
ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Firmă belgiană, cu sediul în Ostende, caută muncitori califi-
cați în construcții, cu începerea imediată. Contract de muncă pe 
perioadă nedeterminată. Relații la telefon: 0032/492.120.494 sau 
0756.364.493.

l SC HS SUPPLY SRL, având CUI:36828544, cu sediul în Sat 
Jilava, Comuna Jilava, Strada Giurgiului, Nr.29, Etaj 1 (10MP), 
Județ Ilfov, angajează: Ambalator manual, cod COR 932101- 10 
posturi. Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba engleză, 
cunoștințe în domeniul construcţiilor. Selecția are loc în data de 
24.02.2021, ora 08:00, la sediul societății.

l Primăria comunei Secu, județul Dolj, organizează concurs 
privind promovarea pe funcția publică vacantă de Secretar 
general al UAT SECU pe data de 19.03.2021, ora 12:00, la sediul 
Primăriei Secu. Bibliografia și condițiile de participare se vor 
obține de la sediul Primăriei sau la nr. de tel.0766.516.354, 
e-mail: violetacurelaru2006@gmail.com sau secu@cjdolj.ro

l U.M.02215 București, din Ministerul Apărării Naționale, orga-
nizează concurs de ocupare a 2 (două) posturi vacante  de 
personal civil contractual, astfel: -denumirea postului: șofer I; 
-studii: medii/școală profesională (absolvite cu diplomă de absol-
vire); -permis de conducere categoriile: B și C; -vechime în specia-
litate; minim 6 ani și 6 luni; -apt serviciu, prin următoarele 
următoarele documente în termen de valabilitate: certificat 
medical, atestat psihologic și cazier judiciar. Data limită de depu-
nere a dosarelor: 08.03.2021, ora 15:00. Concursul se va desfășura 
astfel: -proba scrisă: 16.03.2021, ora 10:00; -proba practică: 
22.03.2021, ora 10:00; - interviu: 26.03.2021, ora 10:00. Depunerea 
dosarelor și organizarea concursului se vor face la sediul 
U.M.02215 București, din b-dul Ghencea, nr.35-37, sector 5, unde 
vor fi afișate și detaliile organizatorice necesare. Date de contact 
ale secretariatului: Stanciu Nicușor, telefon: 0770.552.384.

l Primăria Comunei Frătești, cu sediul în localitatea Frătești, 
strada Gării, numărul 9, judeţul Giurgiu organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de:  Muncitor 
calificat (șofer) treapta I -Compartiment deservire: 1 post, 
conform H.G.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba practică în data de 18.03.2021, ora 10.00; -Proba interviu 
în data de 18.03.2021, ora 14.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
Condiţii generale prevăzute la art.3 din Hotărârea Guvernului 
nr.286/2011. Condiţii specifice pentru ocuparea postului: -Cerere 
participare la concurs; -studii gimnaziale/medii /profesionale cu 
diplomă; -vechimea nu este obligatorie. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la 
sediul Primăriei Comunei Frătești. Relaţii suplimentare la 
sediul: Primăriei Comunei Frătești, persoană de contact: Viorica 
Damian, telefon 0372/755.850.

l Primăria Comunei Frătești, cu sediul în localitatea Frătești, 
strada Gării, numărul 9, judeţul Giurgiu, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de:  Referent de 
specialitate Treapta I -Compartiment Deservire: 1 post, conform 
H.G.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel: -Proba 
practică în data de 17.03.2021, ora 10.00; -Proba interviu în data 
de 17.03.2021, ora 14.00. Pentru participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: Condiţii generale 
prevăzute la art.3 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011. Condiţii 
specifice pentru ocuparea postului: -Cerere participare la concurs; 
-studii superioare de scurtă durată cu diplomă; -vechime în speci-
alitatea studiilor necesare executării funcției: -minim 1 an. Candi-
daţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a la sediul Primăriei Comunei Frătești. Relaţii supli-
mentare la sediul: Primăriei Comunei Frătești, persoană de 
contact: Viorica Damian, telefon 0372/755.850.

l Școala Gimnazială Nr.9 Borșa, cu sediul în orașul Borșa, Str.
Decebal, nr.8, județul Maramureș, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: Îngrijitor, conform 
H.G. nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel: -Proba 

scrisă în data de 17.03.2021, ora 09.00; -Proba interviu în data 
de 24.03.2021, ora 09.00. Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -absolvent 
liceu; -vechime minim 3 ani; -curs igienă valabil la data depu-
nerii dosarului; -certificate care să ateste și alte calificări. Candi-
daţii 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 Școlii Gimnaziale Nr.9 
Borșa. Relaţii suplimentare la sediul: Școlii Gimnaziale Nr.9 
Borșa, persoană de contact: Mihali Janeta, telefon 0746.147.882.

l Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu 
Risc Seismic organizează concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante (contractual), din cadrul: I.Serviciul Achiziții 
Publice: Denumirea postului: Inspector de specialitate, grad IA 
-1 post. Condiții specifice privind ocuparea postului: -pregătirea 
de specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă; -perfecționări (specializări): 
specializări în domeniul achizițiilor publice, conform art. 2 alin. 
(1) din HG nr. 395/2016 cu modificările și completările ulteri-
oare; -vechime minimă în specialitatea studiilor: minim 5 ani. 
II.Serviciul Urmărire, Derulare Contracte de Investiții: Denu-
mirea postului: Inspector de specialitate, grad IA -1 post. 
Condiții specifice privind ocuparea postului: -pregătirea de 
specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă în domeniul arhitecturii; 
-vechime minimă în specialitatea studiilor: minim 5 ani. Proba 
scrisă se va desfășura în data de 18.03.2021, ora 11:00 la sediul 
Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu 
Risc Seisimic din Calea Plevnei nr. 53, sector 1, București, iar 
interviul se va suține într-un termen de maximum 4 zile lucră-
toare de la data suținerii probei scrise. Dosarele se pot depune în 
perioada 23.02-8.03.2021, la sediul Administrației Municipale 
pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic –Serviciul 
Resurse Umane, luni-vineri între orele 09:00-15:00, până la data 
de 08.03.2021 (inclusiv). Cerințele specifice privind ocuparea 
postului se vor afișa la sediul Administrației Municipale pentru 
Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și pe site-ul 
A.M.C.C.R.S. (www.amccrs-pmb.ro) și pe portalul posturi.gov.
ro. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 
0219529 interior 206, persoana de contact Alexandru Micu. 

CITAŢII
l Se citează pârâtul Savin Vasile, cu ultimul domiciliu în orasul 
Buhuși, str.Aurel Vlaicu, bl.3, sc.A, ap.15, jud.Bacău, în dosarul 
civil nr.1089/199/2020, pe rolul Judecătoriei Buhuși, în proces cu 
Diria Maria Gianina, având ca obiect stabilire măsuri minor, 
pentru termenul din 19.04.2021, ora 11:00. 

l Invităm orice persoană care cunoaște date despre numitul 
Ioniţă Ion să le comunice, întrucât pe rolul Judecătoriei Alexan-
dria și află dosarul nr. 527/740/2021 ce are ca obiect declararea 
judecătoreasca a morţii.

Numitii: Fried Sender Avram si Sempert Neli, sunt chemati la 
Judecatoria Sighetu Marmatiei, la data de 11.05.2021, ora 13:00, 
in calitate de parati, in dosar nr. 3386/307/2019, avand ca obiect 
uzucapiune.

l Doamna Dinulescu Ioana, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în mun.București, str.Precupeții Vechi, nr.19/A, 
sector 2 sau eventualii succesori ai acesteia, este chemată 
la data de 10.03.2021, ora 12.00, la Biroul Notarului 
Public Maria Gabura, cu sediu în mun.București, Calea 
Moșilor, nr.294, bl.42, sc.B, ap.43, sector 2, pentru rectifi-
carea Actualui act de vânzare cumpărare autentificat sub 
nr.9979 din 08.10.1971 la Notariatul de Stat Local al 
Sectorului 2 București, transcris sub nr.4370 de același 
notariat public, cu privire la terenul aferent construcției, 
care a fost deținut de către vânzătoare în exclusivitate și 
nu în indiviziune, astfel cum rezultă din actul de vînzare 
cumpărare care a stat la baza autentificării acestuia, în 
cuprinsul căruia sunt precizate vecinătăților exacte ale 
terenului. În caz de neprezentare, se va rectifica înscrisul, 
în lipsă. Notar public, Maria Gabura.

l Subsemnatul Niculescu Corneliu, apelant- pârât în dosarul 
nr.31409/300/2011*, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția 
a III-a Civilă, citează pe intimata - pârâtă Anton Teodora 
pentru ședința publică de judecată din data de 08.03.2021, ora 
08:30, la sediul Tribunalului București din Bd.Unirii, nr.37, 
sector 3, București, camera 201, apel 5, în calitate de intimată.

l Se citează la Judecătoria Chișineu Criș, la data de 04 martie 
2021, ora 13:00, dl. Doroț Daniel, domiciliat în loc.Sântana, str.
Crinului, nr.7, jud.Arad, cu reședința în Smeaton Garden 58, 
Ky25bp, Kirkcaldy Scotland, în Dosar nr.2523/210/2020 având 
ca obiect divorț, în contradictoriu cu Ioanovici Estera Iasmina.

l Domnul Rădulescu Radu, cu ultimul domiciliu cunoscut în 
mun.București, str.Jimbolia, nr.160, sector 1 sau eventualii succe-
sori ai acestuia, este chemat la data de 12.03.2021, ora 10:00, la 
Biroul Notarial Public Maria Gabura cu sediul în mun.București, 
Calea Moșilor, nr.294, bl.42, sc.B, ap.43, sector 2, pentru rectifi-
care Contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr.23577 
din 10.10.1995, de Notariat de Stat Sector 1 București, transcris 
sub nr.1984/1995 de Judecătoria Sector 1, București, cu privire la 
suprafața indiviză din terenul imobilului care se află în propie-
tatea statului, la data încheierii actului, care era de 225 (douasu-
tedouzecișicinci) mp, astfel cum rezultă din actele care au stat la 
baza încheierii contractului menționat mai sus și nu 300 (trei-
sute) mp cum în mod eronat s-a menționat în înscrisul a cărei 
rectificare se cere. În caz de neprezentare se va rectifica în lipsă.

l Judecătoria Cluj-Napoca, str.Calea Dorobanților, nr.2, 
Cluj-Napoca, CIVIL, Camera 102. Destinatar: Cucu Gheorghe, 
Cucu Victor, Vișan Constanța. Dosarul nr.16373/211/2019. 
Materia: Civil. Stadiul procesual al dosarului: Fond. Obiectul 
dosarului: partaj judiciar EMAIL. Citație. Stimată doamnă/
domn, sunteți chemat în această instanță, camera 102, în data 
de 11 martie 2021, ora 12:30, în calitate de pârât, în proces cu 
Pitea Victor, în calitate de reclamant, și alții. În caz de neprezen-
tare a părților, se va putea trimite un înscris, judecata urmând a 

se face în lipsă. Accesând numărul de telefon 0264.207.975 
puteți obține informații referitoare la: dosare, acordarea ajuto-
rului public judiciar, taxele judiciare de timbru, organizarea și 
programul instanțelor. 

SOMAŢII
l Persoanele interesate pot face opoziţie în termen de o lună de 
la data publicării prezentei somaţii, în dosarul Judecătoriei 
Chișineu Criș nr. 2521/210/2020, cu termen la 01.04.2021, 
privind pe Trancotă Florica și Trancotă Viorel, având ca obiect 
uzucapiune, asupra cotei de 1/1 din imobilul situat în Sântana, 
str. Caporal Alexa, nr. 5, jud. Arad, înscris în C.F. 305106 
Sântana, cu nr. top. 678.679/b, constând în teren intravilan în 
suprafaţă de 1440 mp, înscris ca proprietate tabulară a defunc-
tului Lorint Rusan, decedat la data de 11.12.1980.

l Somațiune. Prin prezenta aducem la cunoștința celor intere-
sați că pe rolul Judecătoriei Gheorgheni se află dosarul nr. 
439/234/2021 aflat în procedura regularizării cererii, având ca 
obiect uzucapiunea imobilului în suprafață de 3.066mp, situat în 
com.Voșlăbeni, nr. 541, jud.Harghita, înscris în CF nr.1196 Valea 
Stâmbă, nr. top. 9160, solicitat de petenții Dandu Claudiu 
Constantin și Dandu Mădălina, ambii cu domiciliul în com.
Voșlăbeni, nr.550, jud.Harghita, având ca proprietari tabulari 
decedați pe Vajdos Gabor, Czirjak Ilona căsătorită cu Czirjak 
Peter, Vajdos Anna a lui Gabor, Vajdos Angyalka a lui Gabor, 
Vajdos Janka a lui Gabor, Vajdos Maria a lui Gabor, Vajdos 
Petru, Vaidos Petru, Vaidos Lina căsătorită cu Bucur Teodor, 
Vaidos Amelia, Vaidos Ileana, Vaidos Emilia, Vaidos Dumitru, 
Suciu Maria a lui Ioan, Suciu Lina a lui Ioan. Orice persoană 
interesată care pretinde vreun drept asupra imobilului în cauză 
este invitată a formula cererea de opoziție la uzucapiune la 
Judecătoria Gheorgheni, în dosarul nr.439/234/2021. Președinte, 
Camelia Dorina Cubleșan, ss. Indesc., Grefier, Diana Cristina 
Tuca, ss indesc., LS

DIVERSE
l  Just Insolv SPRL notifica intrarea in faliment prin procedura 
simplificata in dosarul nr. 3893/105/2020, Tribunal Prahova, 
conform Sentintei nr. 65/03.02.2021 privind pe SC Oscar Invest 
MP SRL.

l În temeiul art. 145 alin. (2) din Legea 85/2014 comunicăm 
deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă a debitorului 
SC Alyandy Sistem Trans SRL, CIF: 31114773, J25/37/2013, 
dosar nr. 247/101 anul 2021 –Tribunalul Mehedinti. Termen 
pentru depunerea cererilor de creanţă la 19.03.2021; Termenul 
limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afișarea și 
comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 29.03.2021; 
Termen pentru depunerea eventualelor contestații este de 7 zile 
de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabe-
lului preliminar și pentru afișarea tabelului definitiv al crean-
ţelor la 19.04.2021.Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă 
SPRL Filiala Timis 

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 Samy Imobil EM  SRL cu sediul in București, Sector 6, 
Splaiul Independentei, Nr. 273, Bloc Corp 1, Et.1, Ap. Birou 32, 
Cod unic de înregistrare  13883604 Număr de ordine în Regis-
trul Comerţului J40/4794/2001, conform Incheierii (hotararii) 
din data de 09.02.2021  pronunţată de Tribunalul Bucuresti - 
Secţia a VII - a Civila în dosarul nr. 10888/3/2020 prin care s-a 
dispus înlocuirea lichidatorului judiciar Master Insol SPRL  cu 
lichidatorul judiciar Cabinet Individual de Insolventa Ciulianu 
Elena-Cozmina.

l Dinu Urse Si Asociatii SPRL, notifica Administratorul judi-
ciar creditorii cu privire la deschiderea procedurii generale a 
insolventei prevazuta de Legea nr. 85/2014, impotriva debitoarei 
Brain Intl LTD S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str. C. A. 
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Rosetti nr. 2-4, Parter, Corp Boema, Spatiul Galateca, inregis-
trata la OficIul National al Registrului Comertului sub nr. 
J40/12820/2011, avand CUI 29275018, conform Încheierii din 
data de 21.01.2021, pronunţată de Tribunalul București, Secţia 
a VII-a Civilă, în dosarul nr. 33952/3/2020. Termenul limita 
pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra 
averii debitorului -08.03.2021, termenul de verificare a crean-
telor, de intocmire si publicare in BPI a tabelului preliminar de 
creante - 29.03.2021, termenul de intocmire a tabelului definitiv 
al creantelor -23.04.2021. Data primei ședinţe a adunării gene-
rale a creditorilor este 05.04.2021. Urmatorul termen de jude-
cata a fost fixat pentru data de 29.04.2021. Pentru relatii: 
021.318.74.25. 

l Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara 
anunță organizarea procedurii de selecție a unui partener 
privat român pentru încheierea unui Acord de Partene-
riat, în vederea elaborării și depunerii unei cereri de 
finanțare aferente unui proiect în cadrul Intervenției 11 
-Acțiuni interculturale și sociale pentru integrare socială, 
îmbunătățirea imaginii publice și realizarea de studii de 
referință  finanțat de Grupul de Acțiune Locală (GAL) 
Freidorf, prin Programul Operațional Capital Uman 
2014-2020. Cerințele generale pe care trebuie să le înde-
plinească partenerul pentru a fi selectat în vederea 
constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de 
finanțare pentru viitorul proiect precum și Criteriile de 
eligibilitate, Calendarul procedurii de selecție și alte 
informații relevante pot fi obținute pe site-ul: www.soci-
altm.ro, la sediul Direcției de Asistență Socială a Munici-
piului Timișoara -Timișoara, str.I.Plavoșin, nr.21 sau la 
numărul de telefon 0356/416.050. Dosarele de selecție se 
pot depune până la data de 10.03.2021, ora 16:00, la 
Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, 
str.I.Plavoșin, nr.21, Timișoara, Județ Timiș.

l Asociația Composesorală Băieșteana, titular al planului: 
Amenajament silvic UP I Băieșteana cu amplasamentul în UAT 
Vulcan, anunţă publicul interesat asupra depunerii primei 
versiuni a planului la APM Hunedoara, în vederea obţinerii  
avizului de mediu. Informațiile privind varianta de plan pot fi 
consultate la sediul APM Hunedoara - Strada Vlaicu Aurel, nr. 
25, Județul Hunedoara, zilnic, de luni până joi între orele 8:00 - 
16:30, vineri între orele 8:00 - 14:00. Observaţiile publicului se 
primesc zilnic în scris la sediul APM Hunedoara, în termen de 
18 zile de la publicarea anunţului.

l Asociația Composesorală Livadia Dealul Mare, titular al 
planului: Amenajament silvic U.P. I Livadia Dealul Mare cu 
amplasamentul în UAT Uricani, Lupeni, Baru, anunţă publicul 
interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM 
Hunedoara, în vederea obţinerii  avizului de mediu. Informațiile 
privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Hune-
doara - Strada Vlaicu Aurel,  numarul 25, Deva, Hunedoara și 
la sediul titularului - localitatea Livadia, Str  Principală, Nr. 164, 
zilnic, de luni până joi între orele 8:00 - 16:30, vineri între orele 
8:00 - 14:00. Observaţiile publicului se primesc zilnic în scris la 
sediul APM Hunedoara,  în termen de 18 zile de la data publi-
cării anunţului.

l SC Obserhauser Invest SRL, titular al proiectului Planului 
Urbanistic Zonal Reglementare Zona Locuire Colectiva si 
Functiuni Complementare in Arealul Delimitat de BD. Repu-
blicuu, Str. Paltinisului, str. Marasesti si Str. Muncii, Municipiul 
Baia Mare, Judetul Maramures, generat de terenurile cu numar 
cadastral 125661 si numar topo 2818/32/8, Municipiul Baia 
Mare anunță publicul interesat asupra ca s-a depus documen-
tatia in vederea obtinerii avizului de mediu pentru avizarea 
planului urbansitic zonal. Observatiile publicului se primesc in 
scris la sediul APM Maramures, str. Iza nr. 1, Baia Mare, zilnic 
intre orele 08:00-16:00, in termen de 18 zile calendaristice de la 
aparitia anuntului.

l Petre Vasile cu domiciliul in comuna Berceni, strada Mihai 
Eminescu, nr.8, in calitate de titular al planului 
P.U.Z.-Reparcelare teren pentru construire ansamblu locuinte 
individuale si functiuni complementare P+1+M cu amenajarea 
circulatiilor si asigurarea utilitatilor in Tarla.20, Parcela.40/1/01, 
N.C.66531, Comuna Berceni-Jud.Ilfov anunta publicul inte-
resat asupra  solicitarii de obtinere a avizului consultativ. 
Observatii/comentarii si sugestii se primesc/in scris la Biroul de 
Urbanism in cadrul  Consiliului Judetean.Ilfov, cu sediul in 
municipiul Bucuresti, str.Ernest Juvara, nr.3-5, sector 6 
(tel.021/212.56.93), in termen de 15.zile calendaristice de la 
publicarea anuntului

l Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor 
tehnice ale cadastrului. OCPI Argeș anunță publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr.18, 
pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art.14 alin.(1) 
și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. Data de 
început a afișării: 26.02.2021. Data de sfârșit a afișării: 
27.04.2021. Adresa locului afișării publice: Comuna Săpata, 
județul Argeș. Repere pentru identificarea locației: Sediul 
Primăriei Comunei Săpata. Cererile de rectificare ale documen-
telor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei 
Săpata. Alte informatii pentru cei interesați: Program -luni-vi-
neri: 09:00-16:00. Informații privind Programul național de 
cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul 
ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.

l Muresan Marin anunta pentru prima oara publicul interesat 
asupra declansarii etapei de incadrare conform HG 1076/2004 
in vederea obtinerii avizului de mediu pentru „Plan Urbanistic 
Zonal –Introducere in intravilan si parcelare teren pentru 
construire lucuinte individuale si cuplate” municipiul Baia 
Mare, str. Vrancei. Prima versiune a planului mai sus mentionat 
poate fo consultata la sediul firmei Aedilis Proiect, str. 1 Mai, nr. 
25, Baia Mare, judetul Maramures si APM Maramures ince-
pand cu data de 19.02.2021. Publicul interesat poate transmite 
comentarii si sugestii la APM Maramures pe adresa: Baia Mare, 
str. Iza, nr. 1A, fax: 0262/275222 sau e-mail: office@apmmm.ro, 
de luni – vineri intre orele 08:00-16:00, in termen de 18 zile 
calendaristice de la data prezentului anunt.

ADUNARI GENERALE
l Președintele Consiliului de Administrație al Comat Caraș-Se-
verin SA, ing. Ienovan Dorel, în conformitate cu art.117 din Legea 
31/1990, actualizată, convoacă Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor  Comat Caraș-Severin SA, cu sediul în Reșita, sat 
Moniom, nr.113, jud.Caraș-Severin, înregistrată la ORC Caraș-Se-
verin sub nr.J11/17/1991, având CUI:RO1060620. Adunarea 
Generală se convoacă la sediul din municipiul Reșița, sat Moniom, 
nr.113, jud.Caraș-Severin, pentru data de 21.04.2021, ora 11:00, 
respectiv data de 22.04.2021, ora 10:00 (pentru cazul în care nu se 
întrunește cvorumul necesar), la sediul societății, pentru toți acțio-
narii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 
31.03.2021, cu următoarea ordine de zi: 1.Prezentarea și dezbaterea 
Raportului de Activitate al Consiliului de Administrație privind 
activitatea desfășurată în anul 2020; 2.Discutarea, aprobarea sau 
modificarea situațiilor financiare la 31.12.2020, în baza materialelor 
prezentate de Consiliul de Administrație. 3. Pronunțarea asupra 
gestiunii administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 
2020; 4.Pronunțarea asupra Raportului de Audit întocmit de audi-
torul financiar al societății; 5.Analiza și aprobarea Bugetului de 
Venituri și cheltuieli pentru anul 2021; 6.Aprobarea listei de inves-
tiții pentru anul 2021. 7.Mandatarea unei persoane, respectiv d-l 
Franti Cornel, Directorul societății, pentru efectuarea demersurilor 
necesare înregistrării hotărârii AGA la Oficiul Registrului Comer-
țului Caraș-Severin și publicarea acesteia în Monitorul Oficial. 8.
Aprobarea datei de 20.05.2021 ca dată de înregistrare. Orice infor-
mații suplimentare referitoare la participarea acționarilor la 
Adunarea Generală se pot obține de la sediul societății sau la adresa 
de mail: franti.cornel@yahoo.com

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 președinte la 
consiliului de administraţie, în temeiul dispoziţiilor Legii 31/1990 R 
cu modificările și completările ulterioare, precum și ale actului 
constitutiv, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor în data de 29.03.2021, ora 13.00, la sediul societăţii din Mun.
Turnu Măgurele, str.Stadionului, nr.10, jud.Teleorman, cu urmă-
toarea Ordine de zi: 1.Aprobarea divizării parţiale a Societăţii 
Transalutus SA prin desprinderea unei părţi din patrimoniu, care 
pleacă spre o societate existentă și anume Societatea Construct 
Design SRL, cu sediul în Mun.Turnu Măgurele, str.Stadionului, 
nr.10, jud.Teleorman, cu număr de ordine în registrul comerţului 
J34/95/2006 și CUI:18392616  beneficiară a divizării, conform 
Proiectului de divizare nr.2/25.01.2021, publicat în Monitorul Oficial 
al României partea a IV-a, nr.685/17.02.2021. 2.Aprobarea reducerii 
capitalului social al Societăţii Transalutus SA, cu suma de 1.000Lei 
predată societăţii beneficiare a divizării. Capitalul social rămas de 
799.000Lei va fi deţinut astfel: Dinu Floricel-Cristian- 97,41% și 
acţionari PPM- tip listă- 2,59%, pentru aceștia menţinându-se 
același număr de acţiuni. 3.Aprobarea reglării capitalului social în 
sensul că acesta este integral subscris și vărsat în numerar, ca 
urmarea tranzacţionării pe piaţă a acţiunilor. 4.Aprobarea modifi-
cării actului constitutiv ca urmare a celor hotărâte la punctele 
anterioare. În cazul în care Adunarea generală a acţionarilor 
extraordinară convocată pentru data de 29.03.2021, ora 13.00, nu 
este statutară, se consideră reconvocată pentru a doua adunare 
generală a acţionarilor extraordinară, cu aceeași ordine de zi, în 
aceeași locaţie și condiţii, pentru data de 30.03.2021, ora 13:00. 
Relații suplimentare se pot obține de la sediul societății.

l Convocator Adunare Generala  A Actionarilor Societății SERICO 
S.A. Consiliul de Administrație al societatii SERICO S.A., cu sediul 
în Bucuresti, Sos. Pipera 46F, sector 2, înregistrată la Registrul 

Comerţului sub nr. J40/285/1991, CUI 906 (“Societatea”),  Având in 
vedere:  Dispozițiile Legii 31/1990  republicata  si modificata; Dispo-
zițiile Regulamentelor ASF/C.N.V.M., a  Legii privind piața de 
capital nr. 297/2004  si a Legii 24/2017; Dispozițiile Actului Consti-
tutiv al Societăţii ; CONVOACĂ: Adunarea Generală Ordinara A 
Acţionarilor SERICO S.A. pentru data de 29.03.2021, incepand cu 
ora 12:00 la sediul  SERICO S.A. din Bucuresti, Sos. Pipera 46F, 
sector 2, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor 
societăţii, ţinut și eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de 
18.03.2021, stabilita ca dată de referinţă; Ordinea De Zi Pentru 
Adunarea Generala Ordinara este: 1. Aprobarea situatiilor finan-
ciare ale societatii pentru exercitiul financiar 2020, in baza Rapor-
tului administratorilor si Raportului  auditorului financiar; 2.
Aprobarea modului de acoperire a pierderii inregistrata in anul 
2020; Propunerea Consiliului de administratie este ca pierderea 
inregistrata in anul 2020, sa fie acoperita din rezervele de finantare, 
constituite in anii precedenti. 3.Aprobarea descarcarii de gestiune a 
administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul finan-
ciar 2020, in baza rapoartelor prezentate; 4.Stabilirea remuneratiei 
ce se cuvine administratorilor pentru anul 2021; 5.Aprobarea  buge-
tului de venituri si cheltuieli si a planului de activitate pentru anul 
2021; 6.Aprobarea datei de 23.04.2021 ca „dată de inregistrare” 
pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se rasfrâng efectele 
hotărâr i i  AGOA s i  a  date i  de  22 .04 .2021  ca  “ex 
date”.7.Împuternicirea dlui. Octavian Tanase – Presedinte/Director 
General al Societății SERICO S.A., să efectueze toate demersurile 
necesare în vederea înregistrării hotărârilor AGOA și îndeplinirii 
tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, 
incluzând, dar fără a se limita la ORCB, ASF, BVB, Depozitarul 
Central. In vederea exercitarii atributiilor sale dl. Octavian Tanase isi 
poate substitui o alta persoana. In cazul neindeplinirii condiţiilor de 
validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al societăţii pentru 
prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 
30.03.2021, la aceeași adresă, aceleasi ora, cu aceeași ordine de zi și 
dată de referinţă. La sedinţă pot participa și vota numai acţionarii 
inregistraţi in Registrul Acţionarilor societăţii la data de 18.03.2021, 
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 in Adunarea generala. Se aduce la 
cunostiinta actionarilor urmatoarele : (1) Unul sau mai multi actio-
nari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capi-
talul social, au dreptul : a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a 
Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie 
insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre 
adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor; b) de a prezenta 
proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse 
pe ordinea de zi a Adunarii Generale. (2) Drepturile prevazute la 
alin.(1) pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse 
in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curi-
erat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electro-
nica extinsa, la adresa de e-mail: info@serico.ro; (3) Actionarii isi pot 
exercita drepturile mentionate mai sus in termen de cel mult 15 zile 
de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Roma-
niei, Partea a-IV-a. (4) Fiecare actionar are dreptul sa adreseze 
intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a 
Actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de 
actionari; Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii 
sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, 
avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: 
info@serico.ro, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii 
convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a. 
Raspunsul la intrebari se considera dat daca informatia solicitata 
este publicata pe pagina de internet a societatii; (5) Actionarii pot 
participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Gene-
rale a Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezen-
tanti carora li s-a acordat o imputernicire (procura) speciala, in 
conditiile art. 92 alin. (12) din Legea nr. 24/2017 privind piata de 
capital; (6) Accesul actionarilor este permis prin simpla proba a 
identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu 
actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor 
persoane fizice reprezentate, cu o imputernicire (procura) speciala 
data persoanei fizice care o reprezinta; (7) Actionarii pot sa-si desem-
neze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desem-
narii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail: 
info@serico.ro, avand atasata semnatura electronica extinsa; (8) 
Actionarii pot sa voteze punctele inscrise pe ordinea de zi si prin 
corespondenta, formularul de vot, completat si semnat corespun-
zator, fiind trimise in plic inchis la sediul societatii, pana cel mai 
tarziu in data de 27.03.2021, ora 12:00; (9) Formularele de imputer-
niciri (procuri) speciale care vor fi utilizate pentru votul prin repre-
zentare, precum si formularele care vor fi utilizate pentru votul prin 
corespondenta vor fi disponibile la sediul societatii, in timpul zilelor 
lucratoare, intre orele 10:00 - 16:00 si pe pagina de web a societatii : 
www.serico.ro, incepand cu data de 26.02.2021. (10) Aceste imputer-
niciri (procuri) vor fi depuse in original la sediul societatii cu cel 
putin 48 de ore inainte de data fixata pentru Adunarea Generala a 
Actionarilor, respectiv, pana la data de 27.03.2021, ora 12.00. Un 
exemplar se va inmana reprezentantului, unul va ramane la socie-
tate iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar; (11) Repre-
zentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte 

persoane decat actionarii se poate face si in baza unei Imputerniciri 
generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va 
depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate 
aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor socie-
tatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre 
actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 
alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. (12) Imputer-
nicirile generale (Procurile generale) trebuie sa contina informatiile 
prevazute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si se depun la 
societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprin-
zand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura repre-
zentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale 
(Procurilor generale) sunt retinute de societate, facandu-se mentiune 
despre acestea in procesul verbal al adunarii generale. (13) Actionarii 
nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza 
unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de catre o persoana 
care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu 
dispozitiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017. Documentele si 
materialele informative precum si proiectele de hotarari vizand 
problemele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actiona-
rilor vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii in timpul zilelor 
lucratoare, intre orele 10:00 - 16:00 si pe pagina de web a societatii 
www.serico.ro, Categoria «Actionari», Sectiunea «Materiale AGA»., 
incepand cu data de 26.02.2021. Prezentul convocator se va 
completa cu prevederile legale aplicabile. Presedinte Consiliu Admi-
nistratie Octavian Tanase 

l În conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societăților  nr. 
31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale 
art. 17.3. lit. a) din Actul Constitutiv al GRIRO S.A (denumita în 
continuare și „Societatea”), Consiliul de Administrație al Societății 
convoacă acționarii Societății înregistrați în Registrul Acționarilor 
la sfârșitul zilei de 15.03.2021 (Data de Referință) pentru a parti-
cipa în ziua de 26.03.2021, ora 14:00, la sediul Societății din Bucu-
rești, Calea Griviței nr. 355-357, Sector 1 (Sala de Consiliu, et. 2 din 
Cladirea Administrativă GRIRO), la Adunarea Generală Extraor-
dinară a Acționarilor, care va avea urmatoarea ordine de zi: 1.
Aprobarea înstrăinării, prin vânzare – cumpărare, către o terță 
parte (respectiv o parte care nu este acționar al GRIRO S.A. și nici 
afiliat al acționarilor și/sau al GRIRO S.A), a unui teren în supra-
față de 19.271 mp situat în municipiul București, Calea Griviței nr. 
355-357, Sector 1, împreună cu toate construcțiile edificate pe 
acesta, respectiv terenul care va rezulta din dezmembrarea și ulte-
rior alipirea următoarelor parcele de teren (în continuare 
“Imobilul”), având următoarele date de indentificare: A.parcela de 
teren în suprafaţă de 758 mp, având nr. cadastral 205884 (nr. cadas-
tral vechi 3862/4), întabulată în Cartea Funciară nr. 205884 (CF 
vechi nr. 21048) a Mun. București Sector 1; b.parcela de teren în 
suprafaţă de 25 mp, având nr. cadastral 260126 (nr. cadastral vechi 
3862/31), întabulată în Cartea Funciară nr. 260126 (CF vechi nr. 
71372) a Mun. București Sector 1; c.parcela de teren în suprafaţă de 
2.308 mp, având nr. cadastral 205878 (nr. cadastral vechi 3862/12), 
intabulată în Cartea Funciară nr. 205878 (CF vechi nr. 21050) a 
Mun. București Sector 1; d.parcela de teren în suprafaţă de 963 mp, 
ce va rezulta din dezmembrarea lotului de teren în suprafață de 
1.789 mp, având nr. cadastral 260097 (nr. cadastral vechi 3862/34), 
întabulat în Cartea Funciară nr. 260097 (CF vechi nr. 71364) a Mun. 
București Sector 1; e.parcela de teren în suprafaţă de 668 mp, ce va 
rezulta din dezmembrarea lotului de teren în suprafață de 2.916 
mp, având nr. cadastral 211509 (nr. cadastral vechi 3862/1), înta-
bulat în Cartea Funciară nr. 211509 (CF vechi nr. 21046) a Mun. 
București Sector 1; f.parcela de teren în suprafaţă de 7.284 mp, ce 
va rezulta din dezmembrarea lotului de teren în suprafață de 16.519 
mp, având nr. cadastral 205879 (nr. cadastral vechi 3862/15), înta-
bulat în Cartea Funciară nr. 205879 a Mun. București Sector 1; 
g.parcela de teren în suprafaţă de 2637 mp, ce va rezulta din 
dezmembrarea lotului de teren în suprafață de 11.814 mp, având nr. 
cadastral 205880 (nr. cadastral vechi 3862/16), întabulat în Cartea 
Funciară nr. 205880 (CF vechi nr. 21059) a Mun. București Sector 1; 
h.parcela de teren în suprafaţă de 2.944 mp, ce va rezulta din 
dezmembrarea lotului de teren în suprafață de 9.405 mp, având nr. 
cadastral 205877 (nr. cadastral vechi 3862/10), intabulat în Cartea 
Funciară nr. 205877 (CF vechi nr. 21051) a Mun. București Sector 1; 
i.parcela de teren în suprafaţă de 53 mp, având nr. cadastral 260128 
(nr. cadastral vechi 3862/29), intabulat în Cartea Funciară nr.  
260128  a Mun. București Sector 1; j.parcela de teren în suprafaţă 
de 544 mp, având nr. cadastral 211511 (nr. cadastral vechi 3862/14), 
intabulat în Cartea Funciară nr. 211511 a Mun. București Sector 1; 
k.parcela de teren în suprafaţă de 1.087 mp, având nr. cadastral 
211510 (nr. cadastral vechi 3862/11), intabulat în Cartea Funciară 
nr. 211510 a Mun. București Sector 1. 2.Aprobarea cumpărătorului, 
a prețului de vânzare și a avansului ce va fi achitat de către cumpă-
rător, a termenelor de plată ale avansului și ale prețului de vânzare, 
precum și a condițiilor esențiale ale vânzării, astfel cum vor fi 
cuprinse în antecontractul de vânzare - cumpărare și, ulterior în 
contractul de vânzare cumpărare cu privire la Imobil. 3.Aprobarea 
constituirii unei ipoteci de rang I în favoarea promitentului cumpă-
rător al Imobilului, în vederea garantării restituirii avansului ce va 
fi achitat Societății, asupra imobilelor situate în București, Calea 
Griviței nr. 355-357, Sector 1, cu nr. cadastrale 205884, 260126, 
205878, 260097, 211509, 205879, 205880, 205877, 260128, 211511, 

211510, compuse din teren în suprafața totală de 47.218 mp și din 
construcțiile situate pe acesta, în condițiile stabilite și aprobate de 
către creditorii bancari ipotecari ai Societății, respectiv Banca 
Comercială Română și Vista Bank (România) S.A. 4.Aprobarea 
semnării antecontractului de vânzare - cumpărare cu privire la 
Imobil, a contractului de vânzare - cumpărare și a contractului de 
ipotecă cu promitentul cumpărător, precum și a contractelor de 
ipotecă și/sau a actelor adiționale la contractele de ipotecă încheiate 
cu creditorii ipotecari bancari ai Societății, pentru punerea în apli-
care a hotarârilor adoptate la pct. 1, 2 și 3 de mai sus. 5.Aprobarea 
constituirii în favoarea Băncii Comerciale Române a unei ipoteci 
mobiliare asupra creanțelor pe care Societatea le va avea de încasat 
de la promitentul cumpărător al Imobilului, în limita expunerii 
financiare existente la data constituirii ipotecii față de Banca 
Comercială Română. 6.Aprobarea constituirii în favoarea Băncii 
Comerciale Române a unei ipoteci imobiliare asupra terenului 
rezultat din dezmembrarea lotului de teren în suprafață de 11.814 
mp, având nr. cadastral 205880 (nr. cadastral vechi 3862/16), înta-
bulat în Cartea Funciară nr. 205880 (CF vechi nr. 21059) a Mun. 
București Sector 1, respectiv asupra suprafeței care nu va face 
obiectul vânzării către promitentul cumpărător din acest lot. 7.
Aprobarea împuternicirii Directorului General al Societății, pentru 
a reprezenta Societatea, cu puteri depline, în vederea negocierii și 
semnării, în limitele condițiilor și termenilor aprobați de către 
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății, în 
numele și pe seama Societății, a actelor juridice aferente punerii în 
aplicare a hotararilor Adunării Generale Extraordinare a Acționa-
rilor, astfel cum vor fi  adoptate cu privire la punctele 1, 2, 3, 4, 5 și 
6 din prezenta ordine de zi. 8.Aprobarea împuternicirii unei 
persoane care va îndeplini formalitățile de publicare și înregistrare 
a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. În 
cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile 
de validitate / cvorumul de prezență prevăzute de Actul Constitutiv 
al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea 
societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare și ale art. 17.12. din Actul Constitutiv al Societății, cea 
de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor Socie-
tății, pentru data de 29.03.2021, ora 14:00, în același loc, cu aceeași 
dată de referință și având aceeași ordine de zi ca prima adunare. 
Începând cu data de 15.03.2021, ora 09:00, convocatorul, documen-
tele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe 
ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri, pot fi consultate și/
sau procurate de către acționarii Societății, în zilele lucrătoare, între 
orele 09:00 - 17:00 la / de la sediul Societății. La Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să 
voteze acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la 
Data de Referință, respectiv, 15.03.2021, în mod direct sau repre-
zentați de către alte persoane, pe bază de procură specială, în 
conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății.  
Formularul de procură specială se poate obține începând cu data de 
15.03.2021, ora 09:00 și care completat și semnat se poate depune în 
original până pe data de 24.03.2021, ora 14:00, la sediul Societății 
din București, Calea Griviței nr. 355-357, Sector 1. Consiliul de 
AdministraȚie al GRIRO S.A. Efraim Naimer Președinte al Consi-
liului de Administrație al GRIRO S.A. împuternicit prin Decizia 
Consiliului de Administrație din data de 19.02.2021

l CONVOCATOR: În conformitate cu prevederile Art.111 și 
art.117 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si comple-
tarile ulterioare, coroborate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind 
emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale 
Regulamentelor emise de ASF in aplicarea acesteia, Consiliul De 
Administraţie AL  Institutul de Cercetari in Transporturi - INCER-
TRANS - S.A, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe 
lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/17093/29.06.1993, avand 
Cod Unic de Inregistrare: RO4282451, convoaca la adresa punc-
tului de lucru situat in Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 
42-44, Baneasa Business & Technology Park, clădirea B, aripa B1, 
et. 2, sector 1: Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor, pentru 
data de 29.03.2021, ora 11:00, cu următoarea: Ordine De Zi: 1.
Aprobarea alegerii auditorului financiar statutar S.C. A&A 
Contedia S.R.L cu sediul in Bucuresti, Str. Prevederii nr.22, bloc G6, 
ap.8, sector 3, inregistrat la ORC sub nr. J40/17777/2005, cod unic 
de inregistrare RO 18065568, pentru societatea Institutul de Cerce-
tari in Transporturi - INCERTRANS S.A, pentru o durata de 
3(trei) ani, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 
2020-2022, ca urmare a expirarii mandatului auditorului financiar. 
Mandatarea Directorului General al societatii Institutul de Cerce-
tari in Transporturi - INCERTRANS S.A. sa negocieze si sa 
semneze  Contractul  de  prestar i  serv ic i i  de  audi t 
financiar.2.Aprobarea alegerii a doi administratori, membri in 
Consiliul de administratie al societatii Institutul de Cercetari in 
Transporturi - INCERTRANS S.A, pe locurile ramase vacante, ca 
urmare a renuntarii la contractul de mandat a dlor Stefanoiu 
Adrian Si Campurean Adrian-MIHAI, durata mandatului fiind de 
la data hotararii AGOA si pana la data incheierii mandatului 
actualului Consiliu de administratie, respectiv pana la data de 
30.12.2021, inclusiv, sau, dupa caz,  pana la data finalizarii proce-
durii de selectie, conform OUG 109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completa-
rile ulterioare, daca autoritatea publica tutelara intentioneaza 
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declansarea procedurii de selectie; 3.Aprobarea contractelor de 
mandat ce se vor incheia cu noii administratori, in forma aprobata 
prin Hotararea AGA nr. 169/30.12.2017 cu acceptarea expresa a 
indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aprobati 
pentru administratorii existenti, selectati conform OUG nr. 
109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, 
cu modificarile si completarile ulterioare. 4.Aprobarea mandatarii 
Directorului General al societății Institutul de Cercetari in Trans-
porturi - INCERTRANS - S.A, in calitate de reprezentant al 
Adunării Generale a Acționarilor, de a semna, in numele si pe 
seama societatii, contractele de mandat ale administratorilor alesi 
pe locurile ramase vacante. 5.Stabilirea si aprobarea indemnizatiei 
fixe lunare pentru administratorii alesi pe locurile ramase vacante, 
in cuantumul aprobat prin Hotararea AGOA  nr. 178/ 11.04.2018, 
cuantum aferent administratorilor neexecutivi; Imputernicirea: 
Presedintelui sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor 
pentru semnarea Hotararii AGOA.Directorului General al Insti-
tutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS - S.A.  pentru 
efectuarea tuturor procedurile si formalitatile prevazute de lege 
pentru aducerea la indeplinire a Hotararilor AGOA, sa depuna si sa 
preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii in relatiile 
cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central, sau alte 
entitati publice sau private, precum si pentru acordarea dreptului 
de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formali-
tatilor mai sus mentionate.6.Aprobarea datei de 16.04.2021 ca dată 
de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora 
se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 86 alin. 1 din Legea 
nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni 
de piata; 7.Aprobarea datei de 15.04.2021 ca “ex-date”, respectiv 
data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele finan-
ciare obiect ale hotararilor, se tranzactioneaza fara drepturile care 
deriva din hotarari, in conformitate cu prevederile art. 2 alin.2 lit. l) 
dinRegulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente finan-
ciare și operațiuni de piață. Intrucat nu sunt aplicabile sedintei 
AGOA din 29.03.2021, acționarii nu vor decide asupra datei parti-
cipării garantate, astfel cum este definită de Articolul 2 alin.2 litera  
j) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente 
financiare și operațiuni de piață, sau asupra Datei Plății, astfel cum 
este definită de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009 8.
La Adunarea Generala a  Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe 
și să voteze toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la 
sfârșitul zilei de 19.03.2021, stabilită ca dată de referinţă conform 
dispozițiilor art. 123 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu 
modificările și completarile ulterioare, coroborat cu disp. Art. 192 
din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente 
financiare și operațiuni de piață .In cazul in care Adunarea Gene-
rala nu se va putea tine la data anuntata, din cauza neindeplinirii 
conditiilor de cvorum si de validitate prevazute de lege si de Actul 
constitutiv al societatii, aceasta se va tine în data de 30.03.2021 la 
aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi. Lista cuprinzand 
informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si califi-
carea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de admi-
nistrator se va afla la dispozitia actionarilor la adresa punctului de 
lucru al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - 
S.A. precizata mai sus, precum si pe website-ul Societatii, incepand 
cu data de 25.02.2021, putand fi consultata si completata pana cel 
mai tarziu la data de 12.03.2021, ora 11:00 data limita pana la care 
se pot duce la indeplinire prevederile art. 117 teza a II-a si art.1171 
alin.(2)teza a II-a din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare. Actionarii societatii au 
dreptul de a se prevala de prevederile art. 117 teza a II-a si art.1171 
alin.(2)teza a II-a din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare. Propunerile vor fi transmise 
fie (a) in format fizic/letric, la registratura Societatii Institutul de 
Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. situata la adresa 
punctului de lucru din Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 
42-44, Baneasa Business & Technology Park, clădirea B, aripa B1, 
et. 2, sector 1, in plic inchis, cu mentiunea “Administratori 
-Adunarea Generala a Actionarilor din data de 29/30.03.2021” sau 
(b) prin e-mail, cu semnatura electronic extinsa incorporate, 
conform Legii 455/2001 privind semnatura electronic, la adresa 
incertrans@incertrans.ro , astfel incat sa fie receptionate pana la 
data de 12.03.2021, ora 11:00, acesta fiind termenul limita. In 
conformitate cu dispozițiile art.92 alin.3) din Legea nr. 24/2017 
privind emitenţii de instrumente financiare și operaţiuni de piaţă, 
unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau 
impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul: a) de a 
introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia 
ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de 
hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si b) de a 
prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse 
spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Acționarii își 
pot exercita drepturile prevăzute la art.92 alin.3) din Legea nr. 
24/2017, pana la data de 12.03.2021, sub sanctiunea decaderii. În 
conformitate cu dispozițiile art.198 din Regulamentul nr. 5/2018 
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață 
fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de 
pe ordinea de zi a adunarii generale, până cel târziu la data de 
23.03.2021, termen de decadere. Societatea poate răspunde inclusiv 
prin postarea răspunsului pe pagina de internet a societatii: www.
incertrans.ro, în format întrebare-raspuns. Propunerile sau întrebă-

rile acţionarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau 
servicii de curierat, la adresa punctului de lucru precizata mai sus, 
cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule, „PENTRU Adunarea 
Generala a Actionarilor din data de 29/30.03.2021.” Pentru identi-
ficarea persoanelor care adresează întrebări societăţii sau fac 
propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestea vor anexa soli-
citării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea și cali-
tatea de acţionar la data solicitării. Propunerile sau intrebările 
acţionarilor care nu sunt primite la adresa punctului de lucru 
precizata mai sus, pana la datele mai sus mentionate nu vor fi luate 
in considerare. Accesul acționarilor înregistrați la data de referinţă 
la adunarea generala va fi permis in baza actului de identitate.  
Acţionarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal 
pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (de 
exemplu extras / certificat constatator emis de Registrul Comer-
ţului). Acţionarii înregistrați la data de referinţă pot participa la 
adunarea generala direct sau pot fi reprezentaţi de către alte 
persoane, pe baza unei procuri speciale, sau pot vota prin corespon-
denţă conform procedurilor afișate pe website-ul societăţii: www.
incertrans.ro. Un exemplar original al procurii va fi predat la 
intrarea in sala de sedință. Votul prin reprezentant pe baza imputer-
nicirii speciale Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezen-
tati in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor de un reprezentant 
desemnat („Mandatar”) caruia i s-a acordat o imputernicire 
speciala, pe baza formularului de imputernicire speciala pus la 
dispozitie de Societate, in conditiile legii. Imputernicirea speciala va 
fi insotita de urmatoarele documente: a) pentru acționari persoane 
fizice: copie de pe actul de identitate al acţionarului, care sa permita 
identificarea acestuia in lista acționarilor INCERTRANS la data de 
referința eliberata de SC Depozitarul Central SA și copie de pe 
actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetațenii 
români, sau pașaport pentru cetațenii straini, cu CNP (cod numeric 
personal) – daca exista in țara de origine); b) pentru acționari 
persoane juridice: (i) certificatul constatator, in original sau copie 
conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice 
alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis 
de catre o autoritate competenta din statul in care acţionarul este 
inmatriculat legal, in scopul dovedirii existenței persoanei juridice și 
a numelui/calitații de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 
luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, și 
care sa permita identificarea acestora in lista acționarilor INCER-
TRANS la data de referința eliberata de SC Depozitarul Central 
SA; (ii) copie de pe actul de identitate al reprezentantului (manda-
tarului) (BI sau CI pentru cetațeni români, sau pașaport, pentru 
cetațeni straini cu CNP (cod numeric personal) vizibil - daca exista 
in țara de origine); c) documentele prezentate intr-o limba straina 
(mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu 
caractere latine) vor fi insoțite de traducerea autorizata in limba 
româna;Imputernicirea speciala este valabila doar pentru Adunarea 
Generala a Actionarilor pentru care a fost solicitata; reprezentantul 
are obligația sa voteze in conformitate cu instrucțiunile formulate 
de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anularii votului. 
Imputernicirea speciala pentru participarea și votarea in cadrul 
adunarii generale poate fi data de un acționar si unei instituții de 
credit care presteaza servicii de custodie. Votul prin reprezentant in 
baza unei imputerniciri generale Actionarul poate acorda o impu-
ternicire generala a carei durata nu va depasi 3 ani, permitand 
reprezentantului sau de a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea 
Adunarilor Generale ale Actionarilor, cu conditia ca imputernicirea 
sa fie acordata de catre actionar in calitate de client, unui interme-
diar sau unui avocat, in conformitate cu prevederile legale, anexan-
du-se dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in 
conformitate cu prevederile Art. 92 alin. (13) din Legea nr. 24/2017) 
fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. Începând cu data 
de 25.02.2021, formularele de imputerniciri speciale, generale, 
precum si materialele aferente punctelor aflate pe ordinea de zi se 
pot obţine de la adresa punctului de lucru precizata mai sus, în 
zilele lucrătoare, între orele 10.00-14.00 sau se pot descarca de pe 
website-ul societatii. Imputernicirile, in original, completate si 
semnate, impreuna cu o copie a actului de identitate valabil al 
actionarului (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, 
respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) vor 
fi depuse, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in adunare, la 
adresa punctului de lucru al Institutul de Cercetari in Transporturi 
- INCERTRANS - S.A. precizata mai sus,  pana la data de 
26.03.2021, ora 11:00, in plic inchis, cu mentiunea expresa pe plic :  
„PENTRU Adunarea Generala a Actionarilor din data de 
29/30.03.2021” (va rugam sa aveti in vedere ca registratura socie-
tatii este inchisa in timpul zilelor nelucratoare). Actionarii Institutul 
de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS - S.A. inregistrati la 
data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, 
inainte de Adunarea Generala a Actionarilor. Actionarilor li se vor 
pune la dispozitie gratuit Buletinele de vot prin corespondenta 
incepand cu data de 25.02.2021 la adresa punctului de lucru al 
Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS - S.A. 
precizata mai sus, precum și pe website-ul societăţii: www.incer-
trans.ro. Buletinul de vot prin corespondenta va fi depus la adresa 
punctului de lucru al Institutul de Cercetari in Transporturi - 
INCERTRANS - S.A. precizata mai sus, in plic inchis, pana la data 
de 26.03.2021, ora 11:00, in plic inchis, cu mentiunea expresa pe 
plic :  „PENTRU Adunarea Generala a Actionarilor din data de 
29/30.03.2021” (va rugam sa aveti in vedere ca registratura socie-

tatii este inchisa in timpul zilelor nelucratoare). In cazul votului 
prin corespondenta al persoanelor fizice, buletinul de vot, completat 
si semnat in original, va fi insotit de copia actului de identitate al 
actionarului, semnat pentru conformitate de acesta. In cazul votului 
prin corespondenta al persoanelor juridice, Buletinul de vot 
completat si semnat in original, va fi insotit de certificatul constator 
emis de Registrul Comertului, in original, nu mai vechi de 3 luni de 
zile inainte de data publicarii convocarii, in original sau copie 
certificata conform cu originalul, copia certificatului de inregistrare 
al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal 
care semneaza Buletinul de vot prin corespondenta. Buletinele de 
vot care nu sunt primite la adresa punctului de lucru al Institutul de 
Cercetari in Transporturi - INCERTRANS - S.A. din  Bucuresti, 
Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Baneasa Business & Techno-
logy Park, clădirea B, aripa B1, et. 2, sector 1, pana la data si ora 
mai sus mentionate nu vor fi luate in considerare. Consiliul de 
Administratie al societatii Institutul de Cercetari in Transporturi 
“INCERTRANS” SA, Președinte De Sedinta Bogdan Catalin 
Steriopol Conform Deciziei CA nr.51/19.02.2021

VÂNZARI CASE
l Loc de casă, comuna Melinești, jud.Dolj. Tel.0787.238.974, 
0761.301.009.

LICITAŢII
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:UAT 
Comuna Valea Macrisului, Principala 65, Valea Vacrisului, 
judeţul Ialomita, telefon 0243248760, fax 0243248760, email 
valeamacrisului@yahoo.com
2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat:Inchirierea suprafetei de 17,7196 ha 
teren arabil extravilan proprietate privata a UAT Valea Macri-
sului,situat in T 178 parcela1,nr. cadastral 21579,aprobata prin 
HCL nr.6 din 15.02.2021 conform OUG 57/2019.
3. Informații privind documentația de atribuire:Se regasesc in 
caietul de sarcini.
 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației 
de atribuire:Documentatia de atribuire se poate ridica de la 
sediul UAT Comuna Valea Macrisului pe suport hartie.
 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compar-
timentului din cadrul instituției de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atribuire: Compartiment achi-
zitii publice – Ghinea Dana Magdalena,tel. 0731551115.
 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: Costul unui exemplar al 
documentatiei este in cuantum de 50 lei si se achita la casieria 
unitatii.
 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificări-
lor:08/03/2021,ora 15,00.
4. Informații privind ofertele: Data limita de depunere a ofer-
telor 16.03.2021 ora 09,00
 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 16/03/2021, ora 
09,00.
 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Valea 
Macrisului, str. Principala, nr. 65, jud. Ialomita
 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă:Oferta se depune in 2 exemplare .
 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 16/03/2021, ora 11,00, str. principala, nr. 
65, jud.ialomita.

13. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de 
e-mail aIe instanței competente în soluționarea litigiilor apărute 
și termenele pentru sesizarea instanței:: Tribunalul Ialomita,Slo-
bozia B.dul Cosminului,nr.12,tel.0243/236952,0243/236587(cen-
trala),email: tr-Ialomita-pgref@just.ro.

14. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: : 22/02/2021
l S Fise Electricaserv SA prin punctele de lucru Galați și 
Brăila, organizează acțiuni de vânzare a unor mijloace fixe, 
după cum urmează: A.Punctul de lucru Galați, din: str.Nicolae 
Bălcescu, nr.35A -în data de 10.03.2021; B.Punctul de lucru 
Brăila, din: str.Calea Călărașilor, nr.48 -în data de 11.03.2021. 
Listele cu mjloacele fixe supuse procesului de valorificare, 
precum și documentația de licitație se pot ridica de la sediile 
punctelor de lucru. Pentru mijloacele fixe care nu vor fi adjude-
cate în prima procedură, se vor organiza după caz, încă două 
etape, la interval de 7 (șapte) zile, conform documentației de 
licitație. Persoane de contact: PL Galați, ing.Oana Iordache 
-0722.668.146; PL Brăila, ing.Marcu Valentin -0721.257.237.

l Consiliul Local Bratovoești organizează licitație publică 
pentru închirierea pe o perioadă de 10 ani a unui imobil-clădire, 

Magazin Târg, lotul 1, în suprafață totală de 78,35mp, format 
din încăperile 1, 8, 9,10 și terasă acoperită, aflat în domeniul 
public al Comunei Bratovoești, situat în satul Bratovoești, 
comuna Bratovoești, în vederea desfășurării de activități comer-
ciale. Documentația de participare se poate solicita și obține de 
la sediul Consiliului Local Bratovoești; prețul este de 10Lei. 
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 11.03.2021, ora 
10:00. Data limită de depunere a ofertelor, într-un singur exem-
plar, este 16.03.2021, ora 09.30, la sediul Consiliului Local 
Bratovoești, com.Bratovoești, sat Bratovoești, nr.67. Ședința 
publică de licitație va avea loc în data de 16.03.2021, ora 10:30, 
la sediul Consiliului Local Bratovoești, telefon 0251/371.029.

l Anunţ privind licitaţia publică în vederea închirierii terenului 
situat pe str.Republicii, nr.9, Șomcuta Mare. Autoritate contrac-
tantă: Orașul Șomcuta Mare. Obiectivul: teren în suprafață de 
7mp, situat pe str. Republicii, nr. 9, Șomcuta Mare. Termenul 
limită de depunere: 15.03.2021, ora 15:00, la registratura autori-
tăţii contractante, str.Someș, nr.17, jud.Maramureș. Data 
desfășurării licitației: 16.03.2021, ora 10:00, la sediul autorităţii 
contractante din str.Someș, nr.17, jud.Maramureș. Primar, Buda 
Gheorghe Ioan.

l Penitenciarul Oradea scoate la licitație publică cu strigare 
urmatoarele autovehicule (RABE): 1 buc autospecială izotermă 
AB 7120F (9032,56 LEI), 1 buc autovehicul AB 18260 FL –
Transport Persoane (14826,77 LEI), 1 BUC Autovehicul AB 
18260 FL –Transport Marfa (12723,82 LEI). Licitatia va avea 
loc in data de 17.03.2021 ora 10:00, iar in caz de neadjudecare 
castigator, in datele de 24.03.2021 si 31.03.2021.Participarea la 
licitatie se poate face prin achitarea a 10% din total valoare pe 
autovehicul ca si garantie de participare si a unei taxe de parti-
cipare in valoare de 50 lei. Alte detalii pe e-mail penitenciarulo-
radea@gmail.com, tel 0259419884. 

l Debitorul SC Vildro Prod SRL  cu sediul în Dr.Tr.Severin str.
Numa Pompiliu, nr.30, jud.Mehedinţi, J25/1812/1994, 
CIF:6752916, aflata  în procedură de faliment in bankruptcy, en 
faillite în dosar nr. 1168/101/2010 prin lichidator judiciar 
Consultant Insolvență SPRL reprezentat de asociat coordonator 
Popescu Emil, cu sediul în Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului, nr.7A, 
jud.Mehedinţi, scoate la vânzare conform hotararii adunarii 
creditorilor din data de 27.01.2021 : - Bunul imobil Teren intra-
vilan in suprafata de 42000 mp din acte si 42141 mp masurata, 
numar C.F. 50182 situat în com.Izvoru Bârzii, nr. cadastral: 70, 
jud. Mehedinți Nr. cadastral 70/24.11.2000, la pretul de 200.000 
lei plus TVA aflat in garantia creditorului Kruk Romania SRL; 
Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează 
la vânzarea bunului mobil descris anterior, o reprezinta sentinta 
nr.113/2013 din data de 29.03.2013 de deschidere a procedurii de 
faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de 
insolvență nr.1168/101/2010. Licitaţia va avea loc la biroul lichi-
datorului judiciar din localitatea Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului 
nr.7A, jud.Mehedinţi la data de 26.02.2021 orele 15:00. 
Informam toti ofertanţii care vor să participe la sedinta de lici-
taţie faptul că sunt obligaţi să depuna o garanţie reprezentand 
10% din preţul de pornire al licitaţie si sa achiziționeze caietul 
de sarcini in suma de 500 lei plus TVA. Cont unic de insolvență: 
RO77CECEMH0101RON0093760 deschis la CEC Bank Sucur-
sala Dr. Tr. Severin. Invităm pe toti cei care vor sa participe la 
ședinţa de licitaţia din data de 26.02.2021 să depună oferte de 
cumpărare pana la data de 25.02.2021 orele 17:00 dovada de 
consemnare a pretului de 10%. Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra bunurilor imobile descrise anterior sa anunte 
lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută de lege. Avand in vedere 
măsurile de prevenire a răspândirii virusului Covid 19 (Corona-
virus), precum si a ordonantelor militare emise, administratorul 
judiciar recomanda ca participarea la licitatie sa aiba loc prin 
sistem de videoconferinta, iar in masura in care se doreste 
participarea fizica se impune prezenta unui singur participant 
care sa respecte masurile impune de autoprotectie (masca, 
manusi, etc.). Relaţii la sediul lichidatorului judiciar din loc.Dr. 
Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, judeţul Mehedinţi, tele-
foane: 0742592183, tel./fax : 0252354399 sau la adresa de email : 
office@consultant-insolventa.ro. Lichidator judiciar, Consultant 
Insolvenţă SPRL prin Emil Popescu

l Private Liquidation Group IPURL, în calitate de lichidator 
judiciar al societății Inferal COM S.R.L. societate în faliment, in 
bankruptcy, en faillite - procedură ce face obiectul dosarului nr. 
1472/111/2015, aflat pe rolul Tribunalului Bihor, având sediul în 
Oradea, str. Constantin Tanase, nr.13, jud. Bihor, CUI 16069547, 
număr de înregistrare în Registrul Comerțului J05/71/2004, în 
temeiul art.154 și următoarele din Legea 85/2014, anunță 
vânzarea bunurilor mobile și imobile aparținând societății debi-
toare, după cum urmează: imobil situat în Beiuș, FN, nr. topo. 
1056, jud. Bihor -48.735,00 lei, imobil situat în Tămășeu, 
nr.377/2, jud. Bihor - 256.823,00 lei, imobil situat în Chișlaz, jud. 
Bihor - 70.556,50 lei, imobil situat în Petreu, jud. Bihor - 
44.954,00 lei, imobil situat în Oradea, str. Făgetului, jud. Bihor 
- 17.765,00 lei, autoutilitară n3 marca F MAN, tipul silent - 

30.970,00 lei, autotutilitară marca MAN, tipul  TGA 18.410 - 
11.685,00 lei, autoutilitara n1, mercedes benz - 1.330,00 lei, 
autoutilitara, iveco - 1.805,00 lei, autoutilitara, dacia - 2.280,00 
lei, autoutilitara dacia - 855,00 lei, autoutilitara N3, MAN - 
17.005,00 lei, autoutilitara M1, Daewoo - 3.610,00 lei, remorca 
04, georg - 2.945,00 lei, remorca 04, jung - 7.220,00, autoutilitara 
Volkswagen - 1.140,00 lei, remorca 04, renders - 5.795,00 lei, 
remorca 04, roland - 7.600,00 lei, semiremorca, renders - 
3.610,00 lei, autoturism, skoda - 8.550,00 lei, autoturism m1, 
dacia - 8.550,00 lei, autoutilitara n1, renault - 1.330,00 lei, 
autoutilitara n1, mercedes benz - 5.415,00 lei, buldoexcavator 
hymac 370 c – 6.745,00 lei, presa balotoare orwak 9020 - 2 buc 
- 12.920,00 lei, elevator bicoloana - 1 buc - 3.990,00 lei, stivuitor 
tcm fd 25- 1 buc - 18.430,00 lei, masina de fasonat otel beton - 2 
buc - 6.460,00 lei, masina de indreptat si taiat otel beton - 1 buc 
- 11.970,00 lei, cuptor patiserie folosit - 1 buc - 2.090,00 lei, hota 
inox cu ventilator centrifugal - 1 buc - 1.330,00 lei, presa balotat 
eco 10 - 1 buc - 6.745,00 lei, container metalic - 15 buc - 
69.825,00 lei, containter metalic cu capac - 2buc - 9.310,00 lei, 
containter metalic 30 mc - 23 buc - 107.065,00 lei, containter 
metalic 30,4 mc - 2 buc - 9.310,00 lei, polip gheara cuva metalica 
cu brate - 3 buc - 39.615,00 lei, arzator gpl gasp 60/2r1tc232-
522kw - 2 buc - 8.376,40 lei, fierastrau panglica - 1 buc - 1.045,00 
lei, strung - 1 buc - 4.655,00 lei, fierastrau alternativ - 1 buc - 
855,00 lei, masina turnat bucsi - 1buc - 1.045,00 lei, masina 
turnat bare - 1 buc - 570,00 lei, radiodebimetru polimaster pm 
1405 - 1 buc - 854,76 lei, cantar pod bascula - 1 buc - 9.880,00 lei, 
cantar electronic fea 1500 kg - 1 buc - 570,00 lei, aparat masura 
control brukner s1 sorter - 1 buc - 8.598,95 lei, sistem amd 
athlon - 2 buc - 76,00 lei, sistem dual core g3240 111205 - 2 buc 
- 152,00 lei, sistem asus - 1 buc – 38,00 lei, stoc de marfă (deșeu 
metale – aluminiu, dee aragaz, folie, inox, sticlă etc.) - 14.339,30 
lei. Bunurile sunt scoase la vânzare prin licitație publică și în 
subsidiar prin metoda negocierii directe, în conformitate cu 
prevederile art.154 alin.(2) din Legea 85/2014 și cu respectarea 
regulamentului de vânzare aprobat de adunarea creditorilor. 
Sub sancțiunea inadmisibilității cererii de participare la proce-
dura de valorificare, persoanele interesate, anterior formulării 
cererii de participare la licitație/negociere directă vor trebui să 
achiziționeze  un  caiet  de  sarcini  ce  va  cuprinde  informații  
privind  bunurile supuse valorificării, la prețul de 2.000 lei + 
TVA pentru bunurile imobile, 1.000 lei + TVA pentru bunurile 
mobile și să consemneze o garanție în valoare de 10% din prețul 
de vânzare în contul unic de insolvență deschis la Libra Internet 
Bank SA, cod IBAN RO05BREL0002000872280100. Licitațiile 
publice sunt programate pentru data de 02.03.2021, 16.03.2021, 
06.04.2021, 20.04.2021, 04.05.2021, 18.05.2021 la sediul lichida-
torului judiciar din Oradea, str. Avram Iancu, nr.2, ap.11, jud. 
Bihor, începând cu orele 12:00. În situația în care bunurile nu se 
valorifică în cadrul licitațiilor publice , începând cu ziua imediat 
următoarele, respectiv 19.05.2021, timp de 30 de zile, orice 
persoană interesată va putea formula ofertă de cumpărare care 
va cuprinde în mod obligatoriu informații privind ofertant, 
prețul oferit, modalitatea de plată a prețului, cu mențiunea că 
termenul de plată a prețului nu poate depăși 60 zile pentru 
bunurile imobile și 5 zile pentru bunurile mobile de la data 
aprobării ofertei. La expirarea temrenului pentru depunerea 
ofertelor acestea vor fi centralizate și supuse spre aprobare 
adunării generale a creditorilor. În situație în care la expirarea 
celor 30 de zile se constată că nu s-au depus oferte de cumpărare 
lichidatorul judiciar va putea demara o nouă etapă de licitații 
publice, urmată de o nouă etapă de negociere directă. Informații 
suplimentare se pot obține de la lichidatorul judiciar: 
Tel:0359/463661 Fax:0359/463662 E-mail: office@plginsolv.ro.

l Licitatie publica 02.03.2021; Debitorul SC D&G Agricol-
ture Enterprise SRL - societate în reorganizare judiciara, in 
judicial reorganisation, en redressement, cu sediul în Dr.Tr.
Severin, str.George Cosbuc nr. 3A,  jud.Mehedinti, 
J25/272/2006, C.U.I. 18704890, prin administrator judiciar, 
Consultant Insolventa SPRL Filiala Timis, cu sediul ales in 
Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti, CUI 
38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 0918, prin reprezen-
tant Serban Valeriu, scoate la vânzare, la preturile stabilite 
diminuate cu 30% fata de preturile stabilite prin Raportul de 
Evaluare nr. 20/24.02.2020 si Raportul de Evaluare nr. 
21/24.02.2020 conform hotarare adunare creditori din data de 
12.01.2021, urmatoarele bunuri imobile: - Teren si vita de vie 
in suprafata de 36.933 mp situate in comuna Patulele, jud.
Mehedinti, nr. CF 50046 si nr cadastral 50046 la pretul de 
pornire a licitatie in suma de 80.003,00 Euro; - Teren si vita de 
vie in suprafata de 212.500 mp situate in comuna Punghina, 
jud. Mehedinti, nr. CF 50225 si nr cadastral 50225 la pretul de 
pornire a licitatie in suma de 455.175,00 Euro; - Teren si vita 
de vie in suprafata de 60.938 mp situate in comuna 
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50171 si nr cadastral 50171 
la pretul de pornire a licitatie in suma de 130.529,00 Euro; - 
Teren si vita de vie in suprafata de 66.000 mp situate in 
comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50175 si nr cadas-
tral 50175 la pretul de pornire a licitatie in suma de 
141.372,00 Euro; - Teren si vita de vie in suprafata de 84.000 
mp situate in comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 
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50173 si nr cadastral 50173 la pretul de pornire a licitatie in 
suma de 179.928,00 Euro; - Teren si vita de vie in suprafata 
de 320.546 mp situate in comuna Punghina, jud. Mehedinti, 
nr. CF 50092 si nr cadastral 50092 la pretul de pornire a lici-
tatie in suma de 686.609,00 Euro; - Teren si vita de vie in 
suprafata de 56.600 mp situate in comuna Punghina, jud. 
Mehedinti, nr. CF 50267 si nr cadastral 50267 la pretul de 
pornire a licitatie in suma de 121.236,50 Euro; - Teren si vita 
de vie in suprafata de 90.834 mp situate in comuna 
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50072 si nr cadastral 50072 
la pretul de pornire a licitatie in suma de 194.565,00 Euro; 
Total suprafata de teren si vita de vie valorificata in bloc - 
928.351 mp; Valoarea totala a bunurilor este de 1.989.417,50 
Euro, pret neafectat de TVA (echivalentul in lei la cursul 
BNR din ziua platii). Licitaţia va avea loc la biroul adminis-
tratorului judiciar din Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului nr.7A, 
jud.Mehedinti la data de 02.03.2021, orele 14:00. Titlul execu-
toriu în baza căruia administratorul judiciar procedează la 
vânzarea bunurilor imobile descrise anterior, il reprezinta 
Incheierea de sedinta din data de 20.05.2020, de confirmare a 
planului de reorganizare a debitoarei SC D&G Agricolture 
Enterprise SRL, pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a 
II - a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal în dosarul 
nr. 1726/101/2019. Creditori ipotecari:DGRFP Craiova AJFP 
Mehedinti, U.A.T. Com Punghina, M.C. Vivai Italia S.C.A. si 
Cabinet Av. Predescu Daniela. Participarea la licitaţie este 
condiţionată de consemnarea în contul unic de insolventa al 
debitoarei SC D&G Agricolture Enterprise SRL, pana la data 
de 01.03.2021 orele 17.00 a unei cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire pentru bunul imobil pe care intentioneaza sa-l achizi-
tioneze precum şi achiziţionarea caietului de sarcini in suma 
de 1.000,00 lei+TVA. Cont deschis la Banca Romaneasca 
S.A. sub nr. RO11BRMA 0999100087949896. Invităm pe toti 
cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie să transmita 
oferte de cumpărare şi documentele în copie xerox din care 
rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație şi contra-
valoarea caietului de sarcină la adresa de email: office@
consultant-insolventa.ro. Avand in vedere măsurile de preve-
nire a răspândirii virusului Covid 19 (Coronavirus), precum 
si a ordonantelor militare emise, administratorul judiciar 
recomanda ca participarea la licitatie sa aiba loc prin sistem 
de videoconferinta, iar in masura in care se doreste partici-
parea fizica se impune prezenta unui singur participant care 
sa respecte masurile impune de autoprotectie (masca, 
manusi, halat, etc.). Somam pe toti cei care pretind vreun 
drept asupra bunurilor imobile descrise anterior sa anunte 
administratorul judiciar inainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii 
suplimentare la telefoanele: 0756482035, 0742592183 
0252/354399, email office@consultant-insolventa.ro, Admi-
nistror judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis, 
prin Serban Valeriu

l M.D.M. Det Euroconsult S.R.L., prin lichidator judiciar 
Andrei Ioan IPURL, cu sediul in Ploiesti, Str. Gheorghe Doja, 
nr. 30, et. 10, ap. 31, vinde prin licitatie publica, proprietate 
imobiliara situata in Comuna Băneşti, Punct Ciuperceasca, 
tarlaua 51, parcela Pd (Cc) 1357, 1375, Judeţul Prahova, 
compusa din:  teren extravilan, cu destinatia curti constructii, în 
suprafaţă măsurată de 7.740 mp; Constructia C1 - Pensiune, în 
suprafaţă construită desfasurata de 413,45 mp; Constructia C 2 
- Terasa cu copertina de lemn, în suprafaţă de 122,85 mp; 
Constructia C3 - Terasa din lemn - structura deschisa, în supra-
faţă de 275 mp; Constructia C4 - Anexa grupa sanitar, în 
suprafaţă construită de 41,79 mp; Platforma din dale colorata, 
în suprafaţă de 148,82 mp. Pretul de pornire al licitatiei, pentru 
proprietatea imobiliara mai ss mentionata este de 246.722 euro, 
fara TVA. Licitatia se va tine la sediul lichidatorului in data de 
26.02.2021, ora 14:00, iar in cazul in care proprietatea imobiliara 
nu se va vinde, licitatia se va tine in data de 01.03.2021, 
03.03.2021, 05.03.2021, 08.03.2021, 10.03.2021, 12.03.2021, 
15.03.2021, 17.03.2021, 19.03.2021, 22.03.2021, 24.03.2021, 
26.03.2021, 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, la aceeasi ora si aceeasi 
adresa. Cererile de inscriere la licitatie se depun in original la 
sediul lichidatorului judiciar insotite de toate documentele 
prevazute in regulamentul de vanzare. 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 lichidatorulul judiciar, la adresa mai 
sus mentionata, la numerele de telefon 0723357858/0244597808, 
email: office@andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro.

l Anunţ de participare la licitația publică cu ofertă în plic 
închis din data de 17.03.2021; 1. Informaţii generale: Adminis-
trația Națională ”Apele Române” - Administraţia Bazinală de 
Apă Olt, str. Remus Bellu nr.6, Rm. Vâlcea,  judeţul Vâlcea,  cod 
fiscal RO 23730128; telefon:0250/ 739.881; fax:0250/738.255. 2. 

Obiectul si durata închirierii : închiriere suprafață de teren 
situat în albie minoră pentru o durată de 2 ani. 3. Condiţiile de 
participare : sunt precizate la punctul 8 din caietul de sarcini.  
La licitație poate participa orice persoană fizică sau juridică de 
drept privat, română sau străină, care depune o singură ofertă, 
cumpără caietul de sarcini şi constituie garanția de participare. 
4. Cuantumul garanţiei de participare: 10% din valoarea 
minimă a chiriei anuale, constituită cu ordin de plată în contul 
RO86 TREZ 6715 005X XX00 3809, C.U.I. 18264803  sau prin 
scrisoare de garanţie bancară în favoarea Administraţiei Bazi-
nale de Apă Olt Rm. Vâlcea. 5. Descrierea succintă a bunului 
imobil ce urmează a fi închiriat: terenuri situate în albia minoră 
a pârâului Cerna şi Olteț de pe raza județelor  Vâlcea şi Gorj, 
pentru înlăturarea materialului aluvionar care a contribuit la 
colmatarea albiei minore,  conform H.G.781/2020, H.G. 
183/10.03.2020, poziția nr.137^6, 137^1 şi O.U.G. 57/03.07.2019, 
art.332-333.  6. Licitația va avea loc în data de 17.03.2021 pentru 
următoarele suprafețele de teren situate în albiile minore: 42.639 
mp, teren albie minoră a pârâului Cerna, Loc. Lăpuşata, jud. 
Vâlcea (C.F. nr.35520- U.A.T. Lăpuşata);   40.895 mp, teren albie 
minoră a pârâului Olteț, Loc. Alimpeşti, jud. Gorj (C.F. 
nr.35.872 - U.A.T.Alimpeşti). 7. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă oferata: oferta se depune într-un singur exemplar 
original. 8. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 
09.03.2021, ora 16.00. 9. Data, locul şi ora limitã de primire a 
ofertelor: 17.03.2021 până la ora 10:00 la sediul Administraţiei 
Bazinale de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. 
Vâlcea. 10. Data şi locul deschiderii acestora: 17.03.2021 înce-
pand cu ora 11:30 la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, 
Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea.11. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă oferta: oferta se depune 
într-un singur exemplar original.  12. Modul de obţinere a caie-
tului de sarcini : de la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt,  
Serviciul Cadastru Patrimoniu, contravaloarea acestuia fiind de 
1.081,88 lei/exemplar, se achită la casieria instituției pe bază de 
factură şi chitanță sau cu ordin de plată în contul RO17 TREZ 
6715 0220 1X01 0664, C.U.I. RO 23730128.Soluționarea litigi-
ilor apărute în legatură cu atribuirea, închirierea, executarea, 
modificarea şi încetarea contractului de închiriere a bunurilor 
proprietate publică, precum şi a celor privind acordarea de 
despăgubiri se realizează potrivit prevederilor legislației privind 
contenciosul administrativ. Prezentul anunţ apare afişat şi pe 
site-ul www.rowater.ro/daolt

l S.C. Doroca S.A , dosarul nr. 1508/40/2013 Tribunalul  Boto-
şani, prin lichidator judiciar EVOPLAN  INSOLV IPURL 
(fosta C.I.I. POHRIB IONELA), anunţă scoaterea la vânzare, a 
activelor societăţii debitoare, după cum urmează: 1.mijloc de 
transport- autoutilitara marca dacia, varianta 1304 pick-up , 
nr.de înmatriculare bt-62-ddd, la prețul de 4960 lei  (fără tva)(80 
% din valoarea de evaluare); 2.utilaje ,aparate şi instalații de 
masura: frigider refrigerare 1 usi;frigider congelator 1 usa; 
frigider refrigerare 1 usa; frigider congelator ; cărucior servire 
farfurii; maşină de tăiat legume fama; masina(mixer) planetar 
brava; tavi patisserie /table neagra; tava aluminiu perforat( 
unox); tava aluminiu 15 mm(unox); tava aluminiu perforate; 
tava aluminiu perforate/teflonata; tava (unox); tava aluminiu 
16mm(unox); grtar cromat (unox); masa inox; gratar placat cu 
piatra de rau; feliator mezeluri; corp din aluminiu anodizat; 
gratar pe gaz ½ lisa; cantar bascule 150kg; masina de gatit pe 
gaz cu 6 ochiuri; cuptor si dulap; cuptor pe gaz pt.patiserie; 
panificație cu convective şi umidificare marca unox; malaxor 
aluat brava; friptoza pe gaz cu 2 cuve;  bainmarin electric 1 
cuva; maşină de spalat vase cu dedurizator; hota inox cu 5 filtre 
la prețul de 15.640 lei ( 80% din valoarea de evaluare). 3.apara-
tura birotica:- imprimantă hostware 220; hostware server-
hpdx5150+win xp; hostwere venpos dc+winxphef3915565; 
imprimantă termică nocutter; modul hostware aru gestiune; 
modul hostware ven vanzare; unitate centrala pentium; fax 
philips; sistem boxe; imprimanta; copiator minolta; imprimantă 
canon-  la prețul de 1040 lei( 80% din valoarea de evaluare). 
4.obiecte de inventar- maşină spalat; lingurite inox; expresor 
14dart; tigaie teflon; tigaie clatite; tigaie teflon;fier de calcat; tava 
cu maner; fete masa; pahare apa; pahare vin; pahare tuica; cupa 
de înghețată; suport servetele; scrumiere; cana ceai cu farfurie; 
farfurii intinse; farfurii desert; farfurii your; bolui ciorba 
+farfurii; sol f10; salatiere patrate mici; cana cafea +farfurie; 
sfesnic; fructiera cu 2 manere; fructiera cu 3 manere; suport cu 
maner; fructiera; cana ceai cu farfurie; cutite; furculite; linguri 
mici; fata  masa mare; huse- la pretul de   2320 lei(80% din 
valoarea de evaluare) 5.alte bunuri în afara bilanțului:mocheta; 
pilota; perne; telivizoare;frigidere;veioze, la prețul de 3160 lei( 
80% din valoarea de evaluare).Persoanele care pretind vreun 
drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au 
obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt 
cu o zi inainte de ziua licitației, orele 15:00, la sediul  ales al 
lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi. 
LicitaţiILE vor avea loc la sediul  ales al lichidatorului judiciar 
din iaşi, str.  vasile lupu nr. 43, jud. iaşi, în data de 26.02.2021 

ORA 11:00, şi se va desfăşura în conformitate cu Prevederile 
Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi ale regulamen-
tului de vânzare aprobat de adunarea creditorilor din data de  
21.10.2020 . Adjudecarea se va face în conformitate cu prevede-
rile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiei. 
Garantia este in cuantum de 10 % din valoarea de vanzare.
Relaţii suplimentare se pot obţine la: Evoplan  Insolv IPURL 
(fosta C.I.I. Pohrib Ionela) la telefoanele: 0232/240.890; 
0742/109899, 0745308671, Fax 0232/240890.

l Anunţ de participare la licitația publică cu ofertă în plic 
închis din data de 18.03.2021 1. Informaţii generale: Adminis-
trația Națională ”Apele Române” - Administraţia Bazinală de 
Apă Olt, str. Remus Bellu nr.6, Rm. Vâlcea,  judeţul Vâlcea,  cod 
fiscal RO 23730128; telefon:0250/ 739.881; fax:0250/738.255.  2. 
Obiectul si durata închirierii : închiriere suprafață de teren 
situat în albie minoră pentru o durată de 2 ani.   3. Condiţiile de 
participare : sunt precizate la punctul 8 din caietul de sarcini. La 
licitație poate participa orice persoană fizică sau juridică de 
drept privat, română sau străină, care depune o singură ofertă, 
cumpără caietul de sarcini şi constituie garanția de participare.  
4. Cuantumul garanţiei de participare: 10% din valoarea 
minimă a chiriei anuale, constituită cu ordin de plată în contul 
RO86 TREZ 6715 005X XX00 3809, C.U.I. 18264803  sau prin 
scrisoare de garanţie bancară în favoarea Administraţiei Bazi-
nale de Apă Olt Rm. Vâlcea.  5. Descrierea succintă a bunului 
imobil ce urmează a fi închiriat: terenuri situate în albia minoră 
a pârâului Cerna de pe raza județului Vâlcea, pentru înlăturarea 
materialului aluvionar care a contribuit la colmatarea albiei 
minore,  conform H.G.781/2020, H.G.183/10.03.2020, poziția 
nr.128 şi O.U.G. 57/03.07.2019, art.332-333.  6. Licitația va avea 
loc în data de 18.03.2021 pentru următoarele suprafețele de 
teren situate în albiile minore: 40.361 mp, teren albie minoră a 
pârâului Cerna, Loc. Lădeşti, jud. Vâlcea (C.F. nr.35701– U.A.T. 
Lădeşti); 10.130 mp, teren albie minoră a pârâului Cerna, Loc. 
Stăneşti, jud. Vâlcea (C.F. nr.35.412 – U.A.T.Stăneşti);  7. 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferata: oferta se 
depune într-un singur exemplar original.  8. Dată limită privind 
solicitarea clarificărilor: 10.03.2021, ora 16.00.   9. Data, locul şi 
ora limitã de primire a ofertelor: 18.03.2021 până la ora 1000 la 
sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 
6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea.  10. Data şi locul deschiderii aces-
tora: 18.03.2021 începand cu ora 1130 la sediul Administraţiei 
Bazinale de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. 
Vâlcea.  11. Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
oferta: oferta se depune într-un singur exemplar original.  12. 
Modul de obţinere a caietului de sarcini : de la sediul Adminis-
traţiei Bazinale de Apă Olt,  Serviciul Cadastru Patrimoniu, 
contravaloarea acestuia fiind de 1.081,88 lei/exemplar, se achită 
la casieria instituției pe bază de factură şi chitanță sau cu ordin 
de plată în contul RO17 TREZ 6715 0220 1X01 0664, C.U.I. RO 
23730128. Soluționarea litigiilor apărute în legatură cu atribu-
irea, închirierea, executarea, modificarea şi încetarea contrac-
tului de închiriere a bunurilor proprietate publică, precum şi a 
celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit 
prevederilor legislației privind contenciosul administrativ.
Prezentul anunţ apare afişat şi pe site-ul www.rowater.ro/daolt.

l Concedent: Şcoala Gimnazială Brestovăţ, cod fiscal 
29147850, cu sediul în Brestovăţ, nr.20A, jud.Timiş, 
Tel.0256/231.461 şi 0732.970.690, e-mail: scoalagimnazialabres-
tovat@vahoo.com persoană contact: director Rodica -Firuţa 
Dobra. Obiectul arendării: Se organizează licitaţie publică 
pentru arendarea următoarelor terenuri agricole proprietatea 
Şcolii Gimnaziale Brestovăţ, situate pe raza U.A.T.Brestovăţ, 
împărţ i te  în  t re i  lo tur i  indiv iz ib i le :  lo t  1  (TP 
Nr.60739/38/29.10.2003) =12,18Ha, extravilan sat Coşarii, 
nr.top. 685/1/1 -arabil. lot 2 (TP Nr.59850/68/10.12.2002) 
=12,18Ha, extravilan sat Lucareţ (4,23Ha, nr.top. 1529/3, 1529/3 
-arabil; 2,71Ha, nr.top. 1529/1/1 -arabil; 0,74Ha, nr.top. 1529:/4 
-livezi; 0,09Ha, nr.top. 1530/1:/2 -Fâneţe; 4,39Ha, nr.top. 1527:/1 
-Pdt şi  0,02Ha, nr.top.  1529:/2 -Pdt) .  lot  3 (TP 
Nr.60239/5/23.12.2002) =12,18Ha, extravilan sat Teş (10,64Ha, 
nr.top. 1461/1/1 -păşune; 1,50Ha, nr.top. 1447/1/1 -Pdt şi 0,04Ha, 
nr.top. 1444/1/1 -Pdt). Loturile sus -menţionate sunt indivizibile 
şi se va organiza licitaţie distinctă pentru fiecare lot. Terenurile 
vor fi folosite ca şi păşune chiar dacă din punct de vedere juridic 
au altă încadrare, întrucât faptic s-au transformat în păşuni şi 
sunt folosite de zeci de ani cu această destinaţie. Contractul de 
închiriere/arendă se încheie pe o perioadă de un cinci şi se poate 
reînnoi, respectiv se va putea refuza reînnoirea în condiţiile 
Art.1848, Codul civil. Condiţii de participare: Pot participa 
persoane fizice şi/sau juridice care: -Au vechime în creşterea 
animalelor de cel puţin cinci ani dovedită cu înscrierea anima-
lelor în Registrul Naţional al Exploataţiilor; -Au punct de lucru 
cu activitate în creşterea animalelor, respectiv domiciliul şi acti-
vitate în creşterea animalelor pe raza U.A.T.Brestovăţ de cel 
puţin cinci. -Au drept de preempţiune, la preţ şi în condiţii egale 
de ofertă, în următoarea ordine: a)Arendaşii; b)Arendaşii şi/sau 

proprietarii terenurilor agricole vecine cu terenul ofertat; c)
Tinerii fermieri. Diferenţierea între preemptorii de acelaşi rang, 
în condiţii egale de ofertă, se va face aplicând criteriile din 
Legea nr.17/07.03.2014, cu modificările ulterioare. Documen-
taţia de atribuire: Se regăseşte în caietul de sarcini şi se poate 
obţine, la cerere, de la sediul Şcolii Gimnaziale Brestovăţ, din 
Brestovăţ, nr.20A -Compartimentul Secretariat, persoană 
contact: director Rodica -Firuţa Dobra, Tel.0256/231.461 şi 
0732.970.690. Contravaloarea documentaţiei este de 100 lei/set 
şi se achită numerar la casieria instituţiei. Data limită privind 
solicitarea clarificărilor: 02.03.2021, inclusiv. Data limită de 
depunere a ofertelor: 08.03.2021, inclusiv. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Compartiment Secretariat -Şcoala Gimnazială 
Brestovăţ cu sediul în Brestovăţ, Nr.20A, Jud.Timiş. Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Ofertele se 
depun într-un singur exemplar, în 2 plicuri sigilate; unul exterior 
şi unul interior. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 12.03.2021, ora 14:00, la sediul 
Şcolii Gimnaziale Brestovăţ, din Brestovăţ, Nr.20A. Instanţa 
competentă în soluţionarea litigiilor: Tribunalul Timiş.

l Primăria Comunei Săpoca, judeţul Buzău, cu sediul în 
comuna Săpoca, judeţul Buzău, str.Principală, nr. 121, va orga-
niza, la sediul său, în data de marţi, 16 martie 2021, ora 10:00, o 
licitaţie publică cu strigare, pentru vânzarea unui tractor U650, 
an de fabricaţie -1965, bun ce poate fi văzut la sediul Primăriei 
Săpoca. Adresele instituţiilor publice în vederea transmiterii 
fără plată a bunului menţionat, pot fi trimise, la sediul Primăriei 
Comunei Săpoca, până în data de 10 martie 2021, inclusiv. În 
cazul neadjudecării bunului, va fi organizată o a doua licitaţie, 
în data de 22 martie 2021, ora 10:00, la acelaşi sediu, iar în 
ipoteza în care bunul nu va fi adjudecat nici cu această ocazie, se 
va organiza o a treia licitaţie în data de 29 martie 2021, ora 
10:00, la acelaşi sediu. Relaţii despre bunul scos la licitaţie pot fi 
obţinute la nr.de telefon 0238/508.144. Preţul de pornire la lici-
taţie este de 5.000Lei, iar cota de cheltuieli de participare este de 
50Lei. La licitaţie poate participa orice persoană fizică sau juri-
dică care prezintă, cel târziu, până în data de 10 martie 2021, 
ora 15:30 inclusiv, următoarele documente: -chitanţa de achitare 
a cotei de cheltuieli de participare la licitaţie eliberată de 
Primăria comunei Săpoca; -copie de pe certificatul de înmatri-
culare la Registrul Comerţului şi codul fiscal, pentru persoane 
juridice române, sau actul de identitate, pentru persoane fizice.  

PIERDERI
l Pierdut Certificat de pregătire profesională a conducătorului 
auto, cu seria 0378616000, eliberat 25.05.2016 de ARR, pe 
numele Ganga Cristian Marian. Îl declar nul.

l SC TIBINKO Trade SRL, identificată cu CIF:27975210, 
declară pierdut şi nul certificatul constatator privind punctul de 
lucru din Județul Iaşi, Mun.Iaşi, B-dul.Poitiers, Nr.20, Bloc 750, 
Scara D, Etaj Parter.

l Subsemnatul Sichitiu Vasile Valentin declar pierderea 
diplomei de Manager Transport SeriaAMMI nr. 25568 

l Pierdut atestat transport marfa, emis de ARR Prahova, pe 
numele de Matache Georgian Sebastian. Il declar nul.

l Pierdut certificat de ambarcațiune de agrement seria 0809 - GL, 
emis las data de 17.03.2010, valabil până la 17.03.2015 de Căpitănia 
Portului Galați pe numele: Burducea Felix Viorel. Se declară nul.

l SC Blue Blocks Construct SRL, CUI:38950270, nr. ORCTB 
J40/2936/2018, declarăm pierdut şi nul certificatul de înregis-
trare al societății.

l Pierdut certificat de pregătire profesională a conducătorului 
auto seria S00114922J valabil 29.07.2016 până la 15.07.2021 
eliberat de ARR Sălaj pe numele Iov Gheorghe. Se declară nul.

l Subscrisa Ardet Dumitru-Sorin PFA, cu sediul în Reşița, Ale.
Narcisei, bl.6, sc.4 et.3, ap.16, jud.Caraş Severin, prin titular 
Ardet Dumitru Sorin, F11/17/2021, CUI:43607724, pierdut 
Certificat sediu şi beneficiar şi CUI. Le declar nule.

l Societatea Livestock TOP SRL, cu sediul social în Sat Coada 
Izvorului, Comuna Petreşti, Strada Izvorului, nr.86, Ferma 
Petreşti, Jud.Dâmbovița, înregistrată la Oficiul Registrul 
Comerțului Dâmbovița sub nr. J15/1155/2019, având Cod Unic 
de Înregistrare 36072628 declar pierdute şi nule următoarele 
documente: Certificat de înregistrare, seria B, nr.3887944, 
eliberat de Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul 
Dâmbovița; Rezoluția nr.8670 din data 20.06.2019, emisă de 
Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița.
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