-Sporea Serafina Marioara.

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

l Titularul proiectului SC Eurobusiness Group anunță 
publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul „denumirea acestuia” 
Extindere Hala Existenta, Fabrica De Ambalaje, Autorizat 
CU A.C. NR. 203/07.07.2017 SI A.C. NR. 250/14.06.2016 
Anexe Aferente, Imprejmuire Si Reclama Luminoasa propus 
a fi amplasat în Strada Industriei Nr. 21, Popesti - Leordeni. 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la 
sediul autorității competente pentru protecția mediului din 
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ANAF - DGRFP Braºov. Administraþia 

Judeþeanã a Finanþelor Publice Braºov, 

în calitate de reclamant - apelant, 

citeazã pentru data de 5 mai 2021, ora 

10:30, sala civil, la Curtea de Apel 

Braºov, pe pârâtul - intimat Societatea 

FUTURE REAL ESTATE LIMITED, cu 

sediul în Londra, 20 - 22 Wenlock Road, 

England, N1 7GU, în dosarul nr. 

682/62/2018/a1, având ca obiect apel 

atragerea rãspunderii pentru intrarea în 

insolvenþã (art. 169 Legea 85/2014).



București, Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, în zilele de 
luni-vineri, între orele 09:00-13:00 Observațiile publicului se 
primesc zilnic la sediul Agenției pentru protecția mediului 
Ilfov. phone: 0758109812 

l Primăria Manasia solicită de la Sistemul de Gospodărire a 
Apelor Ialomita , aviz de gospodărire a apelor pentru lucrarea 
,, Actualizare Plan Urbanistic  General și RLU Comuna 
Manasia, județul Ialomița. Această solicitare de aviz este 
conformă cu prevederile Legii apelor 107/1995, cu modifică-
rile și completările ulterioare . Persoanele care doresc să 
obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea 
avizului de Gospodărire a Apelor pot contacta solicitantul de 
aviz la sediul Primăriei din Comuna Manasia, strada Biserica 
Veche nr. 1 , email : primmanasia@gmail.com. Persoanele care 
doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot 
adresa solicitantului după data apariției anunțului în ziar în 
termen de 15 zile.

l ANEXA Nr.5.G-la Legea nr.292/2019. Anunț public privind 
depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu. WILL-
BROOK Construct S.R.L. anunță publicul interesat asupra:-
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul:Construire ansamblu de hale cu functiunea de 
depozitare logistica, servicii si mica productie nepoluanta, 
spatii tehnice, anexe, cabine poarta, spatiu camere pompe si 
bazine rezerve de apa, totem, semnalistica fatade, post trans-
formare, bazin retentie, amenajari exterioare, drumuri de 
incinta, retele, accese auto in incinta, imprejmuire teren, 
bransamente la utilitati si alipire terenuri, propus a fi 
amplasat în:Jud.Ilfov-comuna Ștefăneștii de Jos, T47,41; 
P348,348,lot.1, A348/1; nr.cad.5444,54545,54546,53172,53578
,53580. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate 
la:sediul Agentiei pentru Protectia Mediului.Ilfov din Bucu-
resti, str.Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6 și la sediul:Willbrook 
Construct S.R.L., București, sector 1, Șoseaua București–
Ploiești nr.172-176, Cladirea.A, Intrarea.A1, etaj 1, Biroul nr.2, 
în zilele de luni pana vineri, între orele:9-13. Observațiile 
publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia 
Mediului.Ilfov.

l Lichidatorul judiciar Dinu, Urse Si Asociatii SPRL notifica 
creditorii cu privire la deschiderea procedurii falimentului 
prin procedura generala prevazuta de Legea nr. 85/2014 impo-
triva debitoarei SC Ivamod SRL cu sediul in Ploiesti, Str. 
Republicii nr.167, bl. 27C, ap.13, judetul Prahova, 
J29/3482/1994, CUI 6760773, in dosarul 4567/105/2020 aflat 
pe rolul Tribunalului Prahova, Sectia a II-a Civila de Conten-
cios Administrativ si Fiscal. Termenul limita pentru inregis-
trarea creantelor nascute dupa data deschiderii procedurii 
generale a insolventei este 17.05.2021. Termenul de verificare 
a creantelor, de intocmire, afisare si comunicare a tabelului 
suplimentar de creante - 17.06.2021, termenul de depunere a 
contestatiilor este de 7 zile de la publicarea tabelului supli-
mentar in BPI, termenul de intocmire a tabelului definitiv 
consolidat - 19.07.2021. Urmatorul termen de judecata a fost 
fixat pentru data de 02.06.2021. Pentru relatii: 021.318.74.25.

l Anunţ public privind decizia etapei de încadrare: OMV 
PETROM SA anunţă publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: 
„Lucrări de curăţare, remediere a solului și reconstrucţia 
ecologică a amplasamentului Depozit Ghelinţa, jud. Covasna” 
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamen-
tează pot fi consultate la sediul APM Covasna, din Sfântu 
Gheorghe, bd. Gen. Grigore Bălan nr. 10, în zilele de luni-vi-
neri, între orele: 08:00 - 14:00, precum și la următoarea adresă 
de internet http://apmcv.anpm.ro. Publicul interesat poate 
înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare 
în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

ADUNĂRI GENERALE
Nr.206/21.04.2021. Data raportului: 21.04.2021. Denumire 
emitent: MINDO SA Dorohoi. Sediul social: Dorohoi, str.
Herţa, nr.45. Nr. tel/fax: 0231.610.210/0231.610.211. Numărul 
și data înregistrării la ORC: J07/125/1991. Cod unic de înre-
gistrare fiscală: 622003. Capital social subscris și vărsat: 
3.325.474,20Lei. Număr de acțiuni emise: 33.254.742. Piaţa 
organizată pe care se tranzacţionează valori mobiliare emise: 
Piața BVB- ATS AeRO. Evidența acțiunilor: Depozitarul 
Central. Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare 
emise de emitent: acțiuni dematerializate, nominative, cu 
valoarea nominală de 0,1Lei/ acțiune. Cod LEI: 
2549003SDNHBVN5LBP56. Comunicat de presă. SC 
MINDO SA pune la dispoziția celor interesați Raportul anual 
aferent exercițiului financiar 2020, întocmit la 31.12.2020, în 
conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018, 
art.125 (2), în format electronic, pe website-ul operatorului de 
piața AeRO-BVB. Raportul anual se pune la dispoziția celor 
interesați și pe website-ul emitentului www.mindo.ro, înce-

pând cu data de 21.04.2021. Acesta poate fi obținut și pe 
suport de hârtie, la cerere, la sediul societății din Dorohoi, str.
Herța, nr.45, Jud.Botoșani, tel.0231.610.210, fax: 
0231.610.211. Director General, Ing. Serban Dragos Cazanis-
teanu.

l Consiliul de Administrație al societății GP&COMPANY 
SA, prin Președintele Consiliului de Administrație, cu sediul 
social în Timișoara, Str.Stan Vidrighin, Nr.22, în incinta 
Spumotim SA, Hala Industrială, nr.5,    înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerțului sub nr.J35/26/1991, având codul de 
identificare fiscală RO 1812502 și identificatorul unic la nivel 
european ROONRC J35/26/1991, convoacă Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor la data de 25.05.2021, ora 10:00, 
la adresa: Timișoara, Str.Stan Vidrighin, Nr.22, în incinta 
Spumotim SA, Hala Industrială, nr.5, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârșitul zilei de 
23.04.2021, cu următoarea Ordine de zi: 1.Prezentarea și 
aprobarea raportului de gestiune al consiliului de adminis-
trație pe anul 2020. 2.Descărcarea de gestiune a consiliului de 
administrație pentru exerciţiul financiar pe anul 2020. 3.
Prezentarea și aprobarea raportului auditorului financiar 
privind situaţiile financiare pe anul 2020. 4.Prezentarea și 
aprobarea situațiilor financiare pe anul 2020. 5.Aprobarea 
modului de alocare a rezultatului societății aferent anului 
2020. 6.Aprobarea prelungirii mandatului administratorilor 
societății ca urmare a expirării mandatelor. 7.Aprobarea 
programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltu-
ieli pentru anul 2021. În cazul în care cvorumul necesar nu se 
va întruni la data menţionată, Adunarea Generală Ordinară a 
Actionarilor se va ţine la data de 26.05.2021, la aceeași oră și 
în același loc, cu aceeași ordine de zi. Documentele și materia-
lele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea 
de zi a adunării pot fi obţinute de la sediul societăţii. Acţio-
narii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanţi, 
în baza unei procuri speciale, conform dispoziţiilor legale. 

l Consiliul de Administrație al Monteoru SA, cu sediul în 
localitatea Sărata-Monteoru, comuna Merei, Hotel Monteoru 
nr.292/1, etaj P, județul Buzău, înregistrată la Registrul 
Comerțului Buzău sub nr. J10/2077/1991, CUI:RO1174552, 
prin Președinte, dna. Miliță Mădălina-Elena, în temeiul Legii 
nr.31/1990 a societăților, republicată și actualizată, și a dispo-
zițiilor Actului Constitutiv al Monteoru SA, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Monteoru SA, 
pentru data de 25.05.2021, ora 11:00, la sediul societății din 
localitatea Sărata Monteoru, comuna Merei, Hotel Monteoru 
nr.292/1, etaj P, județul Buzău, cu următoarea ordine de zi: 1)
Prezentarea, discutarea și aprobarea raportului administrato-
rilor privind activitatea societății pentru anul financiar 2020; 
2)Prezentarea, discutarea și aprobarea raportului comisiei de 
cenzori privind rezultatele economice-financiare și contul de 
profit și pierdere pentru anul financiar 2020; 3)Prezentarea, 
discutarea și aprobarea bilanțului contabil cu toate anexele, a 
contului de profit și pierdere, aferente exercițiului financiar al 
anului 2020; 4)Descărcarea de gestiune a administratorilor 
pentru exercițiul financiar al anului 2020; 5)Aprobarea buge-
tului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate al 
Monteoru SA pentru anul 2021. Începând cu data publicării 
convocării vor fi puse la dispoziția acționarilor documentele 
aferente subiectelor de pe ordinea de zi, în format fizic la 
registratura societății de la sediul social al acesteia în zilele 
lucrătoare între orele 10:00-12:00. În cazul neîntrunirii condi-
țiilor de cvorum, Adunarea Generală Ordinară a acționarilor 
Monteoru SA, se va ține la data de 26.05.2021, în același loc și 
la aceeași oră. La lucrările ședinței Adunării Generale Ordi-
nare a Acționarilor sunt invitați să participe și cenzorii socie-
tății. Materialele necesare participării la Adunarea Generală 
Ordinară se află la dispoziția acționarilor la sediul societății. 
Acționarii pot participa la adunare personal sau prin repre-
zentanți în conformitate cu prevederile actului constitutiv al 
societății.

l Consiliul de administraţie al Transalutus SA, înregistrată la 
registrul comerţului sub nr.J34/26/1991, având CUI:1389241, 
reprezentat prin Dinu Floricel-Cristian, în calitate de preșe-
dinte al consiliului de administraţie, în conformitate cu 
dispoziţiile art.117 din Lg. 31/1990 R  cu modificările și 
completările ulterioare, convoacă  Adunarea Generală Ordi-
nară a Acționarilor pentru data de 25.05.2021, ora 11:00 și 
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data 
de 25.05.2021, ora 12.00. AGOA și AGEA vor avea loc la 
sediul societăţii din Mun. Turnu Măgurele, str. Stadionului, 
nr.10, jud.Teleorman. În cazul neîndeplinirii condiţiilor legale 
de validitate stabilite de Actul Constitutiv, Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acționarilor va fi reprogramată pentru data 
de 26.05.2021, ora 11:00, în același loc și cu aceeași ordine de 
zi, iar Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va fi 
reprogramata pentru data de 26.05.2021, ora 12:00, în același 
loc și cu aceeași ordine de zi. La AGOA și AGEA sunt îndrep-
tățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul 
zilei de  04.05.2021, stabilită ca data de referință. Ordine de zi 

Adunarea Generală Ordinară: 1.Aprobarea Raportului admi-
nistratorilor, bilanţului și contului de profit și pierderi, 
aferente anului 2020; 2.Aprobarea descărcării de gestiune a 
membrilor consiliului de administraţie al TRANSALUTUS 
SA pentru anul 2020; 3.Aprobarea raportului comisiei de 
cenzori privind bilanţul contabil pe anul 2020; 4.Aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021; 5.Manda-
tarea domnului Dinu Floricel Cristian pentru efectuarea 
demersurilor privind înregistrarea hotărârii adunării generale 
ordinară a acţionarilor la registrul comerţului și publicarea în 
Monitorul Oficial al României, partea a IV-a. Ordinea de zi 
Adunarea Generală Extraordinară: 1.Aprobarea modificării 
formei de administrare de la Consiliu de administraţie la 
Administrator unic si actualizarea actului constitutiv; 2.Apro-
barea revocării membrilor consiliului de administraţie; 3. 
Aprobarea alegerea unui administrator unic; 4.Aprobarea 
nivelului remuneraţiei și garanţiei, pentru administratorul 
unic; 5.Mandatarea domnului Dinu Floricel Cristian pentru 
efectuarea demersurilor privind înregistrarea hotărârii 
adunării generale Extraordinară a acţionarilor la registrul 
comerţului și publicarea în Monitorul Oficial al României, 
partea a IV-a. Conform art.117 (6) din LSC, lista cuprinzând 
informaţii cu privire la administratorul unic, localitatea de 
domiciliu, calificarea profesională, se află la dispoziţia acţio-
narilor putând fi consultată și completată înainte de adunarea 
generală extraordinară a acţionarilor, la sediul societăţii. 
Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii. 

l Convocator: Administratorul unic al ASTAR S.A., cu sediul 
in Cluj- Napoca, str. Somesului nr.5-7, jud. Cluj, J12/60/1991, 

CUI 199052, in temeiul art.117 din Legea 31/1990 republicata, 
convoaca data de 24.05.2021, ora 17ºº Adunarea Generala 
Ordinara a actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor la 
data de referinta 21.05.2021. In situatia in care nu se va 
intruni cvorumul necesar la prima convocare, a doua convo-
care va avea loc la data de 25.05.2021, la aceeasi ora. Sedintele 
se vor desfasura la sediul asociatiei si vor avea urmatoarea 
ordine de zi: Adunarea generala ordinara: 1. Aprobarea bilan-
tului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2020, 
dupa ascultarea si aprobarea raportului de gestiune al admi-
nistratorilor si a raportului cenzorilor. 2. Stabilirea si reparti-
zarea dividendelor. Descarcarea de gestiune. 3. Aprobarea 
bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activi-
tate si investitii pentru anul financiar in curs. 4. Prelungirea 
mandatelor cenzorilor Ilie Ana, Aldea Tudorache Radu-Ioan, 
Mihaiasa Elena-Cristina si Radulescu Luciana-Marieta 
(membru supleant) pentru o perioada de 3 ani. 5. Ratificarea 
documentelor  intocmite si semnate de catre cenzori de la data 
expirarii mandatului si pana la prelungirea acestuia. 6. Apro-
barea si numirea persoanelor ce vor fi imputernicite sa repre-
zinte societatea in raporturile cu UNICREDIT BANK si vor 
avea drept de semnatura individuala pentru conturile deschise 
urmoatoarelor  persoane: - Tudorache Rareș, legitimat cu C.I. 
seria R.K. nr. 351823, eliberata de SPCEP S5 la data de 
28.05.2019, C.N.P. 1750625400010; Ilie Ana, legitimata cu CI 
seria IF nr. 365012, eliberată de SPCLEP Popești-Leordeni la 
17.07.2013, CNP  2790312463036; - Rădulescu Luciana-Ma-
rieta, legitimata cu C.I., seria IF, nr.377872, eliberata de 
SPCLEP Buftea la data de 24.10.2013, C.N.P. 2850312340035. 
7. Aprobarea si revocarea drepturilor de semnatura indivi-

duala acordate anterior altor persoane pentru conturile 
deschise la Unicredit Bank. Actionarii persoane juridice sunt 
invitati sa depuna la sediul societatii, pana la data de 
21.05.2021, ora 12.00 mandatul persoanelor care ii reprezinta. 
Pana la aceeasi data vor fi depuse si procurile speciale de 
reprezentare ale actionarilor personae fizice. Documentele 
referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi a adunarii 
generale ordinare, si informatii suplimentare se pot obtine 
gratuit de la sediul societatii incepand cu data de 17.05.2021 
sau la tel 0722.24.17.26. ASTAR S.A. prin administrator 
Tudorache Rares

l Convocator: Administrator unic al S.I.M.A.R. S.A., cu 
sediul in Bucuresti, B-dul Preciziei nr.1, sector 6, J40/284/1991, 
CUI 433497, in temeiul art.117 din Legea 31/1990 republicata, 
convoaca data de 24.05.2021 ora 13:00, Adunarea Generala 
Ordinara a actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor la 
data de referinta 21.05.2021. In situatia in care nu se va 
intruni cvorumul necesar la prima convocare, a doua convo-
care va avea loc la data de 25.05.2021, la aceeasi ora. Sedintele 
se vor desfasura la sediul asociatiei si vor avea urmatoarea 
ordine de zi: Adunarea generala ordinara: 1. Aprobarea bilan-
tului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2020, 
dupa ascultarea si aprobarea raportului de gestiune al admi-
nistratorilor si a raportului cenzorilor. 2. Stabilirea si reparti-
zarea dividendelor. Descarcarea de gestiune. 3. Aprobarea 
bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activi-
tate si investitii pentru anul financiar in curs. 4. Aprobarea si 
numirea persoanelor ce vor fi imputernicite sa reprezinte 
societatea in raporturile cu First Bank si vor avea drept de 
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semnatura individuala pentru conturile deschise urmoatoa-
relor  personae: - Tudorache Rareş, legitimat cu C.I. seria R.K. 
nr. 351823, eliberata de SPCEP S5 la data de 28.05.2019, 
C.N.P. 1750625400010; - Ilie Ana, legitimata cu CI seria IF nr. 
365012, eliberată de SPCLEP Popeşti-Leordeni la 17.07.2013, 
CNP  2790312463036; - Rădulescu Luciana-Marieta, legiti-
mata cu C.I., seria IF, nr.377872, eliberata de SPCLEP Buftea 
la data de 24.10.2013, C.N.P. 2850312340035.5. Aprobarea si 
revocarea drepturilor de semnatura individuala acordate 
anterior altor persoane pentru conturile deschise la FIRST 
BANK. Actionarii persoane juridice sunt invitati sa depuna la 
sediul societatii, pana la data de 21.05.2021, ora 12:00 
mandatul persoanelor care ii reprezinta. Pana la aceeasi data 
vor fi depuse si procurile speciale de reprezentare ale actiona-
rilor personae fizice. Documentele referitoare la problemele 
inscrise pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare, si 
informatii suplimentare se pot obtine gratuit de la sediul 
societatii incepand cu data de 17.05.2021 sau la tel 
0722.24.17.26. S.I.M.A.R.  S.A., prin administrator unic

l Convocator. Societatea Eastern European Consultant 
S.R.L., cu sediul in: Bucuresti, str.Cristian Popisteanu nr.2-4, 
etaj.2, birou.4, sector 1, inregistrata la:Registrul Comertului 
sub nr.J40/20489/1993, avand C.U.I.4627410, prin reprezen-
tant:Dranga Doina, in calitate de administrator unic al Socie-
tatii Centrul de Afaceri Romania S.A, persoana juridica 
romana cu sediul social in:Bucuresti, C.A.Rosetti nr.11, sector 
1, inregistrata la:Oficiul Registrului Comertului.Bucuresti sub 
nr.J40/19817/1994, avand C.U.I.RO.6366478. In conformitate 
cu art.117 din Legea nr.31/1990, convoaca:Adunarea Generala 
Ordinara a Actionarilor Societatii Centrul de Afaceri 
Romania S.A., pentru data de:24.05.2021, ora: 12:00, care va 
avea loc in:Bucuresti, str.Cristian Popisteanu nr.2-4, etaj.2, 
birou.4, sector 1, cu urmatoarea: Ordine de ZI:1.Prelungirea 
mandatului administratorului Societatii Centrul de Afaceri 
Romania S.A., respectiv:Eastern European Consultant S.R.L., 
pentru un nou mandat, de 1 (un)an. 2.Ratificarea tuturor 
actelor si demersurilor administratorului Societatii Centrul de 
Afaceri Romania S.A., respectiv:Eastern European Consul-
tant S.R.L., efectuate pentru Societate, in perioada de pana la 
data intrunirii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, 
care formeaza obiectul prezentului Convocator. 3.Analiza si 
aprobarea tuturor situatiilor financiare anuale aferente peri-
oadei 01.01.2020-31.12.2020, respectiv bilantul contabil la data 
de: 31.12.2020, contul de profit si pierdere la data de 
31.12.2020, date informative pentru exercitiul financiar al 
anului 2020, inventarierea generala a patrimoniului la data de 
31.12.2020, raportul de gestiune al administratorului si 
descarcarea de gestiune a administratorului, pentru exercitiul 
financiar aferent anului 2020. 4.Diverse. In cazul in care la 
prima convocare nu sunt indeplinite conditiile legale de 
cvorum, a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare a 
Actionarilor va avea loc in data de 25.05.2021, ora: 12:00, 
in:Bucuresti, str.Cristian Popisteanu nr.2-4, etaj.2, birou 4, 
sector 1, ordinea de zi a acesteia ramanand nemodificata. In 
conformitate cu dispozitiile art.123 alin.2 din Legea 
nr.31/1990, data de referinta pentru actionarii societatii este 
14.05.2021. Actionarii persoane juridice pot fi reprezentati 
prin reprezentantii lor legali care, la randul acestora, pot da 
altor persoane imputerniciri pentru Adunarea Generala Ordi-
nara a Actionarilor Societatii Centrul de Afaceri Romania 
S.A., iar acestea vor fi depuse in original la sediul Societatii cu 
48 de ore inainte de Adunare. Administrator unic, Eastern 
European Consultant S.R.L, prin reprezentant, Dranga 
Doina, Bucuresti-21.04.2021

l Convocare: Consiliului de Administraţie al S.C. 
”GIRUETA” S.A., persoană juridică română, având CIF 
477558, atribut fiscal RO şi număr de ordine la Registrul 
Comerţului J23/1589/2004, cu sediul în comuna Jilava, Şos. 
Giurgiului nr.3-5, Pavilon Administrativ CF 54009, et.3, biroul 
2, judeţul Ilfov, în temeiul prevederilor Actului Constitutiv al 
societăţii şi a prevederilor art. 117 din Legea 31/1990 republi-
cată, Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
societăţii pentru data de 28.05.2021, ora 10.00. Şedinţa 
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor vorA avea loc la 
sediul societăţii din comuna Jilava, Şos. Giurgiului nr.3-5, 
Pavilon Administrativ CF 54009, et.3, biroul 2, judeţul Ilfov. 
La Adunarea Generala Ordinară sunt invitaţi să participe toţi 
acţionarii aflaţi în evidenţa Registrului Acţionarilor şi Regis-
trului de Acţiuni la data de 17.05.2021. Pe ordinea de zi a 
Adunării Generale Ordinare, sunt înscrise următoarele 
probleme: 1. Prezentarea raportului Consiliului de Adminis-
traţie al societăţii pentru anul 2020; 2. Prezentarea raportului 
auditorului financiar al societăţii pentru anul 2020; 3. Discu-
tarea, aprobarea sau modificarea, după caz, a situaţiilor 
financiare anuale ale societăţii, pe baza raportului Consiliului 
de Administraţie şi ale auditorilor şi fixarea dividendului pe 
anul 2020; 4. Pronunţarea asupra gestiunii şi activităţii Consi-
liului de Administraţie al societăţii pe anul 2020, precum şi 
descărcarea de gestiune a acestuia; 5. Stabilirea bugetului de 
venituri şi cheltuieli pentru exercițiul financiar 2021; 6. Stabi-
lirea programului de activitate al societăţii pentru exerciţiul 

financiar 2021. 7. Desemnarea auditorului financiar şi fixarea 
duratei minime a contractului de audit financiar. În situaţia în 
care Adunarea Generală nu va putea delibera şi vota în mod 
valabil o a doua Adunare Generală Ordinară este convocată 
pentru ziua de 29.05.2021, la ora 10:00 în acelaşi loc şi cu 
aceeaşi ordine de zi. După publicarea convocării, acţionarii 
reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din 
capitalul social au dreptul: a)de a introduce puncte pe ordinea 
de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la 
data publicării convocării, cu condiţia ca fiecare punct să fie 
însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus 
spre adoptare de adunarea generală; şi b)de a prezenta 
proiecte de hotărâre, în termen de 15 zile de la data publicării 
convocării, pentru punctele incluse sau propuse spre a fi 
incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Aceste drepturi 
pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de 
curierat sau prin mijloace electronice). Se precizează că acţio-
narii ce vor fi împiedicaţi de anumite împrejurări să participe 
la Adunarea Generală vor putea mandata, în conformitate cu 
art.125 din Legea 31/1990 republicată, printr-o procură 
specială o terţă persoană care să participe şi să voteze în 
numele lor şi pentru ei, în Adunarea Generală, în condiţiile 
legii. Procurile speciale pot fi ridicate de la sediul societăţii 
începând cu data publicării convocării şi vor fi depuse spre 
înregistrare la secretariatul adunării până cel târziu la data de 
26.05.2021. Procurile speciale vor putea fi transmise spre 
înregistrare şi pe fax sau email în format pdf., reprezentantul 
acţionarului fiind obligat ca la data adunării generale să aibă 
asupra sa procura în original. Documentele privind proble-
mele incluse in ordinea de zi a Adunării Generale pot fi 
consultate la sediul societăţii, începând cu data publicării 
convocării. Documentele aferente şedinţelor, inclusiv propu-
nerile de hotărâre şi procurile speciale pot fi obţinute de la 
dna. Tapai Mihaela- tel. 021/4501773. Preşedintele Consiliului 
de Administraţie al S.C. GIRUETA S.A., Bogdan Mircea 
Cirjan.  

l Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară a Asoc. Sahaja 
Yoga- Romania, ce va avea loc în data de 07.05.2021, ora 9:00 
la sediul social din Str. Odei nr.30, sector 4, Bucureşti. 1. 
Prezentarea situaţiei economice a Asociaţiei Sahaja Yoga- 
Romania la data de 31.12.2020. 2. Prezentarea bilanţului 
Asoc. Sahaja Yoga- Romania la 31.12.2020. 3. Aprobarea 
bilanţului Asoc. Sahaja Yoga- Romania pe anul 2020. 4. 
Prezentarea Raportului Cenzorului la Asoc. Sahaja Yoga- 
Romania pe anul 2020. 5. Aprobarea Raportului Cenzorului 
Asoc. Sahaja Yoga- Romania pe anul 2020. 6. Reconfirmarea 
cenzorilor. Alina Istoc, Gia Glavan şi Dancu Daniela, pentru 
o perioadă de 3 ani. 7. Descărcarea de gestiune a Consiliului 
de Administraţie al Asoc. Sahaja Yoga- Romania pentru 
perioada 01.01.2020- 31.12.2020. 8. Aprobarea Hotărârii 
Adunării Generale a Asoc. Sahaja Yoga- Romania din 
07.05.2021. 9. Diverse.

l Convocator Adunare Generală a Acţionarilor Societății 
SERICO S.A.: Consiliul de Administrație al societăţii 
SERICO S.A., cu sediul în Bucureşti, Şos. Pipera 46F, sector 2, 
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/285/1991, 
C.U.I. 906 (“Societatea”), Având în vedere: •Dispozițiile Legii 
31/1990  republicată  şi modificată; •Dispozițiile Regulamen-
telor ASF/C.N.V.M., a  Legii privind piața de capital nr. 
297/2004  şi a Legii 24/2017; •Dispozițiile Actului Constitutiv 
al Societăţii; Convoacă: Adunarea Generală Ordinară a Acţi-
onarilor SERICO S.A. pentru data de 02.06.2021, începând cu 
ora 12.00 la sediul  SERICO S.A. din Bucureşti, Şos. Pipera 
46F, sector 2, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor societăţii, ţinut şi eliberat de Depozitarul Central 
S.A., la data de 18.05.2021, stabilită ca dată de referinţă; 
Ordinea de Zi pentru Adunarea Generală Ordinară este: 1. 
Aprobarea politicii de remunerare a conducerii societăţii 
(administratori şi directori) întocmită în conformitate cu 
prevederile art.92 indice 1 din Legea nr. 24/2017 privind 
emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă. 2. 
Aprobarea datei de 23.06.2021 ca „dată de înregistrare” 
pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se rasfrâng 
efectele hotărârii AGOA şi a datei de 22.06.2021 ca “ex date”. 
3. Împuternicirea dlui. Octavian Tanase– Preşedinte/ Director 
General al Societății SERICO S.A., să efectueze toate demer-
surile necesare în vederea înregistrării hotărârilor AGOA şi 
îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților 
competente, incluzând, dar fără a se limita la ORCB, ASF, 
BVB, Depozitarul Central. În vederea exercitării atribuţiilor 
sale dl. Octavian Tanase îşi poate substitui o altă persoană. În 
cazul neîndeplinirii condiţiilor de validitate/ cvorum prevă-
zute de Actul Constitutiv al societăţii pentru prima convocare, 
a doua convocare va avea loc pe data de 03.06.2021, la aceeaşi 
adresă, aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine de zi şi dată de referinţă. 
La sedinţă pot participa şi vota numai acţionarii înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor societăţii la data de 18.05.2021, stabilită 
ca dată de referinţă. La data convocării capitalul social al 
societăţii este de 3.861.140,30 lei format din 38.611.403 acţiuni 
nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0,1 lei, 
fiecare acţiune dând dreptul la un vot în Adunarea generală. 

Se aduce la cunoştiinţa acţionarilor următoarele: (1) Unul sau 
mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, 
cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul: a) de a introduce 
puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acţionarilor, cu 
condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un 
proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Gene-
rală a Acţionarilor; b) de a prezenta proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de 
zi a Adunării Generale. (2) Drepturile prevăzute la alin.(1) pot 
fi exercitate numai în scris, iar documentele vor fi depuse în 
plic închis la sediul societăţii sau transmise prin mijloace de 
curierat sau prin mijloace electronice având ataşată semnă-
tura electronică extinsă, la adresa de e-mail: info@serico.ro; 
(3) Acţionarii îşi pot exercita drepturile menţionate mai sus în 
termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului 
în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a. (4) Fiecare 
acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de 
pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acţionarilor, iar socie-
tatea va răspunde la întrebările adresate de acţionari; Întrebă-
rile vor fi depuse în plic închis la sediul societăţii sau transmise 
prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, având 
ataşată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: 
info@serico.ro, în termen de cel mult 15 zile de la data publi-
cării convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea 
a IV-a. Răspunsul la întrebări se consideră dat dacă infor-
maţia solicitată este publicată pe pagina de internet a socie-
tăţii; (5) Acţionarii pot participa personal sau pot fi 
reprezentaţi în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor, fie de 
reprezentanţii lor legali, fie de alţi reprezentanţi cărora li s-a 
acordat o împuternicire (procura) specială, în condiţiile art.92 
alin.(12) din Legea nr. 24/2017 privind piaţa de capital; (6) 
Accesul acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii 
acestora, făcută în cazul acţionarilor persoane fizice cu actul 
de identitate sau în cazul persoanelor juridice şi a acţionarilor 

persoane fizice reprezentate, cu o împuternicire (procură) 
specială dată persoanei fizice care o reprezintă; (7) Acţionarii 
pot să-şi desemneze reprezentantul şi prin mijloace electro-
nice, notificarea desemnării prin mijloace electronice putân-
du-se face la adresa de e-mail: info@serico.ro, având ataşată 
semnătura electronică extinsă; (8) Acţionarii pot să voteze 
punctele înscrise pe ordinea de zi şi prin corespondenţă, 
formularul de vot, completat şi semnat corespunzător, fiind 
trimise în plic închis la sediul societăţii, până cel mai târziu în 
data de 31.05.2021, ora 12:00; (9) Formularele de împuterni-
ciri (procuri) speciale care vor fi utilizate pentru votul prin 
reprezentare, precum şi formularele care vor fi utilizate pentru 
votul prin corespondenţă vor fi disponibile la sediul societăţii, 
în timpul zilelor lucrătoare, între orele 10:00-16:00 şi pe 
pagina de web a societăţii: www.serico.ro, începând cu data de 
28.04.2021. (10) Aceste împuterniciri (procuri) vor fi depuse în 
original la sediul societăţii cu cel puţin 48 de ore înainte de 
data fixată pentru Adunarea Generală a Acţionarilor, 
respectiv, până la data de 31.05.2021, ora 12:00. Un exemplar 
se va înmâna reprezentantului, unul va rămâne la societate iar 
cel de-al treilea exemplar va rămâne la acţionar; (11) Repre-
zentarea acţionarilor în cadrul adunării generale de către alte 
persoane decât acţionarii se poate face şi în baza unei Împu-
terniciri generale (Procuri generale) valabilă pentru o perioada 
care nu va depăşi 3 ani, permiţând reprezentantului desemnat 
să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunării gene-
rale a acţionarilor societăţii cu condiţia ca împuternicirea 
generală să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, 
unui Intermediar definit conform art.2 alin.(1) pct. 20 din 
Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. (12) Împuternicirile gene-
rale (Procurile generale) trebuie să conţină informaţiile 
prevăzute la art.202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 şi se 
depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală, 
în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul, 

sub semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale Împu-
ternicirilor generale (Procurilor generale) sunt reţinute de 
societate, făcându-se menţiune despre acestea în procesul 
verbal al adunării generale. (13) Acţionarii nu pot fi reprezen-
taţi în adunarea generală a acţionarilor, pe baza unei Împuter-
niciri generale (Procuri generale), de către o persoană care se 
află într-o situaţie de conflict de interese, în conformitate cu 
dispoziţiile art.92 alin.(15) din Legea nr. 24/2017. Documentele 
şi materialele informative precum şi proiectele de hotărâri 
vizând problemele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Gene-
rale a Acţionarilor vor fi disponibile acţionarilor la sediul 
societăţii în timpul zilelor lucrătoare, între orele 10:00-16:00 şi 
pe pagina de web a societăţii www.serico.ro, Categoria „Acţi-
onari”, Secţiunea „Materiale AGA”, începând cu data de 
28.04.2021. Prezentul convocator se va completa cu prevede-
rile legale aplicabile. Preşedinte Consiliu Administraţie Octa-
vian Tanase.

l Convocator pentru Adunarea Generală Extraordinară a 
Asociației Cluburilor Lions District 124 Romania. Subscrisa 
„Asociația Cluburilor Lions District 124 Romania” cu sediul 
în Câmpulung Muscel, str.Fundătura Gruiului, nr.2, Jud.
Argeş, având CIF9791600, legal reprezentată prin Guver-
nator, Toma Remus Mişcă, în virtutea prerogativelor conferite 
de prevederile de art.IX, secțiunea 5 şi art.X, secțiunea 4 din 
Statutul „Asociaţia Cluburilor Lions District 124 Romania”, 
a Hotărârii Cabinetului de District precum şi a dispoziţiilor 
O.G. nr.26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile rep., vă 
convoacă pentru data de 22 mai 2021, ora 13:00, la adresa: 
Timişoara, Strada Mărăşeşti, 1-3, 300086 -Hotel Timişoara, 
sala Alpha 1, în scopul desfăşurării Adunării Generale Extra-
ordinare a Asociaţiei, care va fi statutar constituită prin 
prezența fizică precum şi participarea delegaților cluburilor 
prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la 
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22.04.2021
Anunț privind relansarea unei proceduri de achiziție de echipamente tehnologice, echipamente IT și software

Coskunoz MA SRL anunță relansarea unei proceduri de achiziție (Achiziția 8 – reluare 4 loturi) de echipamente tehnologice, 
echipamente IT și software, cu loturi multiple, pentru proiectul ”Înființarea unei unități noi de producție de componente auto în 
vederea dezvoltării societății Coskunoz MA SRL”, după cum urmează:

- Lot 1 – Soft metrologie – gestiune mijloace de control
- Lot 3 – Instalație exhaustare atelier Asamblare Sudura

Lot 4 – Mașinării/echipamente asigurare întreținere (Mașină de găurit radiala, Mașină de frezat universală, Ferăstrău cu 
bandă dublă, Strung universal, Masina de rectificat, Polizor  dublu)

- Lot 9 – Licențe software pentru producție și logistică (tip ERP)
Documentațiile de atribuire pot fi obținute de la adresa: e-mail cmaroprocurement@cmaro.ro sau la adresa Str. Tudor Vladimirescu 
nr. 782, Municipiul Drăgășani, Județ Vâlcea. 
Data și ora limită de depunere a ofertelor:  04.05.2021 ora 12:00.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la: sediul Coskunoz MA SRL, Adresa: Str. Tudor Vladimirescu nr. 782, Municipiul 
Drăgășani, Județ Vâlcea, E-mail: cmaroprocurement@cmaro.ro, persoană de contact Ion Coman (+40790010982). 

Vă mulțumim. 
Coskunoz MA SRL

22.04.2021
Announcement regarding the relaunch of 1 procedure for the procurement of technological equipment, IT equipment and software

Coskunoz MA SRL announces the relaunch of 1 procurement procedure (Procurement 8 – relaunch 4 batches) of technological 
equipment, IT equipment and software, with multiple batches, for the project „Establishment of a new production unit for auto parts 
with a view of developing the company Coskunoz MA S.R.L.”, as follows:

- Batch 1 – Metrology software evidence
- Batch 3 – Assembly/Welding  exhaust system
- Batch 4 – Maintenance machineries (Radial drilling machine, Universal milling machine, Double mitre band saw, Universal 

Lathe, Grinding machine, Bench double grinding machine)
- Batch 9 –Software licences for production and logistics (type ERP)

The procurement documentations can be obtained from: e-mail cmaroprocurement@cmaro.ro or at the address Drăgășani, 782 
Tudor Vladimirescu Street, Vâlcea County. 
Date and time limit for submission of the offer: 04.05.2021 at 12:00.
For more information you can contact Coskunoz MA SRL, Adress: Drăgășani, 782 Tudor Vladimirescu Street, Vâlcea County, E-mail: 
cmaroprocurement@cmaro.ro, contact person: Ion Coman (+40790010982). 

Thank you. 
Coskunoz MA SRL



distanță. În cazul neîndeplinirii condițiilor legale de validitate 
stabilite de Statut, Adunarea Generală Extraordinară este 
reconvocată în data de 22 mai 2021, ora 13:30, în același loc, 
cu aceeași ordine de zi. Ordine de zi: 1.Aprobarea Raportului 
de activitate al Cabinetului Districtului în perioada 1 iulie 
2020-22 mai 2021; 2.Validarea Hotărârilor Cabinetului 
Districtului adoptate în perioada 1 iulie 2020-22 mai 2021; 
3.Alegerea Guvernatorului, Vice-Guvernatorului 1 și Vice-Gu-
vernatorului 2, conform art.IX -Secţiunea 2 din Statut, 
precum și aprobarea componenţei Cabinetului Districtului 
124 România pentru anul lionistic 2021-2022. 4.Alegerea 
cenzorului „Asociaţiei Cluburilor Lions District 124 
Romania”. 5.Ratificarea Rezoluției pentru constituirea unei 
fundații cu scop caritabil cu unic fondator „Asociaţia Clubu-
rilor Lions District 124 Romania”. 6.Aprobarea Statutului 
Fundației Caritabile Lions România. 7.Aprobarea constituirii 
Institutului Lions de Leadership al „Asociaţiei Cluburilor 
Lions District 124 Romania”. 8.Aprobarea cererilor de 
adeziune formulate de către cluburile constituite în Asociații 
pentru a dobândi calitatea de membru în cadrul „Asociaţiei 
Cluburilor Lions District 124 Romania”, conform Art.III, 
secțiunea 2 din Statut. 9.Aprobarea modificării Statutului 
„Asociaţiei Cluburilor Lions District 124 Romania” cu finali-
tatea de a insera hotărârile adoptate. 10.Aprobarea manda-
tării persoanei și/sau persoanelor fizice pentru a semna în 
numele și pentru Asociatia Cluburilor Lions District 124 
Romania precum și a efectua toate demersurile juridice nece-
sare înregistrării modificării Statutului, inclusiv în fața Jude-
cătoriei Câmpulung. 11.Diverse.

LICITAȚII
l Erata: Consortiul SGB Insolvency Consult SPRL -Dinu, 
Urse Și Asociații SPRL -prin Dinu, Urse Si Asociatii SPRL, in 
calitate de lichidator judiciar al debitoarei ZIVA LOHN SRL, 
publicam prezenta erata cu privire la anuntul publicat in 
Jurnalul National din data de 20.04.2021 cu privire la 
vanzarea imobilului din Calarasi, str. Grivita, nr.96, in sensul 
ca, pentru licitatiile organizate in datele de 28.04.2021 si 
04.05.2021, la ora 15:00, pretul de pornire este de 55.658,40 
Euro (exclusiv TVA), reprezentand o scadere de 40% pretul 
evaluat de 92.764 euro (exclusiv TVA)”.

l Meandros Shipping & Trading SRL prin lichidator judiciar 
BFJ Consulting Group SPRL, in dosar 14365/118/2011 valo-
rifica prin licitaţie publica teren intravilan 260.588mp situat în 
Giurgiu, Careul Platforma Chimică nr.3, șoș. Sloboziei Km.4, 
începând de la prețul de 1.043.000 EURO (exclusiv TVA). 
Licitaţia va avea loc în data de în data de 12.05.2021, ora 
17:00, cu repetare în data de 19.05.2021, ora 17:00, cu repetare 
în data 26.05.2021 ora 17:00, cu repetare în data 02.06.2021 
ora 17:00, cu repetare în data 09.06.2021 ora 17:00, la sediul 
lichidatorului judiciar din str. Negoiu nr.8, bl. D14, sc.2, et.2, 
ap.30, sector 3 București. Informații suplimentare: office@bfj.
ro, www.licitatii-insolventa.ro. 

l Anunt.  Electrocentrale București S.A. societate în reorga-
nizare, cu sediul în:București, Splaiul Independenței, nr.227, 
sector 6, organizează:ședinţa de licitaţie publică deschisă/cu 
strigare în data de:28.04.2021, ora:10, pentru închirierea pe o 
perioadă de 1.an, cu posibilitate de prelungire cu perioade de 
1.an, a unui teren in suprafata de: 2500mp sau partial intre 
2000 si 2499mp (detaliat pe:https://elcen.ro). În caz de neadju-
decare la  ședința de licitație din 28.04.2021 ora: 10, licitația se 
va relua din 7 zile în 7 zile, până la adjudecare de maxim 4 ori. 
Caietul de sarcini în valoare de 100.lei (inclusiv TVA), se 
achită prin numerar, la caseria de la sediul unităţii.  Orice 
relaţii suplimentare, se pot obține la telefon:021.275.12.25, 
zilnic, între orele:10-14:00. 

l Optim Trans SA prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL 
scoate la vânzare prin licitaţie urmatoarele bunuri: autobuz 
Scania L113 pornind de la pretul de 11.244,45 lei+TVA si 
autobuz Renault R332A pornind de la pretul de 6.533 
lei+TVA. Persoanele interesate vor cumpăra caietul de prezen-
tare de la lichidatorul judiciar in suma de 800 lei fara TVA și 
vor depune documentele de participare la licitaţie cu cel putin 
o zi înainte de data licitaţiei, pana la ora 15:00. Licitaţia va 
avea loc în 06.05.2021, ora 11:00 la sediul lichidatorului, str. 
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 
519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în datele 
de 13.05.2021 si 20.05.2021 la aceeași oră, în același loc.

l S.C. FLASIM COM S.R.L, prin lichidator judiciar C.I.I 
Rusu Ciprian Marian, cu sediul in Ploiesti, str.Valeni, nr.65, 
judetul Prahova scoate la vanzare prin licitatie publica cu 
strigare teren intravilan arabil situat in Boldesti - Scaeni, jud. 
Prahova in suprafata de 2.235 m.p. tarlaua 50, parcela A 
2572/62 la pretul de 49.764,48 lei la care se adauga cota de 
TVA conform legislatiei in vigoare. Licitatia pentru bunul 
imobil se va tine la sediul lichidatorului in data de 12.05.2021 

ora 15:00, iar in cazul in care bunul nu va fi adjudecat de la 
prima licitatie, aceasta va fi reprogramata pentru 19.05.2021, 
26.05.2021, 02.06.2021, 09.06.2021, 16.06.2021, 23.06.2021, 
30.06.2021, 21.07.2021, 28.07.2021, 04.08.2021, 11.08.2021, 
18.08.2021, 25.08.2021, 01.09.2021, 08.09.2021, 15.09.2021, 
22.09.2021, 29.09.2021, 06.10.2021, aceeasi ora si aceeasi 
locatie. Inscrierea se va efectua cu 48 de ore inainte de data 
inceperii licitatiei. Relatii suplimentare la sediul lichidatorului 
si la numerele de telefon: 0722267433, 0733723417, avciprian-
rusu@gmail.com.

l Debitorul Rodipet Courier SRL societate in faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse Si Asociatii SPRL, scoate la 
vanzare, urmatoarele  bunuri mobile: 45 de autovehicule, 
Active Evaluate: Bunuri de valorificat ca fier vechi -autovehi-
cule nefunctionale. -Pretul de pornire al licitatilor pentru 
autovehiculele apartinand debitoarei Rodipet Courier SRL 
reprezinta 100% din valoarea de piata exclusiv TVA, aratata in 
Raportul de Evaluare, respectiv 10.150 Euro Exclusiv TVA. 
-Pretul Caietului de sarcini pentru bunul mobil este de 1.000,00 
Lei exclusiv TVA. Participarea la licitatie este conditionata de: 
-consemnarea in contul nr. RO46 BREL 0002 0030 8888 0100 
deschis la Libra Internet Bank, cel mai  tarziu cu o zi inainte de 
data si ora stabilita pentru licitatie, a garantiei de 10% din 
pretul de pornire al licitatiei pentru bunurile pentru care se 
liciteaza; -achizitionarea cel mai tarziu cu o zi inainte de data si 
ora stabilita pentru licitatie a Caietului de sarcini, ce poate fi 
achitat in contul lichidatorului judiciar nr. RO43 INGB 5514 
9999 0051 3726  deschis la ING BANK - Sucursala Dorobanti 
sau in numerar la sediul acestuia din Bucuresti str. Buzesti 
nr.71, et.5, cam. 502-505, sector 1. Pentru autovehiculele apar-
tinand debitoarei Rodipet Courier SRL, prima sedinta de lici-
tatie a fost fixata in data de 06.05.2021, ora 12:00, iar daca 
bunul nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte de 
licitatii vor fi in data de 13.05.2021; 20.05.2021, 27.05.2021, 
03.06.2021; ora 12:00. Toate sedintele de licitatie se vor desfa-
sura la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti 
nr.71, et. 5, cam. 502-505, sector 1. Pentru relatii suplimentare 
sunati la 021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.

l Debitorul GS Investment SRL societate in faliment, prin 
lichidator judiciar DINU, URSE SI ASOCIATII SPRL, scoate 
la vanzare, urmatorul bun mobil: 1. Masina de spalat Tonello 
98% depreciere totala, -Pretul de pornire al licitatilor pentru 
bunul mobil apartinand debitoarei GS INVESTMENT SRL 
reprezinta 35% din valoarea de piata exclusiv TVA, aratata in 
Raportul de Evaluare, respectiv 1.171,1 Euro Exclusiv TVA. 
-Pretul Caietului de sarcini pentru bunul mobil este de 100,00 
Lei inclusiv TVA. Participarea la licitatie este conditionata de: 
-consemnarea in contul nr. RO38 BREL 0002 0024 7309 0100 
deschis la Libra Internet Bank, cel mai  tarziu cu o zi inainte de 
data si ora stabilita pentru licitatie, a garantiei de 10% din 
pretul de pornire al licitatiei pentru bunurile pentru care se 
liciteaza; -achizitionarea cel mai tarziu cu o zi inainte de data si 
ora stabilita pentru licitatie a Caietului de sarcini, ce poate fi 
achitat in contul lichidatorului judiciar nr. RO43 INGB 5514 
9999 0051 3726  deschis la Ing Bank - Sucursala Dorobanti sau 
in numerar la sediul acestuia din Bucuresti str. Buzesti nr.71, 
et.5, cam. 502-505, sector 1. Pentru bunul mobil apartinand 
debitoarei GS Investment SRL, prima sedinta de licitatie a fost 
fixata in data de 29.04.2021, ora 15:00, iar daca bunul nu se 
adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi 
in data de 06.05.2021;  13.05.2021; 20.05.2021, 27.05.2021; ora 
15:00. Toate sedintele de licitatie se vor desfasura la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti nr.71, et.5, 
cam. 502-505, sector 1. Pentru relatii suplimentare sunati la 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.

l Private Liquidation Group IPURL, cu sediul profesional 
Oradea, str. Avram Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor, CIF 
26176834, atribut fiscal RO, număr de înscriere în tabloul 
practicienilor în insolvență RFO-II-0412, în calitate de lichi-
dator judiciar al societății Agro Cold Technik SRL societate în 
faliment, in bankruptcy, en faillite - procedură ce face obiectul 
dosarului nr. 1318/111/2018, aflat pe rolul Tribunalului Bihor 
având în sediul în loc. Oradea, calea Aradului, nr.4, bl.3, sc.b, 
et.5, ap.38, jud. Bihor , CUI 35075952, număr de înregistrare 
în Registrul Comerţului J5/1579/2015, scoate la vânzare prin 
licitație publică bunurile mobile Filtru apă ANESPA, model 
ANSP - 01, serie PX220911D, 1(buc) la prețul de 1,200 lei și 
Motor 1300 / 1550 RPMP, 2(buc) la prețul de 70,00 lei. Lici-
tația va avea loc în data de 28.04.2021 ora 12:00 la sediul 
lichidatorului din Oradea, str. Avram Iancu, nr.2, ap.11, jud. 
Bihor. Participanții la licitație trebuie să consemneze, cel mai 
târziu până la începerea licitației, cel puțin 10% din prețul de 
începere a licitației pentru bunurile pentru care licitează în 
contul unic de insolvență al debitoarei deschis la Libra 
Internet Bank, cod IBAN RO60BREL0002002421240100. 
Vânzarea la licitație se va face în mod public de către lichida-
torul judiciar care va oferi bunurile spre vânzare prin 3 stri-
gări succesive. Bunurile se adjudecă celui care, după 3 strigări 

succesive, făcute la intervale de timp care să permită opțiuni 
și supralicitări, oferă prețul cel mai mare, iar atunci când 
există un singur concurent, acesta a oferit prețul de începere a 
licitației. Dacă nu se va obţine nici acest preţ, bunurile vor fi 
vândute, la același termen, la cel mai mare preţ oferit, chiar și 
atunci când la licitaţie s-a prezentat un singur ofertant. Infor-
mații suplimentare se pot obține de la lichidator: 
Tel:0359/463661 Fax:0359/463662 E-mail: office@plginsolv.ro.

l Debitorul Emiflor Prodcom SRL societate in faliment, prin 
lichidator judiciar Dinu, Urse Si Asociatii SPRL, scoate la 
vanzare: 1.Autoutilitara Fiat Doblo, an fabricatie 2006, sursa de 
energie Motorina, cilindreea 1248(cm3), pret pornire licitatie - 
950,00 Euro exclusiv TVA; -Pretul Regulamentului de licitatie 
pentru autoturism - 400,00 Lei exclusiv TVA. -Pretul de pornire 
al licitatilor pentru bunurile, apartinand Emiflor Prodcom SRL 
reprezinta 50% din valoarea de piata exclusiv TVA, aratata in 
Raportul de Evaluare. Participarea la licitatie este conditionata 
de: -consemnarea in contul nr. RO28 BREL 0002 0023 3458 
0100 deschis la Libra Internet Bank, pana la orele 14 am din 
preziua  stabilita licitaţiei, a garantiei de 10% din pretul de 
pornire a licitatiei; -achizitionarea pana la aceeasi data a Regu-
lamentului de licitatie pentru bunul aflat in patrimoniul debi-
toarei, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru autovehicul, 
prima sedinta de licitatie a fost fixata in data de 28.04.2021, ora 
11:00, iar daca bunul nu se adjudeca la aceasta data, urmatoa-
rele sedinte de licitatii vor fi in data de 05.05.2021; 12.05.2021; 
19.05.2021; 26.05.2021, ora 11:00. Toate sedintele de licitatii se 
vor desfasura la sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun. 
Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 4, Judet Prahova. Pentru relatii 
suplimentare sunati la telefon: 021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relatii suplimentare si vizionare apelati tel.: 
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 

l Licitație publică privind închirierea spațiului „Clădire 
centrală termică”, cu destinația de farmacie. 1.Informații gene-
rale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Măguri 
Răcătau, Str.Principală Nr.88, sat Măguri Răcătau, judeţul Cluj, 
cod fiscal 4546979, cod poștal 407365, telefon: 0264.334.433, 
email: primariamaguri-racatau@yahoo.com. 2.Informații gene-
rale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special 
descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 
Spaţiul amplasat in imobilul Clădire centrală termică, situat in 
comuna Măguri-Răcătău, judeţul Cluj, sat Măguri-Răcătău, str.
Principală FN, în scopul desfășurării activităţii de farmacie, 

suprafaţa de 70,87mp, bunul aparţine domeniului public al 
Comunei Măguri-Răcătău. 3.Informații privind documentația 
de atribuire: la cerere, de la sediul instituţiei, pe suport de hârtie, 
sau electronic prin e-mail, dupa dovada achitării contravalorii 
documentaţiei de atribuire. 3.1.Modalitatea sau modalitațile prin 
care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: Compartiment financiar-contabil din 
cadrul Primăriei Comunei Măguri-Răcătău, birou achiziţii, sat 
Măguri-Răcătău, str.Principală nr.88, email: primariamaguri-ra-
catau@yahoo.com. 3.2.Denumirea și datele de contact ale servi-
ciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de atribuire: Comparti-
ment financiar-contabil din cadrul Primăriei Comunei 
Măguri-Răcătău, sat Măguri-Răcătău, str.Principală, nr.88, 
email: primariamaguri-racatau@yahoo.com. 3.3.Costul și condi-
țiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul adminis-
trativ: 50Lei/exemplar, care se achită prin numerar la casieria 
Primăriei Comunei Măguri-Răcătău. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificarilor: 29.04.2021, ora 12:00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
10.05.2021, ora 10:00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Măguri-Răcătău, sat Măguri-Răcătău, str.
Principală nr.88, jud.Cluj, birou achiziţii. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Un exemplar. 5.Data 
și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 10.05.2021, ora 11:00, Primăria Comunei Măguri-Ră-
cătău, sat Măguri-Răcătău, str.Principală nr.88, jud.Cluj, sala de 
ședinţa. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa 
de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Judecătoria 
Huedin, România, Huedin, jud.Cluj, str.Avram Iancu, nr.2, cod 
poștal 405400, telefon: 0264.351.788, fax: 0264.353.160, email: 
jud-huedin@just.ro

l Consiliul Local al orasului Vălenii  de Munte, cu sediul în 
Orașul Vălenii de Munte, str.Berevoești, nr.3A, Cod Fiscal: 
2842870, tel: 0244/280.816, fax: 0244/280.631, organizeaza în 
data de 13.05.2021, ora 11.00, licitație publică privind vânzarea 
următoarelor terenuri ce aparțin domeniului privat al orașului 
Vălenii de Munte: -teren strada Donici nr.f.n., supraf. 789mp, 
nr.cadastral: 25024, cf.H.C.L. nr.41/31.03.2021; -teren strada 
Donici nr.f.n., supraf. 788mp, nr.cadastral: 25023, cf.H.C.L. 
nr.42/31.03.2021; -teren Fundătura Al.Vlahuță nr.f.n., supraf. 
670mp, nr.cadastral: 25041, cf.H.C.L. nr.43/31.03.2021; -teren 
Fundătura Al.Vlahuță nr.f.n., supraf. 582mp, nr.cadastral: 
25042, cf.H.C.L. nr.44/31.03.2021; -teren Fundătura Al.Vlahuță 
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nr.f.n., supraf. 585mp, nr.cadastral: 25045, cf.H.C.L. 
nr.45/31.03.2021; -teren Fundătura Al.Vlahuță nr.f.n., supraf. 
585mp, nr.cadastral: 25051, cf. H.C.L. nr.46/31.03.2021; -teren 
Strada Primăverii, nr.8, supraf. 286mp, nr.cadastral: 25015, 
cf.H.C.L. nr.47/31.03.2021; -teren Strada Zorelelor nr.f.n., supraf. 
878mp, nr.cadastral: 25992, cf.H.C.L. nr.48/31.03.2021. Procu-
rarea documentației de atribuire în vederea participării la lici-
tație se va face în perioada  26.04-03.05.2021 de la sediul 
Primăriei Orașului Vălenii de Munte, compartiment Buget-Fi-
nanțe sau pe mail prin solicitare scrisă, cu confirmarea achitării 
caietului de sarcini, informații suplimentare puteți obține la tel: 
0244/280.816. Participanții la licitație au obligația de a achizi-
ționa documentația de atribuire contra sumei de 50Lei. Dată 
limită privind solicitarea clarificărilor: 04.05.2021, ora 10:00. 
Data limită pentru depunerea ofertelor este 13.05.2021, ora 
09:00. Ședința publică de deschidere a ofertelor se va desfășura 
la sediul Primăriei Orașului Vălenii de Munte, str.Berevoiești, 
nr.3A, în data de 13.05.2021, ora 11:00. Data publicării anunțului 
de licitație este 22.04.2021. Instanța competentă în soluționarea 
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului Prahova, strada Văleni, 
nr.44, Ploiești, telefon: 0244/544.781; 0244/544.598, fax: 
0244/529.107, e-mail: tr-ph-contencios@just.ro.

l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul 
de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: 
Primăria Municipiului Vatra Dornei, cu sediul în municipiul 
Vatra Dornei, Str.Mihai Eminescu, nr.17, județul Suceava, 
telefon/fax 0230/375.229, 0230/375.170, email: primaria@vatra-
dornei.ro, cod fiscal 7467268. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să fie vândut: spațiu în 
suprafață construită de 35,28mp, suprafață utilă de 25,20mp, 
precum și a cotei de teren aferentă în suprafață de 33,79mp, 
situat în str.Luceafărului, nr.1, ce aparține domeniului privat al 
Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, conform H.C.L. 
nr.47 din 31.03.2021 și temeiului legal: O.U.G.57/03.07.2019, 
art.363. 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 exem-
plar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul institu-
ției, Compartimentul Juridic. 3.2.Denumirea și datele de 
contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzăto-
rului, de la care pot obține un exemplar din documentația de 
atribuire: Compartimentul Juridic din cadrul Primăriei Munici-
piului Vatra Dornei, str.Mihai Eminescu, nr.17, județul Suceava. 
3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ: 200 de lei, iar suma se achită la 
casieria Primăriei Municipiului Vatra Dornei. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 10.05.2021, ora 12:00. 4.Infor-
mații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
20.05.2021, ora 09:00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Municipiului Vatra Dornei, Str.Mihai Eminescu, nr.17, 
județul Suceava, cod poștal 725700. 4.3.Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar original. 5.Data și 
locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 20.05.2021, ora 11:00, Primăria Municipiului Vatra 
Dornei, Str.Mihai Eminescu, nr.17, județul Suceava. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Suceava, Suceava, str.
Ștefan cel Mare, nr.62, județul Suceava, cod poștal 720062, 
telefon 0230/214.948, fax 0230/522.296, e-mail: trsv-registra-
tura@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 20.04.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de 
contact: Primăria Bocșa, Bocșa, Str.1 Decembrie 1918, nr.22, 
judeţul Caraș-Severin, telefon 0255/555.000, fax 0255/555.226, 
email: primariabocsa@yahoo.com, cod fiscal 3227939. 2.Infor-
mații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, 
în special descrierea și identificarea bunului care urmează să 
fie închiriat: spațiul comercial în suprafață de 47,08mp, situat 
în orașul Bocșa, Str.1 Decembrie 1918, nr.2, Piața Agroalimen-
tară Bocșa I, aparține domeniului public și este destinat 
desfășurării activităților comerciale. Închirierea se face 
conform O.U.G. nr.57/03.07.2019 și Hotărârea Consiliului local 
al Orașului Bocșa nr.6/27.01.2021. 3.Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: printr-o solicitare scrisă adresată Primăriei Orașului 
Bocșa. 3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de atribuire: la sediul 
Primăriei Orașului Bocșa din Str.1 Decembrie 1918, nr.22, 
Compartimentul Evidența Administrarea Domeniului Public 
și Privat al orașului de luni până vineri, între orele 10:00-14:00. 

3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ: Prețul documentației de atribuire 
este de 20Lei pe suport hârtie și gratuit în format electronic. 
Prețul documentației se achită la Casieria Primăriei Orașului 
Bocșa. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
10.05.2021, ora 16:00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-li-
mită de depunere a ofertelor: 18.05.2021, ora 16:00. 4.2.Adresa 
la care trebuie depuse ofertele: ofertele se depun în plicuri 
sigilate la Registratura Primăriei Bocșa din Str.1 Decembrie 
1918, nr.22, județul Caraș-Severin, cod poștal 325300. 
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: 19.05.2021, ora 13:00, 
La sediul Primăriei Orașului Bocșa, Str.1 Decembrie 1918, nr. 
22, județul Caraș-Severin, parter, Sala de ședințe. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanței: Soluționarea litigiilor este de 
competența Tribunalului Caraș-Severin, Secția de Contencios 
Administrativ, municipiu Reșița, Str.Horia, nr.2-4, județul 
Caraș-Severin, telefon 0255/213.304, fax 0255/213.135, email: 
ecris.115@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 21.04.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de 
contact: Consiliul Local al Comunei Ghimpați, comuna 
Ghimpați, str.Șoseaua București-Alexandria, nr.162, județul 
Giurgiu, telefon 0727.707.131, e-mail: primăria_ghim-
pați2007@yahoo.com, cod fiscal 5123748. 2.Informații gene-
rale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special 
descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: 
teren intravilan curți construcții, în suprafață de 402mp, 
situat în satul Ghimpați, comuna Ghimpați, județul Giurgiu. 
Terenul face parte din domeniul privat al Comunei Ghimpați, 
înscris în CF nr.35344, conform H.C.L. nr.7/27.01.2021 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: Se poate 
procura de la sediul Primăriei Comunei Ghimpați, pe baza 
unei solicitări scrise adresate Compartimentului Achiziții 
Publice. 3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot 
obține un exemplar din documentația de atribuire: Comparti-
mentul Achiziții Publice, Primăria Comunei Ghimpați, 
comuna Ghimpați, str. București-Alexandria, nr.162, județul 
Giurgiu. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ: 50Lei, se achită 
numerar la casieria Primăriei Comunei Ghimpați. 3.4.Data-li-
mită pentru solicitarea clarificărilor: 07.05.2021, ora 14:00. 
4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 17.05.2021, ora 15:00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei Ghimpați, Șos. Bucu-
rești-Alexandria, nr.162, județul Giurgiu. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă oferta: Ofertele se vor 
depune într-un exemplar. 5.Data și locul la care se va desfa-
șura ședința publică de deschidere a ofertelor: 19.05.2021, ora 
10.00, la sediul Primăriei Comunei Ghimpați, Șos. Bucu-
rești-Alexandria, nr.162, județul Giurgiu. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Giurgiu, Giurgiu, 
str.Episcopiei, nr.13, județul Giurgiu, telefon 0246/217.492, fax 
0374/093.347, email: registratura-tr.@just.ro, potrivit Legii 
nr.554/2004, Legea Contenciosului Administrativ. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 21.04.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de 
contact: Comuna Mărișelu, Strada Principală, nr.150, județul 
Bistrița-Năsăud, telefon 0263/272.710, fax 0263/272.585, 
e-mail: primariamariselu@gmail.com, cod fiscal 4426948. 
2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: 32 loturi de pășune disponibile, 
proprietatea publică a Comunei Mărișelu, situate pe teritoriul 
cadastral al localităţilor Domnești, Măgurele, Mărișelu, Bârla, 
Sântioana, Budacu de Jos și Șaru Dornei, în suprafaţă totală 
de 161,50Ha, conform caietului de sarcini, în scopul punerii în 
valoare și folosirii optime prin pășunat continuu, conform 
H.C.L. nr.39/17.03.2021 modificată prin H.C.L. 
nr.54/21.04.2021, H.C.L. nr.51/21.04.2021 și O.U.G. 
nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atri-
buire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau 
modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, 

de la sediul instituției, Compartimentul Secretariat. 3.2.Denu-
mirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului 
din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar 
din documentația de atribuire: se poate obține de la Compar-
timentul Secretariat din cadrul Primăriei Comunei Mărișelu, 
comuna Mărișelu, nr.150, județul Bistrița-Năsăud. 3.3.Costul 
și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ: 50 lei/exemplar, se achită numerar la 
Casieria Primăriei Comunei Mărișelu sau prin virament 
bancar în contul: Comuna Mărișelu, cod fiscal 4426948, 
RO14TREZ10121A300530XXXX -deschis la Trezoreria 
Bistrița, cu specificația la obiectul plăţii. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 06.05.2021, ora 14:00. 4.Infor-
mații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
14.05.2021, ora 10:00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei Comunei 
Mărișelu, Strada Principală, nr.150, județul Bistrița-Năsăud. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigi-
late: unul exterior și unul interior. 5.Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 
14.05.2021, ora 12:00, în Sala de ședințe a Primăriei Comunei 
Mărișelu, comuna Mărișelu, nr.150, județul Bistrița-Năsăud. 
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul 
Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, Str.Alba-Iulia, nr.1, 
județul Bistrița-Năsăud, cod poștal 420178, telefon 
0263/213.528, fax 0263/231.509, e-mail: tribunalul-bistritana-
saud-info@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 21.04.2021.

PIERDERI
l Pierdut Certificat de Înregistrare, cu cod unic de înregis-
trare 35923025, cu numărul de ordin în Registrul Comerţului 
F21/137/06.04.2016.

l Inspectoratul de Politie Judetean Arad declara pierduta 
Stimpila rotunda de fotopolimer avand diametru de 30 mm, 
cu stema Romaniei si facsimil Romania, Ministerul Afacerilor 
Interne, Inspectoratul de Politie Judetean Arad, Postul de 
Politie Comunal Iratos.O declaram nula.

l Nicu Aristide si Nicu Ioana domiciliati in Popesti Leordeni, 
str.Leordeni nr.202 declar PIERDUT Ordinul Prefrctului 
nr.1398/23.11.2001. Il declar NUL

l Pierdut certificat de pregătire profesională a conducăto-
rului auto - transport marfă, card tahograf, eliberate de ARR 
Vâlcea pe numele Roman Vasile, din Mun. Drăgășani, județul 
Vâlcea. Se declară nule.

l Pierdut certificat de pregătire profesională a conducăto-
rului auto - transport marfă, eliberat de ARR Vâlcea pe 
numele Bratu Ilie-Iulian, din comuna Prundeni, județul 
Vâlcea. Se declară nul.

l Pierdut certificat de pregătire profesională a conducăto-
rului auto – transport marfă, eliberat de ARR Vâlcea pe 
numele Vasilescu Alexandru-Florinel, din oraș Călimănești, 
județul Vâlcea. Se declară nul.

l Subscrisa Miere Dana Constructii SRL, inmatriculata la 
Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/8408//2018, CUI 
39485688  declar pierdut Certificatul de inregistrare al socie-
tatii si Certificatele Constatatoare aferente emise in temeiul 
art.171 alin. (1), lit. c) din Legea nr. 359/2004, pentru autori-
zarea activitatilor la sediu social si terti, in original eliberate de 
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucu-
resti. Le declar nule.

l Subscrisa RBKSOF SRL, inmatriculată la Oficiul Regis-
trului Comertului sub nr. J40/1163/2017, CUI 37000174  
declar pierdut Certificatul de inregistrare al societatii si Certi-
ficatele Constatatoare aferente emise in temeiul art.171 alin. 
(1), lit. c) din Legea nr.359/2004, pentru autorizarea activita-
tilor la sediu social si terti, in original eliberate de Oficiul 
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti. Le 
declar nule.

l Pierdut Certificat constatator emis la data de 21.01.2014, al 
societății Grand Secret Guard SRL, CUI 27574625, pentru 
sediul secundar din oraș Voluntari, Bd.Pipera, nr.17, cam.2, 
etaj 1, județul Ilfov. Îl declar nul.

l Pierdut Certificat constatator emis la data de 17.12.2012, al 
societății Grand Secret Guard SRL, CUI 27574625, pentru 
sediul secundar din comuna Afumați, Șoseaua București-Urzi-
ceni, nr.16, Pavilion P7, Stand F31, județul Ilfov. Îl declar nul.


