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OFERTE SERVICIU
 SC Gabelsar Prest Construct SRL, având CUI: 

35940999, cu sediul în Municipiul Ploiești, intrarea 
POLUX, Nr.2, Bloc G17, Scara A, Etaj P, Ap.4, 
Județ Prahova, angajează: Muncitor necalificat la 
demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci 
mozaic, faianță, gresie, parchet cu cod COR 
931301- 2 posturi; Sudor cu cod COR 721208- 2 
posturi; Zidar rosar-tencuitor cu cod COR 711205- 
2 posturi; Lăcătuș SDV cu cod COR 722201- 2 
posturi. Cerințe: studii medii, cunoștințe de limbă 
engleză, cunoștințe în domeniul construcțiilor. 
Selecția are loc în data de 24.02.2022, ora 10.00, la 
sediul societății.

 SC Horvath Extrem SRL, având CUI: 
17484762, cu sediul în Judeţul Alba, Aiud, Str.
Tudor Vladimirescu, Nr.23, angajează: muncitor 
necalificat la asamblarea, montarea pieselor, cod 
COR 932906- 2 posturi. Cerințe: studii medii, 
cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în dome-
niul producției. Selecția are loc în data de 
24.02.2022, ora 09.00, la sediul societății.

 SC Marinvest Trading Company SRL cu sediul 
în str. Novaci, nr. 2, bl. S9, sc. 1, etaj 7, ap. 31, 
sector 5, București, înregistrată la ONRC -ORCTB 
cu CUI nr. 6889515 informează pe cei interesanți 
că s-a depus solicitarea pentru emiterea autoriza-
ției de mediu pentru activitatea cod CAEN 4520 
-întreținerea și repararea autovehiculelor (spălă-
torie auto). Desfășurată în str. Mihail Sebastian, nr. 
90, sector 5, București. Informații se pot solicita la 
sediul Agenției Pentru Protecția Mediului  Bucu-
rești din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr. 1 
(Barajul Lacul Morii- în spatele benzinăriei 
LUKOIL), între orele 9:00-12:00,de luni până 
vineri. Propuneri sau contestații se pot depune la 
sediul A.P.M București în termen de 10 zile de la 
data publicării prezentului anunț.

 SC Alida Holiday SRL, având CUI: 23399017, 
cu sediul în Municipiul Târgoviște, Strada Petru 
Cercel, Nr.55, Parter, Camera 2, Județ Dâmbovița, 
angajează: Femeie de serviciu cu cod COR 
911201- 1 post. Cerințe: studii medii, cunoștințe de 
limbă engleză, cunoștințe în domeniul serviciilor. 
Selecția are loc în data de 24.02.2022, ora 10.00, la 
sediul societății.

 SC Cadima General Construct SRL, având CUI: 
43283121, cu sediul în Sat Balta Doamnei, Comuna 
Balta Doamnei, Nr.171, Județ Prahova, angajează: 
muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptu-
șeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet 
COD COR 931301- 10 posturi. Cerințe: studii 
medii, cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în 
domeniul constructiilor. Selecția are loc în data de 
24.02.2022, ora 10.00, la sediul societății.

 PMC Green Environment SRL, CUI: 27769546, 
J40/11788/2010, cu sediul în București, angajează 
Lucrători sortatori deșeuri reciclabile și femei de 
serviciu. CV pe: o§ce@jobtips.ro

 SC Cadima Recruitment SRL, având CUI: 
42507190, cu sediul în Sat Balta Doamnei, 
Comuna Balta Doamnei, Nr.171, Județ Prahova, 
angajează: agent curățenie clădiri și mijloace de 
transport COD COR 515302- 15 posturi. Cerințe: 
studii medii, cunoștințe de limba engleză, cunoș-
tințe în domeniul serviciilor. Selecția are loc în data 
de 24.02.2022, ora 10.00, la sediul societății.

 Primăria Comunei Buteni, cu sediul în comuna 
Buteni, sat Buteni, P-ța Eroilor, Nr.1, judeţul Arad, 
organizează concurs pentru ocuparea următorului 

post contractual de execuţie vacant pe perioadă 
determinată aprobat prin H.G.286/2011, modifi-
cată și completată de H.G. nr. 1027/2014. Denu-
mirea postului: -Inspector de specialitate Gr.II, pe 
perioadă determinată, post contractual de execuţie 
vacant -Compartiment Achiziții Publice, Imple-
mentare Proiecte Finanțate din Fonduri Externe 
Nerambursabile. Condiții specifice de participare 
la concurs: -Studii necesare: studii universitare de 
licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul 
științelor economice; -Vechime necesară în dome-
niul studiilor economice absolvite cu diplomă de 
licență: minim 7 ani; -Cunoștințe operare pe 
calculator: utilizare pachet Microsoft O§ce, Navi-
gare Internet -nivel avansat; -Cunoașterea unei 
limbi de circulație internațională: nivel mediu; 
-Permis de conducere: categoria B. Data, ora și 
locul de desfășurare a concursului: -proba scrisă: 
17.03.2022, ora 10.00, la sediul instituţiei; -proba 
interviu: 21.03.2022, ora 13.00, la sediul instituţiei. 
Termenul limită până la care candidații vor 
depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 
zile lucrătoare de la afișare, la sediul instituției. 
Condiţiile de desfășurare a concursului, condiţiile 
de participare la concurs, tematica și bibliografia 
stabilită se afișează la sediul instituţiei. Relaţii 
suplimentare se obţin la sediul Primăriei Comunei 
Buteni, Localitatea Buteni, P-ța Eroilor, Nr.1, judeţ 
Arad, telefon 0257/320.129.

 Primăria Comunei Popești, cu sediul în locali-
tatea Popești, județul Iași, organizează concurs, 
pentru ocuparea unui post contractual de execuție 
vacant, după cum urmează: -1 post de bibliotecar, 
debutant, studii medii  în cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Popești, Județul 
Iași; Consursul se va desfășura la sediul Primăriei 
comunei Popești, județul Iași, astfel: •Proba scrisă 
în data de 17.03.2022, ora 10,00; •Interviul în data 
de 23.03.2022 ora 10,00. Pentru participarea la 
concurs candidații trebuie să îndeplinească condi-
țiile generale prevăzute la art. 3 din Anexa la H.G. 
nr.286/2011 actualizată. Condiții specifice: Studii 
medii, respectiv  studii medii liceale finalizate cu 
diplomă de bacalaureat; Vechime– nu este cazul. 
Candidații vor depune dosarele de participare la 
concurs până la data de: 09.03.2022, ora 13,00, la 
sediul Primăriei Comunei Popești, județul Iași. 
Relații suplimentare se pot obține la sediul Primă-
riei Comunei Popești, persoană de contact- Consi-
lier Principal resurse umane- Prodan Ana, telefon 
0740055989 sau prin email primariapopesti@
gmail.com, Site: www.primariapopestiiasi.ro.

SOMAŢII
 Somatie. Prin prezenta sunt chemati toti 

cei interesati sa formuleze opozitie in termen 
de o luna de la afisarea prezentei formatiuni, 
avand in vedere faptul ca pe rolul Judecato-
r i e i  R e g h i n  s e  a f l a  d o s a r u l  c u 
nr.1492/289/2012. Prin incheierea de sedinta 
din data de 16 Februarie 2022 s-a dispus 
emiterea prezentei somatiuni cu urmatoarele 
mentiuni: -reclamanti Farcas Ioan si Farcas 
Minodora, domiciliati in  Mun. Reghin, str. 
Libertatii,  bl. 10, sc. 1 ap.14, jud.Mures, 
posesori ai dreptului de proprietate pe calea 
uzcapiunii, asupra suprafetei de 1.161mp 
teren aferent imobilului situat in com.Hodac, 
nr.338, identificat actualmente in C.F. nr.1357 
Hodac, nr.top. 8108, proprietar tabular Man 
Nastasia a Petri Liki (821mp) si partial in C.F. 
2.706 Hodac, nr.top. 8102, proprietar tabular 
Farkas Alexandrina (340mp) -petentii invoca 
dobandirea dreptului de proprietate prin 
uzcapiune. -imobilul teren intravilan aferent 
imobilului este situat in com. Hodac nr. 338, 
identificat actualmente in C.F. nr.1357 Hodac, 
nr.top. 8108, proprietar tabular Man Nastasia 
a Petri Liki (821mp) si partial in C.F. 2.706 
Hodac, nr.top. 8102, proprietar tabular 
Farkas Alexandrina (340mp). Persoanele 
interesate pot face opozitie la cererea peten-
tilor, in termen de o luna de la emiterea celei 
din urma publicatii, iar in lipsa acesteia 
instanta urmand sa treaca la judecata cauzei. 
Termenul de judecata este stabilit la data de 
27 aprilie 2022. Prezenta somatie va fi afisata 
la imobilul in litigiu, la sediul instantie, la 
biroul teritorial de cadastru si publicitate 
imobiliara Reghin si la sediul primariei 
Hodac si se va publica in 2 ziare de larga 
raspandire, unul local iar altul de circulatie 
nationala.

CITAŢII
 În data de 31.03.2022, orele 9.00-15.00 se va 

dezbate succesiunea defunctei Topșeneanu Velica, 
decedată la 16.11.2019, cu ultimul domiciliu în 
Pitești, județul Argeș, CNP 2370814034971 , la 
sediul B.I.N. Burcea Marius din Pitești, str. Justi-
ției nr. 1, bl. 1, sc. B, ap. 1, jud. Argeș, în dosar 
succesoral nr. 14/2022. Moștenitorii cu vocație 
succesorală sunt invitați să se prezinte la sediul 
biroului notarial pentru dezbaterea succesiunii.

 Judecătoria Zalău, Zalău, Str. Tudor Vladimi-
rescu, nr.10, judetul Sălaj, Dosar nr.2833/84/2014. 
Citaţie: Erdaly General SRL- prin administrator 
Cănănău Sergiu, cu sediul social în Constanţa, 
Aleea Egretei nr.2, Spaţiul 9A, judeţul Constanţa, 
înregistrată la registrul Comerţului sub nr. 
J13/3280/2008, având CUI: RO24456110, este 
chemată în aceasta instanţă, camera 22, Complet 
C3, în data de 22 Martie 2022, ora 09.30, în calitate 
de pârât în dosarul 2143/337/2021 al Judecătoriei 
Zalău, având ca obiect acţiune în constatare, în 
proces cu Morar Iulian, în calitate de reclamant. 
Alte menţiuni: termenul din data de 15.02.2022 s-a 
preschimbat pentru data de 22 martie 2022.

 Către Supermercado Muntenia SRL, cu sediul 
social în Spania, Avda la Pau, nr.15, Mollerussa, 
Lleida, având CUI: B25741257, reprezentată legal 
de dl. Mihai Dragomir, sunteți chemați în fața 
Judecătoriei Mizil, în calitate de pârâtă, în data de 
10.03.2022, ora 10.00, în proces cu Ana&Cornel 
SRL, în calitate de reclamantă în dosarul 
nr.2924/259/2020.

DIVERSE
 Primăria Focuri anunţă publicul interesat 

asupra depunerii solicitării de emitere a acordului 
de mediu pentru proiectul Realizare Rețea de 
Canalizare Gravitațională, Pompată și Racorduri  
în Comuna  Focuri,  Județul Iași”, propus a fi 
amplasat în Comuna Focuri, Județul Iași. Infor-
maţiile privind proiectul propus pot fi consultate la 
sediul autorităţii competente pentru protecţia 
mediului Iași și la sediul Primăriei Focuri, în zilele 
de luni- vineri, între orele 08:00–17:00. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii 
competente pentru protecţia mediului Iași.

 Subscrisul Cabinet Individual de Insolventa 
Ciulianu Elena-Cozmina, reprezentata prin repre-
zentată prin Ciulianu Elena-Cozmina, in calitate 
de lichidator judiciar al Anghel Carn Impex SRL  
desemnat prin sentinta civila nr. 545/09.02.2022, 
pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Secţia a 
VII-a Civila in dosar nr. 18305/3/2020, notificã 
deschiderea falimentului prin procedura simplifi-
cata prevazuta de Legea nr. 85/2014 împotriva 
Anghel Carn Impex SRL, cu sediul social in 
București, Sectorul 2, Str. Litovoi Voievod, Nr. 54A, 
CUI  26057876, nr. de ordine in registrul comer-
tului J40/2728/2015. Persoanele fizice si juridice 
care inregistreaza un drept de creanta nascut dupa 
data deschiderii procedurii insolventei impotriva 
Anghel Carn Impex SRL, vor formula declaratie 
de creanta care va fi inregistrata la grefa Tribuna-
lului Bucuresti - Secţia a VII-a Civila, cu referire la 
dosarul nr. 18305/3/2020, in urmatoarele conditii: 
a) termenul limita pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor in tabelul suplimentar al 
creantelor 14.03.2022; b) termenul limita pentru 
verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si comu-
nicarea tabelului suplimentar al creantelor 
08.04.2022; c) termenul pentru depunerea contes-
tatiilor la tabelul suplimentar va fi de 7 zile de la 
publicarea in BPI a tabelului suplimentar; d) 
termen pentru intocmirea si afisarea tabelului 
definitiv consolidat 03.05.2022.

 SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata prin 
asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate de 
administrator judiciar al ICM Avantaj Construct 
SRL desemnat prin hotararea nr.682 din data de 
17.02.2022, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, 
Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 35654/3/2021, 
notificã deschiderea procedurii insolventei preva-
zuta de Legea nr. 85/2014 împotriva ICM Avantaj 
Construct SRL, cu sediul social in București, 
Sectorul 3, Str. Gării Căţelu, Nr. 170A, Etaj 4, Ap. 
100, CUI  24228147, nr. de ordine in registrul 
comertului J40/12617/2008. Persoanele fizice si 
juridice care inregistreaza un drept de creanta 
impotriva ICM Avantaj Construct SRL vor 
formula declaratie de creanta care va fi inregis-
trata la grefa Tribunalului București - secţia a 
VII-a Civila, cu referire la dosarul nr. 
35654/3/2021, in urmatoarele conditii: a) termenul 
limita pentru inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor asupra averii debitorului 01.04.2022; b) 
termenul de verificare a creantelor, de intocmire, 
afisare si comunicare a tabelului preliminar de 
creante 21.04.2022; c) termenul pentru intocmirea  
si afisarea tabelului definitiv la 16.05.2022; d) data 
primei sedinte a adunarii generale a creditorilor 
26.04.2022, ora 14.00; e) adunarea generala a 
asociatilor la data de 01.03.2022, ora 14.00 la 
sediul administratorului judiciar.

 Numiții Marinescu Andrei-Adrian și Stanculescu 
Daniela, având calitatea de proprietari ai terenului 
situat în București, Sector 1, dr.Muntele Găina, 
nr.174C, anunță intenția de a edifica pe terenul 

TELEFERIC GRAND 
HOTEL

angajează:
- Ajutor Bucătar
- Bucătar
- ngrijitor spații hoteliere
- ameristă hotel
- Ospătar
- Ajutor Ospătar
- Lucrător room service
- Lucrător bucătărie
Oferim salariu motivant,
transport, masă, card de
sănătate privat.

EMAIL:  
hr@telefericgrandhotel.ro
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menționat 2 locuințe individuale cuplate P+1E. 
Documentația PUD este disponibilă pe www.
primariasector1.ro/PUD-consultarea-populatiei.
html, începând cu 24.02.2022. Observațiile pot fi 
depuse în scris la sediul Primăriei Sectorului 1 din 
bulevardul Banu Manta, nr.9, telefon 021.319.10.13 
sau pe adresa de mail: registratura@primarias1.ro

 SC Danube Renewables SRL, titular al Planului 
plan urbanistic zonal Blejesti_3, Comuna Blejesti, 
Județul Teleroman, anunță publicul interesat cu 
privire la depunerea primei versiuni a PUZ 
Blejesti_3 pentru obținerea Avizului de mediu. 
Observațiile publicului se primesc în scris la sediul 
APM Teleorman, str.Dunării, nr.1, zilnic, respectiv 
luni-joi, 08.00-16.30/ vineri 08.00-14.00, în termen 
de 15 zile calendaristice de la apariția anunțului 
public în mass-media.

 SC Danube Renewables SRL, titular al Planului 
plan urbanistic zonal Blejesti_1_2, Comuna 
Blejesti, Județul Teleroman, anunță publicul inte-
resat cu privire la depunerea primei versiuni a 
PUZ Blejesti_1_2 pentru obținerea Avizului de 
mediu. Observațiile publicului se primesc în scris la 
sediul APM Teleorman, str.Dunării, nr.1, zilnic, 
respectiv luni-joi 08.00-16.30/ vineri 08.00-14.00, în 
termen de 15 zile calendaristice de la apariția 
anunțului public în mass-media.

ADUNĂRI GENERALE
 Administratorul Unic al SC Comalrid Sa 

Bacău, înregistrată la ORC sub nr.J04/46/1991, 
RO949383, cu sediul în mun.Bacău, str.Alexei 
Tolstoi, nr. 4, Jud. Bacău, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor în data de 
30.03.2022, ora 10.00, la adresa din mun.Bacău, 
str.Alexei Tolstoi, nr.4, jud. Bacău, cu următoarea 
ordine de zi: 1.Prezentarea și aprobarea Raportului 
Administratorului Unic, privind activitatea econo-
mico-financiară a SC Comalrid SA Bacău, pentru 
anul 2021. 2.Prezentarea și aprobarea Raportului 
Comisiei de Cenzori privind exercițiul financiar pe 
anul 2021. 3.Aprobarea situațiilor financiare 
pentru anul 2021: bilanț, contul de profit și pier-
deri, repartizarea profitului. 4. Descărcarea de 
gestiune a administratorului pentru anul 2021. 
5.Împuternicirea administratorului societății să 
reprezinte societatea în relațiile cu instituțiile 
statului, alți parteneri, cu băncile, respectiv dreptul 
de semnătură asupra și din conturile bancare ale 
societății. Acționarii persoane fizice pot participa 
la ședință în nume propriu sau prin reprezentare, 
pe bază de procură specială depusă la sediul socie-
tății cu 48 ore înaintea Adunării Generale Ordi-
nare a Acționarilor. Acționarii persoane juridice 
pot participa la ședința prin persoana căreia i s-a 
delegat competența de reprezentare, sau printr-o 
persoană desemnată de aceștia în condițiile docu-
mentului lor de constituire. Documentele ce 
urmează a fi prezentate adunării pot fi consultate 
de acţionari la sediul societății situat în loc.Bacău, 
str.Alexei Tolstoi, nr.4, jud.Bacău, în zilele lucră-
toare, între orele 10.00 și 14.00, până în preziua 
primei adunări. În cazul în care la data de 
30.03.2022, ora 10.00, nu sunt îndeplinite prevede-
rile legale pentru desfășurarea Adunării Generale 
Ordinare, Adunarea va fi reprogramată pentru 
data de 31.03.2022, la aceeași oră și în aceeași 
locaţie.

 Convocator: Societatea „CONVEST“ S.A, cu 
sediul social în  București, sect.2, Calea Moșilor 
nr.288, bl.32, sc.2, et.1, ap.42, cod unic de înregis-
trare  RO 3155611, înregistrată la O.R.C. Bucu-
rești sub nr. J40/1645/1991, prin Președintele 
Consiliului de Administraţie dl. Petris Mircea, 
convoacă Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor  pentru data de 29.03.2022 ora 11, la 
sediul societăţii din București,  sect.2, Calea 
Moșilor nr.288, bl.32, sc.2, et.1, ap.42, pentru toţi 
acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la 
data de referinţă 26.03.2022 și care au dreptul de a 
participa și a vota în cadrul adunării generale. În 
cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevă-
zute de Legea 31/1990, republicată, cu modificările 

ulterioare, se reprogramează Adunarea Generală 
Extraodinară a Acţionarilor pentru data de 
30.03.2022 ora 11, la sediul societăţii mai sus 
rubricat. Ordinea de zi a Adunării Generale Extra-
ordinare va fi următoarea: 1. Discutarea și apro-
barea Raportului Consiliului de Administraţie 
privind desfășurarea activităţii exerciţiului finan-
ciar contabil al anului 2021, precum și descărcarea 
de gestiune a administratorilor. 2. Discutarea și 
aprobarea Raportului cenzorilor cu privire la 
legalitatea întocmirii bilanţului contabil și a 
contului de profit și pierdere pentru exerciţiul 
financiar 2021 precum și descărcarea de gestiune a 
cenzorilor. 3. Prezentarea și aprobarea raportului 
de gestiune reflectat în situaţiile financiare anuale 
ale contului de profit și pierdere și anexelor aces-
tora pentru exerciţiul financiar 01.01.2021-
31.12.2021. 4. Prezentarea și supunerea spre 
aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli și a 
Programului de investiţii aferent exerciţiului 
financiar 2022. 5. Aprobarea modificării formei de 
conducere a societăţii prin înlocuirea Consiliului 
de Administraţie cu  un administrator unic. 6. 
Propunerea de revocare a mandatului acordat 
Consiliului de administraţie, începând cu data de 
29.03.2022, format din dl. Petris Mircea în calitate 
de Președinte și d-nii Penciu Vergil și Dima 
Alexandru în calitate de membrii. 7. Propunerea 
de numire în calitate de administrator unic a d-lui 
Mircea Petris, cetăţean român, născut la data de 
11.09.1963 în mun. București, fiul lui Ion și 
Olimpia, domiciliat în București, str.Matei Basarab 
nr. 83, bl.L117, sc.1, et.4, ap.18, sect.3, legitimat cu 
C.I. seria RX nr.567462 eliberată de S.P.C.E.P. 
Sector 3 la data de 05.09.2014, CNP 
1630911400241. 8. Propunerea de modificare a 
actului constitutiv al societăţii, după cum 
urmează: a. art.16 al Capitolului V se modifica și 
va avea următorul conţinut: Capitolul V: Art.16 
Administratorul unic: Organizare: 16.1 Societatea 
este administrată de către un administrator unic în  
persoana d-lui Petriș Mircea, cetăţean român, 
născut la data de 11.09.1963 în mun. București, 
fiul lui Ion și Olimpia, domiciliat în București, str. 
Matei Basarab nr.83, bl.L117, sc.1, et.4,ap.18, 
sect.3, legitimat cu C.I. seria RX nr.567462 elibe-
rată de S.P.C.E.P. Sector 3 la data de 05.09.2014, 
CNP 1630911400241. 16.2 Administratorul unic 
poate avea calitatea de acţionar. 16.3 Administra-
torul unic  este ales, și, în egală măsură revocat,  de 
către adunarea generală ordinară, cu respectarea 
prevederilor legii și a prevederilor speciale incluse 
în prezentul Act Constitutiv. Mandatul adminis-
tratorului unic are o durată de 4 (patru) ani, cu 
începere de la data de 29.03.2022. b. art.17 al 
Capitolului V se modifică și va avea următorul 
conţinut: Art.17 Atribuţiile Administratorului 
unic: Administratorul unic are următoarele 
competenţe de bază, care nu pot fi delegate direc-
torilor: a) stabilirea direcţiilor principale de activi-
tate și de dezvoltare ale societăţii; b) stabilirea 
politicilor contabile și a sistemului de control 
financiar, precum și aprobarea planificării finan-
ciare; c) numirea și revocarea directorilor și stabi-

lirea remuneraţiei lor; d) supravegherea activităţii 
directorilor; e) pregătirea raportului anual, organi-
zarea adunării generale a acţionarilor și implemen-
tarea hotărârilor acesteia; f) introducerea cererii 
pentru deschiderea procedurii insolvenţei socie-
tăţii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei; g) aprobă încheierea de contracte de 
închiriere (luarea sau darea cu chirie); h) adop-
tarea strategiei și politicile privind dezvoltarea 
Societăţii, inclusiv organigrama Societăţii și stabi-
lirea departamentelor operaţionale; i) aprobarea 
regulamentelor interne  ale Comitetului Executiv 
și alte acte de organizare internă; j) aprobarea 
deschiderii de sucursale, agenţii și alte unităţi fără 
personalitate juridică; k) mutarea sediului Socie-
tăţii (prin delegare de la Adunarea Generală a 
Acţionarilor pe baza articolului 114 din Legea 
Societăţilor Comerciale nr.31/1990, cu modificările 
și completările ulterioare); l) dobândirea și/sau 
înstrăinarea unor bunuri ale societăţii, cu apro-
barea prealabilă a A.G.E.A, și încheierea de acte 
juridice în acest sens; m) adoptarea oricărei alte 
decizii cu privire la administrarea Societăţii sau la 
o chestiune delegată de către adunarea generală. 
De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribu-
ţiile primite de către administratorul unic din 
partea adunării generale a acţionarilor, în confor-
mitate cu art.114. c.art.18 al Capitolului V se 
modifică și va avea următorul conţinut: Art.18 
Îndatoririle Administratorului unic: Administra-
torul unic are îndatoriri de diligenţă și loialitate 
faţă de societate. Exercitarea acestor îndatoriri se 
face având în vedere interesele acţionarilor în 
general, și nu ale unor anume acţionari. În absenţa 
relei credinţe, administratorul unic nu va fi ţinut 
răspunzător pentru deciziile de afaceri luate după 
o informare diligentă asupra circumstanţelor 
relevante existente la momentul la care deciziile 
respective au fost luate. 9. Împuternicirea dlui. 
Mircea Petris să semneze în numele acţionarilor 
hotărârile Adunării Extraodinare și să îndepli-
nească oricare și toate formalităţile impuse de lege 
în vederea obţinerii aprobării autorităţilor compe-
tente, a înregistrării, a executării hotărârilor 
adoptate de către Adunare și a asigurării opozabi-
lităţii acestora faţă de terţi. Dl. Mircea Petris are 
dreptul să delege îndeplinirea mandatului menţi-
onat mai sus altor persoane. 10. Diverse. Persoa-
nele care au calitatea de acţionar la data de 
referinţă, respectiv data de 26.03.2022 pot exercita 
dreptul de a participa la Adunarea Generală 
Extraordinară, precum și dreptul de vot personal 
sau prin reprezentare. Reprezentarea poate fi 
asigurată și prin alte persoane decât acţionarii în 
baza unei procuri speciale, care se vor depune la 
sediul societăţii până la data de 26.03.2022  
inclusiv. Documentele și materialele informative 
referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a 
Adunării Generale Extraordinare, vor fi puse la 
dispoziţia acţionarilor la sediul Societăţii din 
București, Calea Moșilor nr.288, bl.32, sc.2, et.1, 
ap.42, sect.2. Președinte Consiliu de Administraţie, 
Mircea Petris.

 Consiliul de administrație al Progresul SA, cu 
sediul în Com. Jilava, Șos. Giurgiului, nr. 5, Jud. 
Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului 
Ilfov, sub nr. J23/1862/2003, CUI:RO479001, prin 
Președintele Consiliului de administrație, Comă-
nici Cosmin Cătălin, convoacă Adunarea Gene-
rală Extraordina a Acționarilor Progresul SA, în 
data de 28.03.2022, ora 12.00, la sediul societății. 
Ordinea de zi este următoarea: 1. Aprobarea 
constituirii unui drept de servitute de trecere 
asupra terenului în suprafață de 5.723mp 
(măsurat 5.256 mp), situat în intravilanul 
Comunei Jilava, Șoseaua Giurgiului nr.5, număr 
cadastral 52984, înscris în CF nr. 52984 a localității 
Jilava, fondul aservit, deținut în coproprietate de 
Progresul SA și Blaj SA (Progresul SA în cotă 
indiviză de 95% din suprafața terenului, Blaj SA 
cu cotă indiviză 5% din suprafața terenului) în 
favoarea fondului dominant, imobilul situat în 
localitatea Jilava, Șos.Giurgiului, nr.5, jud.Ilfov, 
înscris în cartea funciară nr. 50492 a loc.Jilava, 
jud.Ilfov, compus din: terenul intravilan în supra-
față de 4.857mp (patrumiioptsutecincizecișișap-
temp), identificat cu nr. cadastral 50492 și 
construcțiile edificate pe terenul descris mai sus, 
încadrate în categoria „construcții industriale și 
edilitare”, respectiv: C16- cu o suprafață 
construită la sol de 710mp, identificată cu nr. 
cadastral 50492-C16; -C17- cu o suprafață 
construită la sol de 15mp, identificată cu nr. cadas-
tral 50492-C17; -C18- cu o suprafață construită la 
sol de 35mp, identificată cu nr. cadastral 50492-
C18; -C19- cu o suprafață construită la sol de 
163mp, identificată cu nr. cadastral 50492-C19; 
-C20- cu o suprafață construită la sol de 311mp, 
identificată cu nr. cadastral 50492-C20. Solicitarea 
aprobarea constitituirii dreptului de servitute de 
trecere asupra imobilului cu datele de identificare 
de mai sus se face în considerarea solicitării adre-
sate proprietarilor fondului aservit de către socie-
tățile: VIAROM CONSTRUCT SRL, persoană 
juridică română, cu sediul social în Bucureșți, Str.
Intrarea Glucozei, nr.37-39, tronson 1, parter, 
sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comer-
ţului de pe lângă Tribunalul București sub nr. de 
ordine J40/2286/02.03.2001 atribuit în data de 
02.03.2001, Identificator Unic la Nivel European 
(EUID): ROONRC.J40/2286/2001, Cod Unic de 
Înregistrare (CUI) 13743074, înregistrată în 
scopuri de TVA cu cod de înregistrare fiscală (CIF) 
RO13743074, avand contul in LEI  deschis la 
R a i f f e i s e n  B a n k  S A ,  I B A N 
RO69RZBR0000060021353119, proprietarul 
fondului dominant, reprezentată prin OPREA 
Beatrice,  în calitate de promitentă-vânzătoare a 
fondului dominant, și ROM GROUP SRL, 
persoană juridică română, cu sediul social în 
Comuna  Jilava, Jud.Ilfov, șos.Giurgiului, nr.5 
(Hala corp administrativ, parter, Birou nr.1, jud.
Ilfov) CP 077120, înregistrată la Oficiul Regis-
trului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub 
nr. de ordine J23/1975 atribuit în data de 
06.10.2006, Cod Unic de Înregistrare (CUI) 
RO19081448, înregistrată în scopuri de TVA cu 

NOTIFICARE 

Subscrisa LICEV GRUP S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, str. Horea, bl. A2, parter, jud. 
Caraş-Severin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II 0227/2006. Tel/Fax: 0255/212940, notifică de-
schiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului SC D&A HOPE SRL, prin În-
cheierea civilă nr. 5/JS/CC/17.02.2022 pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă, 
în Dosarul 210/115/2022.

Debitorul SC D&A HOPE SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea proce-
durii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea nr.85/2014 
privind procedura insolvenţei.   

Creditorii debitorului S.C. D&A HOPE S.R.L, cu sediul social in Caransebes, str. Balta Sarata. 
Nr. 11, sc. A, ap. 10, Jud. Caras-Severin, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J11/501/2007, 
CUI 21872851, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea 
cererii de admitere a creanţei la Tribunalul Caraş-Severin până la termenul limită din data de  
04.04.2022. Cererile trebuie însoţite de taxa de timbru în valoare de 200 lei.
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cod de înregistrare fiscală (CIF) RO19081448, 
avand contul în LEI  deschis la Banca Transil-
vania, Agenția Lipscani, IBAN RO02BTR-
LRONC RT031934 6901, reprezentată prin 
administrator Alina Tache, în calitate de promi-
tentă- cumpărătoare a fondului dominant. 2.
Aprobarea cuantumului sumei ce urmează a fi 
plătită de benficiarul dreptului de servitute la 
nivelul de minim 150Euro fără TVA pe lună. 3.
Aprobarea preluării, prin cesiune, a unui contract 
de leasing financiar pentru achizitionarea auto 
LEXUS RX 3,5 450H BUSINESS E-CVT, cu 
prețul de achiziție de 15477,64Euro fără TVA, cu 
finanțator BCR Leasing IFN SA. 4.Diverse. În 
cazul în care, la data de 28.03.2022, Adunarea 
Generală Extraordinară a Acționarilor nu îndepli-
nește condițiile legale de întrunire, ședința se 
reprogramează în data de 29.03.2022, ora 12.00, în 
același loc, cu aceeași ordine de zi. Accesul acțio-
narilor persoane fizice este permis prin proba 
identității, iar al acționarilor persoane juridice, cu 
împuternicire dată de persoana pe care o repre-
zintă. Materialele supuse dezbaterilor pot fi 
consultate la sediul societății.

 Convocator. Adunare Generală a Acționarilor 
Societății SERICO S.A. Consiliul de Administrație 
al societății SERICO S.A., cu sediul în București, 
Sos. Pipera, nr. 46F, sector 2, înregistrată la Regis-
trul Comerțului sub nr. J40/285/1991, CUI 906 
(“Societatea”), Având în vedere: • Dispozițiile Legii 
31/1990 republicată și modificată; • Dispozițiile 
Regulamentului ASF/C.N.V.M, a Legii privind 
piața de capital nr. 297/2004 și a Legii 24/2017; • 
Dispozițiile Actului Constitutiv al Societății; 
Convoacă: Adunarea Generală Ordinară a Acțio-
narilor SERICO S.A. pentru data de 28.03.2022, 
începând cu ora 12.00 la sediul SERICO S.A. din 
București, Șos. Pipera 46F, sector 2, pentru toţi 
acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor 
societăţii, ţinut și eliberat de Depozitarul Central 
S.A., la data de 18.03.2022, stabilita că dată de 
referinţă; ORDINEA DE ZI PENTRU 
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ este: 1. 
Aprobarea situațiilor financiare ale societății 
pentru exercițiul financiar 2021, în baza Raportului 
administratorilor și Raportului  auditorului finan-
ciar. 2. Aprobarea modului de acoperire a pierderii 
înregistrate în anul 2021; Propunerea Consiliului 
de administrație este ca pierderea înregistrată în 
anul 2021 să fie acoperită din rezerve de finanțare, 
constituite în anii precedenți. 3. Aprobarea descăr-
cării de gestiune a administratorilor pentru activi-
tatea desfășurată în exercițiul financiar 2021, în 
baza rapoartelor prezentate. 4. Aprobarea politicii 
de remunerare a conducerii societății (administra-
tori și directori) întocmită în conformitate cu 
prevederile art. 106 alin. (1) din Legea 24/2017 
privind emitenții de instrumente financiare și 
operațiuni de piață. 5. Prezentarea raportului de 
remunerare a conducerii societății (administratori 
și directori) întocmit pentru anul 2021 în conformi-
tate cu prevederile art. 107 alin.(1) din Legea 
24/2017 privind emitenții de instrumente financiare 
și operațiuni de piață. 6. Aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli și a planului de activitate 
pentru anul 2022. 7. Aprobarea datei de 21.04.2022 
ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acţi-
onarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii 
AGOA și a datei de 20.04.2022 ca “ex date”. 8. 
Împuternicirea dlui. Octavian Tănase – Președinte/
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. În vederea 
exercitării atribuțiilor sale dl. Octavian Tănase își 
poate substitui o altă persoană. În cazul neîndepli-
nirii condiţiilor de validitate/cvorum prevăzute de 
Actul Constitutiv al societăţii pentru prima convo-
care, a doua convocare va avea loc pe data de 
29.03.2022, la aceeași adresă, aceleași ore, cu 
aceeași ordine de zi și dată de referinţă. La sedinţă 
pot participa și vota numai acţionarii inregistraţi în 
Registrul Acţionarilor societăţii la data de 
18.03.2022, stabilită ca dată de referinţă. La data 
convocării capitalul social al societăţii este de 

3.861.140,30 lei format din 38.611.403 acţiuni 
nominative, dematerializate, cu valoare nominală 
de 0,1 lei, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în 
Adunarea Generală. Se aduce la cunostiinta acțio-
narilor următoarele: (1) Unul sau mai mulți acțio-
nari reprezentând, individual sau împreună, cel 
puțin 5% din capitalul social, au dreptul: a) de a 
introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării 
Generale a Acționarilor, cu condiția că fiecare 
punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect 
de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea 
Generală a Acționarilor; b) de a prezenta proiecte 
de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a 
fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale. (2) 
Drepturile prevăzute la alin.(1) pot fi exercitate 
numai în scris, iar documentele vor fi depuse în plic 
închis la sediul societății sau transmise prin 
mijloace de curierat sau prin mijloace electronice 
având atașată semnătură electronică extinsă, la 
adresa de e-mail: info@serico.ro; (3) Acționarii își 
pot exercita drepturile menționate mai sus în 
termen de cel mult 15 zile de la data publicării 
convocatorului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a-IV-a. (4) Fiecare acționar are dreptul să 
adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea 
de zi a Adunării Generale a Acționarilor, iar socie-
tatea va raspunde la întrebările adresate de acțio-
nari; Întrebările vor fi depuse în plic închis la sediul 
societății sau transmise prin mijloace de curierat 
sau prin mijloace electronice, având atașată semnă-
tura electronică extinsă, la adresa de e-mail: info@
serico.ro, în termen de cel mult 15 zile de la data 
publicării convocatorului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a-IV-a. Răspunsul la întrebări se 
consideră dat dacă informația solicitată este publi-
cată pe pagina de internet a societății; (5) Acțio-
narii pot participa personal sau pot fi reprezentați 
în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, fie de 
reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți 
cărora li s-a acordat o împuternicire (procură) 
specială, în condițiile art. 105 alin. (12) din Legea 
nr. 24/2017 privind piața de capital; (6) Accesul 
acționarilor este permis prin simpla probă a identi-
tății acestora, făcută în cazul acționarilor persoane 
fizice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor 
juridice și a acționarilor persoane fizice reprezen-
tate, cu o împuternicire (procură) specială dată 
persoanei fizice care o reprezintă; (7) Acționarii pot 
să-și desemneze reprezentantul și prin mijloace 
electronice, notificarea desemnării prin mijloace 
electronice putandu-se face la adresa de e-mail: 
info@serico.ro, având atașată semnătură electro-
nică extinsă; (8) Acționarii pot să voteze punctele 
înscrise pe ordinea de zi și prin corespondență, 
formularul de vot, completat și semnat corespun-
zător, fiind trimise în plic închis la sediul societății, 
până cel mai tărziu în data de 26.03.2022, ora 
12.00; (9) Formularele de împuterniciri (procuri) 
speciale care vor fi utilizate pentru votul prin 
reprezentare, precum și formularele care vor fi 
utilizate pentru votul prin corespondență vor fi 
disponibile la sediul societății, în timpul zilelor 
lucrătoare, între orele 10.00–16.00 și pe pagina de 
web a societății : www.serico.ro, începând cu data 
de 28.02.2022. (10) Aceste împuterniciri (procuri) 
vor fi depuse în original la sediul societății cu cel 
puțin 48 de ore înainte de data fixată pentru 
Adunarea Generală a Acționarilor, respectiv, până 
la data de 26.03.2022, ora 12.00. Un exemplar se vă 
înmâna reprezentantului, unul va rămâne la socie-
tate iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la 
acționar; (11) Reprezentarea acționarilor în cadrul 
adunării generale de către alte persoane decât 
acționarii se poate face și în baza unei Împuterni-
ciri generale (Procuri generale) valabilă pentru o 
perioada care nu va depăși 3 ani, permițând 
reprezentantului desemnat să voteze în toate aspec-
tele aflate în dezbaterea adunării generale a acțio-
narilor societății cu condiția că împuternicirea 
generală să fie acordată de către acționar, în calitate 
de client, unui Intermediar definit conform art. 2 
alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui 
avocat. (12) Împuternicirile generale (Procurile 
generale) trebuie să conțină informațiile prevăzute 
la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și se 
depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea 
generala, în copie, cuprinzând mențiunea confor-
mității cu originalul, sub semnătură reprezentan-

tului. Copiile certificate ale Împuternicirilor 
generale (Procurilor generale) sunt reținute de 
societate, facandu-se mențiune despre acestea în 
procesul verbal al adunării generale. (13) Acționarii 
nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acțio-
narilor, pe baza unei Împuterniciri generale 
(Procuri generale), de către o persoană care se afla 
într-o situație de conflict de interese, în conformi-
tate cu dispozițiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 
24/2017. Documentele și materialele informative 
precum și proiectele de hotărâri vizând problemele 
înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale a 
Acționarilor vor fi disponibile acționarilor la sediul 
societății în timpul zilelor lucrătoare, între orele 
10.00–16.00 și pe pagina de web a societății www.
serico.ro, Categoria «Acționari», Secțiunea «Mate-
riale AGA», începând cu data de 28.02.2022. 
Prezentul convocator se vă completa cu prevederile 
legale aplicabile. Președinte Consiliu Adminis-
trație, Octavian Tănase.

 Griro Tower S.A, sediul social: Bucuresti, Calea 
Grivitei nr. 355-357, Bloc Turn Griro, et. 1, birou 
nr. 5, Sector 1;J40/808/2012; C.U.I. 29591487; 
Capitalul social subscris si varsat: 3.242.865 RON. 
Convocare: 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 Tower 
S.A. (denumită în continuare și „Societatea”), 
Administratorul Unic al Societății, convoacă acți-
onarii Societății înregistrați în Registrul Acționa-
rilor la sfârșitul zilei de 22.03.2022 pentru a 
participa în ziua de 29.03.2022, ora 13:00, la 
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 
ce se va desfășura în Sala de Consiliu, et. 2 din 
Clădirea Administrativă GRIRO situată în Mun. 
București Calea Griviței nr. 355-357, Sector 1, care 
va avea următoarea ordine de zi: 1) Aprobarea 
schimbării denumirii Societății din Griro Tower 
S.A. în City Energy Network S.A. precum și 
modificarea art. 1.1. din Actul Constitutiv al 
Societății după cum urmează: 1.1. Denumirea 
Societății este City Energy Network S.A., conform 
Dovezii privind disponibilitatea și rezervarea 
firmei eliberată de Oficiul Registrului Comerțului 
de pe lângă Tribunalul București  nr. 
73082/03.02.2022. 2) Aprobarea modificării obiec-
tului principal de activitate din Cod CAEN 6810 
-Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare 
proprii, în Cod CAEN 3511 -Producţia de energie 
electrică, precum și modificarea art. 3.1. și 3.2. din 
Actul Constitutiv al Societății după cum urmează: 
3.1. Societatea are ca domeniu principal de activi-
tate: -Cod CAEN 351 -Producția, transportul și 
distribuția energiei electrice; 3.2. Societatea are ca 
activitate principală: -Cod CAEN 3511 -Producţia 
de energie electrică. 3) Aprobarea completării 
obiectului secundar de activitate al Societății, 
precum și a art. 3.3. din Actul Constitutiv al Socie-
tății, cu următoarele activități: Cod CAEN 2611 
-Fabricarea subansamblurilor electronice (module; 
Cod CAEN 2612 -Fabricarea altor componente 
electronice; Cod CAEN 2630 -Fabricarea echipa-
mentelor de comunicaţii; Cod CAEN 2712 -Fabri-
carea aparatelor de distribuţie și control a 
electricităţii; Cod CAEN 2731 -Fabricarea de 
cabluri cu fibră optică; Cod CAEN 2732 -Fabri-
carea altor fire și cabluri electrice și electronice; 
Cod CAEN 2733 -Fabricarea dispozitivelor de 
conexiune pentru fire și cabluri electrice și electro-
nice; Cod CAEN 2790 -Fabricarea altor echipa-
mente electrice; Cod CAEN 3313 -Repararea 
echipamentelor electronice și optice; Cod CAEN 
3314 -Repararea echipamentelor electrice; Cod 
CAEN 3320 -Instalarea mașinilor și echipamen-
telor industriale; Cod CAEN 3512 -Transportul 
energiei electrice; Cod CAEN 3513 -Distribuția 
energiei electrice; Cod CAEN 3514 -Comerciali-
zarea energiei electrice; Cod CAEN 4651 -Comerţ 
cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor 
periferice și software- ului; Cod CAEN 4652 
-Comerţ cu ridicata de componente și echipa-
mente electronice și de telecomunicaţii; Cod 
CAEN 4669 -Comerţ cu ridicata al altor mașini și 
echipamente; Cod CAEN 6311 -Prelucrarea 
datelor, administrarea paginilor web și activități 
conexe; Cod CAEN 6312 -Activități ale portalu-

rilor web; Cod CAEN 6399 -Alte activități de 
servicii informaționale n.c.a.; Cod CAEN 6810 - 
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare 
proprii; Cod CAEN 7120 -Activităţi de testări și 
analize tehnice; Cod CAEN 7211 -Cercetare- 
dezvoltare în biotehnologie; Cod CAEN 7219 
-Cercetare- dezvoltare în alte știinţe naturale și 
inginerie; Cod CAEN 7220 -Cercetare- dezvoltare 
în știinţe sociale și umaniste; Cod CAEN 8020 
-Activităţi de servicii privind sistemele de securi-
zare; Cod CAEN 9512 -Repararea echipamentelor 
de comunicaţii. 4) Aprobarea împuternicirii unei 
persoane care vă îndeplini formalitățile de publi-
care și înregistrare a hotărârii Adunării Generale 
Extraordinare a Acționarilor. 5) Diverse. 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 modifică-
rile și completările ulterioare și ale art. 17.12. din 
Actul Constitutiv al Societății, cea de-a doua 
Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor 
Societății, pentru data de 30.03.2022, ora 13:00, în 
același loc, cu aceeași dată de referință și având 
aceeași ordine de zi că prima adunare. Începând 
cu data de 15.03.2022, ora 09:00, convocatorul, 
documentele și materialele informative referitoare 
la aspectele 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 08.00 – 16.00 la / de la sediul 
Societății.  La Adunarea Generală Extraordinară a 
Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să 
voteze acționarii înregistrați în Registrul Acționa-
rilor Societății la data de referință, respectiv, 
22.03.2022, în mod direct sau reprezentați de către 
alte persoane, pe baza de procură specială, în 
conformitate cu prevederile Actului Constitutiv. 
Formularul de procură specială se poate obține 
începând cu data de 15.03.2022, ora 09:00 și care 
completat și semnat se poate depune în original 
până pe data de 28.03.2022, ora 13:00, la sediul 
Societății. Administratorul Unic al Griro Tower 
S.A. Dl. Toma Constantin

 Convocare: Președintele Consiliului de adminis-
traţie al societăţii Athenee Palace SA, societate pe 
acţiuni română cu sediul în Bucuresti, B-dul Poli-
grafiei nr.1C, Clădire Birouri Ana Holding, etaj 1, 
Biroul nr. 10, număr de ordine în  Registrul 
Comerţului Bucuresti J40/612/1991, CUI 1569250, 
CIF RO 1569250 (“Societatea”), convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor 
la data de 30 martie 2022, ora 9,00 și Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor la data de 30 
martie 2022, ora 9,30, la sediul Societății din Bucu-
resti, B-dul Poligrafiei nr.1C, Clădire Birouri Ana 
Holding, et.1, biroul 10, sector 1, pentru toţi acţio-
narii înregistraţi în registrul acţionarilor, la sfâr-
șitul zilei de 17 martie 2022, astfel: I. Adunarea 
Generală Extraordinară a Acționarilor va avea loc 
la ora 9,00, la sediul Societății, și va avea urmă-
toarea ordine de zi: 1. Propunere de modificare a 
Capitolului V, Art.17, alin.1 din Actul Constitutiv 
al Societății, astfel: “Societatea este administrată 
de un Consiliu de Administraţie format din trei 
membri numiţi de Adunarea Generală a Acţiona-
rilor.   Durata mandatului este de un an, dacă prin 
hotărârea adunării generale ordinare a acţiona-
rilor de numire a lor nu se va  stabili o altă durată 
a mandatului. Administratorii sunt reeligibili în 
mod nelimitat.” 2. Adoptarea unei hotărâri cu 
privire la propriile acțiuni cumpărate de către 
Societate de la acționarii care și-au exercitat 
dreptul de retragere din Societate în procedura de 
delistare a Societății, în conformitate cu prevede-
rile legale. 3. Împuternicirea Consiliului de admi-
nistrație al Societății pentru aducerea la 
îndeplinire a hotărârii cu privire la propriile 
acțiuni deținute de către Societate. 4. Actualizarea 
Actului constitutiv al Societății Athenee Palace SA 
cu modificările adoptate conform punctelor 1 și 2 
de mai sus. În cazul în care nu sunt îndeplinite 
condiţiile legale de desfășurare a adunării generale 
extraordinare a acţionarilor, a doua Adunare 
Generală Extraordinară este convocată pentru 
data de 31 martie 2022, în același loc, la aceeași 
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oră, cu aceeași ordine de zi. II.  Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acționarilor va avea loc la ora 
9,30, la sediul Societății și va avea următoarea 
ordine de zi: 1. Aprobarea situaţiilor financiare 
anuale ale Athenee Palace S.A., pentru exerciţiul 
financiar 2021. 1. Aprobarea Raportului adminis-
tratorilor și Raportul auditorului financiar asupra 
situaţiilor financiare pentru anul 2021. 2. Apro-
barea descărcării de gestiune pentru anul 2021 a 
Consiliului de administraţie al societăţii Athenee 
Palace S.A. 3. Alegerea membrilor consiliului de 
administraţie al Athenee Palace SA si stabilirea 
duratei mandatului acestora. 4. Stabilirea indem-
nizaţiei membrilor consiliului de administraţie al 
Athenee Palace SA. 5. Aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pentru anul 2022. În cazul în 
care nu sunt îndeplinite condiţiile legale de desfă-
șurare a adunării generale ordinare a acţionarilor, 
a doua Adunare Generală Ordinară este convo-
cată pentru data de 31 martie 2022, în același loc, 
la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi. Athenee 
Palace SA, Prin: Mateiaș Liliana Rodica- Preșe-
dinte al Consiliului de administraţie.

LICITAŢII
 Comuna Țigănași, județul Iași,  organizează în 

data de 14.03.2022, ora 12.00, licitație pentru 
concesionarea unui teren în suprafață de 65ha, 
situat în extravilan sat Cârniceni, comuna Țigă-
nași, jud. Iași, bun  aflat  în domeniul privat   al 
comunei Țigănași, județul Iași, identificat cadas-
tral cu nr. 62122 și 62337. Documentația de atri-
buire poate  fi achiziţionată de la registratura 
Primăriei Țigănași, județul Iași, în perioada 23.02-
03.03.2022, între orele 8.00-15.00. Informații 
suplimentare la tel/fax 0232/299072.

 UAT Comuna Grumăzești, judeţul Neamț, 
CUI: 2614198, organizează licitație publică privind 
închirierea unui teren arabil identificat cu sola 26, 
parcela 256 al comunei Grumăzești, în suprafaţă 
de 40.000mp, situat în teritoriul administrativ 
Grumăzești, punct „Trohana”, aparținând dome-
niului privat al Comunei Grumăzești, în data de 
17.03.2022, ora 09.00. Relaţii la sediul UAT 
Comuna Grumăzești, judeţul Neamţ, telefon: 
0233.786.059, fax: 0233.786.364, e-mail: primaria-
grumazestineamt@yahoo.com

 UAT Comuna Grumăzești, judeţul Neamț, 
CUI: 2614198, organizează licitație publică privind 
închirierea unui teren arabil identificat cu sola 29, 
parcela 328 al comunei Grumăzești, în suprafaţă 
de 28.000mp, situat în teritoriul administrativ 
Grumăzești, punct „Gropana”, aparținând dome-
niului privat al Comunei Grumăzești, în data de 
17.03.2022, ora 11.00. Relaţii la sediul UAT 
Comuna Grumăzești, judeţul Neamţ, telefon: 
0233.786.059, fax: 0233.786.364, e-mail: primaria-
grumazestineamt@yahoo.com

 UAT Comuna Grumăzești, judeţul Neamț, 
CUI: 2614198, organizează licitație publică privind 
închirierea unui teren arabil identificat cu sola 29, 
parcela 328 al comunei Grumăzești, în suprafaţă 
de 18.000mp, situat în teritoriul administrativ 
Grumăzești, punct „Vâlcică”, aparținând dome-
niului privat al Comunei Grumăzești, în data de 
17.03.2022, ora 13.00. Relaţii la sediul UAT 
Comuna Grumăzești, judeţul Neamţ, telefon: 
0233.786.059, fax: 0233.786.364, e-mail: primaria-
grumazestineamt@yahoo.com

 UAT Comuna Grumăzești, judeţul Neamț, 
CUI: 2614198, organizează licitație publică privind 
închirierea unui teren identificat cu numărul 
cadastral 51699, înscris în cartea funciară nr.51699 
a Comunei Grumăzești, în suprafață de 18.000mp 
teren arabil, situat în intravilanul satului Netezi, 
comuna Grumăzești, punct „La Vornicu”, aparți-
nând domeniului privat al Comunei Grumăzești, 
în data de 18.03.2022, ora 09.00. Relaţii la sediul 
UAT Comuna Grumăzești, judeţul Neamţ, 
telefon: 0233.786.059, fax: 0233.786.364, e-mail: 
primariagrumazestineamt@yahoo.com

 UAT Comuna Grumăzești, judeţul Neamt, 
CUI: 2614198, organizează licitație publică privind 
închirierea unui teren identificat cu numărul 
cadastral 51687, înscris în cartea funciară nr.51687 
a Comunei Grumăzești, în suprafață de 3.310mp 
teren arabil, situat în intravilanul satului Netezi, 
comuna Grumăzești, aparținând domeniului 
privat al Comunei Grumăzești, în data de 
18.03.2022, ora 11.00. Relaţii la sediul UAT 
Comuna Grumăzești, judeţul Neamţ, telefon: 
0233.786.059, fax: 0233.786.364, e-mail: primaria-
grumazestineamt@yahoo.com

 În conformitate cu prevederile art. 16, alin.1 și 
art.20, alin.1 din Legea nr. 350/2005, Unitatea 
administrativ-teritorială Comuna Măneciu invită 
persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, 
respectiv asociaţiile și fundaţiile constituite 
conform legii, care îndeplinesc condiţiile prevăzute 
de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes general, să depună 
oferta în scopul atribuirii contractelor de finanţare 
nerambursabilă pentru următoarele domenii: 
sport, culte religioase. 1. Procedura aplicabilă 
pentru atribuiea contractelor de finanţare neram-
bursabilă din domeniile: asociatii si fundatii și 
culte religioase pe anul 2022 este cea prevăzută de 
: art.6 din Legea nr. 350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambrsabile din fonduri publice 
alocate pentru activităti nonprofit de interes 
general și de Ghidul solicitantului privind regimul 
finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul 
local pentru activităţi nonprofit de interes local 
adoptat prin Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Măneciu nr. 13/14.02.2017, modificată și 
completată prin Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Măneciu nr. 34/19.04.2019, Hotărârea 
Consiliului Local nr.14/10.02.2022. 2. Sursa de 
finanţare a contractelor: conform Hotărârii Consi-
liului Local nr. 14/10.02.2022 privind aprobarea 
bugetului local al comunei Măneciu pentru anul 
2022, suma totală alocată în scopul acordării 
finanţărilor nerambursabile de la bugetul local este 
de 270000 lei, din care 70.000 lei pentru asociaţii si 
fundaţii și 200.000 lei pentru culte religioase. 3. 
Durata proiectelor: proiectele se vor derula înce-
pând cu data stabilită individual în contractul de 
finanţare nerambursabilă pentru fiecare beneficiar, 
dar nu mai târziu de 1 noiembrie 2022. 4. Data 
limită pentru depunerea propunerilor de proiect : 
25.03.2022, ora 14.30. 5. Adresa la care trebuie 
depuse proprunerile de proiect: comuna Măneciu, 
sat Măneciu Ungureni, nr. 273, judeţul Prahova, 
sau prin e-mail: contact@primaria-maneciu.ro. 6. 
Selecţia și evaluarea proiectelor în vederea finan-
ţării nerambursabile se va face de către comisia de 
evaluare, în perioada 28.03.2022 -30.03.2022. 7. 
Data transmiterii anunţului de licitaţie către insti-
tuţiile abilitate, în vederea publicării: 21.02.2022.

 1. Informaţii generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul 
de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Primăria comunei Goruia, 
comuna Goruia, Strada Principală nr. 211, județul 
Caraș-Severin, telefon 0255/234.611, fax 
0255/234.501, e-mail: primariagoruia@yahoo.com, 
cod fiscal 3227416. 2. Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea și identi-
ficarea bunului care urmează să fie concesionat:  
Teren intravilan (Dealul Izvorului), în suprafață 
de 93 mp, nr. cadastral 30697, amplasat în 
Comuna Goruia, Județul Caraș-Severin”, aparți-
nând domeniului public al Comunei Goruia,  
conform HCL nr. 35.30.07.2021 și temeiului legal: 
O.U.G. 57/03.07.2019. 3. Informaţii privind docu-
mentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solici-
tarea scrisă, de la sediul Primăriei Comunei 
Goruia. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la 
care se poate obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: Registratura Primăriei Comunei 
Goruia, comuna Goruia, Strada Principală, nr. 
211, județul Caraș-Severin. 3.3. Costul și condiţiile 

de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde 
este cazul: Persoanele interesate pot achita contra-
valoarea documentației de atribuire de 245 lei la 
casieria Primăriei comunei Goruia. 3.4. Data 
limită pentru solicitarea clarificărilor: 08/03/2022, 
ora 14.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data 
limită de depunere a ofertelor: 16/03/2022, ora 
10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei 
Comunei Goruia, comuna Goruia, Strada Princi-
pală nr. 211, județul Caraș-Severin. 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
1 exemplar original și 2 exemplare copii. 5. Data și 
locul la care se va desfășura sedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 16/03/2022, ora 12.00, la 
sediul Primăriei Comunei Goruia, comuna 
Goruia, Strada Principală nr. 211, județul 
Caraș-Severin. 6. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei: Acțiunea în 
justiție se poate introduce la secția de contencios 
administrativ a Tribunalului Reșița, Reșița, Str. 
Horea nr. 2-4, județul Caraș-Severin, telefon  
0255/213304, 0255/212800, fax 0255/211554, 
e-mail: ecris.115@just.ro. 7. Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 22/02/2022.

 1. Informaţii generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul 
de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Primăria comunei Goruia, 
comuna Goruia, Strada Principală nr. 211, județul 
Caraș-Severin, telefon 0255/234.611, fax 
0255/234.501, e-mail: primariagoruia@yahoo.com, 
cod fiscal 3227416. 2. Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea și identi-
ficarea bunului care urmează să fie concesionat: 
Teren intravilan – pășune (Dealul Izvorului), în 
suprafață de 178 mp, nr. cadastral 30741, 
amplasat în Comuna Goruia, Județul Caraș-Se-
verin”, aparținând domeniului public al Comunei 
Goruia,  conform HCL nr. 53/26.11.2021 și teme-
iului legal: O.U.G. 57/03.07.2019. 3. Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin 
solicitarea scrisă, de la sediul Primăriei Comunei 
Goruia. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la 
care se poate obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: Registratura Primăriei Comunei 
Goruia, comuna Goruia, Strada Principală, nr. 
211, județul Caraș-Severin. 3.3. Costul și condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde 
este cazul: Persoanele interesate pot achita contra-
valoarea documentației de atribuire de 350 lei la 
casieria Primăriei comunei Goruia. 3.4. Data 
limită pentru solicitarea clarificărilor: 08/03/2022, 
ora 14.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data 
limită de depunere a ofertelor: 16/03/2022, ora 
10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei 
Comunei Goruia, comuna Goruia, Strada Princi-
pală nr. 211, județul Caraș-Severin. 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
1 exemplar original și 2 exemplare copii. 5. Data și 
locul la care se va desfășura sedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 16/03/2022, ora 12.00, la 
sediul Primăriei Comunei Goruia, comuna 
Goruia, Strada Principală nr. 211, județul 
Caraș-Severin. 6. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei: Acțiunea în 
justiție se poate introduce la secția de contencios 
administrativ a Tribunalului Reșița, Reșița, Str. 
Horea nr. 2-4, județul Caraș-Severin, telefon  
0255/213304, 0255/212800, fax 0255/211554, 
e-mail: ecris.115@just.ro. 7. Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 22/02/2022.

 1. Informaţii generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul 
de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale 

persoanei de contact: Primăria comunei Goruia, 
comuna Goruia, Strada Principală nr. 211, județul 
Caraș-Severin, telefon 0255/234.611, fax 
0255/234.501, e-mail: primariagoruia@yahoo.com, 
cod fiscal 3227416. 2. Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea și identi-
ficarea bunului care urmează să fie concesionat: 
Teren intravilan (Dealul Izvorului), în suprafață 
de 179 mp, nr. cadastral 30698, amplasat în 
Comuna Goruia, Județul Caraș-Severin”, aparți-
nând domeniului public al Comunei Goruia,  
conform HCL nr. 36/30.07.2021 și temeiului legal: 
O.U.G. 57/03.07.2019. 3. Informaţii privind docu-
mentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solici-
tarea scrisă, de la sediul Primăriei Comunei 
Goruia. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la 
care se poate obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: Registratura Primăriei Comunei 
Goruia, comuna Goruia, Strada Principală, nr. 
211, județul Caraș-Severin. 3.3. Costul și condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde 
este cazul: Persoanele interesate pot achita contra-
valoarea documentației de atribuire de 350 lei la 
casieria Primăriei comunei Goruia. 3.4. Data 
limită pentru solicitarea clarificărilor: 08/03/2022, 
ora 14.00.4. Informaţii privind ofertele:  4.1. Data 
limită de depunere a ofertelor: 16/03/2022, ora 
10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei 
Comunei Goruia, comuna Goruia, Strada Princi-
pală nr. 211, județul Caraș-Severin. 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
1 exemplar original și 2 exemplare copii. 5. Data și 
locul la care se va desfășura sedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 16/03/2022, ora 12.00, la 
sediul Primăriei Comunei Goruia, comuna 
Goruia, Strada Principală nr. 211, județul 
Caraș-Severin. 6. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei: Acțiunea în 
justiție se poate introduce la secția de contencios 
administrativ a Tribunalului Reșița, Reșița, Str. 
Horea nr. 2-4, județul Caraș-Severin, telefon  
0255/213304, 0255/212800, fax 0255/211554, 
e-mail: ecris.115@just.ro. 7. Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 22/02/2022.

 1. Informaţii generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul 
de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Primăria comunei Goruia, 
comuna Goruia, Strada Principală nr. 211, județul 
Caraș-Severin, telefon 0255/234.611, fax 
0255/234.501, e-mail: primariagoruia@yahoo.com, 
cod fiscal 3227416. 2. Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea și identi-
ficarea bunului care urmează să fie concesionat:  
Teren intravilan (Dealul Izvorului), în suprafață 
de 211 mp, nr. cadastral 30743, amplasat în 
Comuna Goruia, Județul Caraș-Severin”, aparți-
nând domeniului public al Comunei Goruia,  
conform HCL nr. 54/26.11.2021 și temeiului legal: 
O.U.G. 57/03.07.2019. 3. Informaţii privind docu-
mentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solici-
tarea scrisă, de la sediul Primăriei Comunei 
Goruia. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la 
care se poate obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: Registratura Primăriei Comunei 
Goruia, comuna Goruia, Strada Principală, nr. 
211, județul Caraș-Severin. 3.3. Costul și condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde 
este cazul: Persoanele interesate pot achita contra-
valoarea documentației de atribuire de 390 lei la 
casieria Primăriei comunei Goruia. 3.4. Data 
limită pentru solicitarea clarificărilor: 08/03/2022, 
ora 14.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data 
limită de depunere a ofertelor: 16/03/2022, ora 
10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
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Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei 
Comunei Goruia, comuna Goruia, Strada Princi-
pală nr. 211, județul Caraș-Severin. 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
1 exemplar original și 2 exemplare copii. 5. Data și 
locul la care se va desfășura sedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 16/03/2022, ora 12.00, la 
sediul Primăriei Comunei Goruia, comuna 
Goruia, Strada Principală nr. 211, județul 
Caraș-Severin. 6. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei: Acțiunea în 
justiție se poate introduce la secția de contencios 
administrativ a Tribunalului Reșița, Reșița, Str. 
Horea nr. 2-4, județul Caraș-Severin, telefon  
0255/213304, 0255/212800, fax 0255/211554, 
e-mail: ecris.115@just.ro. 7. Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 22/02/2022.

 1. Informaţii generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul 
de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Primăria comunei Goruia, 
comuna Goruia, Strada Principală nr. 211, județul 
Caraș-Severin, telefon 0255/234.611, fax 
0255/234.501, e-mail: primariagoruia@yahoo.com, 
cod fiscal 3227416. 2. Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea și identi-
ficarea bunului care urmează să fie concesionat: 
Teren intravilan (Dealul Izvorului), în suprafață 
de 379 mp, nr. cadastral 30742, amplasat în 
Comuna Goruia, Județul Caraș-Severin”, aparți-
nând domeniului public al Comunei Goruia,  
conform HCL nr. 55/26.11.2021 și temeiului legal: 
O.U.G. 57/03.07.2019. 3. Informaţii privind docu-
mentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solici-
tarea scrisă, de la sediul Primăriei Comunei 
Goruia. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la 
care se poate obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: Registratura Primăriei Comunei 
Goruia, comuna Goruia, Strada Principală, nr. 
211, județul Caraș-Severin. 3.3. Costul și condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde 
este cazul: Persoanele interesate pot achita contra-
valoarea documentației de atribuire de 595 lei la 
casieria Primăriei comunei Goruia. 3.4. Data 
limită pentru solicitarea clarificărilor: 08/03/2022, 
ora 14.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data 
limită de depunere a ofertelor: 16/03/2022, ora 
10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei 
Comunei Goruia, comuna Goruia, Strada Princi-
pală nr. 211, județul Caraș-Severin. 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
1 exemplar original și 2 exemplare copii. 5. Data și 
locul la care se va desfășura sedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 16/03/2022, ora 12.00, la 
sediul Primăriei Comunei Goruia, comuna 
Goruia, Strada Principală nr. 211, județul 
Caraș-Severin. 6. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei: Acțiunea în 
justiție se poate introduce la secția de contencios 
administrativ a Tribunalului Reșița, Reșița, Str. 
Horea nr. 2-4, județul Caraș-Severin, telefon  
0255/213304, 0255/212800, fax 0255/211554, 
e-mail: ecris.115@just.ro. 7. Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 22/02/2022.

 1. Informaţii generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul 
de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Primăria comunei Goruia, 
comuna Goruia, Strada Principală nr. 211, județul 
Caraș-Severin, telefon 0255/234.611, fax 
0255/234.501, e-mail: primariagoruia@yahoo.com, 
cod fiscal 3227416. 2. Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea și identi-
ficarea bunului care urmează să fie concesionat: 
Teren intravilan – pășune (Dealul Izvorului), în 

suprafață de 386 mp, nr. cadastral 30744, 
amplasat în Comuna Goruia, Județul Caraș-Se-
verin”, aparținând domeniului public al Comunei 
Goruia,  conform HCL nr. 52/26.11.2021 și teme-
iului legal: O.U.G. 57/03.07.2019. 3. Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin 
solicitarea scrisă, de la sediul Primăriei Comunei 
Goruia. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la 
care se poate obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: Registratura Primăriei Comunei 
Goruia, comuna Goruia, Strada Principală, nr. 
211, județul Caraș-Severin. 3.3. Costul și condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde 
este cazul: Persoanele interesate pot achita contra-
valoarea documentației de atribuire de 605 lei la 
casieria Primăriei comunei Goruia. 3.4. Data 
limită pentru solicitarea clarificărilor: 08/03/2022, 
ora 14.00 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data 
limită de depunere a ofertelor: 16/03/2022, ora 
10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei 
Comunei Goruia, comuna Goruia, Strada Princi-
pală nr. 211, județul Caraș-Severin. 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
1 exemplar original și 2 exemplare copii. 5. Data și 
locul la care se va desfășura sedinţa publică de 
deschidere a ofertelor:  16/03/2022, ora 12.00, la 
sediul Primăriei Comunei Goruia, comuna 
Goruia, Strada Principală nr. 211, județul 
Caraș-Severin. 6. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei: Acțiunea în 
justiție se poate introduce la secția de contencios 
administrativ a Tribunalului Reșița, Reșița, Str. 
Horea nr. 2-4, județul Caraș-Severin, telefon  
0255/213304, 0255/212800, fax 0255/211554, 
e-mail: ecris.115@just.ro. 7. Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 22/02/2022.

 1. Informaţii generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul 
de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Primăria comunei Goruia, 
comuna Goruia, Strada Principală nr. 211, județul 
Caraș-Severin, telefon 0255/234.611, fax 
0255/234.501, e-mail: primariagoruia@yahoo.com, 
cod fiscal 3227416. 2. Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea și identi-
ficarea bunului care urmează să fie concesionat: 
Teren extravilan – pășune, în suprafață de 900 mp, 
nr. cadastral 31067, amplasat în Comuna Goruia, 
Județul Caraș-Severin”, aparținând domeniului 
public al Comunei Goruia,  conform HCL nr. 
50/26.11.2021 și temeiului legal: O.U.G. 
57/03.07.2019. 3. Informaţii privind documentaţia 
de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: prin solicitarea scrisă, 
de la sediul Primăriei Comunei Goruia. 3.2. Denu-
mirea și adresa serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: Registra-
tura Primăriei Comunei Goruia, comuna Goruia, 
Strada Principală, nr. 211, județul Caraș-Severin. 
3.3. Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul: Persoanele 
interesate pot achita contravaloarea documentației 
de atribuire de 200 lei la casieria Primăriei 
comunei Goruia. 3.4. Data limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 08/03/2022, ora 14.00 (minim 5 
zile lucrătoare fără capete înainte de data limită de 
depunere a ofertelor). 4. Informaţii privind ofer-
tele: 4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 
16/03/2022, ora 10.00. (minim 20 zile calendaristice 
fără capete până la data limită de depunere a 
ofertelor). 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei 
Comunei Goruia, comuna Goruia, Strada Princi-
pală nr. 211, județul Caraș-Severin. 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
1 exemplar original și 2 exemplare copii. 5. Data și 

locul la care se va desfășura sedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 16/03/2022, ora 12.00, la 
sediul Primăriei Comunei Goruia, comuna 
Goruia, Strada Principală nr. 211, județul 
Caraș-Severin. 6. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei: Acțiunea în 
justiție se poate introduce la secția de contencios 
administrativ a Tribunalului Reșița, Reșița, Str. 
Horea nr. 2-4, județul Caraș-Severin, telefon  
0255/213304, 0255/212800, fax 0255/211554, 
e-mail: ecris.115@just.ro. 7. Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 22/02/2022.

 1. Informaţii generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul 
de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale 
persoanei de contact: Primăria comunei Goruia, 
comuna Goruia, Strada Principală nr. 211, județul 
Caraș-Severin, telefon 0255/234.611, fax 
0255/234.501, e-mail: primariagoruia@yahoo.com, 
cod fiscal 3227416. 2. Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea și identi-
ficarea bunului care urmează să fie concesionat: 
Teren extravilan/intravilan – pășune, în suprafață 
de 1000 mp, respectiv 938 mp extravilan, 62 mp 
intravilan, nr. cadastral 31068, amplasat în 
Comuna Goruia, Județul Caraș-Severin”, aparți-
nând domeniului public al Comunei Goruia,  
conform HCL nr. 51/26.11.2021 și temeiului legal: 
O.U.G. 57/03.07.2019. 3. Informaţii privind docu-
mentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire:  prin soli-
citarea scrisă, de la sediul Primăriei Comunei 
Goruia. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la 
care se poate obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: Registratura Primăriei Comunei 
Goruia, comuna Goruia, Strada Principală, nr. 
211, județul Caraș-Severin. 3.3. Costul și condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde 
este cazul: Persoanele interesate pot achita contra-
valoarea documentației de atribuire de 265,25 lei la 
casieria Primăriei comunei Goruia. 3.4. Data 
limită pentru solicitarea clarificărilor: 08/03/2022, 
ora 14.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data 
limită de depunere a ofertelor: 16/03/2022, ora 
10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei 
Comunei Goruia, comuna Goruia, Strada Princi-
pală nr. 211, județul Caraș-Severin. 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
1 exemplar original și 2 exemplare copii. 5. Data și 
locul la care se va desfășura sedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 16/03/2022, ora 12.00, la 
sediul Primăriei Comunei Goruia, comuna 
Goruia, Strada Principală nr. 211, județul 
Caraș-Severin. 6. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei: Acțiunea în 
justiție se poate introduce la secția de contencios 
administrativ a Tribunalului Reșița, Reșița, Str. 
Horea nr. 2-4, județul Caraș-Severin, telefon  
0255/213304, 0255/212800, fax 0255/211554, 
e-mail: ecris.115@just.ro. 7. Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 22/02/2022.

 1. Informaţii generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa 
de e-mail ale persoanei de contact: Primăria 
comunei Goruia, comuna Goruia, str. Principală, 
nr. 211, județul Caraș-Severin, cod poștal 327225, 
telefon 0255/234611, fax 0255/234501, e-mail: 
primariagoruia@yahoo.com, cod fiscal 3227416. 2. 
Informaţii generale privind obiectul vânzării, în 
special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie vândut: 2 parcele de teren cu o 
suprafață totală de 1500 mp, amplasate în comuna 
Goruia, aparținând domeniului privat al comunei 
Goruia, identificate astfel: -Parcela A, 674 mp, 
teren extravilan - pășune nr. cadastral: CF 30644, 

nr. top 2504/332/1/1/b/1/1/a/6, situată în extravilan, 
cu acces direct la drum; -Parcela B, 826 mp, nr. 
cadastral: CF 30644, 2504/332/1/1/b/1/1/a/6, situată 
în intravilan - pășune, cu acces direct la drum, 
conform HCL nr. 56/26.11.2021 și temeiului legal: 
O.U.G. 57/03.07.2019. 3. Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire: La cerere, 
de la sediul instituției. 3.2. Denumirea și adresa 
serviciului/compartimentului din cadrul conceden-
tului, de la care se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Registratura Primăriei 
Comunei Goruia, comuna Goruia, Strada Princi-
pală, nr. 211, județul Caraș-Severin. 3.3. Costul și 
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul: Dacă se ridică de la sediul 
instituției: 1615 lei / exemplar, ce se achită numerar 
la casieria instituției. 3.4. Data limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 08/03/2022, ora 15.00. 4. Infor-
maţii privind ofertele: 4.1. Data limită de depunere 
a ofertelor: 16/03/2022, ora 12.00. 4.2. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusă la 
Registratura Primăriei Comunei Goruia, comuna 
Goruia, Strada Principală nr. 211, județul 
Caraș-Severin. 4.3. Numărul de exemplare în care 
treuie depusă fiecare ofertă: într-un singur exem-
plar, într-un plic sigilat. 5. Data și locul la care se 
va desfășura sedinţa publică de deschidere a ofer-
telor: 16/03/2022, ora 14.00, la sediul Primăriei 
Comunei Goruia, comuna Goruia, Strada Princi-
pală nr. 211, județul Caraș-Severin. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa 
de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Acțiunea în justiție se poate introduce la 
secția de contencios administrativ a Tribunalului 
Reșița, Reșița, Str. Horea nr. 2-4, județul Caraș-Se-
verin, telefon  0255/213304, 0255/212800, fax 
0255/211554, e-mail: ecris.115@just.ro. 7. Data 
transmiterii anunțului de licitație către instanțele 
abilitate, în vederea publicării: 22/02/2022.

 Anunţ de participare la licitația publică cu 
ofertă în plic închis din data de 17.03.2022. 1. 
Informaţii generale: Administrația 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. Condi-
ţiile 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 și constituie garanția de 
participare. 4. Cuantumul garanţiei de participare: 
10% din valoarea minimă a chiriei anuale, consti-
tuită cu ordin de plată în contul RO86 TREZ 6715 
005X XX00 3809, C.U.I. 18264803 sau prin scri-
soare de garanţie bancară în favoarea Administra-
ţiei Bazinale de Apă Olt Rm. Vâlcea. 5. Descrierea 
succintă a bunului imobil ce urmează a fi închiriat: 
terenuri situate în albiile minore ale râurilor și 
pârâurilor de pe raza județului Vâlcea, pentru 
înlăturarea materialului aluvionar care a contri-
buit la colmatarea albiei minore, conform, 
H.G.183/10.03.2020, H.G. 781/10.09.2020 poziția 
nr. 137^1 și O.U.G. 57/03.07.2019, art.332-333. 6. 
Licitația va avea loc în data de 17.03.2022 pentru 
următoarea suprafață de teren situată în albia 
minoră: 2.734 mp, teren albie minoră a pârâului 
Cerna, Loc. Lăpușata, jud. Vâlcea (C.F. nr.35579 – 
U.A.T. Lăpușata); 8.322 mp, teren albie minoră a 
pârâului Cerna, Loc. Copăceni, jud. Vâlcea (C.F. 
nr.35477 – U.A.T. Copăceni); 149.230 mp, teren 
albie minoră a pârâului Olteț, Loc. Diculești, jud. 
Vâlcea (C.F. nr.35873– U.A.T. Diculești); 7. 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
oferata: oferta se depune într-un singur exemplar 
original. 8. Dată limită privind solicitarea clarifică-
rilor: 10.03.2022 ora 16.00. 9. Data, locul și ora 
limitã de primire a ofertelor: 17.03.2022 până la 
ora 10:00 la sediul Administraţiei Bazinale de Apă 
Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, jud. 
Vâlcea. 10. Data și locul deschiderii acestora: 
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17.03.2022 începand cu ora 1130 la sediul Admi-
nistraţiei Bazinale de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 
6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 11. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă oferta: oferta se 
depune într-un singur exemplar original. 12. 
Modul de obţinere a caietului de sarcini: poate fi 
achiziționat în perioada  24.02.2022 - 09.03.2022, 
de la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Olt, 
Serviciul Cadastru și Patrimoniu, contravaloarea 
acestuia fiind de 1.081,88 lei/exemplar, se achită la 
casieria instituției pe bază de factură și chitanță 
sau cu ordin de plată în contul RO17 TREZ 6715 
0220 1X01 0664, C.U.I. RO 23730128. Soluțio-
narea litigiilor apărute în legatură cu atribuirea, 
închirierea, executarea, modificarea și încetarea 
contractului de închiriere a bunurilor proprietate 
publică, precum și a celor privind acordarea de 
despăgubiri se realizează potrivit prevederilor 
legislației privind contenciosul administrativ. 
Prezentul anunţ apare afișat și pe site-ul https://
www.apeolt.ro/abaolt/anunturi/licitatii/.

 Anunţ de participarela licitația publică cu 
ofertă în plic închis din data de 18.03.2022. 1. 
Informaţii generale: Administrația 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 și 
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 
Bazinale de Apă Olt Rm. Vâlcea. 5. Descrierea 
succintă a bunului imobil ce urmează a fi închi-
riat: terenuri situate în albiile minore ale râurilor 
și pârâurilor de pe raza județelor Vâlcea și Brașov, 
pentru înlăturarea materialului aluvionar care a 
contribuit la colmatarea albiei minore, conform, 
H.G.183/10.03.2020, H.G. 781/10.09.2020 poziția 
nr. 137^3, HG 483/21.04.2021 poziția 137^11 și 
O.U.G. 57/03.07.2019, art.332-333. 6. Licitația va 
avea loc în data de 18.03.2022 pentru următoarea 
suprafață de teren situată în albia minoră: 5.340 
mp, teren albie minoră  pârâului Șercaia, Loc. 
Șercaia, jud. Brașov (C.F. nr.104047 – U.A.T.); 
19.390 mp, teren albie minoră a pârâului Horezu, 
Loc. Horezu, jud. Vâlcea (C.F. nr.38242 – U.A.T. 
Horezu); 7. Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă oferata: oferta se depune într-un singur 
exemplar original. 8. Dată limită privind solici-
tarea clarificărilor: 11.03.2022 ora 15.30.  9. Data, 
locul și ora limitã de primire a ofertelor: 
18.03.2022 până la ora 930 la sediul Administra-
ţiei Bazinale de Apă Olt, Str. Remus Bellu nr. 6, 
Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea. 10. Data și locul deschi-
derii acestora: 18.03.2021 începand cu ora 1030 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: poate fi achiziționat în perioada  
25.02.2022 - 10.03.2022, de la sediul Administra-
ţiei Bazinale de Apă Olt, Serviciul Cadastru și 
Patrimoniu, contravaloarea acestuia fiind de 
1.081,88 lei/exemplar, se achită la casieria institu-
ției pe bază de factură și 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 atribuirea, închirierea, 
executarea, modificarea și încetarea contractului 
de închiriere a bunurilor proprietate publică, 
precum și a celor privind acordarea de despăgu-
biri se realizează potrivit prevederilor legislației 
privind contenciosul administrativ. Prezentul 
anunţ apare afișat și pe site-ul https://www.apeolt.
ro/abaolt/anunturi/licitatii/.

 Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața 
Eroilor nr. 1A, Județul Prahova, organizează lici-
tația publică, în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului nr. 
34/31.01.2022, privind vânzarea imobilului teren în 
suprafață de 47 m2, situat în Ploiești, str. Ciucaș 
nr. 8A – domeniu privat al Municipiului Ploiești. 
Licitația publică va avea loc în data de 17.03.2022 
orele 1000, la sediul Municipiului Ploiești în 
strada, P-ța Eroilor nr.1, în Sala de Ședințe situată 
la etajul 1, județul Prahova. Licitația se va desfă-
șura în condițiile depunerii a minim 2 oferte vala-
bile. Documentația de atribuire se achiziționează 
de la Direcția Gestiune Patrimoniu, Serviciul 
Publicitate, Valorificare Patrimoniu, (Municipiului 
Ploiești, Piața Eroilor nr. 1 A, etaj 4, cam. 409). 
Contravaloarea documentației de atribuire este de 
300 lei și se achită la casieria Municipiului Ploiești 
in baza unei dispoziții eliberată de Serviciul Publi-
citate, Valorificare Patrimoniu. Prețul de pornire la 
licitație pentru imobilul teren în suprafață de 47 
m2, situat în Ploiești, str. Ciucaș nr. 8A este 
53.494,00 lei. Taxa de participare la licitație este de 
300 lei. Data limită de depunere a dosarului de 
participare la licitație: 15.03.2022 ora 12:00 . 
Dosarul de participare, compus din două plicuri 
sigilate, unul exterior și unul interior, se depune la 
Registratura Municipiului Ploiești, Piața Eroilor 
nr. 1A, parter. Ofertantul are dreptul de a trans-
mite oferta prin postă și implicit direct la sediul 
autorității contractante. Oferta din plicul interior 
va fi depusă într-un singur exemplar semnat de 
către participantul la licitație. Informații supli-
mentare se pot obține de la Direcția Gestiune 
Patrimoniu, Serviciul Publicitate, Valorificare 
Patrimoniu, Municipiului Ploiești, Piața Eroilor nr. 
1 A, etaj 4, cam. 409 sau la telefon 0244 516699 
interior 546.

 Subscrisa, Solvens SPRL, cu sediul în mun. Iași, 
str. Armeană, nr. 11, Jud. Iași, în calitate de lichi-
dator judiciar al S.C. Azra S.R.L. desemnat prin 
Sentinţa civilă nr. 1907/14.12.2017,  pronunțată de 
Tribunalul Iași. în dosarul nr. 7888/99/2016, 
anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică 
cu strigare în conformitate cu prevederile Legii nr. 
85/2014, privind procedura insolvenţei și a Regula-
mentului de vânzare aprobat, a bunului  din 
patrimoniul debitorului constând în: Imobil – 
clădire pentru comerț și depozitare structurat 
într-un număr de 20 de încăperi,  având suprafaţă  
utilă de 486 mp și suprafaţă construită de 583 mp, 
situat în mun. Iași, str. Sărărie, nr. 192A (fostă 
190), jud. Iași, la prețul de 288.439 lei, fără TVA. 
Terenul pe care este situat bunul imobil de mai sus 
nu aparține debitoarei SC Azra SRL și nu face 
obiectul prezentei vânzări. Bunul imobil de mai 
sus  este scos  la vânzare la prețul oferit și în contul  
adjudecatarului Al-Gareeb Adeel, conform art. 
849 CPC. Licitaţiile vor avea loc în data de 
25.03.2022, 08.04.2022, 22.04.2022, ora 12ºº la 
sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași, str. 
Armeană, nr. 11, jud. Iași. Ofertanţii vor depune la 
sediul lichidatorului judiciar, cu 24 de ore înainte 
de ora și data licitației dovada achitării taxei de 
participare la licitație, în cuantum de 3.000 lei, a 
garanției de participare la licitație în cuantum de 
20% din prețul de pornire al licitației și a Caietului 
de sarcini în sumă de 500 lei, sume ce se vor 
depune la casieria debitoarei sau în contul de 
lichidare al acesteia. De asemenea, ofertanţii vor 
depune documentele de înfiinţare ale persoanelor 
juridice și împuternicirea persoanei fizice care o 
reprezintă și buletinul de identitate a persoanelor 
fizice ofertante. Neplata bunului  la termenul 
stabilit prin procesul-verbal de licitaţie, duce la 
pierderea garanţei de participare la licitaţie, cât și 
a celorlalte sume achitate în contul bunului  adju-
decat, iar bunul va  fi scos  din nou la vânzare în 
sarcina adjudecatarului. Persoanele care pretind 
vreun drept asupra bunului  ce urmează a fi scos  
la vânzare au  obligaţia sub sancţiunea decăderii, 
să facă dovada acestui fapt înainte de data stabi-
lită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot 
obţine de la sediul lichidatorului judiciar din mun. 
Iași, str. Armeană, nr. 11, jud. Iași sau la tel/fax: 
0232/433533, 0724/335784 și 0744/609310.  

 1.Informații generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei 
Carașova, comuna Carașova, nr.274, județul 
Caraș-Severin, telefon 0255/232.000, fax 
0255/232.406, e-mail: carasova@primariacarasova.
ro, cod fiscal 3227661. 2.Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să fie concesi-
onat: spațiu în suprafață de 53mp, situat în incinta 
clădirii cu nr.23B Carașova, ce aparține dome-
niului public al Comunei Carașova, înscris în CF 
nr.30167 Carașova, nr.cadastral 30167, pentru 
desfășurarea de activități sanitar-veterinare, 
conform H.C.L. nr. 5/31.01.2022 și temeiul legal 
O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: la cerere 
de la sediul instituției, Compartimentul Patri-
moniu -Urbanism al Primăriei Carașova. 
3.2.Denumirea și adresa serviciului /compartimen-
tului din cadrul concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 
se poate obține de la Compartimentul Patrimoniu 
-Urbanism din cadrul Primăriei Carașova, 
comuna Carașova, nr.274, județul Caraș-Severin. 
3.3.Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul: 50Lei/exemplar, 
se achită în numerar la Casieria Primăriei Cara-
șova. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 08.03.2022, ora 14.00. 4.Informaţii privind 
ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
16.03.2022, ora 12.00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei Carașova, 
comuna Carașova, nr.274, județul Caraș-Severin. 
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: Într-un singur exemplar în două 
plicuri sigilate, unul exterior și unul interior. 5. 
Data și locul la care se va desfășura ședinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 17.03.2022, ora 
10.00, la sediul Primăriei Carașova, comuna Cara-
șova, nr.274, județul Caraș-Severin. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Secția de Contecios Administrativ a 
Tribunalului Caraș-Severin, Reșița, Str. Horia, 
nr.2-4, județul Caraș-Severin, telefon 0255/213.136, 
fax 0255/211.554, e-mail: ecris .115@just.ro. 7.
Data transmiterii anunţului de licitaţie către insti-
tuţiile abilitate, în vederea publicării: 22.02.2022.

 1.Informații generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei 
Coțușca, comuna Coțușca, Str.Principală, nr.116, 
județul Botoșani, telefon 0231/561.946, fax 
0231/561.936, e-mail: primariacotusca@yahoo.
com, cod fiscal 3372157. 2.Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în special descrierea 
și identificarea bunului care urmează să fie conce-
sionat: Construcție și teren aferent în suprafață 
totală de 39,34mp, Parcela Cadastrală 376/2, 
situat în comuna Coțușca, Str.Principală, nr.126, 
județul Botoșani și aparține domeniului public al 
Comunei Cotusca, conform H.C.L. nr. 
06/09.02.2022 și temeiului legal: O.U.G. nr. 
57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația 
de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: prin solicitarea scrisă, 
de la sediul Primăriei Comunei Coțușca. 3.2. 
Denumirea și adresa serviciului/compartimen-
tului din cadrul concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de atri-
buire: Registratura Primăriei Comunei Coțușca, 
comuna Coțușca, Str.Principală, nr. 116, județul 
Botoșani. 3.3. Costul și condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 
Persoanele interesate pot achita contravaloarea 
documentației de atribuire de 100 Lei, în contul 
concedentului: RO60TREZ1195006XXX000330, 
deschis la Trezoreria Săveni, cod fiscal al conce-

dentului: 3372157. 3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 08.03.2022, ora 15.00. 4.
Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 16.03.2022, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta 
va fi depusă la Registratura Primăriei Comunei 
Coțușca, comuna Coțușca, Str. Principală, nr. 116, 
județul Botoșani. 4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar 
original. 5. Data și locul la care se va desfășura 
ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 
16.03.2022, ora 12.00, la sediul Primăriei Comunei 
Coțușca, comuna Coțușca, Str. Principală, nr. 116, 
județul Botoșani. 6.Denumirea, adresa, numărul 
de telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei: Acțiunea în 
justiție se poate introduce la Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Botoșani, Botoșani, 
Str.Maxim Gorki, nr.8, județul Botoșani, telefon 
0231/511.739, fax 0231/531.832, e-mail: tr-boto-
sani-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 22.02.2022.

 1.Informații generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei 
Amzacea, comuna Amzacea, Str.Amzacei nr.25, 
județul Constanța, telefon 0241/819.913, fax 
0241/819.994, e-mail: secretariat@prima-
ria-amzacea.ro, cod fiscal 4707641. 2.Informații 
generale privind obiectul concesiunii, în special 
descrierea și identificarea bunului care urmează să 
fie concesionat: Lot 1, comuna Amzacea, sat 
General Scărișoreanu, Str. Steagului nr.6, teren 
intravilan cu suprafața de 1.000mp; Lot 2, comuna 
Amzacea, sat General Scărișoreanu, Str. Steagului 
nr.10, teren intravilan cu suprafața de 1.000 mp; 
Lot 3, comuna Amzacea, sat General Scărișo-
reanu, Str. Steagului nr.16, teren intravilan cu 
suprafața de 1.000 mp; Lot 4, comuna Amzacea, 
sat General Scărișoreanu, Str.8 Martie nr.29, teren 
intravilan cu suprafața de 807mp. Cele 4 loturi 
aparțin domeniului privat al Comunei Amzacea, 
iar organizarea licitației este aprobată conform 
H.C.L. nr. 18/11.02.2022 și conform temeiului legal 
al O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul 
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin 
care persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: De la 
sediul  Pr imărie i  Comunei  Amzacea . 
3.2.Denumirea și adresa serviciului/compartimen-
tului din cadrul concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 
Secretariatul Primăriei Comunei Amzacea, 
comuna Amzacea, sat Amzacea, Str. Amzacei 
nr.25, judeţul Constanța. 3.3.Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul: 10,00Lei, se achită numerar la Casieria 
Primăriei Comunei Amzacea. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 08/03/2022, ora 
15 .00.  4 .Informaţi i  pr iv ind oferte le : 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
16/03/2022, ora 15.00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Secretariatul Primăriei Comunei 
Amzacea, comuna Amzacea, sat Amzacea, Str.
Amzacei nr.25, judeţul Constanța. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
Două exemplare, un exemplar original și unul 
copie. 5.Data și locul la care se va desfășura 
ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 
17/03/2022, ora 12.00, la sediul sediul Primăriei 
Comunei Amzacea, comuna Amzacea, sat 
Amzacea, Str.Amzacei nr.25, judeţul Constanța. 
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Secția de Contencios Adminis-
trativ a Tribunalului Constanța, Constanța, Str. 
Traian nr.31, județul Constanța, telefon 
0241/606.597, fax 0241/617.413, e-mail: tr-ct-con-
tencios-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului 
de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 22/02/2022.


