
ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Energoplast SA angajează operatori cablaje din 
România sau din străinătate pentru fabrica din 
Bistrița, jud.BN. Cerințe: -minim studii generale; 
-vedere bună și atentie la detalii; -Contract pe peri-
oadă nedeterminată, -seriozitate, colaborare de lungă 
durată; vorbitor limba engleză; -asigurare medicală 
privată, salariu: 1.500Lei NET +bonuri de masă 
300Lei +Program: Luni-Vineri 8 h/zi în schimburi. 
0732.340.936.

l SC Cadima General Construct SRL, având 
CUI:43283121, cu sediul în Sat Balta Doamnei, 
Comuna Balta Doamnei, Nr.171, Județ Prahova, 
angajează: dulgher, cod COR 711501- 10 posturi; 
muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli 
zidărie, plăci mosaic,faianță, gresie, parchet, cod 
COR 931301- 20 posturi; zidar rosar-tencuitor, cod 
COR 711205- 10 posturi; fierar betonist, cod COR 
711402- 10 posturi; zugrav, cod COR 713102- 5 
posturi; faianțar, cod COR 712201- 10 posturi; 
montator pereți și plafoane din ghips-carton, cod 
COR 712406- 5 posturi. Cerințe: studii medii, cunoș-
tințe de limba engleză, cunoștințe în domeniul 
construcțiilor. Selecția are loc în data de 24.03.2021, 
ora 12.00, la sediul societății.

l Primăria comunei Paleu cu sediul în loc.Paleu, 
nr.18, jud.Bihor, organizează concurs pentru ocuparea 
unui post vacant contractual de muncitor calificat II, 
pe perioadă nedeterminată. Condiţii specifice de parti-
cipare la concurs: nivelul studiilor: medii sau generale, 
calificare tractorist, vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării postului: minim 1 an. Data, ora și 
locul de desfășurare a concursului: Proba practică: 
14.04.2021, ora 10.00, la sediul UAT Paleu. Proba 
interviu: 16.04.2021, ora 15.00, la sediul UAT Paleu. 
Data limită până la care candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este de 10 zile lucrătoare de 
la afișare, la sediul UAT Paleu. Date contact: 
tel.0259.451.007, email: primaria@paleu.ro, persoana 
de contact: Coman Dalia- consilier.

l În condiţiile prevăzute de Legea nr. 567/2004 privind 
statutul personalului auxiliar de specialitate al instan-
ţelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, 
cu modificările și completările ulterioare, și de Regula-
mentul privind concursul de admitere la Şcoala Naţio-
nală de Grefieri, aprobat prin Hotărârea nr. 
173/22.03.2007 a Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii, modificată și completată, Consiliul 
Superior al Magistraturii, prin Şcoala Naţională de 
Grefieri, organizează la București, la data de 23 mai 
2021, concurs de admitere la Şcoala Naţională de 
Grefieri pentru ocuparea unui număr de 100 posturi de 
grefier cu studii superioare juridice la instantele jude-
cătorești și 20 posturi de grefieri cu studii superioare 
juridice la parchete. Concursul se organizează la nivel 
naţional, iar durata cursurilor este de 6 luni. Se pot 
înscrie la concurs persoanele care îndeplinesc condiţiile 
prevăzute de art.3 din Regulamentul mai sus precizat 
respectiv, au cetăţenie română, domiciliul în România 
și capacitate deplină de exerciţiu; nu au antecedente 
penale, nu au cazier fiscal și se bucură de o bună repu-
taţie; cunosc limba română; sunt apte din punct de 
vedere medical pentru exercitarea funcţiei și au studii 
superioare juridice. În conformitate cu dispoziţiile 
art.22 din Regulament, examinarea candidaţilor se 
face prin susţinerea unei probe scrise la următoarele 

discipline: procedură penală, procedură civilă, organi-
zare judiciară. Înscrierea candidaţilor la concurs se va 
face la tribunalele în a căror rază teritorială domici-
liază candidaţii, până la data de 12 aprilie 2021 
inclusiv, conform calendarului de desfășurare a 
concursului aprobat. Dosarul de înscriere va cuprinde 
cererea tipizată, la care se vor anexa documentele 
prevăzute de art.8 alin.2 din Regulament, respectiv 
actul de identitate (copie) diploma de studii superioare 
(copie) certificatul de cazier judiciar (original), certifi-
catul de cazier fiscal (original), curriculum vitae, două 
fotografii color 2/3 cm, adeverinţă medicală din care să 
rezulte aptitudinea candidatului de a exercita profesia 
de grefier, chitanţa de achitare a taxei de înscriere la 
concurs. Pentru înscrierea și participarea la concurs, 
candidaţii urmează să achite o taxă de 550 lei. 
Conform art.7 alin.2  din Regulament, taxa se plătește 
la casieria tribunalului la care se face înscrierea. Relaţii 
suplimentare se pot obţine de pe paginile de Internet 
ale Consiliului Superior al Magistraturii și SNG (Web: 
www.csm1909.ro;  www.grefieri.ro).

l În conformitate cu prevederile art.1-4 și ale art.7 
din anexa la Hotărârea Guvernului 286/2011 pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post vacant, 
sau temporar vacant, corespunzător funcţiilor 
contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice cu modificările și completările ulterioare, 
Primăria orașului Budești, județul Călărași organi-
zează concurs de recrutare, pe perioadă nedetermi-
nată, în vederea ocupării următoarelor funcţii 
contractuale vacante de execuţie: -Referent IA, din 
cadrul biroului APL, compartiment ,,Registre agri-
cole,,; -Referent IA, din cadrul Compartimentului 
tehnic, aflat în subordinea Serviciului de Arhitectură 
și Urbanism; -Şofer tr.I– în cadrul compartimentului 
Administrativ; -2 posturi de muncitor tr.I, în cadrul 
compartimentului Administrativ; -2 posturi de 
muncitor tr.II, în cadrul compartimentului Adminis-
trativ; -1 post de îngrijitor II, în cadrul Compartimen-
tului Educaţie Cultural-Sportivă și Îngrijiri 
Comunitare; -2 posturi de muncitor tr.I  în cadrul 
compartimentului Igienizare. Pentru a ocupa un post 
contractual vacant, sau temporar vacant, candidații 
trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, 
conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu 
modificările și completările ulterioare: Condiţiile 
generale de participare la concurs ale candidaţilor: a)
are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre 
ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 
Spaţiului Economic European și domiciliul în 
România; b)cunoaște limba română, scris și vorbit; c)
are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d)are capacitate deplină de exerciţiu; e)are o stare de 
sănătate corespunzătoare postului pentru care candi-
dează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate 
de medicul de familie sau de unităţile sanitare abili-
tate; f)îndeplinește condiţiile de studii și, după caz, de 
vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor. 
Condiţii specifice necesare în vederea participării la 
concurs: a).pentru funcţiile contractuale vacante de: 
referent IA, din cadrul Biroului APL, Compartimen-
tului ,,Registre Agricole, respectiv- referent IA, din 
cadrul Compartimentului Tehnic: -studii medii liceale, 
absolvite cu diploma de bacalaureat; -vechime în 
specialitatea studiilor minim 7 ani. b).pentru funcţia 

contractuală vacantă de șofer, în cadrul compartimen-
tului Administrativ: -studii generale, absolvite cu 
diplomă; -permis de conducere categoria B și C; -fișa 
medicală; -aviz psihologic eliberat de la un cabinet 
autorizat; -minimum un an vechime în specialitatea de 
șofer; -cursuri de mecanic auto, mecanic utilaj greu, 
etc. c). pentru functiile contractuale vacante de 
muncitor  treapta profesionala.I, respectiv comparti-
mentul Igienizare: -studii generale/ gimnaziale,  absol-
vite cu diplomă; -cursuri calificare: lăcătuș mecanic, 
tamplar, zugrav, tamplar, fochist vechime  in speciali-
tatea studiilor, mínimum 5 ani. d). pentru funcţiile 
contractuale vacante de muncitor  treapta profesio-
nală II, din cadrul compartimentului Administrativ 
studii generale/ gimnaziale, absolvite cu diplomă, 
cursuri calificare: lăcătuș mecanic, tâmplar, zugrav, 
tâmplar, fochist, vechime în specialitatea studiilor, 
minimum 3 ani. e).pentru funcţia contractuală 
vacantă de îngrijitor treapta profesională  II, Compar-
timentului Educaţie Cultural-Sportivă și Îngrijiri 
Comunitare: -studii generale/gimnaziale absolvite cu 
diplomă; -vechime în muncă un se solicită. Dosarele 
vor conţine, în mod obligatoriu: a) cerere de înscriere 
la consurs adresată Primarului orașului Budești; b) 
copia actului de identitate sau orice alt document care 
atesta identitatea; c) copia documentelor care sa ateste 
nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea 
unor specializari, precum și copiile documentelor care 
atestă indeplinirea conditiilor specifice ale postului, 
solicitate de primarie, conform prevederilor art.34, 
alin.5 din Legea nr.53/2003 d) carnetul de muncă sau 
după caz adeverinţele care atestă vechimea in muncă, 
în meseria și/sau în specilitatea studiilor, în copie; e) 
cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria raspun-
dere ca nu are antecedente penale care sa-l faca 
imcompatibil cu functia pentru care candideaza; f) 
adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate 
corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni  anterior 
derulării concursului de catre medicul de familie al 
candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; g) 
curriculum vitae; -alte documente relevante pentru 
desfășurarea concursului precum: certificat de naștere, 
certificat de căsătorie, cursuri de specialitate, etc. 
Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a 
depus la înscriere o declaratie pe propria raspundere 
că nu are antecedente penale,  are obligaţia de a 
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului 
judiciar cel mai târziu până la desfășurarea primei 
probe de concurs; Actele prevăzute la lit.b)–d) vor fi 
prezentate si in original in vederea verificarii confor-
mitatii copiilor cu acestea. Concursul se va organiza 
conform calendarului următor: -Termenul limită de 
depunere a dosarelor pentru concurs este data de: 
06.04.2021, ora 16:00; -Proba scrisă se va desfășura în 
data de 14.04.2021, ora 10:00,  la sediul Primăriei 
orasului Budesti, judetul Calarasi; -Data și ora susţi-
nerii interviului se va afișa odată cu rezultatele probei 
scrise; -În vederea participării la concurs,  in termen 
de 10 zile lucratoare de la data publicarii anuntului, 
candidaţii depun la secretarul comisiei de concurs,  
domnul Voicu Alin, tel 0242528301, dosarul de 
concurs. Pentru relaţii suplimentare la sediul institu-
ţiei, telefon: 0242528301.

CITATII
l Pârâţii Sulcu Viorel Mircea și Sulcu Constantin 
sunt citaţi la Judecătoria Dorohoi la 19.04.2021 
pentru succesiune.

l Pârâta Vieriu Elena Dorina este citată la Judecă-
toria Dorohoi la 21.04.2021 pentru succesiune.

l Se citează la sediul Biroului Individual Notarial 
Ene Frosina, din municipiul Tulcea, str. Păcii nr.7, 
bl.P.21, sc. C, ap.28, judeţul Tulcea, la data de 
12.04.2021, ora 10:30, persoanele cu vocaţie succe-
sorală legală sau testamentară, la succesiunea 
defunctului Fuiorea Viorel, decedat la data de 
26.09.2020, cu ultimul domiciliu în municipiul 
Tulcea, Sos. Barajului nr.18, bloc 5, sc.A, ap.18, 
Jdeţul Tulcea, în Dosar succesoral nr.24/2021, în 
vederea dezbaterii succesiunii.

l Se citează pârâtul Ursu Ion, cu ultimul domiciliu 
în orașul Buhuși, str.Tineretului, bl.12, sc.C, ap.20, 
jud.Bacău, având ultima locuință cunoscută în sat 
Şipote, comuna Blăgești, jud.Bacău -la familia Ursu 
Ileana, în dosarul civil nr.1722/199/2019, pe rolul 
Judecătoriei Buhuși, în proces cu Ursu Vasilica, 
având ca obiect divorț cu minori, pentru termenul 
din 19.04.2021, ora 09:00.

l Numita Istrate Florentina-Andreea, domiciliată 
în Com.Fundeni, Sat Fundeni, Jud.Călărași, este 
citată la Judecătoria Oltenița, Complet C9, în 
01.04.2021, ora 09:00, în calitate de debitor în 
Dosar nr.4903/269/2020, având ca obiect „ordo-
nanță de plată”.

l Numiții Danci l. Iuon, Danci Dumitru l. 
Gheorghe, Danci Vasile l. Alexa, Danci Dumitru l. 
Gheorghe, Danci Ileana l. Dumitru, Danci Maria l. 
Dumitru, Danci Gavrilă l. Dumitru toți cu domici-
liul necunoscut sunt citați la Judecătoria Dragomi-
rești pe data de 7 aprilie 2021, ora 12.30, în dos. 
nr.539/224/2020, având ca obiect uzucapiune, în 
calitate de pârâți.

l Se citează domnul Munteanu Tiberiu-Aurel, cu 
CNP.1781128141048 și cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Sfântu Gheorghe, bvd.Gen.Grigore 
Bălan nr.37, bl.41, sc.A, etj.2, ap.10, jud.Covasna, la 
Tribunalul Sfântu Gheorghe, la 01.04.2021, ora: 
11:00, în dosarul nr.43/119/2021.

l Eventualii mostenitori ai defunctului Zgureanu 
Beatrice-Julieta, CNP 2440304400328, decedata la 
data de 01.01.2021, cu ultimul domiciliu in Bucu-
resti, str.Frunzei nr.45, sect.2, sunt citati sa se 
prezinte la sediul SPN “Didina Balaș Si Dragoș 
Barcanescu” din Bucuresti, Bd.Ramnicu Sarat nr.31, 
bl.11B sc.1, parter, sect.3, la data de 16.04.2021 
ora-11:00 in vederea dezbaterii succesiunii.

SOMATII
l  Prin cererea inregistrata sub dosar nr. 
247/246/2021 privind pe petentii Moldovan Toader si 
Moldovan Saveta care solicita inscrierea dreptului 
de proprietate prin uzurpaciune asupra imobilului 
identificat in CF nr. 307962 Bocsig provenita din 
conversia de pe hartie a CF nr. 1025 Bocsig, nr. top. 
469-470/a compus din casa cu nr. adm. vechi 58, nou 
57 si intravilan in suprafata de 1439 mp., imobil 
asupra caruia figureaza ca proprietar tabular inta-
bulat sub B1, Patruta Ioan decedat la data de 16 
iunie 1972 in cota de 1/1. In urma acesteia, in baza 
art. 130 din Decretul Lege, nr. 115/1938, sunt somati 
toti cei interesati de Indata sa inainteze opozitie la 

Judecatoria Ineu deoarece in caz contrar, in termen 
de o luna de la aceasta ultima publicare se va 
proceda la solutionarea cererii.

DIVERSE
l C.E.L.L. Glass Recycling  SRL  cu sediul social in 
Arad, Str. Dumbrava Rosie, nr.2-4, jud Arad,  mail 
dacian.badescu@gmail.com, tel 0748/652522, doreste 
sa obtina autorizatie de mediu pentru punctul de 
lucru din Arad, str. Dumbrava Rosie nr.2-4, 
SOPRON CEALA 2 SUD, jud. Arad pentru activita-
tile de: Colectare deseuri nepericuloase CAEN 3811, 
Recuperarea materialelor reciclabile sortate CAEN 
3832,  Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor 
CAEN 4677 avand ca principalele faze ale procesului 
tehnologic: receptia deseurilor, sortarea, , livrare catre 
societati abilitate etc: Masurile de protectie a facto-
rilor de mediu sunt: Apa: de la retea; Aer: un este 
cazul; Sol: terenuri agricole; Gestiunea deseurilor : 
Pubele, bidoane refolosibile. Observatiile publicului 
formulate in scris/informatiile privind potentialul 
impact asupra mediului se depun/pot fi consultate la 
sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Arad, 
Splaiul Muresului FN, COD 310132, telefon 
0257/280.331 fax 0257/284.767, in timp de 10 zile 
lucratoare dupa data publicarii prezentului anunt.

l Mega Global Recycling SRL  cu sediul social in 
Arad, B-dul Revolutiei nr.76, et.S, ap.1°, jud Arad,  
mail dacian.badescu@gmail.com, tel 0748/652522, 
doreste sa obtina autorizatie de mediu la punctul de 
lucru din Mun Arad, str. Dumbrava Rosie nr.2-4, 
SOPRON CEALA 2 NORD, jud. Arad, pentru activi-
tatile de: Colectare deseuri nepericuloase CAEN 3811, 
Recuperarea materialelor reciclabile sortate CAEN 
3832,  Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor 
CAEN 4677 avand ca principalele faze ale procesului 
tehnologic: receptia deseurilor, sortarea,  livrare catre 
societati abilitate etc . Masurile de protectie a facto-
rilor de mediu sunt: Apa: de la retea; Aer: un este 
cazul; Sol: terenuri agricole; Gestiunea deseurilor : 
Pubele, bidoane refolosibile. Observatiile publicului 
formulate in scris/informatiile privind potentialul 
impact asupra mediului se depun/pot fi consultate la 
sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Arad, 
Splaiul Muresului FN, COD 310132, telefon 
0257/280.331 fax 0257/284.767, in timp de 10 zile 
lucratoare dupa data publicarii prezentului anunt.

l Petre Vasile cu domiciliul in:comuna Berceni, 
strada Mihai Eminescu, nr.8, in calitate de titular al 
planului P.U.Z.-Reparcelare teren pentru construire 
ansamblu locuinte individuale si functiuni comple-
mentare P+1+M cu amenajarea circulatiilor si asigu-
rarea utilitatilor in:Tarla.20, Parcela.40/1/01, 
N.C.66531, Comuna Berceni-Jud.Ilfov, anunta 
publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare 
luata in cadrul sedintei Comitetului Special constituit 
din data de 17.03.2021, urmand ca prima versiune a 
planului sa fie supusa procedurii de adoptare de catre 
autoritatile componente fara aviz de mediu. Obser-
vatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul 
A.P.M.Ilfov (tel.021/4301523)  in termen de 10.zile 
calendaristice de la  publicarea  anuntului.

l Unitatea Administrativ-Teritorială Poșta Câlnău, 
din județul Buzău anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale, 
nr.20, 39, 40, 41, 46, 47, 79, 80, 81, 82, 83, începând 
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cu data 29.03.2021, pe o perioadă de 60 de zile, la 
sediul Primăria Poșta Câlnău, conform art.14 alin.
(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobi-
liare nr.7/1996, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul 
primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară: http://ancpi.ro_
docs/?dir=Buzau.

l Anunt public privind depunerea solicitarii de 
emitere a acordului de mediu S.C. REWE Projek-
tentwicklung Romania S.R.L. anunta publicul inte-
resat asupra depunerii solicitarii de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul “Construire 
Magazin “Penny”, Alei Carosabile, Pietonale Si 
Parcare, Elemente Semnalistica, Imprejmuire, Post 
Trafo, Bransamente Si Utilitati, Organizare De 
Santier”,propus a fi amplasat in jud.Brasov, com.
Prejmer, satul Prejmer, str.Brasovului , f.n., nr.cadas-
tral 107150. Informatiile privind proiectul propus 
pot fi consultate la sediul autoritatii competente 
pentru protectia mediului Brasov, str. Politehnicii nr. 
3, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00-16.30 si vineri 
intre orele 8-14. Observatiile publicului se primesc 
zilnic la sediul autoritatii competente pentru 
protectia mediului din Brasov.

l SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata prin 
asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate de 
administrator judiciar al Aegis Tech Consulting  
SRL desemnat prin Sentinta civila nr.1407 din data 
de 17.03.2021, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, 
Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 33028/3/2020, noti-
ficã deschiderea procedurii insolventei prevazuta de 
Legea nr. 85/2014 împotriva Aegis Tech Consulting  
SRL, cu sediul social in București, Sectorul 2, Strada 
Fabrica De Gheaţă, Nr. 2, Bloc 84/2, Scara 3, Etaj 4, 
Ap. 89, CUI  30671644, nr. de ordine in registrul 
comertului J40/10598/2012. Persoanele fizice si juri-
dice care inregistreaza un drept de creanta impotriva 
Aegis Tech Consulting SRL vor formula declaratie 
de creanta care va fi inregistrata la grefa Tribuna-
lului București - secţia a VII-a Civila, cu referire la 
dosarul nr. 33028/3/2020, in urmatoarele conditii: a) 
termenul limita pentru inregistrarea cererii de admi-
tere a creantelor asupra averii debitorului 
03.05.2021; b) termenul de verificare a creantelor, de 
intocmire, afisare si comunicare a tabelului preli-
minar de creante 24.05.2021; c) termenul pentru 
intocmirea  si afisarea tabelului definitiv la 
18.06.2021; d) data primei sedinte a adunarii gene-
rale a creditorilor 31.05.2021, ora 14:00; e) adunarea 
generala a asociatilor la data de 02.04.2021, ora 
14:00 la sediul administratorului judiciar.

l SC Stea-Rom SRL, SC Igiena Tehnica SRL, titu-
lari ai planului “PUZ- Zona mixta:comert, birouri si 
locuinte (2S+P+14E+Er)”,propus a fi amplasat in 
Municipiul Timisoara, Bd.Liviu Rebreanu nr.171,  
CF nr.430277, Nr.cad.430277, judetul Timis, anunta 
publicul interesat ca, in conformitate cu H.G. 
nr.1076/2004, planul se incadreaza in categoria 
planurilor si programelor care stabilesc cadrul 
pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru 
proiectele care sunt prevazute in anexele nr.1 si 2 la 
H.G. nr.445/2009, necesitind efectuarea evaluarii de 
mediu. Propunerile de reconsiderare a deciziei se pot 
face in scris la sediul A.P.M.Timis, Bv.Liviu 
Rebreanu, nr.18-18A, in termen de 10 zile calendaris-
tice de la aparitia anuntului.

l SC Vias Profesional  SRL cu sediul in str. Dezro-
birii, nr. 46, bl. P14, sc. A, et. 2, ap. 6, camera 2, 
sector 6, Bucuresti, inregistrata la ONRC-ORCTB 
cu CUI nr. 31444429 informeaza pe cei interesanti ca 
s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de 
mediu pentru activitatea cod CAEN 4520 -Intreti-
nerea Si Repararea Autovehiculelor (Spalatorie 
Auto). Desfasurata in str. Prelungirea Ghencea nr. 
107, sector 6, Bucuresti. Informatii se pot solicita la 

sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Bucuresti 
din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr. 1 (Barajul Lacul 
Morii -in spatele benzinariei Lukoil), intre orele 9:00-
12:00,de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii 
se pot depune la sediul A.P.M Bucuresti in termen de 
10 zile de la data publicarii prezentului anunt. 

l Cometex SRL, titular al proiectului „Construire 
galerie comercială parter pentru comercializare 
produse alimentare și nealimentare, amplasare bazin 
apă incendiu, bazin retenție, amenajări exterioare, 
stații de încărcare vehicule electrice, panouri publici-
tare, post trafo, rețele tehnico edilitare, împrejmuire 
incintă și branșamente utilitare”, anunță publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de 
către APM Teleorman, nu se supune evaluării 
impactului asupra mediului în cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului pentru 
proiectul „Construire galerie comercială parter 
pentru comercializare produse alimentare și neali-
mentare, amplasare bazin apă incendiu, bazin 
retenție, amenajări exterioare, stații de încărcare 
vehicule electrice, panouri publicitare, post trafo, 
rețele tehnico edilitare, împrejmuire incintă și bran-
șamente utilitare”, propus a fi amplasat în munici-
piul Turnu Măgurele, strada Șoseaua Alexandriei nr. 
7C, județul Teleorman. Proiectul deciziei de înca-
drare și motivele care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul APM Teleorman, din mun.
Alexandria, str.Dunării nr.1, jud.Teleorman de luni 
până joi între orele 08:00-16:30 și vineri între orele 
08:00-14:00, precum și la următoarea adresă de 
internet: http://apmtr.anpm.ro. Publicul interesat 
poate înainta comentarii/observații la proiectul deci-
ziei de încadrare în termen de 10 zile de la data 
publicării anunțului pe pagina de internet a APM 
Teleorman.

ADUNARI GENERALE
l Convocator: S.C. Util Grant S.R.L., în reorgani-
zare, persoană juridică română, cu sediul în Bucu-
rești, str. Ing. Pascal Cristian nr.4B, sector 6, 
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 
J40/18817/1993, avand CUI RO 4381684, prin admi-
nistrator dl. Gusta Gabriel Vasile, convoacă 
Adunarea Generala Ordinara a Asociaţilor în data 
de  09.04.2021, ora 12:00, la adresa: Șos București– 
Domnești, nr.23, Sat Olteni, jud Ilfov. Adunarea 
Generală Ordinară a Asociaţilor va avea următoarea 
ordine de zi: 1. Aprobarea bilanţului contabil și a 
contului de profit și pierdere pentru exerciţiul finan-
ciar 2020; 2. Aprobarea Raportului  Administrato-
rului pentru exerciţiul financiar 2020; 3. Diverse. În 
cazul în care nu sunt întrunite condiţiile de cvorum 
prevăzute de Actul Constitutiv al societăţii la prima 
convocare,  Adunarea Ordinară  a Asociaţilor SC 
Util Grant SRL se va întruni, la a doua  convocare  
în data de 10.04.2021, ora 10:00,  în aceeași locaţie.  
Administrator, Dl. Gusta Gabriel Vasile.

l Convocator: Subscrisa, Asociaţia „Ordinul Militar 
și Ospitalier al Sfântului Lazăr de Ierusalim”, cu 
sediul în Brașov, Calea Făgărașului nr.7, jud. Brașov, 
CIF 21847742, înregistrată în RNAF 5645/A/2007, 
prin reprezentant legal Președinte, avocat Pârăianu 
Marius Ștefan, convoacă Adunarea Generală Extra-
ordinară a Asociaţilor, în conformitate cu prevederile 
art.15.2.2 coroborat cu art.15.2.6, din Statut, și ale 
Ordonantei Guvernului nr.26/2000 aprobata cu 
modificări și completări prin Legea nr.246/2005, 
m o d i f i c a t ă  ș i  c o m p l e t a t ă  p r i n  L e g e a 
nr.276/27.11.2020, privind asociaţiile și fundaţiile, 
pentru data de vineri 23 aprilie 2021, ora 18,00, la 
sediul asociaţiei din municipiul Brașov, Calea Făgă-
rașului nr.7, judetul Brașov, sala de conferinţe, cu 
următoarea ordine de zi: 1. Evidenţa membrilor 
asociaţi (deces, retragere, excludere și admitere de 
noi membri); 2. Modificări ale Actului constitutiv și 
ale Statului asociaţiei; 3. Alegerea unui nou Consiliu 
director datorită vacantării funcţiei; 4. Modificări ale 

Actului constitutiv și ale Statului asociaţiei; 5. Adap-
tarea actelor constitutive la prevederile Legii 
nr.276/2020; 5. Nominalizarea beneficiarilor reali ai 
asociației, în sensul reglementărilor din domeniul 
prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării 
terorismului. În cazul în care, la prima convocare nu 
vor fi îndeplinite condiţiile de cvorum prevăzute de 
lege și de statut, Adunarea Generală Extraordinară 
a Asociaţilor va fi convocată a doua oara, în ziua 
următoare, sâmbătă 24 aprilie 2021, ora 10:00 , la 
aceeasi locaţie, cu aceeași ordine de zi. Președinte, 
avocat Pârăianu Marius Ștefan.

l Către, Archipelagus Line&Energy, Livorno, 
Piazza Cavour 6, Cap 57125, Str.Rio 0162, Italia. 
Prundianu Silviu București, Sectorul 1, Str.Dumitru 
Zosimma, nr.69, România. Convocare a Adunării 
Generale Ordinare a Asociaţilor Societăţii Archipe-
lagus Line&Energy Oil Shipping S.R.L, administra-
torul cu puteri depline al societăţii Archipelagus 
Line&Energy Oil Shipping S.R.L., domnul Rusen 
Ionel, convoacă Adunarea Generală Ordinară a 
Asociaţilor la data de 30.03.2021, ora 09:00, la adresa 
societăţii din Strada A.S.Puskin, nr.19A, Constanţa, 
jud.Constanţa, cu următoarea ordine de zi: 1.Renun-
ţarea la mandatul de administrator al domnului 
Rusen Ionel, începând cu data de 22.03.2021; 
2.Renunţarea domnului Rusen Ionel la calitatea de 
asociat, prin cedarea în integralitate a părţilor 
sociale deţinute către un alt asociat al Archipelagus 
Line&Energy Oil Shipping S.R.L. În cazul în care 
cvorumul necesar nu se va întruni la data menţio-
nată, Adunarea Generală Ordinară a Asociaţilor se 
va ţine în data de 01.04.2021, la aceeași oră și în 
același loc, urmând a fi discutată ordinea de zi ante-
rior prezentată. Procurile se vor depune în original la 
sediul social al Societăţii din Constanţa, Str. 
A.S.Puskin, nr.19A, jud.Constanţa, până la data de 
29.03.2021, ora 16:00. Materialele de interes pentru 
acţionari se pot consulta la sediul social al Societăţii, 
începând cu data de 22.03.2021. Prezenta convocare 
este înaintată asociaţilor astăzi, 19.03.2021, prin 
poșta electronică și va fi publicată într-un ziar de 
circulaţie naţională.

l Convocator: În conformitate cu prevederile 
Art.111 și art.117 din Legea nr. 31/1990 republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, coroborate 
cu dispoziţiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de 
instrumente financiare si operatiuni de piata si ale 
Regulamentelor emise de ASF in aplicarea acesteia, 
Consiliul de Administraţie al  Institutul de Cercetari 
in Transporturi– INCERTRANS -S.A, inregistrată 
la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribu-
nalul Bucuresti sub nr. J40/17093/29.06.1993, avand 
Cod Unic de Inregistrare: RO4282451, convoaca la 
adresa punctului de lucru situat in Bucuresti, 
Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Baneasa Busi-
ness & Technology Park, clădirea B, aripa B1, et.2, 
sector 1: Adunarea Generală Ordinară a Acţiona-
rilor, pentru data de 28.04.2021, ora 10:30, cu 
rmătoarea: Ordine de zi: 1. Aprobarea raportului 
administratorilor si a descărcării de gestiune a 
Consiliului de Administraţie al Institutul de Cerce-
tări în Transporturi– INCERTRANS– S.A. pentru 
activitatea desfășurată în anul 2020. 2. Aprobarea 
situatiilor financiare anuale ale Institutul de Cerce-
tări în Transporturi– INCERTRANS– S.A., aferente 
exerciţiului financiar 2020 (Bilanţul Contabil, 
Contul de profit si pierderi, repartizarea profitului in 
conformitate cu prevederile legale), pe baza Rapor-
tului Administratorilor si a Raportului Auditorului 
Financiar. 3. Prezentarea Raportului Anual privind 
activitatea economico-financiară a societatii Insti-
tutul de Cercetari in Transporturi– INCERTRANS– 
S.A, conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind 
emitenţii de instrumente financiare și operaţiuni de 
piaţă și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, pentru 
exercitiul financiar încheiat la data de 31.12.2020. 4. 
Prezentarea Raportului anual al Comitetului de 
Nominalizare si Remunerare din cadrul consiliului 

de administratie al Societatii Institutul de Cercetari 
in Transporturi– INCERTRANS– S.A., pentru anul 
2020, conform art.55 alin.(2) și (3) din OUG nr. 
109/2011 privind guvernanta corporative a intre-
prinderilor publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 5. Aprobarea Politicii de remunerare a 
conducătorilor societății (administratori și directori), 
în conformitate cu prevederile art. 92 indice 1 din 
Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente 
financiare și operațiuni de piață, modificată și 
completată prin Legea nr. 158/2020 pentru modifi-
carea, completarea și abrogarea unor acte norma-
tive. 6. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli 
al Institutul de Cercetări în Transporturi– INCER-
TRANS –S.A.  aferent anului financiar 2021. 7. 
Împuternicirea Directorului General al Institutul de 
Cercetări în Transporturi– INCERTRANS –S.A.  
pentru efectuarea tuturor procedurilor și formalită-
ţilor prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire 
a Hotararilor AGOA, sa depuna si sa preia acte si sa 
semneze in acest scop in numele Societatii in relatiile 
cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul 
Central, sau alte entitati publice sau private, precum 
si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte 
persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor 
mai sus mentionate. 8. Aprobarea datei de 
20.05.2021 ca dată de înregistrare, respectiv de iden-
tificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng 
efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 86 
alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de 
instrumente financiare si operatiuni de piata; 9. 
Aprobarea datei de 19.05.2021 ca “ex-date”, 
respectiv data anterioara datei de inregistrare la care 
instrumentele financiare obiect ale hotararilor, se 
tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hota-
rari, in conformitate cu prevederile art. 2 alin.2 lit. l) 
dinRegulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de 
instrumente financiare și operațiuni de piață. 
Întrucât nu sunt aplicabile ședinţei AGOA din 
28.04.2021, acționarii nu vor decide asupra datei 
participării garantate, astfel cum este definită de 
Articolul 2 alin.2 litera  j) din Regulamentul nr. 
5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și 
operațiuni de piață. La Adunarea Generala ale Acţi-
onarilor sunt îndreptăţiţi să participe și să voteze toţi 
acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la 
sfârșitul zilei de 19.04.2021, stabilită ca dată de refe-
rinţă conform dispozițiilor art. 123 alin. 2 din Legea 
nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completa-
rile ulterioare, coroborat cu disp. Art.192 din Regu-
lamentul nr.5/2018 privind emitenții de instrumente 
financiare și operațiuni de piață. În cazul în care 
Adunarea Generală nu se va putea ţine la data 
anunţată, din cauza neîndeplinirii condiţiilor de 
cvorum si de validitate prevazute de lege si de Actul 
constitutiv al societatii, aceasta se va tine în data de 
29.04.2021 la aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi 
ordine de zi. In conformitate cu dispozițiile art.92 
alin.3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de 
instrumente financiare și operaţiuni de piaţă, unul 
sau mai multi actionari reprezentand, individual sau 
impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au 
dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a 
adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie 
insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare 
propus spre adoptare de adunarea generala; si b) de 
a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele 
incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi 
a adunarii generale. Acționarii își pot exercita drep-
turile prevăzute la art.92 alin.3) din Legea 
nr.24/2017, pana la data de 07.04.2021, sub sancti-
unea decaderii. În conformitate cu dispozițiile 
art.198 din Regulamentul nr. 5/2018 privind 
emitenții de instrumente financiare și operațiuni de 
piață fiecare actionar are dreptul sa adreseze intre-
bari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii 
generale, până cel târziu la data de 22.04.2021, 
termen de decadere. Societatea poate răspunde 
inclusiv prin postarea răspunsului pe pagina de 
internet a societatii: www.incertrans.ro, în format 

întrebare-raspuns. Propunerile sau întrebările acţio-
narilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă 
sau servicii de curierat, la adresa punctului de lucru 
precizata mai sus, cu menţiunea scrisă clar, cu 
majuscule, „Pentru Adunarea Generala a Actiona-
rilor din data de 28/29.04.2021.” Pentru identificarea 
persoanelor care adresează întrebări societăţii sau 
fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, 
acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor 
care să le ateste identitatea și calitatea de acţionar la 
data solicitării. Propunerile sau intrebările acţiona-
rilor care nu sunt primite la adresa punctului de 
lucru precizata mai sus, pana la datele mai sus 
mentionate nu vor fi luate in considerare. Accesul 
acționarilor înregistrați la data de referinţă la 
adunarea generala va fi permis in baza actului de 
identitate. Acţionarii persoane juridice pot participa 
prin reprezentantul legal pe baza unui document 
oficial care îi atestă această calitate (de exemplu 
extras/ certificat constatator emis de Registrul 
Comerţului). Acţionarii înregistrați la data de refe-
rinţă pot participa la adunarea generala direct sau 
pot fi reprezentaţi de către alte persoane, pe baza 
unei procuri speciale, sau pot vota prin corespon-
denţă conform procedurilor afișate pe website-ul 
societăţii: www.incertrans.ro. Un exemplar original 
al procurii va fi predat la intrarea in sala de sedință. 
Votul prin reprezentant pe baza imputernicirii 
speciale: Actionarii pot participa personal sau pot fi 
reprezentati in cadrul Adunarii Generale a Actiona-
rilor de un reprezentant desemnat („Mandatar”) 
caruia i s-a acordat o imputernicire speciala, pe baza 
formularului de imputernicire speciala pus la dispo-
zitie de Societate, in conditiile legii. Imputernicirea 
speciala va fi insotita de urmatoarele documente: a) 
pentru acționari persoane fizice: copie de pe actul de 
identitate al acţionarului, care sa permita identifi-
carea acestuia in lista acționarilor INCERTRANS la 
data de referința eliberata de SC Depozitarul 
Central SA și copie de pe actul de identitate al repre-
zentantului (BI sau CI pentru cetațenii români, sau 
pașaport pentru cetațenii straini, cu CNP (cod 
numeric personal) –dacă există în țara de origine);  
b) pentru acționari persoane juridice: (i) certificatul 
constatator, în original sau copie conformă cu origi-
nalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt 
document, în original sau in copie conforma cu 
originalul, emis de către o autoritate competentă din 
statul în care acţionarul este înmatriculat legal, în 
scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a 
numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime 
de cel mult 3 luni raportat la data publicării convo-
catorului adunării generale, și care să permită iden-
t i f icarea  acestora  în  l i s ta  acț ionar i lor 
INCERTRANS la data de referință eliberată de SC 
Depozitarul Central SA; (ii) copie de pe actul de 
identitate al reprezentantului (mandatarului) (BI 
sau CI pentru cetățeni români, sau pașaport, pentru 
cetățeni străini cu CNP (cod numeric personal) 
vizibil -dacă există în țara de origine); c) documen-
tele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele 
de identitate valabile pe teritoriul României, cu 
caractere latine) vor fi însoțite de traducerea autori-
zată în limba română; Împuternicirea specială este 
valabilă doar pentru Adunarea Generală a Acţiona-
rilor pentru care a fost solicitată; reprezentantul are 
obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile 
formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sanc-
țiunea anularii votului. Imputernicirea speciala 
pentru participarea și votarea in cadrul adunarii 
generale poate fi data de un acționar si unei instituții 
de credit care presteaza servicii de custodie. Votul 
prin reprezentant in baza unei imputerniciri gene-
rale; Actionarul poate acorda o imputernicire gene-
rala a carei durata nu va depasi 3 ani, permitand 
reprezentantului sau de a vota in toate aspectele 
aflate in dezbaterea Adunarilor Generale ale Actio-
narilor, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata 
de catre actionar in calitate de client, unui interme-
diar sau unui avocat, in conformitate cu prevederile 
legale, anexându-se dovada că mandatarul are cali-
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tatea fie de intermediar (în conformitate cu prevede-
rile Art.92 alin.(13) din Legea nr. 24/2017) fie de 
avocat, iar acţionarul este client al acestora. Înce-
pând cu data de 26.03.2021, formularele de împuter-
niciri speciale, generale, precum şi materialele 
aferente punctelor aflate pe ordinea de zi se pot 
obţine de la adresa punctului de lucru precizată mai 
sus, în zilele lucrătoare, între orele 10.00-14.00 sau se 
pot descărca de pe website-ul societăţii. Împuternici-
rile, in original, completate si semnate, impreuna cu 
o copie a actului de identitate valabil al actionarului 
(buletin/carte de identitate in cazul persoanelor 
fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul 
persoanelor juridice) vor fi depuse, sub sanctiunea 
pierderii exercitiului de vot in adunare, la adresa 
punctului de lucru al Institutul de Cercetari in 
Transporturi - INCERTRANS - S.A. precizata mai 
sus,  pana la data de 26.04.2021, ora 10:30, în plic 
închis, cu menţiunea expresă pe plic:  „PENTRU 
Adunarea Generală a Acţionarilor din data de 
28/29.04.2021” (vă rugăm să aveti în vedere ca regis-
tratura societăţii este închisă în timpul zilelor nelu-
crătoare). Acţionarii Institutul de Cercetări în 
Transporturi- INCERTRANS -S.A. înregistraţi la 
data de referinţă au posibilitatea de a vota prin 
corespondenţă, înainte de Adunarea Generală a 
Acţionarilor. Acţionarilor li se vor pune la dispozitie 
gratuit Buletinele de vot prin corespondenţă înce-
pând cu data de 26.03.2021 la adresa punctului de 
lucru al Institutul de Cercetări in Transporturi- 
INCERTRANS -S.A. precizată mai sus, precum şi 
pe website-ul societăţii: www.incertrans.ro. Buletinul 
de vot prin corespondenţă va fi depus la adresa 
punctului de lucru al Institutul de Cercetări în 
Transporturi- INCERTRANS -S.A. precizată mai 
sus, în plic închis, până la data de 26.04.2021, ora 
10:30, în plic închis, cu menţiunea expresă pe plic:  
„PENTRU Adunarea Generală a Acţionarilor din 
data de 28/29.04.2021” (vă rugăm să aveţi în vedere 
ca registratura societăţii este închisă in timpul zilelor 
nelucrătoare). În cazul votului prin corespondenţă al 
persoanelor fizice, buletinul de vot, completat şi 
semnat in original, va fi însoţit de copia actului de 
identitate al acţionarului, semnat pentru conformi-
tate de acesta. În cazul votului prin corespondenţă al 
persoanelor juridice, Buletinul de vot completat si 
semnat in original, va fi insoţit de certificatul 
constator emis de Registrul Comerţului, in original, 
nu mai vechi de 3 luni de zile inainte de data publi-
cării convocării, in original sau copie certificată 
conform cu originalul, copia certificatului de înregis-
trare al societăţii şi copia actului de identitate al 
reprezentantului legal care semnează Buletinul de 
vot prin corespondenţă. Buletinele de vot care nu 
sunt primite la adresa punctului de lucru al Insti-
tutul de Cercetări în Transporturi- INCERTRANS 
-S.A. din  Bucureşti, Şoseaua Bucureşti-Ploieşti nr. 
42-44, Băneasa Business & Technology Park, 
clădirea B, aripa B1, et.1 şi 2, sector 1, până la data 
şi ora mai sus menţionate nu vor fi luate în conside-
rare. Consiliul de Administraţie al societăţii Insti-
tutul de Cercetări în Transporturi “INCERTRANS” 
SA, Preşedinte de şedinţă Bogdan Catalin Steriopol 
Conform Deciziei CA nr. 84/19.03.2021.

l Admistratorul Unic al Societăţii GRÎUL S.A., 
având sediul în Bucureşti, strada Irimicului nr.24, 
sector 2, înregistrată la ONRC sub nr. J40/487/1991, 
cod fiscal 426 (numită în continuare Societatea) 
Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționa-
rilor Societății GRÎUL S.A. în data de 27.04.2021, 
ora 12:00 la adresa punctului de lucru al societății 
Grîul S.A. din Bucureşti, Şoseaua Mihai Bravu 
nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3, pentru toți acțio-
narii înscrişi în Registrul Acționarilor ținut de Depo-
zitarul Central S.A. Bucureşti la sfârşitul zilei de 
09.04.2021, considerată Dată de Referință pentru 
această adunare. În cazul în care la prima convocare 
(data menționată mai sus) nu vor fi întrunite condi-
țiile legale de cvorum, Adunare Generală Ordinară a 
Acționarilor se reconvoacă pentru data de 
28.04.2021, ora 12:00 în acelaşi loc cu aceeaşi ordine 
de zi şi Dată de Referință. Ordinea de zi a Adunării 

Generale Ordinare a Acționarilor Societății este 
următoarea: 1. Prezentarea, discutarea şi aprobarea 
situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul 
financiar 2020 în baza raportului administratorului 
unic al Societății şi auditorului financiar. 2. Discu-
tarea şi aprobarea descărcării de gestiune pentru 
exercițiul financiar 2020 a domnului Simor Samuel 
-administrator unic al Societății. 3. Analiza şi apro-
barea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru 
exercițiul financiar 2021. 4. Prelungirea pentru o 
perioadă de 4 ani, începând cu data de 29.01.2022, a 
mandatului administratorului unic domnul Simor 
Samuel. 5. Fixarea remunerației cuvenite administra-
torului unic pentru exercițiul financiar actual. 6. 
Aprobarea organigramei Societății pentru anul 2021 
şi împuternicirea/ mandatarea administratorului 
unic să modifice organigrama în funcție de necesită-
țile economice concrete ale Societății. 7. Prelungirea, 
în aceleaşi condiții, pentru o perioadă de 2 ani a 
Contractului de audit financiar încheiat cu Socie-
tatea EXCONEV S.R.L. şi împuternicirea/ manda-
tarea administratorului unic să semneze actul 
adițional. 8. Aprobarea mandatării Administrato-
rului Unic, domnul Simor Samuel, cu posibilitate de 
substituire, pentru a încheia şi/sau semna în numele 
Societății contractele de prestări de servicii pentru 
realizarea documentației cadastrale pentru imobilele 
magazine ale Societății în vederea întabulării aces-
tora. 9. Aprobarea mandatării Administratorului 
Unic, domnul Simor Samuel, cu posibilitate de 
substituire, pentru a încheia şi/sau semna în numele 
Societății contracte de gaj/ ipotecă asupra activelor 
Societății reprezentând magazine din patrimoniul 
Societății împrenă cu cota aferentă de teren şi 
contracte de vânzare-cumpărare prin negociere 
directă ale activelor Societății reprezentând maga-
zine din patrimoniul Societății împrenă cu cota 
aferentă de teren. 10. Aprobarea ca dată de înregis-
trare a zilei de 18.05.2021, în conformitate cu dispo-
zițiile legale, şi a datei de 17.05.2021 ca dată ”ex 
date”. 11. Aprobarea mandatării Administratorului 
Unic, domnul Simor Samuel, cu posibilitate de 
substituire, pentru a încheia şi/sau semna în numele 
Societății şi/sau al Acționarilor Societății hotărârea 
AGOA şi pentru a efectua toate formalitățile legale 
pentru înregistrarea, publicitatea, raportarea, execu-
tarea acesteia, precum şi pentru a depune, prelua 
acte şi semna în acest scop în numele Societății în 
relația cu R.A. Monitorul Oficial, Oficiul Registrului 
Comerțului, A.S.F., B.V.B., Depozitarul Central S.A., 
precum şi în fața oricăror alte autorități în scopul 
implementării hotărârilor adoptate. *** La 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt 
îndreptățiți să participe şi îşi pot exercita dreptul la 
vot numai acționarii înregistrați în Registrul acționa-
rilor la Data de Referință 09.04.2021, conform preve-
derilor legale şi ale Actului Constitutiv, personal, prin 
reprezentant legal în cazul persoanelor juridice sau 
prin reprezentant pe bază de Procură specială ori pot 
vota prin corespondență. Accesul acționarilor îndrep-
tățiți să participe la AGOA este permis prin simpla 
probă a identității acestora făcută, în cazul acționa-
rilor persoane fizice, cu actul de identitate şi în cazul 
persoanelor juridice şi al acționarilor persoane fizice 
reprezentate cu împuternicirea/ procura specială 
dată reprezentantului legal însoțită de actul de iden-
titate al acestuia. În cazul acționarilor persoane juri-
dice sau a entităților fără personalitate juridică, 
calitatea de reprezentant legal se constată în baza 
listei acționarilor de la Data de Referință, primită de 
la Depozitarul Central S.A. şi actul de identitate al 
reprezentantului legal. În situația în care, Registrul 
Acționarilor la Data de Referință nu conține date 
referitoare la calitatea de reprezentant legal, această 
calitate se dovedeşte cu un certificat constatator 
eliberat de Registrul Comerțului,prezentat în original 
sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 30 
de zile înainte de data publicării convocatorului 
AGOA. Acționarii care nu au capacitate de exercițiu 
precum şi persoanele juridice pot fi reprezentați prin 
reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot da 
împuternicire altor persoane. Acționarii, persoane 
fizice sau juridice, înregistrați la Data de Referință 

pot fi reprezentați în AGOA şi prin alte persoane 
decât acționarii, pe baza unei Procuri/ Împuterniciri 
speciale. Pentru acest tip de vot trebuie utilizate 
formularele de Procură/ Împuternicire specială, care 
vor fi puse la dispoziție începând cu data de 
24.03.2021, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între 
orele 12:00-14:00 la punctul de lucru al societății 
Grîul S.A. din Bucureşti, Şoseaua Mihai Bravu 
nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3 sau o împuternicire 
generală întocmită în conformitate cu prevederile 
Legii nr.24/2017 şi ale Regulamentului ASF 
nr.5/2018. Acționarii vor completa şi semna procurile/
împuternicirile speciale în trei exemplare originale: 
unul pentru acționar, unul pentru reprezentant şi 
unul pentru Societate. Exemplarul pentru Societate, 
completat şi semnat, se depune personal sau se trans-
mite: 1. Prin orice formă de curierat în original 
împreună cu documentele însoțitoare la adresa 
punctului de lucru al societății Grîul S.A. din Bucu-
reşti, Şoseaua Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 1, 
sector 3, astfel încât să poată fi înregistrat la Societate 
cel târziu la data de 26.04.2021, ora 10:00, sub sancți-
unea pierderii dreptului de vot 2. Prin e-mail, cu 
semnătură electronică extinsă încorporată conform 
legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, la 
adresa office.griul@gmail.com, cel târziu la data de 
26.04.2021,ora 10:00 sub sancțiunea pierderii drep-
tului de vot. Societatea va accepta o împuternicire 
generală pentru participarea şi votarea în cadrul 
AGOA, dată de un acționar, în calitate de client, unui 
intermediar definit conform art.2 alin.(1) pct.20 din 
Legea 24/2017, sau unui avocat, fără a solicita alte 
documente suplimentare referitoare la respectivul 
acționar, dacă împuternicirea generală respectă 
prevederile art.92 alin.(13) din Legea 24/2017, este 
semnată de respectivul acționar şi este însoțită de o 
declarație pe proprie răspundere dată de reprezen-
tantul legal al intermediarului sau de avocatul care a 
primit împuternicirea generală, din care să reiasă că: 
i. Împuternicirea este acordată de respectivul acți-
onar, în calitate de client, intermediarului sau, după 
caz, avocatului; ii. Împuternicirea generală este 
semnată de acționar, inclusiv prin ataşare de semnă-
tură electronică extinsă, dacă este cazul. Declarația 
dată de reprezentantul legal al intermediarului sau 
de avocatul care a primit împuternicirea de reprezen-
tare prin împuternicirea generală trebuie depusă la 
Societate, în original, semnată şi după caz ştampi-
lată, o dată cu împuternicirea generală, cel târziu la 
data de 26.04.2021,ora 10:00, în cazul primei utilizări. 
Acționarii nu pot fi reprezentați în AGOA, pe baza 
unei împuterniciri generale, de către o persoană care 
se află într-o situație de conflict de interese, în confor-
mitate cu dispozițiile art.92 alin.(15) din Legea 
24/2017. Împuternicirile generale se depun la Socie-
tate cel târziu la data de 26.04.2021,ora 10:00, cuprin-
zând mențiunea conformității cu originalul, sub 
semnătura reprezentantului. Votul prin corespon-
dență; Acționarii au posibilitatea de a vota prin 
corespondență anterior AGOA, prin utilizarea bule-
tinelor de vot prin corespondență puse la dispoziție 
de Societate. Modelele formularelor de buletin de vot 
prin corespondență vor fi disponibile începând cu 
data de 24.03.2021, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, 
între orele 12:00–14:00  la adresa punctului de lucru 
al societății Grîul S.A. din Bucureşti, Şoseaua Mihai 
Bravu nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3. Sub sancți-
unea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin 
corespondență completate şi semnate de acționari, 
împreună cu toate documentele însoțitoare, se 
transmit la adresa punctului de lucru al societății 
Grîul S.A. din Bucureşti, Şoseaua Mihai Bravu 
nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3, pentru a fi înregis-
trate până la data de 26.04.2021,ora 10:00, astfel: (i) 
Prin orice formă de curierat– buletinul de vot prin 
corespondență, în original, pe suport de hârtie; (ii) 
Prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încor-
porată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura 
electronică la adresa office.griul@gmail.com. Bule-
tinul de vot prin corespondență se transmite 
împreună cu următoarele documente:(i) În cazul 
acționarilor persoane fizice solicitările trebuie să fie 
însoțite de o copie a actului de identitate; (ii) În cazul 

acționarilor persoane juridice, trebuie să fie însoțit de 
documente care atestă înscrierea informației privind 
reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A., 
precum şi copia actului de identitate al reprezentan-
tului legal. În situația în care, Registrul Acționarilor 
la Data de Referință nu conține date referitoare la 
calitatea de reprezentant legal, această calitate se 
dovedeşte cu un certificat constatator eliberat de 
Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie 
conformă cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile 
înainte de data publicării convocatorului AGOA. În 
cazul în care, acționarul care şi-a exprimat votul prin 
corespondență, participă personal sau prin reprezen-
tant la AGOA, votul exprimat prin corespondență va 
fi anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar 
votul exprimat personal sau prin reprezentant. Dacă 
persoana care reprezintă acționarul prin participare 
personală la AGOA este alta decât  cea care a 
exprimat votul prin corespondență, atunci pentru 
valabilitatea votului aceasta va prezenta la adunare o 
revocare scrisă a votului prin corespondență semnată 
de acționar sau de reprezentantul care a exprimat 
votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar 
dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia 
este prezent la AGOA. Dreptul acționarilor de a 
introduce noi puncte pe Ordinea de Zi şi de a face 
propuneri de Hotărâri pentru punctele existente sau 
propuse spre a fi incluse pe Ordinea de Zi: Potrivit 
dispozitțților art.117 indice 1 alin.(1) din Legea 
nr.31/1990 şi ale art.92 alin.(3) din Legea 24/2017, 
unul sau mai mulți acționari reprezentând, indivi-
dual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social 
al Societății, pot solicita Administratorului Unic al 
Societății introducerea unor puncte suplimentare pe 
Ordinea de Zi a AGOA şi/sau prezentarea de proiecte 
de Hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre 
a fi incluse pe Ordinea de Zi a AGOA. Punctul/punc-
tele solicitate a fi introduse pe Ordinea de Zi trebuie să 
fie însoțite de o justificare şi/sau de un proiect de Hotă-
râre propus spre adoptare. Propunerile trebuie trans-
mise şi înregistrate la adresa punctului de lucru al 
societății Grîul S.A. din Bucureşti, Şoseaua Mihai 
Bravu nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3, prin orice 
formă de curierat, cu confirmare de primire, până cel 
târziu la 07.04.2021, ora 10:00, în original, semnate şi, 
după caz ştampilate de către acționari sau reprezen-
tanții legali ai acestora. Dreptul acționarilor de a 
adresa întrebări referitoare la Ordinea de Zi: Acționarii 
pot adresa întrebări Societății, printr-un înscris care va 
fi transmis şi înregistrat la  adresa punctului de lucru 
din Bucureşti, Şoseaua Mihai Bravu nr.223, etaj 2, 
camera 1, sector 3, prin orice formă de curierat, cu 
confirmare de primire,sau prin email la adresa office.
griul@gmail.com. până cel târziu la data de 22.04.2021, 
ora 10:00, în original, semnat şi după caz, ştampilat de 
către acționari sau reprezentanții legali ai acestora. 
Înscrisul cuprinzând întrebările trebuie să fie însoțit: (i) 
În cazul acționarilor persoane fizice solicitările trebuie 
să fie însoțite de o copie a actului de identitate; (ii) În 
cazul acționarilor persoane juridice, trebuie să fie 
însoțit de documente care atestă înscrierea informației 
privind reprezentantul legal la Depozitarul Central 
S.A., precum şi copia actului de identitate al reprezen-
tantului legal. În situația în care, Registrul Acționarilor 
la Data de Referință nu conține date referitoare la 
calitatea de reprezentant legal, această calitate se dove-
deşte cu un certificat constatator eliberat de Registrul 
Comerțului,prezentat în original sau copie conformă 
cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile înainte de 
data publicării convocatorului AGOA. Societatea va 
răspunde în cadrul lucrărilor AGOA. Documentele 
aferente AGOA: Începând cu data de 24.03.2021, în 
fiecare zi lucrătoare, între orele 12:00-14:00, convoca-
torul, textul integral al documentelor şi materialelor 
informative referitoare la punctele de pe Ordinea de 
Zi, proiectele de Hotărâri, procedura de vot şi formu-
larul de procură specială, buletinul de vot prin cores-
pondență, vor putea fi consultate la punctul de lucru 
al societății Grîul S.A. din Bucureşti, Şoseaua Mihai 
Bravu nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3, în urma 
cererii acționarilor care înaintează o cerere scrisă în 
acest sens.

LICITATII
l Hidrojet SA prin lichidator judiciar VIA Insolv 
SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică: 1) propri-
etate imobiliară situată în Breaza, str. Griviței, nr. 18, 
județ Prahova, compusa din teren în suprafață de 
20.513 mp şi constructiile C10 (hala monobloc), C11 
(punct poarta), C20 (baraca metalica), teren în supra-
față de 358 mp, teren în suprafață de 1.725 mp şi teren 
în suprafață de 445,38 mp la prețul total de 9.401.705 
lei, 2) Volskwagen Bora la prețul de 5.220 lei, 3) Nissan 
Terrano la prețul de 5.780 lei. Licitaţia va avea loc în 
01.04.2021, ora 15/00 la sediul lichidatorului judiciar 
din str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/
fax 0244 519800. Persoanele interesate se pot programa 
pentru vizionare la numărul de telefon susmentionat, 
iar ulterior vor achizitiona dosarele de prezentare de la 
sediul lichidatorului judiciar şi vor depune documen-
tația însoțită de taxa de garanţie de 10% din prețul de 
pornire cu cel putin o zi înainte de data licitatiei. În 
cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua de 
08.04.2021, aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Editura Prahova SA prin administrator judiciar VIA 
Insolv SPRL scoate la vânzare prin licitaţie publică 
maşină tipografică pentru printat coli tip Roland MP 
300 la prețul de 137.961 lei, precum şi chioscuri mobile 
pentru distribuirea presei: 21 chioscuri la prețul de 
2.859 lei/buc., 2 chioscuri la prețul de 2.906,50 lei/buc, 
16 chioscuri la prețul de 2.954,50 lei/buc., 4 chioscuri la 
prețul de 3.002 lei/buc. si 2 chioscuri la prețul de 4.050 
lei/buc. La prețurile de pornire se adauga TVA. Persoa-
nele interesate vor cumpăra dosarele de prezentare de 
la administratorul judiciar şi vor depune documentele 
de participare la licitaţie cu cel putin o zi înainte de 
data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 25.03.2021, ora 
14/00 la sediul administratorului judiciar, str. Bana-
tului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 
519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în 
ziua de 01.04.2021 la aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Flix Net Comunication IT SRL prin lichidator judi-
ciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie 
publică in bloc la prețul de 93.686,85 lei + TVA bunuri 
mobile echipamente IT furnizare servicii internet: 
platforma monitorizare software, sistem de securitate 
perimetru, cabinet echipamente, statie de baza lte, două 
radiorelee microunde, echipamente integrate, plat-
forma operare reţea si echipament energie electrica. 
Persoanele interesate vor achizitiona dosarul de prezen-
tare de la lichidatorul judiciar şi vor depune documen-
tele de participare la licitaţie cu cel putin o zi înainte de 
data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 25.03.2021, ora 
13/30 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 
37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul 
neadjudecării vânzarea va fi reluată în zua de 
01.04.2021, aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Fast For Internet Solution SRL prin lichidator judi-
ciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie 
publică in bloc la prețul de 297.990 lei + TVA, bunuri 
mobile - echipamente IT: platforma monitorizare 
software, sistem de securitate perimetru, cabinet echi-
pamente, statie de baza lte, radioreleu microunde, 
echipamente integrare, platforma operare reţea si 
echipament energie electrica. Persoanele interesate vor 
achizitiona dosarul de prezentare de la lichidatorul 
judiciar şi vor depune documentele de participare la 
licitaţie cu cel putin o zi înainte de data licitaţiei. Lici-
taţia va avea loc în 26.03.2021, ora 13:30 la sediul 
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării 
vânzarea va fi reluată în ziua de 02.04.2021 aceeaşi oră, 
în acelaşi loc.

l Pacnet Concept Solutions SRL prin lichidator judi-
ciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie 
publică in bloc la prețul de 252.356 lei + TVA bunuri 
mobile - echipamente IT furnizare servicii internet: 
sistem de securitate perimetru, platforma monitori-
zare retea, cabinet echipamente, statie de baza LTE, 
echipament integrare, platforma operare retea, echi-
pament energie electrica, 2 radiorelee microunde. 
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Persoanele interesate vor cumpăra dosarul de prezen-
tare de la lichidatorul judiciar şi vor depune documen-
tele de participare la licitaţie cu cel putin o zi înainte 
de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 26.03.2021, 
ora 14:30 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, 
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În 
cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în zilele de 
02.04.2021 şi 09.04.2021 aceeaşi oră, în acelaşi loc.

l Debitorul Moldocons Grup SRL societate in fali-
ment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si Asociatii 
SPRL, scoate la vanzare: 1. Proprietate imobiliara 
“Baza de productie” situata in intravilanul Munici-
piului Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 4, Judet Prahova, 
constituita din constructiile, C1 –Depozit central, C2 
–Birouri, C4 –Baraca metalica, C6 –Magazie –cabină 
portar, C7 –Birou, C8 –Atelier construcții metalice, C9 
–Dormitoare, edificata pe teren in suparafata de 
8.840,33 m.p. rezultata din masuratori si 7.914,00 m.p. 
din acte, proprietate de stat, domeniul privat al Muni-
cipiului Ploiesti, dat in folosinta pe durata nedetermi-
nata conform Deciziei fostului Consiliu Popular al 
Judetului Prahova nr. 1086 din 19 iulie 1977. 
Constructiile impreuna cu dreptul de folosinta al 
terenului au fost intabulate la Oficiul de Cadastru si 
Publicitate Imobiliara Prahova – Biroul de Carte 
Funciara Ploiesti, fiind inscrise in C.F. nr. 132374 a 
localitatii Ploiesti, C.F. vechi 12893, avand nr. cadas-
tral 7598. Pret pornire licitatie –140.000,00 Euro 
inclusiv TVA. -Pretul Caietului de sarcini pentru 
proprietatea imobiliara “Baza de productie” -3.000,00 
Lei exclusiv TVA. Participarea la licitatie este conditi-
onata de: -Consemnarea in contul nr. cod IBAN RO46 
UGBI 0000 2820 0687 7RON deschis la GARANTI 
BANK SA -Suc. Ploiesti pana la orele 14 am din 
preziua stabilita licitaţiei, a garantiei de 10% din 
pretul de pornire a licitatiei; -Achizitionarea pana la 
aceeasi data a Caietului de sarcini pentru proprietate 
imobiliara din patrimoniul debitoarei, de la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru proprietatea imobiliara, 
sedinta de licitatie a fost fixata in data de 02.04.2021, 
ora 11:00. Sedinta de licitatie se va desfasura la sediul 
ales al lichidatorului judiciar din Mun. Ploiesti, Str. 
Cuptoarelor, Nr. 4, Judet Prahova. Pentru relatii supli-
mentare sunati la telefon: 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com. Pentru relatii suplimentare si vizio-
nare apelati tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. 

l Comuna Poseşti, cu sediul în Comuna Poseşti, sat 
Poseştii-Pământeni, str.Primăriei, nr.5, judeţul Prahova, 
organizează în data de 15.04.2021, ora 11:00, la sediul 
Primăriei Comunei Poseşti, licitație publică în vederea 
închirierii unui spațiu în suprafață de 40mp situat în 
clădirea dispensarului uman Poseşti cu destinația punct 
farmaceutic (oficina locală de distribuție) şi 54,88mp 
teren, din comuna Poseşti, sat Poseştii Pământeni, str.
Primăriei, nr.1, judeţul Prahova. Documentaţia de 
atribuire poate fi achiziţionată de la sediul Primăriei 
Comunei Poseşti, Compartimentul Achiziţii Publice, de 
luni până vineri între orele 09:00-15:00. Persoană de 
contact Grigore Magdalena, tel/fax: 0244/422.201, 
e-mail: primariaposesti@yahoo.com. Prețul documen-
tației de atribuire este de 50Lei şi se achită la Casieria 
Primăriei Comunei Poseşti sau prin virament cu OP în 
contul RO69TREZ52821360250XXXXX. Data limită 
până la care se pot solicita clarificări este 09.04.2021. 
Data limită de depunere a ofertelor este 15.04.2021, ora 
10:00. Acestea se vor depune la registratura instituţiei 
într-un exemplar.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL, reprezen-
tata legal prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in 
calitate de lichidator judiciar al ACVARIUS  SRL, 
desemnat prin sentinta civila nr. 1303  din data de 
06.09.2017, pronuntata in dosar nr. 391/118/2017, aflat 
pe rolul Tribunalul  Constanta - Sectia a II-a Civila, 
anunta scoaterea la vanzare a bunurilor imobile aflate 
in proprietatea Acvarius  SRL, constand in cladiri 
(Hala frigorifica in suprafata de 1.171,15 mp, cladire 
birou si anexe in suprafata totala de 291,80 mp) edifi-
cate pe parcela K1 amplasata in Incinta 1A din Zona 

Libera Constanta Sud avand o suprafata de 5250,88 
mp,  teren care face obiectul contractului de conce-
siune 82/13.08.2002 (terenul nu este proprietatea 
beneficiarului), in valoare totala de 81.250 euro la care 
se va calcula TVA conform dispozitiilor legale in 
vigoare. Vanzarea bunurilor imobile apartinand socie-
tatii falite se va organiza in data de 02.04.2021 ora 
14.00, prin licitatie publica cu strigare. In cazul in care 
bunurile nu se vor vinde la termenul de licitatie stabilit, 
se vor mai organiza 7 (sapte) licitatii saptamanale, in 
datele de 09.04.2021, 16.04.2021, 23.04.2021, 
30.04.2021, 07.05.2021, 14.05.2021, 21.05.2021, la 
aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii. Locul 
de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichi-
datorului judiciar din Bucuresti, Bucuresti, Bd.Mircea 
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor 
depune documentele de inscriere la licitatie mentionate 
in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, 
ora 12:00. Date despre starea bunurilor, pretul aces-
tora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul 
de organizare a acestora se pot obtine din caietul de 
sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. Caietul de 
sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr. 35, bl. M27, 
et. 4, ap. 10, sector 3. Costul caietului de sarcini este de 
1500 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de 
sarcini este obligatorie pentru toti participantii la lici-
tatie. Relatii suplimentare se pot obtine la 
tel.021.227.28.81 sau 0721.236.313.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL, reprezen-
tata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in cali-
tate de lichidator judiciar al SVF Construct SRL, 
desemnat prin incheierea de sedinta din data de 
23.04.2019, pronuntata in dosar nr. 36681/3/2015 aflat 
pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VII a Civila,  
anunta scoaterea la vanzare a urmatoarelor bunuri  
mobile aflate in proprietatea SVF Construct SRL: 
Centrala telefonica in valoare de  179,4 lei exclusiv 
TVA; Centrala Keston C36 in valoare de  284,4 lei  
exclusiv TVA; Centrala Keston C36 Combi in valoare 
de  312,6 lei exclusiv TVA; Nivela rotativa PR12  in 
valoare de  669,6 lei exclusiv TVA; Schela metalica in 
valoare de   1198,2 lei exclusiv TVA; Autoturism marca 
Ford Fusion in valoare de  6.483 lei exclusiv TVA; 
Autoturism marca Fiat Doblo in valoare de  8396,4 lei 
exclusiv TVA. Vanzarea bunurilor mobile apartinand 
societatii falite se va organiza in data de 31.03.2021 ora 
14:00, prin licitatie publica cu strigare. In cazul in care 
bunurile mobile nu se vor adjudeca la termenul de 
licitatie stabilit, se vor organiza alte 4 (patru) licitatii  in 
datele de 07.04.2021, 14.04.2021, 21.04.2021 si 
28.04.2021 la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi 
conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit 
la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.
Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap. 10, sector 3, unde 
se vor depune documentele de inscriere la licitatie 
mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in 
preziua licitatiei, ora 12:00. Date despre starea bunu-
rilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie 
precum si modul de organizare a acestora se pot obtine 
din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. 
Caietele de sarcini se pot achizitiona de la sediul lichi-
datorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, 
nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3. Costul unui caiet de 
sarcini este de 300 lei exclusiv TVA. Achizitionarea 
caietului de sarcini este obligatorie pentru toti partici-
pantii la licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine la 
tel. 021.227.28.81 sau 0721.236.313.

l 1.Informații generale privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Primăria Comunei Părău, Părău, 
Strada Principală, nr.214, județul Braşov, telefon 
0268/287.112, fax 0268/287.178, e-mail: primaria.
parau@gmail.com, cod fiscal 4384613. 2.Informații 
generale privind obiectul procedurii de licitație publică, 
în special descrierea şi identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: teren agricol, în suprafață de 
57,81Ha, aparținând domeniului public al Comunei 

Părău, conform caietului de sarcini, situat în extravi-
lanul Comunei Părău, ce se închiriază în scopul exploa-
tării agricole. Închirierea se face conform art.333-335 
din O.U.G.57/03.07.2019, şi Hotărârii Consiliului Local 
nr.17 din data de 24 februarie 2021. 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 agricol. 3.2.Denumirea şi 
datele de contact ale serviciului/compartimentului din 
cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar 
din documentația de atribuire: se poate obține de la 
Compartimentul Agricol din cadrul Primăriei Comunei 
Părău, comuna Părău, Strada Principală, nr.214, județul 
Braşov. 3.3.Costul şi condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ: 10 lei/
exemplar, se achită numerar la Casieria Primăriei 
Comunei Părău. 3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 05.04.2021, ora 14:00. 4.Informații privind 
ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
13.04.2021, ora 09:00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Părău, Părău, Strada Prin-
cipală, nr.214, județul Braşov. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun 
într-un singur exemplar. 5.Data şi locul la care se va 
desfăşura şedința publică de deschidere a ofertelor: 
13.04.2021, ora 11:00, Primăria Comunei Părău, 
comuna Părău, Strada Principală, nr.214, județul 
Braşov. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/sau 
adresa de e-mail ale instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanței: Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor 
apărute: Tribunalul Braşov, Braşov, Bulevardul 15 
Noiembrie, nr.45, judeţul Braşov, telefon 0268/419.615, 
fax 0268/418.054, email: trbrasov@just.ro. 7.Data trans-
miterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 22.03.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa 
de e-mail, persoană de contact: Comuna Mărişelu, 
Strada Principală, nr.150, județul Bistrița-Năsăud, 
telefon 0263/272.710, fax 0263/272.585, e-mail: prima-
riamariselu@gmail.com, cod fiscal 4426948. 2.Infor-
mații generale privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea şi identificarea bunului 
care urmează să fie închiriat: 32 loturi de păşune 
disponibile, proprietatea publică a comunei Mărişelu, 
situate pe teritoriul cadastral al localităţilor Domneşti, 
Măgurele, Mărişelu, Bârla, Sântioana şi Şaru Dornei, 
în suprafaţă totală de 148,68Ha, conform caietului de 
sarcini, în scopul punerii în valoare şi folosirii optime 
prin păşunat continuu, conform H.C.L.39/17.03.2021 
şi O.U.G.57/03.07.2019. 3.Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 

3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, 
Compartimentul Secretariat. 3.2.Denumirea şi datele 
de contact ale serviciului/ compartimentului din 
cadrul instituției de la care se poate obține un exem-
plar din documentația de atribuire: Se poate obține de 
la Compartimentul Secretariat din cadrul Primăriei 
Comunei Mărişelu, comuna Mărişelu, nr.150, județul 
Bistrița-Năsăud. 3.3.Costul şi condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ: 50 lei/exemplar, se achită numerar la 
casieria Primăriei Comunei Mărişelu sau prin vira-
ment bancar în contul: Comuna Mărişelu, cod fiscal 
4426948, RO14TREZ10121A300530XXXX -deschis 
la Trezoreria Bistrița, cu specificația la obiectul plăţii. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
06.04.2021, ora 14:00. 4.Informații privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 14.04.2021, 
ora 12:00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei Comunei 
Mărişelu, Strada Principală, nr.150, județul Bistri-
ța-Năsăud. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur exem-
plar, în două plicuri sigilate: unul exterior şi unul 
interior. 5.Data şi locul la care se va desfăşura şedința 
publică de deschidere a ofertelor: 15.04.2021, ora 
11:00, în Sala de şedințe a Primăriei Comunei Mări-
şelu, comuna Mărişelu, nr.150, județul Bistrița-Nă-
săud. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/sau 
adresa de e-mail ale instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanței: Tribunalul Bistrița-Năsaud, municipiul 
Bistrița, Str.Alba-Iulia, nr.1, județul Bistrița-Năsăud, 
cod poştal 420178, telefon 0263/213.528, fax 
0263/231.509, e-mail: tribunalul-bistritanasaud-info@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 22.03.2021.

PIERDERI
l Pierdut Certificat constatator si CUI, eliberate de 
ORC Arad, pentru Pulse Escape SRL. Le declar nule

l Pierdut Certificat Membru Colegiul Medicilor 
Stomatologi din România, pe numele Costea Ioana, 
județul Satu Mare. Contact: 0766.632.638.

l S-a pierdut Certificat de Inregistrare emis de 
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribu-
nalul Bucuresti al societatii PRO Vitacons S.R.L, cu 
sediul social in Bucuresti ,sectorul 4 B-dul Tineretu-
lui,Nr1,Bl.1,Sc. A,Et 7Ap.21, Numar de ordine in 
Registrul Comertului J40/16873/11.12.2003, Cod 
unic de inregistrare 15985554 din data de 
09.04.2008. Il declaram nul.
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