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OFERTE SERVICIU
Salt&Peper Food SRL angajează 

bucătar având cunoștințe minime/
medii de limba engleză. Transmitere 
CV și detalii la nr. de tel.0738.321.473 
sau pe email: wr.team@workand-roll.
com

SC Vitall SRL, având CUI: 
21412934, cu sediul în Comuna Coșo-
veni, Tarlaua 65, Parcela 650, (fosta 
fermă nr.15 Avicola), Judeţul Dolj, 
angajează: Muncitor necalificat in agri-
cultura, cod COR 921302- 5 posturi; 
Operator abatorizare păsări, cod COR 
751105- 12 posturi. Cerințe: studii 
medii, cunoștințe de limba engleză, 
cunoștințe în domeniul aviculturii. 
Selecția are loc în data de 24.03.2022, 
ora 09.00, la sediul societății.

SC AS Financial Analysis Expert 
SRL, identificată prin CUI: 39524370, 
anunţă intenţia de angajare în postul 
de Inspector/Referent Resurse umane 
cod COR 333304. CV-urile se pot 
transmite pe adresa de e-mail: o£ce@
as-group.ro până cel târziu la data de 
23.03.2022.

SC Bogda Cons Expert SRL, având 
CUI: 36135246, cu sediul în Sat 
Popești, Comuna Podenii Noi, Nr.108, 
Județ Prahova, angajează: Muncitor 
necalificat la demolarea clădirilor, 
căptușeli zidărie, plăci mozaic, 
faianță, gresie, parchet cod COR 
931301- 4 posturi. Cerințe: vechime 6 
luni, studii medii, cunoștințe de limba 
engleză, cunoștințe în domeniul 
construcțiilor. Selecția are loc în data 
de 24.03.2022, ora 10.00, la sediul 
societății.

SC Agropan Impex SRL, având 
CUI: 15576550, cu sediul în Municipiul 
Iași, Calea Chișinăului, Nr.29, Corp 
C4, Județul Iași, angajează: Electrician 
de întreținere și reparații, cod COR 
741307- 1 post. Cerințe: studii medii, 
cunoștințe de limba engleză, cunoștințe 
în domeniul productiei. Selecția are loc 
în data de 24.03.2022, ora 09.00, la 
sediul societății.

Liceul Energetic Constanta, organi-
zeaza concurs pentru ocuparea a 1 
post vacant de muncitor intretinere 
(cu atributii de casier/magazioner) si 1 
post vacant muncitor intretinere/
fochist, pe perioada nedeterminata. 
Inscrierile se fac la sediul Liceul Ener-
getic Constanta, pana la 11.04.2022, 
ora-14.00., concursul va avea loc in 
data de 14.04.2022. Relatii suplimen-
tare la sediul Liceului Energetic 
Constanta sau la numarul de telefon: 
0341405808.

Liceul Teoretic „Marin Preda”, cu 
sediul în municipiul Turnu Măgurele, 
str.Cetatea Turnu nr.9A, judeţul 
Teleorman, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
vacante, de operator baze date debu-
t a n t  - ½  p o s t ,  c o n f o r m 
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura la sediul instituției astfel: 
-proba scrisă în data de 14 aprilie 
2022, ora 09.00; -proba practică în 
data de 15 aprilie 2022, ora 09.00. 
Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii: medii; 
-vechime: nu se cere; -calificare în 
domeniu; -certificat de integritate 
comportamentală. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
a III-a, la sediul Liceului Teoretic 
„Marin Preda” din Turnu Măgurele. 
Relaţii suplimentare la sediul Liceului 
Teoretic „Marin Preda” din Turnu 
Măgurele, persoană de contact Nania 
Georgică, telefon 0740.856.380, fax 
0247/416.501, e-mail: cetateaturnu@
yahoo.com.

Unitatea de Asistenţă Medico-So-
cială, cu sediul în orașul Boldești 
Scăeni, str.Calea Unirii nr.56, judeţul 
Prahova, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante de: -muncitor calificat 
-Bucătar -normă întreagă -1 post, 
conform H.G.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura la sediul 
instituției astfel: -proba scrisă în data 
de 14.04.2022, ora 9.00; -proba 
interviu în data de 14.04.2022, ora 
12.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: studii 
medii de specialitate; -vechime: minim 
5 ani. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, Partea 
a III-a, la sediul U.A.M.S., Calea 
Unirii, nr.56, Boldești Scăeni, jud.
Prahova. Relaţii suplimentare la 
sediul U.A.M.S., Calea Unirii, nr.56, 
Boldești  Scăeni,  jud.Prahova, 
persoană de contact Coman Maria, 
telefon 0244/211.383.

Anunț Concurs. Centrul De Îngri-
jire Bătrâni Coruia, cu sediul în sat 
Coruia, comuna Săcălășeni str. 
Alexandru Vaida Voievod, nr. 1, 
județul Maramureș, anunță  organi-
zarea  concursului  pentru  ocuparea, 
a 6 posturi vacante contractuale infir-
mier și 1 post vacant contractual 
bucătar pe perioadă nedeterminată. 
Concursul se va desfașura la sediul 
centrului, în perioada 14 aprilie 2022, 

ora 9.00 infirmier, ora 13.00 bucătar, 
proba scrisă și 18 aprilie 2022,  inter-
viul ora 8.00 infirmier, ora 12.00 
bucătar.Condiţiile de participare la 
concurs: Condiţii generale: candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 
286/2011, cu modificările și completă-
rile ulterioare. Cerinte specifice: absol-
vent curs calificare specific postului; 
certificat absolvire sudii generale 
medii; pentru post infirmier vechime 
specialitate nu este cazul; pentru post 
bucătar vechime 3 ani. Condițiile de 
participare, bibliografia și documen-
tele necesare pentru întocmirea dosa-
rului de înscriere sunt afișate la sediul 
centrului și publicate pe site-ul www.
centrubatranimm.ro. Dosarele de 
participare la concurs se vor depune la 
sediul centrului de luni până vineri 
între orele 9.00-12.00, în termen de 10 
zile lucrătoare de la data  publicării 
anunţului de desfășurare a concur-
sului în Monitorul Oficial al României, 
partea a III-a. Informații suplimen-
tare se pot obține la sediul centrului, la 
telefon: 0362-408408 persoană contact 
Otilia-Ramona Șandor sau prin e-mail 
la adresa: contact@centrubatranimm.
ro

Primaria comunei Scânteia, judetul 
Iasi, organizeaza concurs  pentru 
recrutarea/ocuparea pe durată nede-
terminată a următoarelor posturi 
contractuale de execuție: Comparti-
mentul Protecția Mediului, Muncitor 
necalificat, treapta II: studii medii, 
generale sau profesionale; fără 
vechime. Serviciului Public de Gospo-
dărire Comunală și Administrativ. 
Muncitor calificat, treapta II: studii 
medii, generale sau profesionale; cali-
ficare în profil, lăcătuș mecanic, 
(diploma); condiții de vechime de 
minimum 5 ani în specialitatea studi-
ilor solicitate. Muncitor necalificat, 
treapta II: studii medii sau generale; 
fără vechime. Selecție dosare de 
înscriere: 08 aprilie 2022, ora 10:00. 
Proba scrisă se va desfășura în data de 
14 aprilie 2022, ora 10:30, la sediul 
Căminului Cultural din satul Scân-
teia, Comuna Scânteia, jud. Iași. Data 
și ora susținerii Interviului se va stabili 
odată cu afișarea rezultatelor la proba 
scrisă. Dosarele de înscriere se vor 
depune în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării anunțului în 
M.Of. al României, Partea a III-a ora 
14 :00 la Primăria Scânteia, jud. Iași, 
secretarul comisiei de concurs. Condi-
țiile de desfășurare a concursului, 
condițiile de participare la concurs, 
bibliografia și actele necesare candida-
ților pentru dosarul de înscriere sunt 
afișate la sediul și pe pagina de 
internet a Primăriei comunei Scânteia, 
jud. Iași și sunt puse la dispoziția soli-

citanților de către secretarul comisiei 
de concurs. Relatii suplimentare la 
numarul de telefon 0232/229339 sau  
pe pagina de internet www.primarias-
cânteia.ro. Plata se va face la primirea 
facturii, din contul nostru nr. 
RO61TREZ24A51010 3200109X 
deschis la Trezoreria municipiului 
Iași.

Ansamblul Artistic Profesionist 
“Doina Gorjului” Târgu Jiu, cu sediul 
în Târgu Jiu, str. 11 Iunie 1848, nr. 98, 
organizează concurs pentru ocuparea 
unui post contractual vacant de 
execuție pe perioadă nedeterminată 
de solist instrumentist (violă), grad 
profesional II, la Secția orchestră din 
cadrul Ansamblului Artistic Profesio-
nist ,,Doina Gorjului”. Concursul se 
va desfășura la sediul Ansamblului 
Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” 
din Târgu Jiu și va consta în următoa-
rele probe: Pentru postul de solist 
instrumentist (violă), grad profesional 
II: - proba scrisă în data de 14 aprilie 
2022, ora 12:00; - proba interviu în 
data de 19 aprilie 2022, ora 11:00. 
Candidații trebuie să îndeplinească 
cumulativ următoarele condiții: I. 
Condiţii generale prevăzute de art.3 
din Regulamentul-cadru anexă la 
H.G. nr. 286/2011 privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale. 
II. Condiții specifice: Pentru postul de 
solist instrumentist (violă), grad profe-
sional II: - absolvent de studii univer-
sitare, cu diplomă de licență în 
domeniul muzical; - vechime în 
muncă, minim 6 luni; - colaborare cu 
un ansamblu profesionist. Dosarele de 
concurs se depun la sediul Ansam-
blului Artistic Profesionist ,,Doina 
Gorjului” Tg-Jiu, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării 
prezentului anunț în Monitorul Oficial 
al României, Partea III-a, respectiv 
până pe 06.04.2022, ora 14:00. Relații 
suplimentare se pot obține de la sediul 
Ansamblului Artistic Profesionist 
“Doina Gorjului” Târgu Jiu, la secre-
t a r i a t u l  i n s t i t u ț i e i ,  t e l e f o n 
0764.525.368.

Serviciul Public de Gospodărie 
Comunală, aflat în subordinea Consi-
liului Local Șoimuș, cu sediul în com.
Șoimuș, Str.Principală, nr.310, jud.
Hunedoara, organizează concurs 
pentru ocuparea a 2 posturi temporar 
vacante de natură contractuală de 
execuție, pe perioadă determinată: -2 
posturi Muncitor necalificat în cadrul 
Compartimentului Spații Verzi și 
Măturat Stradal (studii generale, fără 
vechime în muncă), perioadă determi-
nată (6 luni). Concursul se va desfă-
șura în data 04.04.2022, ora 10.00 
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-proba scrisă, la sediul Serviciului 
Public de Gospodărie Comunală, cu 
sediul în com.Șoimuș, Str.Principală, 
nr.310, jud.Hunedoara; Data probei de 
interviu: 06.04.2022, ora 10.00. Dosa-
rele de înscriere la concurs se depun în 
termen de 5 zile lucrătoare de la data 
afișării anunțului (până la data de 
28.03.2022, ora 14.00), la sediul 
Primăriei Comunei Șoimuș. Persoană 
de contact: Maier Raul Adrian, nr.
telefon: 0254/237.350.

Serviciul Public de Gospodărie 
Comunală, aflat în subordinea Consi-
liului Local Șoimuș, cu sediul în com.
Șoimuș. Str.Principală, nr.310, jud. 
Hunedoara, organizează concurs 
pentru ocuparea a 2 posturi vacante 
de natură contractuală de execuție, pe 
perioadă nedeterminată: -1 post de 
Mașinist la mașini pentru terasamen-
te-Ifronist, în cadrul Compartimen-
tului Prestări Servicii (studii medii, 
calificare în meseria de mecanic 
utilaje, cunoștințe de mecanică, 
permis de conducere categoriile B, C, 
E, vechime în specialitate: minim 5 
ani), perioadă nedeterminată; -1 post 
Muncitor calificat-Tâmplar în cadrul 
Compartimentului Spații Verzi și 
Măturat Stradal (studii medii, califi-
care în meseria de tâmplar, vechime în 
muncă: minim 5 ani), perioadă nede-
terminată. Concursul se va desfășura 
în data 12.04.2022, ora 10.00 -proba 
scrisă, la sediul Serviciului Public de 
Gospodărie Comunală, cu sediul în 
com.Șoimuș, Str.Principală, nr.310, 
jud.Hunedoara; Data probei de 
interviu: 14.04.2022, ora 10.00. Dosa-
rele de înscriere la concurs se depun în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data 
afișării anunțului (până la data de 
01.04.2022, ora 14.00), la sediul 
Primăriei Comunei Șoimuș. Persoană 
de contact: Maier Raul Adrian, nr.
telefon: 0254/237.350.

CITAŢII
Feraru Sandu Petrache este citat la 

Judecătoria Constanța pentru 
termenul din 31 martie, ora 11.30.

Said Omar, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Kuweit, Salmyia, Hamad 
Mubarek str., bl. 4, building 7, et. 10, 
ap. 40, este chemat la Judecătoria 
Lipova, str. Sava Brancovici nr. 27, 
jud. Arad, în dosarul nr. 61/250/2021, 
pentru ziua de marţi 19.04.2022 orele 
11.00, sala 1, complet m 01-2020, în 
proces cu Achiței Iarina, pentru 
divorț.

Numitele Ciupitu Margareta și 
Ciupitu Marcela, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în com.Bucovăț, sat Palilula, 
Jud. Dolj, sunt citate la Judecătoria 
Craiova pe data de 07.04.2022, ora 
10.00, completul Civil 10, în calitate 
de pârâte în procesul de partaj judi-
ciar cu reclamantul Ghiluș Marin, în 
dosarul nr. 16716/215/2020.

Se citează prin publicitate numita 
Bucă Ana Florica, pentru data de 

20.04.2022, la Judecătoria Reșița, în 
dosarul 1411/290/2021 -având ca 
obiect uzucapiune, la ora 11.08.

DIVERSE
Anunț de selecție experți pentru 

implementarea unor proiecte finan-
țate din Fondul Social European, 
Programul Operațional Capital 
Uman. Inspectoratul Școlar Județean 
Alba (Partener 1) anunță demararea 
procedurii de selecție a unor experți 
pentru implementarea următoarelor 
proiecte: • 7 Experti implementarea 
proiectului cu titlul: ”INSIST Inca o 
sansa la educatie” ID 132172. Pentru 
detalii privind condițiile generale, 
condițiile specifice, modalitatea de 
depunere a dosarelor, conținutul dosa-
rului de concurs, a criteriilor de 
selecție, precum și a calendarului de 
desfășurarea a concursului, vă rugăm 
să accesați site-ul Inspectoratului 
Școlar Județean Alba (www.isjalba.
ro).

Anunt public privind depunerea 
solicitarii de emitere a acordului de 
mediu. Comuna Saratemni anunta 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de emitere a aacordului de 
mediu pentru proiectul ,, Modernizare 
derumuri de interes local in comuna 
Sarateni, judetul Ialomita, propus a fi 
amplasat in  Comuna Sarateni, 
Judetul Ialomita, strazile Toamnei, 
Valea Garleu+Prel. Cimitir Sud, Lacu-

lui+Prel. Cimitir Nord, Garoafei, 
Florilor, Viilor, Nucilor, Rozelor, Salca-
mului, Narcisei, Daracului, Revolu-
tiei; Morii, Ialomitei, Baltii, Viitorului, 
Fierariei, CFR-ului, Muncii, Trandafi-
rilor, Strada fara nume. Informatiile 
privind proiectul propus, pot fi consul-
tate la sediul Agentiei pentru Protectia 
Mediului Ialomita, din municipiul 
Slobozia, str.Mihai Viteazul, nr.1, in 
zilele luni-joi intre orele 08.00 – 16,30, 
vineri intre orele 08,00- 14,00 si 
Comuna Sarateni cu sediul in loc. 
Sarateni, str. Primaverii, nr. 21, jud. 
Ialomita in zilele de luni-vineri orele 
08.00 -16 .00. Observatiile publicului 
se primesc zilnic la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului Ialomita.

Dl. Comisar Sef De Politie Peniten-
ciara Marian Valentin Aldea reprezen-
tant  legal  al  Penitenciarului 
Mărgineni anunță publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de înca-
drare de către Agenția pentru 
Protecția Mediului Dâmbovița: nu se 
supune evaluării impactului asupra 
mediului / nu se supune evaluării 
adecvate / nu se supune evaluării 
impactului asupra corpurilor de apă, 
în cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, pentru 
proiectul „Desființare clădire cu nr. 
cad. 880-C7 - Școala si construire 
“Pavilion multifuncțional si baza 
sportive.” la Penitenciarul Mărgineni, 
situat in comuna I.L. Caragiale, 
strada Moreni, nr. 1, județul Dâmbo-

vița, nr. cad. 880, C.F. nr. 71109 I.L. 
Caragiale.”, propus a se realiza in 
corn. I.L. Caragiale, str. Moreni, nr. 1, 
jud. Dâmbovița. Proiectul deciziei de 
încadrare și motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la A.P.M. 
Dâmbovița din Municipiul Târgoviște, 
str. Calea Ialomiței, nr. 1, județul 
Dâmbovița, în zilele de luni-vineri, 
între orele 9.00-16.00, precum și la 
următoarea adresă de internet http://
apmdb.anpm.ro. Publicul interesat 
poate înainta comentarii /observații, la 
proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la publicarea pe 
pagina de internet a autorității compe-
tente pentru protecția mediului.

SC OMV Petrom SA titular al 
proiectului “Lucrări de suprafață, 
foraj, echipare de suprafață și 
conductă de amestec sonda 681 
Monteoru” anunță publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de înca-
drare de către APM Buzău în cadrul 
procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului pentru proiectul 
“Lucrări de suprafață, foraj, echipare 
de suprafață și conductă de amestec 
sonda 681 Monteoru”  propus a fi 
amplasat în com. Merei, jud. Buzău. 
Proiectul deciziei de încadrare și moti-
vele care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Buzău, din munici-
piul Buzău, str. Sfântul Sava de la 
Buzău, nr. 3, jud. Buzău, în zilele de 
luni-vineri între orele 8-14, precum și 
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la următoarea adresă de internet: 
www.apmbz.anpm.ro. Publicul inte-
resat poate înainta comentarii / obser-
vații la proiectul deciziei de încadrare 
în termen de 10 zile de la data publi-
cării anunțului pe adresa de e-mail a 
APM Buzău: o£ce@apmbz.anpm.ro.

Societatea SC Donna Style Prod 
SRL, titular al activităţii CAEN 
5610-Restaurant (capacitate 200 
locuri) la adresa: sat Lucianca, com.
Butimanu, nr.125C1, județ Dâmbo-
vița, anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obţinere a 
autorizaţiei de mediu pentru activi-
tate. Informaţiile privind potenţialul 
impact asupra mediului al activităţii 
pot fi consultate la sediul APM 
Dâmbovița, Calea Ialomiței nr.1, 
Târgoviște, Dâmbovița, tel./fax: 
0245.213.959, în zilele de luni-joi, între 
orele 8.00-16.30, vineri, 8.00-14.00. 
Observaţiile publicului se primesc 
zilnic, la sediul APM Dâmbovița.

Informaţii generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, numărul 
de telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: 
U.A.T.Orașului Hârlău, cu sediul în 
orașul Hârlău, Str.Mușatini nr.1, 
județul Iași, telefon 0232/720.412, fax 
0232/720.777, e-mail: primariahirlau@
yahoo.com, cod fiscal 4541190. Raport 
cu privire la contractele de finanțare 
nerambursabilă încheiate în cursul 
anului 2021 între autoritatea contrac-
tantă U.A.T.Oraș Hârlău și benefi-
ciari, asa cum sunt definiți de Legea 
nr.350/2005 privind regimul finanță-
rilor nerambursabile din fondurile 
publice alocate pentru activități 
nonprofit de interes general: 1.Benefi-
ciar: Asociația Club Sportiv AMN 
Scorpions Hârlău, denumire proiect: 
“Prin noi înșine câștigăm 2021”, 
Valoarea finanțării de la bugetul local 
cheltuită: 40.000Lei, Rezultat: Fina-
lizat. 2.Beneficiar: Asociația Club 
Sportiv “Viitorul” Hârlău, denumire 
proiect: “Sport pentru toți 2021”, 
Valoarea finanțării de la bugetul local 
cheltuită: 40.000Lei, Rezultat: Fina-
lizat. 3.Beneficiar: Asociația Club 
Sportiv Stejarul Pârcovaci, denumire 
proiect: “Vrem să fim ce am fost și 
mai mult decât atât 2021”, Valoarea 
finanțării de la bugetul local cheltuită: 
20.000Lei, Rezultat: Finalizat.

U.A.T.Comuna Șoimuș invită 
persoanele fizice și juridice fără scop 
patrimonial, respectiv asociaţiile și 
fundaţiile constituite conform legii 
care îndeplinesc condiţiile prevăzute 
de Legea nr.350/2005, să depună 
ofertă în scopul atribuirii contractelor 
de finanţare nerambursabilă, pentru 
domeniile: cultură, sport, educație, 
recreere, culte religioase. 1.Procedura 
aplicată pentru utilizarea contractelor 
de finanțare nerambursabilă a proiec-
telor din domeniile cultură, sport, 
educație, recreere, culte religioase, pe 
anul 2022, este prevăzută de art.6 din 
Legea 350/2005, privind regimul 
finanțărilor nerambursabile din 

fonduri publice alocate pentru activi-
tăți nonprofit de interes general. 
2.Sursa de finanţare a contractului și 
valoarea: bugetul Unității Adminis-
trativ- Teritoriale Șoimuș, județul 
Hunedoara, în limita sumei totale de: 
300 mii lei, din care: -cultură, sport, 
educație, recreere- 200.000Lei; -culte 
religioase- 100.000Lei. 3.Durata 
proiectelor: anul 2022. 4.Data-limită 
pentru depunerea propunerilor de 
proiect: 20.04.2022, ora 16.30. 5.
Adresa la care trebuie depuse propu-
nerile de proiect: Primăria Comunei 
Șoimuș, sat Șoimuș, nr.310, județul 
Hunedoara, cod poștal 337450. 6.
Selecţia și evaluarea proiectelor în 
vederea obţinerii finanţării nerambur-
sabile se va face de către comisia de 
evaluare, în data de 21.04.2022, ora 
12.00. Informații privind condițiile de 
finanțare și procedura de selecție a 
proiectelor sunt prevăzute în ghidul 
solicitantului. Acestea se pot obține de 
la Primăria Comunei Șoimuș, sat 
Șoimuș, nr.310, județul Hunedoara, 
t e l e f o n  0 2 5 4 / 2 3 7 . 3 5 0 ,  f a x 
0254/237.350, e-mail: primariaso-
imus@gmail.com. Anunțul de partici-
pare a fost publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea a VI-a, 
nr.55 din 21.03.2022.

Informaţii generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Consiliul Local Sânzieni, comuna 
Sânzieni, Str.Principală nr.337, județul 
Covasna, cod poștal 527150, telefon/
fax 0267/366.019, e-mail: sanzieni@
cv.e-adm.ro, cod fiscal 4201821. 
Programul pentru acordarea finanță-
rilor nerambursabile este valabil 
pentru anul 2022. Autoritatea finanța-
toare: Consiliul Local Sânzieni, cu 
sediul în comuna Sânzieni, sat 
Sânzieni nr.337, județul Covasna, 
acordă finanțări nerambulsabile 
pentru activități nonprofit de interes 
general, în conformitate cu prevede-
rile Legii nr.350/2005 privind regimul 
finanțărilor din fonduri publice 
alocate pentru activități nonprofit de 
interes general. Domeniile de inter-
venție selectate sunt: sport, cultură și 
tineret și culte. Beneficiari direcți: 
persoane fizice sau persoane juridice 
fără scop patrimonial -asociații ori 

fundații constituite conform legii -sau 
culte religioase recunoscute conform 
legii. Procedura aplicată: finanțarea 
nerambursabilă acordată din fonduri 
publice unui beneficiar se va face în 
baza unui contract de finanțare 
nerambursabilă încheiat între Consi-
liul Local Sânzieni, județul Covasna și 
beneficiar, în urma aplicării procedurii 
selecției publice de proiecte. Bugetul 
finanțării nerambursabile aprobat 
prin Hotărârea Consiliul Local 
nr.6/07.02.2022 este de de 87.000Lei, 
defalcat pe domenii de activitate 
astfel: 20.000Lei pentru sport, 
32.000Lei pentru cultură și tineret, 
35.000Lei pentru culte.

SOMAŢII
Prin cererea înregistrată sub dosar 

nr.503/246/2022. Petenta Lupșa 
Margareta solicită înscrierea dreptului 
de proprietate pe titlu de uzucapiune, 
asupra imobilului identificat în CF nr. 
127 Bârsa, nr.top. 127-C1 comnpus 
din casa cu 1-adm.vechi 34. nou 39, 
curte și grădină în suprafață de 3160 
mp., având ca proprietar tabular inta-
bulat sub B 2 Herbei Văleanu in cota 
de ½ parte decedat la 31.05.1945 și 
sub B 3 Ilerbei Petru in cota de parte 
decedat la data de 10.10.1928. 
Petentul susține că folosește întregul 
imobil. de peste 20 de ani, exercitând o 
posesie pașnică, publica, continuă și 
sub nume de proprietar. In urma aces-
teia sunt somaţi, în baza art. 130 din 
Decretul-Lege nr. 115/1938, toți cei 
interesaţi ca de îndată să înainteze 
opoziţie la Judecatoria Ineu deoarece 
in caz contrar, în termen de o lună de 
la această ultimă publicare se va 
proceda la rezolvarea cererii.

ADUNĂRI GENERALE
În temeiul art.111 din Legea 

nr.31/1990 republicată cu modificările 
și completările ulterioare, Administra-
torul Unic al  SC MUSITIM SA, cu 
sediul în Timișoara, Str.Dunării, nr.21, 
cam.2, convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor in data de 
10.05.2022, ora 16.00,  la sediul socie-
tăţii din Timișoara, Str.Dunării, nr.21, 
cam.2, cu următoarea ordine de zi: 
Ordinea de zi a Adunarii Generale 
Ordinare a Acţionarilor este urmă-

toarea: 1.Aprobarea situaţiilor finan-
ciare anuale precum și a contului de 
profit și pierdere pentru exerciţiul 
financiar al anului 2021, pe baza 
rapoartelor prezentate de Administra-
torul Unic respectiv a Comisiei de 
Cenzori. 2.Descărcarea de gestiune a 
Administratorului Unic, respectiv a 
directorului pentru exerciţiul financiar 
al anului 2021. 3.Stabilirea bugetului 
de venituri și cheltuieli pentru anul 
2022. În cazul neîntrunirii cvoru-
mului, adunarea va avea loc în data 
de 11.05.2022, ora 16.00, la sediul 
societăţii cu aceeași ordine de zi. Înce-
pând cu data de 05.04.2022, materia-
lele informative aferente problemelor 
incluse pe ordinea de zi, vor fi disponi-
bile și se vor putea consulta si procura, 
de luni până vineri, între orele 14.00-
16.00, de la sediul societăţii.

CONPET S.A. Convocator Consi-
liul de Administraţie al “Conpet” S.A. 
societate administrată în sistem unitar, 
înfiinţată și funcţionând în conformi-
tate cu legislaţia română aplicabilă, cu 
sediul social în Ploiești, str. Anul 1848, 
nr. 1-3, înregistrată la Oficiul Regis-
trului Comerţului de pe lângă Tribu-
nalul Prahova sub nr. J29/6/1991, cod 
de înregistrare fiscală RO 1350020, 
având capitalul subscris și vărsat în 
sumă de 28.569.842,40 lei, denumită 
în continuare “Conpet” S.A. sau 
“Societatea”, în conformitate cu 
prevederile Legii societăţilor nr. 
31/1990, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 
109/2011 privind guvernanţa corpora-
tivă a întreprinderilor publice, modifi-
cată și completată prin Legea nr. 
111/2016, ale Legii nr. 24/2017 privind 
emitenţii de instrumente financiare și 
operaţiuni de piaţă, ale Regulamen-
tului A.S.F. nr. 5/2018 privind 
emitenţii de instrumente financiare și 
operaţiuni de piaţă, și ale altor acte 
aplicabile, precum și cu Actul Consti-
tutiv al Societăţii, întrunit în ședinţa 
Consiliului de Administraţie din data 
de 21.03.2022: Convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
(A.G.O.A.) pentru data de 28.04.2022, 
ora 10:00, la sediul Societăţii Conpet 
S.A. situat în Municipiul Ploiești, str. 
Anul 1848, nr. 1-3, judeţul Prahova, cu 
următoarea: Ordine de zi: 1. Alegerea 
unui secretar al Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor (A.G.O.A.). 2. 
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Prezentarea Raportului anual al 
administratorilor pentru exerciţiul 
financiar 2021. 3. Prezentarea Rapor-
tului auditorului financiar indepen-
dent BDO Audit S.R.L. 4. Aprobarea 
situaţiilor financiare la data și pentru 
exerciţiul financiar încheiat la 
31.12.2021 întocmite în baza regle-
mentărilor contabile conforme cu 
IFRS aprobate prin OMFP nr. 
2844/2016. 5. Aprobarea repartizării 
profitului net aferent exerciţiului 
financiar 2021, reîntregit cu provizi-
onul pentru participarea personalului 
la profit și a repartizării unor sume 
din rezultatul reportat și alte rezerve, 
stabilirea dividendului brut pe acţiune 
(din sumele repartizate din profitul 
anului 2021 și din sumele repartizate 
din rezultatul reportat și alte rezerve), 
stabilirea datei de înregistrare și stabi-
lirea datei plăţii dividendelor către 
acţionari, după cum urmează: a) 
repartizarea profitului net aferent 
exerciţiului 2021 (51.928.770 lei), reîn-
tregit cu provizionul pentru partici-
parea personalului la profit (5.518.383 
lei), în sumă totală de 57.447.153 lei, 
după cum urmează: - alte repartizări 
prevăzute de lege - scutirea de la plată 
a impozitului pe profit reinvestit (cont 
1068), art. 22 din Legea nr. 227/2015 
privind codul fiscal: 1.484.680 lei; - 
dividende cuvenite acţionarilor: 
50.444.090 lei; - participarea salaria-
ţilor la profit în limita a 10% din profit 
net, reîntregit cu provizionul pentru 
participarea personalului la profit: 
5.518.383 lei. b) repartizarea rezulta-
tului reportat în sumă de 7.130.819 lei 
sub formă de dividende cuvenite acţi-
onarilor. c) repartizarea altor rezerve 
(dividende prescrise neridicate în 3 ani 
de la data exigibilităţii) în sumă de 
5.482.940 lei sub formă de dividende 
cuvenite acţionarilor. d) stabilirea 
valorii dividendului brut propus a se 
acorda acţionarilor în cuantum de 
7,28358592 lei/ acţiune reprezentând 
dividendul brut total/ acţiune. e) stabi-
lirea datei de 25.05.2022 ca data de 
înregistrare care servește la identifi-
carea acţionarilor care urmează a 
beneficia de dividende sau alte drep-
turi și asupra cărora se răsfrâng efec-
tele hotărârii A.G.O.A., cu ex-date 
24.05.2022. f) stabilirea datei de 
16.06.2022 ca data plăţii dividendelor 
către acţionari. g) plata dividendelor 
va fi efectuată în lei, numai către acţi-
onarii înregistraţi în Registrul Acţio-
narilor (ţinut de “Depozitarul 
Central” S.A.) la data de înregistrare 
stabilită de către Adunarea Generală 
a Acţionarilor, iar modalitatea de 
plată a dividendelor va fi adusă la 
cunoștinţa acţionarilor înainte de data 
începerii efectuării plăţii. Cheltuielile 
ocazionate de plata dividendelor sunt 
suportate de către acţionari. 6. Apro-
barea descărcării de gestiune a admi-
nistratorilor Societăţii Conpet S.A. 
pentru exerciţiul financiar încheiat la 
data de 31.12.2021. 7. Aprobarea 
Raportului anual al Comitetului de 
Nominalizare și Remunerare cu 
privire la remuneraţiile și alte avan-
taje acordate administratorilor și 
Directorilor cu contract de mandat în 

cursul exerciţiului financiar 2021 
(Raport de remunerare). 8. Aprobarea 
Raportului Consiliului de Adminis-
traţie privind activitatea de adminis-
trare în anul 2021, întocmit în 
conformitate cu prevederile art. 55 din 
OUG 109/2011 privind guvernanţa 
corporativă a întreprinderilor publice 
și cu prevederile din contractul de 
mandat. 9. Prezentarea Raportului 
Consiliului de Administraţie de moni-
torizare a încadrării indicatorilor cheie 
de performanţă ai administratorilor 
pentru anul 2021 în limitele aprobate 
de A.G.O.A. și: a) Aprobarea gradului 
total de îndeplinire (102,3%) a indica-
torilor cheie de performanţă (ICP) 
financiari și nefinanciari ai adminis-
tratorilor pentru anul 2021. b) Apro-
barea acordării componentei variabile 
cuvenite administratorilor pentru 
perioada de mandat exercitată în anul 
2021, în conformitate cu prevederile 
contractelor de mandat. 10. Numirea 
unui administrator provizoriu, cu o 
durată a mandatului de 4 luni de la 
data hotărârii A.G.O.A., respectiv 
28.04.2022/ 29.04.2022 și până la data 
de 21.08.2022 (inclusiv) - data expi-
rării mandatului actualului Consiliu 
de Administraţie, sau până la finali-
zarea procedurii de recrutare și 
selecţie prevăzută în O.U.G. nr. 
109/2011 privind guvernanţa corpora-
tivă a întreprinderilor publice, dacă 
aceasta va avea loc mai devreme de 4 
luni de la numirea de către A.G.O.A. a 
administratorului provizoriu. 11. 
Aprobarea contractului de mandat ce 
se va încheia cu administratorul provi-
zoriu. 12. Aprobarea desemnării 
reprezentantului Ministerului Ener-
giei în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor pentru semnarea contrac-
tului de mandat al administratorului 
provizoriu. 13. Informarea nr. 
9452/15.03.2022 privind prelungirea 
termenului pentru ducerea la îndepli-
nire a măsurilor din Decizia nr. 
28/2013 a Camerei de Conturi 
Prahova.  14 .  Informarea nr. 
9490/15.03.2022 privind tranzacţiile 
încheiate de Conpet S.A. conform art. 
52, alin. (3), litera b) din O.U.G. nr. 
109/2011 cu modificările și completă-
rile ulterioare. 15. Împuternicirea 
Președintelui ședinţei Adunării Gene-
rale Ordinare a Acţionarilor pentru 
semnarea Hotărârii A.G.O.A. și 
pentru efectuarea formalităţilor și 
pentru efectuarea formalităţilor nece-
sare înregistrării administratorului și 
Hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Regis-
trului Comerţului de pe lângă Tribu-
nalul Prahova, publicării în Monitorul 
Oficial al României Partea a IV-a, 
precum și pentru acordarea dreptului 
de a delega unei alte persoane 
mandatul pentru efectuarea formali-
tăţilor mai sus menţionate. În cazul în 
care la data primei convocări a 
A.G.O.A., respectiv 28.04.2022, ora 
10:00, nu sunt îndeplinite condiţiile de 
cvorum/ validitate prevăzute de lege și 
de Actul Constitutiv pentru desfășu-
rarea adunării generale, A.G.O.A. va 
avea loc în data de 29.04.2022, ora 
10:00 (a doua convocare), la sediul 
Societăţii din Municipiul Ploiești, str. 

Anul 1848, nr. 1-3, cu aceeași ordine 
de zi. La A.G.O.A. (prima convocare 
și a doua convocare) au dreptul să 
participe și să voteze doar acţionarii 
care sunt înregistraţi ca acţionari ai 
Societăţii “Conpet” S.A. la data de 
18.04.2022 (data de referinţă) în 
Registrul Acţionarilor Societăţii ţinut 
și eliberat de către Depozitarul 
Central S.A. Situaţiile financiare 
anuale, raportul anual al administra-
torilor și propunerea cu privire la 
repartizarea profitului se pun la dispo-
ziţia acţionarilor de la data convocării 
Adunării Generale Ordinare a Acţio-
narilor. Lista cuprinzând informaţii cu 
privire la numele, localitatea de 
domiciliu și calificarea profesională a 
persoanelor propuse pentru funcţia de 
administrator al Societăţii Conpet 
S.A. se va afla la dispoziţia acţiona-
rilor începând cu data de 28.03.2022, 
ora 08:00, la Biroul Secretariat C.A. și 
A.G.A., precum și pe website-ul Socie-
tăţii. Acţionarii Societăţii au dreptul 
de a formula propuneri de candidaţi 
pentru ocuparea posturilor de admi-
nistratori, în condiţiile legii și ale 
Actului Constitutiv al Societăţii. 
Propunerile vor fi transmise fie (i) în 
format fizic/ letric, la registratura 
Societăţii “Conpet” S.A. de la sediul 
social al Societăţii, în Ploiești, str. Anul 
1848, nr. 1-3, jud. Prahova, în plic 
închis, cu menţiunea: “Biroul Secreta-
riat C.A. și A.G.A. - Pentru Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor din 
data de 28.04.2022.” sau (ii) prin 
e-mail, cu semnătură electronică 
extinsă încorporată, conform Legii nr. 
455/2001 privind semnătura electro-
nică, la adresa actionariat@conpet.ro, 
astfel încât să fie recepţionate până la 
data de 15.04.2022 (inclusiv), acesta 
fiind termenul limită până la care se 
pot face propuneri privind candidaţii 
pentru posturile de administrator. 
Lista se va actualiza periodic în 
măsura în care se primesc propuneri 
în termenul menţionat, cel mult o dată 
pe zi. În ceea ce privește candidaţii, 
fiecare propunere trebuie să fie înso-
ţită de cel puţin următoarele docu-
mente: (a) Curriculum Vitae al 
candidatului din care să reiasă experi-
enţa și pregătirea profesională a aces-
tuia și de copia cărţii de identitate. (b) 
În cazul propunerilor de candidaţi 
independenţi, documentele justifica-
tive/ declaraţie pe proprie răspundere 
a candidatului, în formă autentică, 
care atestă faptul că acesta îndepli-
nește toate condiţiile și criteriile de 
independenţă stabilite de lege. 
Proiectul de hotărâre al A.G.O.A. și 
materialele de ședinţă sunt disponi-
bile, atât în limba română cât și în 
limba engleză, pe pagina de internet a 
Societăţii la adresa www.conpet.ro, 
secţiunea “Relaţia cu investitorii/ 
Documente A.G.A.” - A.G.O.A. din 
28.04.2022, începând cu data de 
28.03.2022, ora 08:00, precum și la 
sediul Societăţii (Biroul Secretariat 
C.A. și A.G.A.), începând cu data de 
28.03.2022, în zilele lucrătoare, între 
orele 10:00 - 14:30. Acţionarii Socie-
tăţii pot obţine, la cerere, copii ale 
documentelor informative referitoare 

la punctele incluse pe ordinea de zi a 
A.G.O.A. Unul sau mai mulţi acţio-
nari, reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din capitalul 
social al Societăţii, are/ au dreptul: 1) 
de a introduce puncte pe ordinea de zi 
a Adunării Generale Ordinare a Acţi-
onarilor, cu condiţia ca fiecare punct 
să fie însoţit de o justificare sau de un 
proiect de hotărâre propus spre adop-
tare de adunarea generală, solicitările 
urmând a fi primite de către Socie-
tatea “Conpet” S.A. în termen de cel 
mult 15 zile de la data publicării 
convocării, respectiv până la data de 
11.04.2022, ora 13:00. 2) de a prezenta 
proiecte de hotărâre pentru punctele 
incluse sau propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a adunării generale, 
solicitările urmând a fi primite de 
către Societatea “Conpet” S.A. în 
termen de cel mult 15 zile de la data 
publicării convocării, respectiv până la 
data de 11.04.2022, ora 13:00. În cazul 
în care exercitarea dreptului de a 
introduce puncte pe ordinea de zi a 
adunării generale determină modifi-
carea ordinii de zi din convocatorul 
publicat, Societatea va face toate 
demersurile necesare pentru republi-
carea convocatorului A.G.O.A. 
cuprinzând ordinea de zi completată/ 
revizuită înainte de data de referinţă 
18.04.2022. În situaţia în care ordinea 
de zi a adunării generale va fi comple-
tată/ revizuită, iar acţionarii nu 
transmit împuternicirile speciale și/ 
sau formularele de vot prin corespon-
denţă actualizate, împuternicirile 
speciale și formularele de vot prin 
corespondenţă transmise anterior 
completării/ revizuirii ordinii de zi vor 
fi luate în considerare doar pentru 
punctele din acestea care se regăsesc 
pe ordinea de zi completată/ revizuită. 
Solicitările privind introducerea unor 
puncte suplimentare pe ordinea de zi 
a A.G.O.A./ supunerea spre aprobare 
A.G.O.A. a unor proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse pe ordinea de 
zi sau pentru punctele solicitate a fi 
incluse pe ordinea de zi, însoţite de 
justificarea/ proiectele de hotărâre 
propuse spre adoptare de adunarea 
generală pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe ordinea de 
zi a A.G.O.A., trebuie formulate în 
scris către Consiliul de Administraţie, 
cu respectarea termenelor sus-menţio-
nate și vor fi transmise prin orice 
formă de servicii de curierat cu confir-
mare de primire, direct la sediul 
“Conpet” S.A., în Ploiești, str. Anul 
1848, nr. 1-3, jud. Prahova, în plic 
închis, cu menţiunea “Biroul Secreta-
riat C.A. și A.G.A. - Pentru Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor din 
data de 28.04.2022”, sau prin e-mail 
cu semnătură electronică extinsă 
încorporată conform Legii nr. 
455/2001 privind semnătura electro-
nică, la adresa actionariat@conpet.ro. 
Acţionarii Societăţii, indiferent de 
cota de participare la capitalul social, 
au dreptul să adreseze întrebări în 
scris, în limba română sau în limba 
engleză, privind punctele de pe 
ordinea de zi a A.G.O.A., întrebările 
urmând a fi transmise la sediul Socie-
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tăţii din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 
1-3, jud. Prahova, prin orice formă de 
servicii de curierat cu confirmare de 
primire, direct la sediul “Conpet” 
S.A., în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, 
jud. Prahova, în plic închis, cu menţi-
unea “Biroul Secretariat C.A. și 
A.G.A. - Pentru Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor din data de 
28.04.2022” sau prin e-mail cu semnă-
tură electronică extinsă încorporată 
conform Legii nr. 455/2001 privind 
semnătura electronică, la adresa acti-
onariat@conpet.ro, până la data de 
20.04.2022, ora 10:00. Pentru identifi-
carea acţionarului persoană fizică, 
sau, după caz, a reprezentantului legal 
al acţionarului persoană juridică sau 
entitate fără personalitate juridică, 
care adresează întrebări sau care face 
propuneri pentru completarea ordinii 
de zi sau propune proiecte de hotărâri, 
aceștia vor anexa solicitării respective 
și copii ale documentelor care să le 
ateste identitatea. Răspunsurile la 
întrebările adresate vor fi publicate pe 
pagina de web a Societăţii, la adresa 
www.conpet.ro, secţiunea “Relaţia cu 
investitorii - Informaţii tranzacţionare 
- Întrebări frecvente” precum și în 
secţiunea “Relaţia cu investitorii/ 
Documente A.G.A.” - A.G.O.A. din 
28.04.2022. La A.G.O.A. pot participa 
și vota numai acţionarii înregistraţi la 
data de referinţă 18.04.2022, personal 
sau prin reprezentanţi, în baza unei 
împuterniciri speciale sau generale, 
conform dispoziţiilor legale. Formu-
larul de împuternicire specială și 
împuternicire generală vor fi disponi-
bile începând cu data de 28.03.2022, 
ora 08:00, în limba română și în limba 
engleză, în format electronic pe 
pagina de web a acesteia, la adresa 
www.conpet.ro secţiunea “Relaţia cu 
investitorii/ Documente A.G.A.” - 
A.G.O.A. din 28.04.2022, și la sediul 
Societăţii, Biroul Secretariat C.A. și 
A.G.A.,  începând cu data de 
28.03.2022, în zilele lucrătoare, între 
orele 10:00 - 14:30. Împuternicirea 
specială va conţine modalitatea de 
identificare a calităţii de acţionar și 
numărul de acţiuni deţinute, precum 
și instrucţiuni specifice de vot, cu 
precizarea clară a opţiunii de vot 
“pentru” sau “ împotrivă” sau “abţi-
nere” pentru fiecare punct supus 
aprobării inclus pe ordinea de zi a 
A.G.O.A. Formularul de împuterni-
cire specială va fi actualizat de către 
Societate dacă se vor adăuga noi 
puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A. În 
situaţia discutării în cadrul A.G.O.A., 
în conformitate cu prevederile legale, 
a unor puncte neincluse pe ordinea de 
zi publicată, împuternicitul poate vota 
pe marginea acestora conform intere-
sului acţionarului reprezentat. Acţio-
narul poate acorda împuternicire 
generală valabilă pentru o perioadă 
care nu va depăși 3 ani, permiţând 
reprezentantului său a vota în toate 
aspectele aflate în dezbaterea adună-
rilor generale ale acţionarilor a unuia 
sau mai multor emitenţi identificaţi în 
împuternicire, în mod individual sau 
printr-o formulare generică referi-
toare la o anumită categorie de 

emitenţi, inclusiv în ceea ce privește 
acte de dispoziţie. Împuternicirea 
generală va putea fi acordată de acţi-
onar, în calitate de client, doar unui 
intermediar definit conform prevede-
rilor art. 2, alin. (1), pct. 19 din Legea 
nr. 24/2017 privind emitenţii de instru-
mente financiare și operaţiuni de 
piaţă, sau unui avocat. Împuternicirea 
specială în original, semnată și, după 
caz, ștampilată, precum și împuterni-
cirea generală semnată, înainte de 
prima ei utilizare, în copie, cuprin-
zând menţiunea conformităţii cu 
originalul sub semnătura reprezentan-
tului legal și însoţită de o declaraţie pe 
propria răspundere în original 
semnată și, după caz, ștampilată, dată 
de reprezentantul legal al intermedia-
rului sau de avocatul care a primit 
împuternicirea de reprezentare prin 
împuternicire generală, din care să 
reiasă că împuternicirea este acordată 
de respectivul acţionar, în calitate de 
client, intermediarului sau, după caz, 
avocatului și că împuternicirea este 
semnată de acţionar, inclusiv prin 
atașare de semnătură electronică 
extinsă, dacă este cazul, precum și 
mandatul primit prin Ordin al Minis-
trului Energiei pentru participarea 
reprezentatului statului în Adunarea 
Generală a Acţionarilor, în original, 
vor fi depuse, în limba română sau în 
limba engleză, la sediul “Conpet” 
S.A., în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, 
jud. Prahova, cu minim 24 ore înainte 
de adunare, respectiv până la data de 
27.04.2022, ora 10:00, în plic închis, cu 
menţiunea: “Biroul Secretariat C.A. și 
A.G.A. - Pentru Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor din data de 
28.04.2022”, sau se pot transmite cu 
semnătura electronică extinsă încor-
porată conform prevederilor Legii nr. 
455/2001 privind semnătura electro-
nică, până la aceeași dată și oră ante-
menţionate, pe adresa de e-mail: 
actionariat@conpet.ro, sub sancţiunea 
prevăzută de art. 125, alin. (3) din 
Legea nr. 31/1990 privind societăţile, 
cu modificările și completările ulteri-
oare. În cazul în care reprezentantul 
acţionarului/ acţionarilor este o insti-
tuţie de credit care prestează servicii 
de custodie, aceasta poate participa și 
vota în cadrul A.G.O.A., în condiţiile 
în care prezintă Societăţii, până la 
data de 27.04.2022, ora 10:00, în 
original, o declaraţie pe propria 
răspundere, semnată și după caz, 
ștampilată, de reprezentantul legal al 
instituţiei de credit, în care se preci-
zează în clar, numele/ denumirea acţi-
onarului în numele căruia instituţia de 
credit participă și votează în cadrul 
A.G.O.A., precum și faptul că insti-
tuţia de credit prestează servicii de 
custodie pentru respectivul acţionar 
pe baza instrucţiunilor de vot primite 
prin mijloace electronice de comuni-
care, fără a mai fi necesară întocmirea 
unei împuterniciri speciale sau gene-
rale de către acţionar. Custodele 
votează în adunarea generală a acţio-
narilor exclusiv în conformitate și în 
limita instrucţiunilor primite de la 
clienţii săi având calitatea de acţionari 
la data de referinţă de 18.04.2022. 

Acţionarii înregistraţi la data de refe-
rinţă au posibilitatea de a vota prin 
corespondenţă, înainte de A.G.O.A., 
prin utilizarea formularului de vot 
prin corespondenţă, disponibil înce-
pând cu data de 28.03.2022, ora 08:00, 
în limba română și în limba engleză, 
în format electronic pe pagina de web 
a acesteia, la adresa www.conpet.ro 
secţiunea “Relaţia cu investitorii/ 
Documente A.G.A.” - A.G.O.A. din 
28.04.2022, precum și la sediul Socie-
tăţii, Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., 
începând cu data de 28.03.2022, în 
zilele lucrătoare, între orele 10:00 - 
14:30. Formularele de vot prin cores-
pondenţă trebuie completate și 
semnate de către acţionari persoane 
fizice și însoţite de copia actului de 
identitate al acţionarului semnat 
conform cu originalul de către titu-
larul actului de identitate/ completate 
și semnate de către reprezentantul 
legal al acţionarului persoană juridică, 
însoţite de documentul oficial care îi 
atestă calitatea de reprezentant legal. 
Calitatea de acţionar, precum și, în 
cazul acţionarilor persoane juridice 
sau al entităţilor fără personalitate 
juridică, calitatea de reprezentant 
legal se constată în baza listei acţiona-
rilor de la data de referinţă/ de înregis-
trare, primită de Societate de la 
Depozitarul Central S.A. sau, după 
caz, pentru date diferite de data de 
referinţă/ de înregistrare, pe baza 
următoarelor documente prezentate 
Societăţii de către acţionar, emise de 
Depozitarul Central S.A., sau de către 
participanţii definiţi conform legisla-
ţiei privind piaţa de capital, care 
furnizează servicii de custodie: a) 
extrasul de cont din care rezultă cali-
tatea de acţionar și numărul de 
acţiuni deţinute; b) documente care 
atestă înscrierea informaţiei privind 
reprezentantul legal la Depozitarul 
Central S.A./ respectivii participanţi. 
În cazul în care datele privind cali-
tatea de reprezentant legal nu au fost 
actualizate la Depozitarul Central de 
către acţionarul persoană juridică 
până la data de referinţă, dovada de 
reprezentant legal se face pe baza 
unui certificat constatator eliberat de 
Oficiul Registrului Comerţului, în 
original sau în copie conformă cu 
originalul, sau orice alt document 
emis de către o autoritate competentă 
din statul în care acţionarul este înma-
triculat legal și care atestă calitatea de 
reprezentant legal, emis cu cel mult 3 
luni înainte de data publicării convo-
catorului. Documentele care atestă 
calitatea de reprezentant legal, întoc-
mite într-o limbă străină, alta decât 
limba engleză, vor fi însoţite de o 
traducere realizată de un traducător 
autorizat în limba română sau în 
limba engleză. Nu este necesară legali-
zarea sau apostilarea documentelor 
care atestă calitatea de reprezentant 
legal al acţionarului. Formularele de 
vot prin corespondenţă, însoţite de 
documentele legale, vor trebui trans-
mise în original, în limba română sau 
în limba engleză, prin orice formă de 
servicii de curierat cu confirmare de 
primire, direct la sediul “Conpet” 

S.A., în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, 
jud. Prahova, în plic închis, cu menţi-
unea “Biroul Secretariat C.A. și 
A.G.A. - Pentru Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor din data de 
28.04.2022” sau prin e-mail cu semnă-
tură electronică extinsă încorporată 
conform Legii nr. 455/2001 privind 
semnătura electronică, la adresa acti-
onariat@conpet.ro, până la data de 
27.04.2022, ora 10:00. Formularele de 
vot prin corespondenţă/ împuternici-
rile speciale sau generale (împreună 
cu documentele însoţitoare solicitate) 
care nu sunt primite la sediul Socie-
tăţii în termenele indicate, respectiv 
până la data de 27.04.2022, ora 10:00, 
nu vor fi luate în calcul pentru deter-
minarea cvorumului și majorităţii în 
A.G.O.A. Regulile stabilite prin 
prezentul convocator, pentru organi-
zarea ședinţei A.G.O.A., din data de 
28.04.2022 (prima convocare)/ 
29.04.2022 (a doua convocare) vor fi 
completate de prevederile legale apli-
cabile întreprinderilor publice ale 
căror acţiuni sunt tranzacţionate pe 
piaţa valorilor mobiliare. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
“Conpet” S.A. din Ploiești, str. Anul 
1848, nr. 1-3, Biroul Secretariat C.A. și 
A.G.A., tel. 0244.401.360 int. 2655, 
2579, fax 0244.516.451, între orele 
08:00 - 14:30, e-mail: actionariat@
conpet.ro. Președintele Consiliului de 
Administraţie, Cristian - Florin 
Gheorghe.

CONPET S.A. Convocator Consi-
liul de Administraţie al “Conpet” S.A. 
societate administrată în sistem unitar, 
înfiinţată și funcţionând în conformi-
tate cu legislaţia română aplicabilă, cu 
sediul social în Ploiești, str. Anul 1848, 
nr. 1-3, înregistrată la Oficiul Regis-
trului Comerţului de pe lângă Tribu-
nalul Prahova sub nr. J29/6/1991, cod 
de înregistrare fiscală RO 1350020, 
având capitalul subscris și vărsat în 
sumă de 28.569.842,40 lei, denumită 
în continuare “Conpet” S.A. sau 
“Societatea”, în conformitate cu 
prevederile Legii societăţilor nr. 
31/1990, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 
109/2011 privind guvernanţa corpora-
tivă a întreprinderilor publice, modifi-
cată și completată prin Legea nr. 
111/2016, ale Legii nr. 24/2017 privind 
emitenţii de instrumente financiare și 
operaţiuni de piaţă, ale Regulamen-
tului A.S.F. nr. 5/2018 privind 
emitenţii de instrumente financiare și 
operaţiuni de piaţă, și ale altor acte 
aplicabile, precum și cu Actul Consti-
tutiv al Societăţii, întrunit în ședinţa 
Consiliului de Administraţie din data 
de 21.03.2022: Convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor (A.G.E.A.) pentru data de 
28.04.2022, ora 11:00, la sediul Socie-
tăţii Conpet S.A. situat în Municipiul 
Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, judeţul 
Prahova, cu următoarea: Ordine de zi: 
1. Alegerea unui secretar al Adunării 
Generale Extraordinare a Acţionarilor 
(A.G.E.A.). 2. a) Aprobarea declan-
șării operaţiunii de majorare a capita-
lului social al Conpet S.A. cu valoarea 
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terenurilor aferente celor 48 de certifi-
cate de atestare a dreptului de propri-
etate; b) Aprobarea formulării unei 
solicitări către Oficiul Registrului 
Comertului de pe lângă Tribunalul 
Prahova pentru desemnarea unui 
evaluator autorizat pentru evaluarea 
terenurilor în suprafaţă totală de 
554.337 m.p., aferentă celor 48 certifi-
cate de atestare a dreptului de propri-
etate asupra terenurilor, în vederea 
majorării capitalului social al Conpet 
S.A. 3. Aprobarea datei de înregistrare 
20.05.2022 propusă de Consiliul de 
Administraţie, cu ex-date 19.05.2022. 
4. Împuternicirea Președintelui 
ședinţei Adunării Generale Extraordi-
nare a Acţionarilor pentru semnarea 
Hotărârii A.G.E.A. și pentru efectu-
area formalităţilor necesare înregis-
trării hotărârii A.G.E.A., publicării în 
Monitorul Oficial al României Partea 
a IV-a, precum și pentru acordarea 
dreptului de a delega unei alte 
persoane mandatul pentru efectuarea 
formalităţilor mai sus menţionate. În 
cazul în care la data primei convocări 
a A.G.E.A., respectiv 28.04.2022, ora 
11:00, nu sunt îndeplinite condiţiile de 
cvorum/ validitate prevăzute de lege și 
de Actul Constitutiv pentru desfășu-
rarea adunării generale, A.G.E.A. va 
avea loc în data de 29.04.2022, ora 
11:00 (a doua convocare), la sediul 
Societăţii din Municipiul Ploiești, str. 
Anul 1848, nr. 1-3, cu aceeași ordine 
de zi. La A.G.E.A. (prima convocare și 
a doua convocare) au dreptul să parti-
cipe și să voteze doar acţionarii care 
sunt înregistraţi ca acţionari ai Socie-
tăţii “Conpet” S.A. la data de 
18.04.2022 (data de referinţă) în 
Registrul Acţionarilor Societăţii ţinut 
și eliberat de către Depozitarul 
Central S.A. Proiectul de hotărâre al 
A.G.E.A. și materialele de ședinţă 
sunt disponibile, atât în limba română 
cât și în limba engleză, pe pagina de 
internet a Societăţii la adresa www.
conpet.ro, secţiunea “Relaţia cu inves-
titorii/ Documente A.G.A.” - A.G.E.A. 
din 28.04.2022, începând cu data de 
28.03.2022, ora 08:00, precum și la 
sediul Societăţii (Biroul Secretariat 
C.A. și A.G.A.), începând cu data de 
28.03.2022, în zilele lucrătoare, între 
orele 10:00 - 14:30. Acţionarii Socie-
tăţii pot obţine, la cerere, copii ale 
documentelor informative referitoare 
la punctele incluse pe ordinea de zi a 
A.G.E.A. Unul sau mai mulţi acţio-
nari, reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din capitalul 
social al Societăţii, are/ au dreptul: 1) 
de a introduce puncte pe ordinea de zi 
a Adunării Generale Extraordinare a 
Acţionarilor, cu condiţia ca fiecare 
punct să fie însoţit de o justificare sau 
de un proiect de hotărâre propus spre 
adoptare de adunarea generală, solici-
tările urmând a fi primite de către 
Societatea “Conpet” S.A. în termen de 
cel mult 15 zile de la data publicării 
convocării, respectiv până la data de 
11.04.2022, ora 13:00. 2) de a prezenta 
proiecte de hotărâre pentru punctele 
incluse sau propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a adunării generale, 
solicitările urmând a fi primite de 

către Societatea “Conpet” S.A. în 
termen de cel mult 15 zile de la data 
publicării convocării, respectiv până 
la data de 11.04.2022, ora 13:00. În 
cazul în care exercitarea dreptului de 
a introduce puncte pe ordinea de zi a 
adunării generale determină modifi-
carea ordinii de zi din convocatorul 
publicat, Societatea va face toate 
demersurile necesare pentru republi-
carea convocatorului A.G.E.A. 
cuprinzând ordinea de zi completată/ 
revizuită înainte de data de referinţă 
18.04.2022. În situaţia în care ordinea 
de zi a adunării generale va fi comple-
tată/ revizuită, iar acţionarii nu 
transmit împuternicirile speciale și/ 
sau formularele de vot prin corespon-
denţă actualizate, împuternicirile 
speciale și formularele de vot prin 
corespondenţă transmise anterior 
completării/ revizuirii ordinii de zi vor 
fi luate în considerare doar pentru 
punctele din acestea care se regăsesc 
pe ordinea de zi completată/ revizuită. 
Solicitările privind introducerea unor 
puncte suplimentare pe ordinea de zi 
a A.G.E.A./ supunerea spre aprobare 
A.G.E.A. a unor proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse pe ordinea de 
zi sau pentru punctele solicitate a fi 
incluse pe ordinea de zi, însoţite de 
justificarea/ proiectele de hotărâre 
propuse spre adoptare de adunarea 
generală pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe ordinea de 
zi a A.G.E.A., trebuie formulate în 
scris către Consiliul de Administraţie, 
cu respectarea termenelor sus-menţio-
nate și vor fi transmise prin orice 
formă de servicii de curierat cu confir-
mare de primire, direct la sediul 
“Conpet” S.A., în Ploiești, str. Anul 
1848, nr. 1-3, jud. Prahova, în plic 
închis, cu menţiunea “Biroul Secreta-
riat C.A. și A.G.A. - Pentru Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor din data de 28.04.2022”, sau prin 
e-mail cu semnătură electronică 
extinsă încorporată conform Legii nr. 
455/2001 privind semnătura electro-
nică, la adresa actionariat@conpet.ro. 
Acţionarii Societăţii, indiferent de 
cota de participare la capitalul social, 
au dreptul să adreseze întrebări în 
scris, în limba română sau în limba 
engleză, privind punctele de pe 
ordinea de zi a A.G.E.A., întrebările 
urmând a fi transmise la sediul Socie-
tăţii din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 
1-3, jud. Prahova, prin orice formă de 
servicii de curierat cu confirmare de 
primire, direct la sediul “Conpet” 
S.A., în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, 
jud. Prahova, în plic închis, cu menţi-
unea “Biroul Secretariat C.A. și 
A.G.A. - Pentru Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor din data 
de 28.04.2022” sau prin e-mail cu 
semnătură electronică extinsă încor-
porată conform Legii nr. 455/2001 
privind semnătura electronică, la 
adresa actionariat@conpet.ro, până la 
data de 20.04.2022, ora 11:00. Pentru 
identificarea acţionarului persoană 
fizică, sau, după caz, a reprezentan-
tului legal al acţionarului persoană 
juridică sau entitate fără personalitate 
juridică, care adresează întrebări sau 

care face propuneri pentru comple-
tarea ordinii de zi sau propune 
proiecte de hotărâri, aceștia vor anexa 
solicitării respective și copii ale docu-
mentelor care să le ateste identitatea. 
Răspunsurile la întrebările adresate 
vor fi publicate pe pagina de web a 
Societăţii, la adresa www.conpet.ro, 
secţiunea “Relaţia cu investitorii - 
Informaţii tranzacţionare - Întrebări 
frecvente” precum și în secţiunea 
“Relaţia cu investitorii/ Documente 
A.G.A.” - A.G.E.A. din 28.04.2022. La 
A.G.E.A. pot participa și vota numai 
acţionarii înregistraţi la data de refe-
rinţă 18.04.2022, personal sau prin 
reprezentanţi, în baza unei împuterni-
ciri speciale sau generale, conform 
dispoziţiilor legale. Formularul de 
împuternicire specială și împuterni-
cire generală vor fi disponibile înce-
pând cu data de 28.03.2022, ora 08:00, 
în limba română și în limba engleză, 
în format electronic pe pagina de web 
a acesteia, la adresa www.conpet.ro 
secţiunea “Relaţia cu investitorii/ 
Documente A.G.A.” - A.G.E.A. din 
28.04.2022, și la sediul Societăţii, 
Biroul Secretariat C.A. și A.G.A., 
începând cu data de 28.03.2022, în 
zilele lucrătoare, între orele 10:00 - 
14:30. Împuternicirea specială va 
conţine modalitatea de identificare a 
calităţii de acţionar și numărul de 
acţiuni deţinute, precum și instruc-
ţiuni specifice de vot, cu precizarea 
clară a opţiunii de vot “pentru” sau “ 
împotrivă” sau “abţinere” pentru 
fiecare punct supus aprobării inclus pe 
ordinea de zi a A.G.E.A. Formularul 
de împuternicire specială va fi actua-
lizat de către Societate dacă se vor 
adăuga noi puncte pe ordinea de zi a 
A.G.E.A. În situaţia discutării în 
cadrul A.G.E.A., în conformitate cu 
prevederile legale, a unor puncte nein-
cluse pe ordinea de zi publicată, 
împuternicitul poate vota pe marginea 
acestora conform interesului acţiona-
rului reprezentat. Acţionarul poate 
acorda împuternicire generală vala-
bilă pentru o perioadă care nu va 
depăși 3 ani, permiţând reprezentan-
tului său a vota în toate aspectele 
aflate în dezbaterea adunărilor gene-
rale ale acţionarilor a unuia sau mai 
multor emitenţi identificaţi în împu-
ternicire, în mod individual sau prin-
tr-o formulare generică referitoare la o 
anumită categorie de emitenţi, 
inclusiv în ceea ce privește acte de 
dispoziţie. Împuternicirea generală va 
putea fi acordată de acţionar, în cali-
tate de client, doar unui intermediar 
definit conform prevederilor art. 2, 
alin. (1), pct. 20 din Legea nr. 24/2017 
privind emitenţii de instrumente 
financiare și operaţiuni de piaţă, sau 
unui avocat. Împuternicirea specială 
în original, semnată și, după caz, 
ștampilată, precum și împuternicirea 
generală semnată, înainte de prima ei 
utilizare, în copie, cuprinzând menţi-
unea conformităţii cu originalul sub 
semnătura reprezentantului legal și 
însoţită de o declaraţie pe propria 
răspundere în original semnată și, 
după caz, ștampilată, dată de repre-
zentantul legal al intermediarului sau 

de avocatul care a primit împuterni-
cirea de reprezentare prin împuterni-
cire generală, din care să reiasă că 
împuternicirea este acordată de 
respectivul acţionar, în calitate de 
client, intermediarului sau, după caz, 
avocatului și că împuternicirea este 
semnată de acţionar, inclusiv prin 
atașare de semnătură electronică 
extinsă, dacă este cazul, precum și 
mandatul primit prin Ordin al Minis-
trului Energiei pentru participarea 
reprezentatului statului în Adunarea 
Generală a Acţionarilor, în original, 
vor fi depuse, în limba română sau în 
limba engleză, la sediul “Conpet” 
S.A., în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, 
jud. Prahova, cu minim 24 ore înainte 
de adunare, respectiv până la data de 
27.04.2022, ora 11:00, în plic închis, cu 
menţiunea: “Biroul Secretariat C.A. și 
A.G.A. - Pentru Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor din data 
de 28.04.2022”, sau se pot transmite 
cu semnătura electronică extinsă 
încorporată conform prevederilor 
Legii nr. 455/2001 privind semnătura 
electronică, până la aceeași dată și oră 
antemenţionate, pe adresa de e-mail: 
actionariat@conpet.ro, sub sancţiunea 
prevăzută de art. 125, alin. (3) din 
Legea nr. 31/1990 privind societăţile, 
cu modificările și completările ulteri-
oare. În cazul în care reprezentantul 
acţionarului/ acţionarilor este o insti-
tuţie de credit care prestează servicii 
de custodie, aceasta poate participa și 
vota în cadrul A.G.E.A., în condiţiile 
în care prezintă Societăţii, până la 
data de 27.04.2022, ora 11:00, în 
original, o declaraţie pe propria 
răspundere, semnată și după caz, 
ștampilată, de reprezentantul legal al 
instituţiei de credit, în care se preci-
zează în clar, numele/ denumirea acţi-
onarului în numele căruia instituţia de 
credit participă și votează în cadrul 
A.G.E.A., precum și faptul că insti-
tuţia de credit prestează servicii de 
custodie pentru respectivul acţionar 
pe baza instrucţiunilor de vot primite 
prin mijloace electronice de comuni-
care, fără a mai fi necesară întocmirea 
unei împuterniciri speciale sau gene-
rale de către acţionar. Custodele 
votează în adunarea generală a acţio-
narilor exclusiv în conformitate și în 
limita instrucţiunilor primite de la 
clienţii săi având calitatea de acţionari 
la data de referinţă de 18.04.2022. 
Acţionarii înregistraţi la data de refe-
rinţă au posibilitatea de a vota prin 
corespondenţă, înainte de A.G.E.A., 
prin utilizarea formularului de vot 
prin corespondenţă, disponibil în 
limba română și în limba engleză, 
începând cu data de 28.03.2022, ora 
08:00, în format electronic pe pagina 
de web a acesteia, la adresa www.
conpet.ro secţiunea “Relaţia cu inves-
titorii/ Documente A.G.A.” - A.G.E.A. 
din 28.04.2022, precum și la sediul 
Societăţii (Biroul Secretariat C.A. și 
A.G.A.), începând cu data de 
28.03.2022, în zilele lucrătoare, între 
orele 10:00 - 14:30. Formularele de vot 
prin corespondenţă trebuie comple-
tate și semnate de către acţionari 
persoane fizice și însoţite de copia 
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actului de identitate al acţionarului 
semnat conform cu originalul de către 
titularul actului de identitate/ comple-
tate și semnate de către reprezentantul 
legal al acţionarului persoană juridică, 
însoţite de documentul oficial care îi 
atestă calitatea de reprezentant legal. 
Calitatea de acţionar, precum și, în 
cazul acţionarilor persoane juridice 
sau al entităţilor fără personalitate 
juridică, calitatea de reprezentant 
legal se constată în baza listei acţiona-
rilor de la data de referinţă/ de înregis-
trare, primită de Societate de la 
Depozitarul Central S.A. sau, după 
caz, pentru date diferite de data de 
referinţă/ de înregistrare, pe baza 
următoarelor documente prezentate 
Societăţii de către acţionar, emise de 
Depozitarul Central S.A., sau de către 
participanţii definiţi conform legisla-
ţiei privind piaţa de capital, care 
furnizează servicii de custodie: a) 
extrasul de cont din care rezultă cali-
tatea de acţionar și numărul de 
acţiuni deţinute; b) documente care 
atestă înscrierea informaţiei privind 
reprezentantul legal la Depozitarul 
Central S.A./ respectivii participanţi. 
În cazul în care datele privind cali-
tatea de reprezentant legal nu au fost 
actualizate la Depozitarul Central de 
către acţionarul persoană juridică 
până la data de referinţă, dovada de 
reprezentant legal se face pe baza 
unui certificat constatator eliberat de 
Oficiul Registrului Comerţului, în 
original sau în copie conformă cu 
originalul, sau orice alt document 
emis de către o autoritate competentă 
din statul în care acţionarul este înma-
triculat legal și care atestă calitatea de 
reprezentant legal, emis cu cel mult 3 
luni înainte de data publicării convo-
catorului. Documentele care atestă 
calitatea de reprezentant legal, întoc-
mite într-o limbă străină, alta decât 
limba engleză, vor fi însoţite de o 
traducere realizată de un traducător 
autorizat în limba română sau în 
limba engleză. Nu este necesară legali-
zarea sau apostilarea documentelor 
care atestă calitatea de reprezentant 
legal al acţionarului. Formularele de 
vot prin corespondenţă, însoţite de 
documentele legale, vor trebui trans-
mise în original, în limba română sau 
în limba engleză, prin orice formă de 
servicii de curierat cu confirmare de 
primire, direct la sediul “Conpet” 
S.A., în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, 
jud. Prahova, în plic închis, cu menţi-
unea “Biroul Secretariat C.A. și 
A.G.A. - Pentru Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor din data 
de 28.04.2022” sau prin e-mail cu 
semnătură electronică extinsă încor-
porată conform Legii nr. 455/2001 
privind semnătura electronică, la 
adresa actionariat@conpet.ro, până la 
data de 27.04.2022, ora 11:00. Formu-
larele de vot prin corespondenţă/ 
împuternicirile speciale sau generale 
care nu sunt primite la sediul Socie-
tăţii în termenele indicate, respectiv 
până la data de 27.04.2022, ora 11:00, 
nu vor fi luate în calcul pentru deter-
minarea cvorumului și majorităţii în 
A.G.E.A. Regulile stabilite prin 

prezentul convocator, pentru organi-
zarea ședinţei A.G.E.A., din data de 
28.04.2022 (prima convocare)/ 
29.04.2022 (a doua convocare) vor fi 
completate de prevederile legale apli-
cabile întreprinderilor publice ale 
căror acţiuni sunt tranzacţionate pe 
piaţa valorilor mobiliare. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
“Conpet” S.A. din Ploiești, str. Anul 
1848, nr. 1-3, Biroul Secretariat C.A. și 
A.G.A., tel. 0244.401.360 int. 2655, 
2579, fax 0244.516.451, între orele 
08:00 - 14:30, e-mail: actionariat@
conpet.ro. Președintele Consiliului de 
Administraţie, Cristian - Florin 
Gheorghe.

Consiliul de Administraţie al 
BUCUR SA, întrunit în sedința din 
data de 21.03.2022, în conformitate cu 
prevederile art.123, coroborate cu cele 
ale art.79 alin.1 și art.105 alin.1 din 
Legea nr.24/2017 privind emitenții de 
instrumente financiare si operațiuni 
de piață, republicată, art.117 din 
Legea societăților nr. 31/1990, republi-
cată, și ale Actului Constitutiv al 
Societății, Convoacă Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionari lor 
(„AGOA”) pentru data de 27.04.2022, 
ora 10.00, sau pentru data de 
28.04.2022, la aceeași oră, în cazul 
neîntrunirii condițiilor legale și statu-
tare de cvorum la prima convocare, la 
adresa din Mun. București, Str.Viși-
nilor, nr. 25, Sector 2, la care au 
dreptul de a participa și de a vota toti 
acționarii Societății înregistrați în 
Registrul Acționarilor întocmit de 
Depozitarul Central pentru sfarșitul 
zilei de 15.04.2022, considerată dată 
de referință. Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor va avea 
urmatoarea ORDINE DE ZI: 1.
Prezentarea Raportului Administrato-
rilor BUCUR SA privind activitatea 
desfășurată in anul 2021 și a Rapor-
tului auditorului financiar pentru anul 
2021. Aprobarea situaţiilor financiare 
anuale complete pentru anul 2021 
(bilanţul contabil, contul de profit și 
pierdere, situaţia modificărilor capita-
lului propriu, situaţia f luxului de 
trezorerie, politici și note explicative). 
2.Aprobarea repartizării profitului net 
aferent exercițiului financiar 2021, în 
sumă de 1.980.924 lei, pe urmatoarele 
destinații: a) rezervă legală- 99.046Lei, 
b) dividende- 1.832.063 Lei, respectiv 
0,022 Lei brut pentru o acțiune; c) 
profit nerepartizat- 49.815Lei; 3. 
Aprobarea datei de 29.08.2022 ca data 
plății dividendelor. Plata dividendelor 
către acționari se va efectua în confor-
mitate cu prevederile legale, iar costu-
rile aferente plații dividendelor vor fi 
suportate de către actionari din 
valoarea dividendului net. 4.Apro-
barea descărcării de gestiune a 
membrilor Consiliului de Adminis-
traţie pentru exerciţiul financiar 2021. 
5. Alegerea membrilor Consiliului de 
Administrație al Bucur SA, pentru un 
mandat de 4 ani (2022-2026), urmare 
a expirării la finalul lunii aprilie 2022 
a mandatului actualilor administra-
tori, membri ai Consiliului de Admi-
n i s t r a ț i e .  L i s t a  c u p r i n z â n d 

informațiile cu privire la numele, 
localitatea de domiciliu și pregătirea 
profesională ale persoanelor propuse 
pentru funcția de administratori se va 
afla la dispoziția acționarilor, putând 
fi consultată și completată de aceștia, 
în conditiile legii. Acționarii pot face 
propuneri de candidaturi pentru 
funcția de administrator, până la data 
de 11.04.2022, inclusiv. 6. Împuterni-
cirea unei persoane pentru negocierea 
și semnarea Contractelor de adminis-
trare din partea societății Bucur SA cu 
membrii Consiliului de Administrație 
desemnați/numiți conform punctului 
5 al ordinii de zi. 7. Aprobarea remu-
neraţiei membrilor Consiliului de 
Administraţie pentru exerciţiul finan-
ciar în curs, respectiv stabilirea primei 
de asigurare pentru răspundere civilă 
profesională precum și a oricăror alte 
avantaje acordate în conformitate cu 
prevederile art.153 indice 18 din 
Legea 31/1990 republicată, cu modifi-
cările și completările ulterioare. 8. 
Aprobarea Bugetului de venituri și 
cheltuieli pentru anul 2022. 9. Apro-
barea Planului de investiţii și reparaţii 
pentru anul 2022. 10.Aprobarea 
mandatării dlui Mihoci Claudiu 
Lucian Dumitru, să efectueze toate 
demersurile legale și să semneze toate 
actele necesare privind îndeplinirea 
formalităților de publicitate a prezen-
telor Hotărâri la ORCTB, respectiv 
Monitorul Oficial al României, Partea 
a IV-a. 11. Aprobarea datei de 
12.08.2022 ca dată de înregistrare 
pentru identificarea acţionarilor 
asupra cărora se răsfrâng efectele 
hotărârilor AGOA. Aprobarea datei 
de 11.08.2022 ca data „ex date”, în 
conformitate cu prevederile art.2, 
alin.2, lit.l) din Regulamentul ASF nr. 
5/2018. La Adunarea Generală a Acţi-
onarilor sunt îndreptăţiţi să participe 
și să voteze acţionarii Societății înre-
gistraţi în Registrul Acţionarilor ținut 
de „DEPOZITARUL CENTRAL 
SA”, la sfârșitul zilei de 15.04.2022, 
considerată dată de referință. Acţio-
narii reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din capitalul 
social au dreptul: a)de a introduce 
puncte pe ordinea de zi a adunării 
generale, cu condiţia ca fiecare punct 
să fie însoţit de o justificare sau de un 
proiect de hotărâre propus spre adop-
tare de adunarea generală; și/sau b)de 
a prezenta proiecte de hotărâre pentru 
punctele incluse sau propuse spre a fi 
incluse pe ordinea de zi a adunării 
generale. Acţionarii își pot exercita 
drepturile prevăzute la lit.a) și b), in 
scris, in termen de cel mult 15 zile de 
la data publicării convocatorului, 
respectiv până la data de 06.04.2022, 
inclusiv. Cererile întocmite în vederea 
exercitării drepturilor mai sus menţio-
nate vor cuprinde în mod obligatoriu, 
dupa caz, menţiunea scrisă clar cu 
majuscule: „PENTRU ADUNAREA 
GENERALĂ ORDINARA A ACŢI-
ONARILOR DIN DATA DE 
27/28.04.2022”, și vor fi transmise: 
1.prin poștă sau curierat, la adresa 
BUCUR SA din București, Str.Viși-
nilor nr.25, sector 2,- în original; 2. 
prin e-mail, la adresa: office@

bucurcom.ro, în format .pdf,  având 
încorporat, atașat sau asociat logic 
semnătura electronica extinsă  a acţio-
narului solicitant, cu respectarea 
condiţiilor prevăzute de Legea 
nr.455/2001. Pentru ca propunerile de 
completare a ordinii de zi să fie consi-
derate valabile este obligatoriu ca 
acestea sa fie insotite de: i.dovada 
calităţii de acţionar- în original (extras 
de cont emis de Depozitarul Central 
ori, după caz, de către participanții 
care furnizează servicii de custodie, 
eliberate cu cel mult 48 de ore anterior 
depunerii cererii) precum și de ii.
documentația relevantă din care să 
reiasă calitatea de reprezentant legal 
al semnatarului cererii acționarului/
acționarilor solicitant/i, conform 
următoarelor reguli de identificare: a)
pentru acţionarii persoane fizice este 
necesară copia actului de identitate, 
certificată conform cu originalul (prin 
mențiunea „conform cu originalul” 
urmată de semnătura olografă). În 
cazul acţionarilor persoane fizice fără 
capacitate legală de exercițiu vor fi 
prezentate: a.copia actului de identi-
tate al persoanei fizice care are cali-
tatea de reprezentant legal; b.copia 
actului care dovedește calitatea de 
reprezentant legal, ambele certificate 
prin mentiunea „conform cu origi-
nalul”, urmată de semnătura olografă 
a reprezentantului legal; b)pentru 
acţionarii persoane juridice române: 
i.copia actului de identitate al repre-
zentantului legal, certificată conform 
cu originalul (prin mentiunea 
„conform cu originalul”, urmată de 
semnătura olografă a reprezentan-
tului legal); ii. calitatea de reprezen-
tant legal va fi verificată în Registrul 
actionarilor ținut de Depozitarul 
Central pentru data de referință. În 
cazul în care informațiile din registrul 
actionarilor ținut de Depozitarul 
Central la data de referință nu permit 
identificarea reprezentantului legal al 
acționarului persoană juridică 
română, identificarea poate fi făcută 
în baza unui certificat constatator 
eliberat de registrul comertului, în 
original sau copie conformă cu origi-
nalul, sau în baza oricărui alt docu-
ment cu rol similar, în original sau în 
copie conformă cu originalul, emis de 
către o autoritate română competentă. 
Documentele care atestă calitatea de 
reprezentant legal trebuie să fie emise 
cu cel mult 3 luni înainte de data 
publicării convocatorului adunării; c)  
pentru acţionarii persoane juridice 
străine: i.copia actului de identitate al 
reprezentantului legal, certificată 
conform cu originalul (prin menți-
unea „conform cu originalul”, urmată 
de semnătura olografă); ii.calitatea de 
reprezentant legal al persoanei juri-
dice straine va fi verificată în registrul 
actionarilor întocmit de Depozitarul 
Central pentru data de referință. În 
cazul în care informațiile din registrul 
actionarilor întocmit de Depozitarul 
Central pentru data de referință nu 
permit identificarea reprezentantului 
legal al acționarului persoană juridică 
straină, identificarea poate fi făcută în 
baza unui document cu rol similar 
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certificatului constatator emis de 
registrul comerțului, în original sau în 
copie conformă cu originalul, prin 
mențiunea „conform cu originalul” în 
limba engleză, urmată de semnătura 
olografă, emis de catre autoritatea 
competentă din statul în care acțio-
narul este înmatriculat legal, care 
atestă calitatea de reprezentant legal. 
Documentele care atestă calitatea de 
reprezentant legal trebuie să fie emise 
cu cel mult 3 luni înainte de data 
publicării convocatorului adunării; d)
pentru acţionari de tipul organismelor 
fără personalitate juridică: i.copie act 
de identitate al reprezentantului legal, 
certificată conform cu originalul (prin 
mențiunea „conform cu originalul”, 
urmată de semnătura olografă); ii.
calitatea de reprezentant legal va fi 
verificată în registrul actionarilor 
întocmit de Depozitarul Central 
pentru data de referință. În cazul în 
care informațiile din registrul actiona-
rilor intocmit de Depozitarul Central 
pentru data de referință nu permit 
identificarea reprezentantului legal al 
acționarului de tipul entitatilor fara 
personalitate juridica, această calitate 
poate fi dovedită pe baza altor docu-
mente care atesta calitatea de repre-
zentant legal, emise de autoritatea 
competenta sau orice alt document 
care atesta aceasta calitate, în confor-
mitate cu prevederile legale. În cazul 
în care documentele meționate la pct.
ii), lit.a)-d) sunt întocmite într-o limbă 
străină, alta decât limba engleză, 
acestea vor fi însoțite de o traducere în 
limba română sau în limba engelză 
realizată de un traducător autorizat. 
În situaţia în care cererea este 
semnată de un  mandatar al acționa-
rului, altul decât reprezentantul legal, 
se vor depune și următoarele docu-
mente: -actul prin care a fost 
mandatat /împuternicit în acest sens, 
în original sau copie certificata cu 
mențiunea „conform cu originalul”; 
-copia actului de identitate al manda-
tarului/împuternicitului, certificată 
conform cu originalul (prin menți-
unea „conform cu originalul”, urmată 
de semnătura olografă). Fiecare acţi-
onar are dreptul să adreseze întrebări 
privind punctele de pe ordinea de zi a 
adunării generale, pana cel tarziu la 
data de 25.04.2022, ora 9.00. Intreba-
rile vor fi transmise, in scris, prin una 
din modalitatile prevazute mai sus ( 
posta, curierat, email). Societatea are 
obligaţia de a răspunde la întrebările 
adresate de acţionari. Dreptul de a 
pune întrebări și obligaţia de a 
răspunde sunt condiţionate de posibi-
litatea de identificare a acţionarilor, 
conform regulilor de identificare 
prezentate mai sus, de buna desfășu-
rare și pregătire a adunării generale și 
de protejarea confidenţialităţii și a 
intereselor comerciale ale societăţii. 
Societatea poate formula un răspuns 
general pentru întrebările cu același 
conţinut. Se consideră că un răspuns 
este dat dacă informaţia pertinentă 
este disponibilă pe pagina de internet 
a societăţii, în format întrebare-răs-
puns. Materialele informative, formu-
larele de imputernicire speciala, 

buletinele de vot prin corespondenta, 
proiectele de hotarari ale adunarii, 
precum si Procedura privind exerci-
tarea dreptului de vot vor fi puse la 
dispozitia actionarilor cu cel putin 30 
de zile inaintea datei adunarii gene-
rale, conform art.188 alin.1 din Regu-
lamentul ASF 5/2018. Documentele 
mai sus mentionate vor fi puse la 
dispozitia actionarilor la sediul socie-
tatii din București, Str.Vișinilor, nr. 25, 
Sector 2, în fiecare zi, de luni până 
vineri, între orele 09.00-16.00, 
respectiv pot fi consultate /descărcate 
și de pe pagina de internet a societatii:  
www.bucurcom.ro, secţiunea Acţiona-
r i a t - D o c u m e n t e -  A G O A 
27/28.04.2022. Acţionarii pot solicita, 
in scris, copii ale acestor documente, 
contra unei sume de 0,1Lei/pagina. 
Exercitarea acestui drept se va face cu 
respectarea modalităților de transmi-
tere și a procedurii de identificare a 
acționarilor menționate. Acționarii 
înscriși în registrul acționarilor la data 
de referință pot participa și vota în 
cadrul Adunării generale ordinare 
direct sau pot fi reprezentați și prin 
alte persoane decât acționarii, în 
conformitate cu prevederile art.105 
alin.10-13 din Legea 24/2017, 
respectiv își pot exercita votul prin 
corespondență. Accesul acționarilor 
persoane fizice îndreptățiți să parti-
cipe la Adunare este permis prin 
simpla probă a identității acestora, 
făcută cu actul de identitate, prezentat 
în original. Acționarii persoane juri-
dice, entitățile fără persoanalitate 
juridică, precum și persoanele fizice 
fără capacitate de exercițiu participa 
la adunare prin reprezentantul legal, 
în baza documentelor atestând cali-
tatea de reprezentant legal, conform 
regulilor de identificare prezentate 
mai sus. Acționarii pot fi reprezentați 
în adunarea generală pe baza unei 
împuterniciri speciale sau generale. 
Împuternicirea specială poate fi acor-
dată oricărei persoane pentru repre-
zentare într-o singură adunare 
generală și conține instrucțiuni speci-
fice de vot din partea acționarului 
emitent, cu precizarea clară a opțiunii 
de vot pentru fiecare punct înscris pe 
ordinea de zi a adunării generale. În 
această situație, prevederile art.125 
alin.(5) din Legea nr.31/1990 nu sunt 
aplicabile. În situația discutării în 
cadrul adunării generale a acționa-
rilor, în conformitate cu prevederile 
legale, a unor puncte neincluse pe 
ordinea de zi publicată, împuternicitul 
poate vota pe marginea acestora 
conform interesului acționarului 
reprezentat. Formularul de împuterni-
cire specială va fi completat în 3 (trei) 
exemplare: unul dintre exemplare va 
fi depus la sediul societății sau 
transmis, prin poștă, curier sau elec-
tronic însoțite de semnătura electro-
nică extinsă la adresa de mail: o£ce@
bucurcom.ro, până cel mai târziu la 
data de 25.04.2022, ora 09.00, un 
exemplar va fi înmânat împuternici-
tului și al treilea exemplar va rămâne 
la acționarul reprezentat. În cazul 
acționarilor fără capacitate de exer-
cițiu, formularul de împuternicire 

specială este semnat de către repre-
zentantul legal al acestora. Identifi-
carea reprezentantului persoana fizică 
se va face în baza actului de identitate, 
iar a reprezentantului legal al 
persoanei juridice în baza documen-
tului atestând această calitate, 
conform regulilor de identificare. 
Acționarii pot acorda o împuternicire 
generală valabilă pentru o perioadă 
care nu va depăși 3 ani, permițând 
reprezentantului său a vota în toate 
aspectele aflate în dezbaterea adună-
rilor generale ale acționarilor a uneia 
sau mai multor societăți identificate în 
împuternicire, inclusiv in în ceea ce 
privește acte de dispoziție, cu condiția 
ca împuternicirea să fie acordată de 
către acționar, în calitate de client, 
unui intermediar definit conform art.2 
alin.1 pct.19 din Legea nr.24/2017, sau 
unui avocat. Împuternicirile, înainte 
de prima lor utilizare, se depun la 
societate cu 48 de ore înainte de 
adunare, în copie, cuprizând menți-
unea conformității cu originalul sub 
semnătura reprezentantului. Copii 
certificate ale împuternicirilor sunt 
reținute de societate, făcându-se 
mențiune despre aceasta în procesul 
verbal al adunării generale. Acționarii 
nu pot fi reprezentați în adunarea 
generală a acționarilor pe baza unei 
împuterniciri generale de către o 
persoană care se află într-o situație de 
conflict de interese, în conformitate cu 
prevederile art.105 alin.15  din Legea 
24/2017. Împuternicitul nu poate fi 
substituit de o altă persoană decât în 
cazul în care acest drept i-a fost 
conferit în mod expres de către acți-
onar în împuternicire. În condițiile în 
care persoana împuternicită este o 
persoană juridică, aceasta poate să își 
exercite mandatul primit prin inter-
mediul oricărei persoane ce face parte 
din organul său de administrare sau 
conducere sau dintre angajații săi. 
Prevederile prezentului alineat nu 
afectează dreptul acționarului de a 
desemna prin împuternicire unul sau 
mai mulți împuterniciți supleanți, 
care să îi asigure reprezentarea în 
adunarea generală, în conformitate cu 
reglementările emise de ASF în apli-
carea prezentelor dispoziții. Vor fi 
luate în considerare doar formularele 
de împuternicire depuse la sediul 
BUCUR SA, precum și notificările 
electronice de desemnare a reprezen-
tanţilor, primite până cel târziu 
25.04.2022, ora 09.00. Acționarii pot 
vota în cadrul Adunării și prin cores-
pondență. Buletinele de vot comple-
tate, semnate și după caz, ștampilate 
pot fi transmise la sediul Bucur SA 
prin una din metodele specificate in 
cadrul prezentului convocator, 
respectiv: 1.prin poștă sau curierat, 
transmise în plic care va avea menţi-
unea „vot prin corespondenţă AGOA 
27/28.04.2022” la adresa BUCUR SA 
din București, Str.Vișinilor, nr.25, 
sector 2; 2.prin e-mail, ca mijloc elec-
tronic, la adresa o£ce@bucurcom.ro, 
în format .pdf  având încorporat, 
atașat sau asociat logic semnătura 
electronica extinsă  a acţionarului 
solicitant, cu respectarea condiţiilor 

prevăzute de Legea nr.455/2001. Bule-
tinele de vot vor fi însoțite de docu-
mente care să permită identificarea 
acționarilor și a reprezentanților legali 
ai acestora cu respectarea regulilor de 
identificare specificate in cadrul 
prezentului convocator. Vor fi luate in 
considerare doar buletinele de vot prin 
corespondenta primite pana la data de 
25.04.2022, ora 9.00. În situaţia în care 
acţionarul care și-a exprimat votul 
prin corespondenţă participă personal 
sau prin reprezentant la adunarea 
generală, votul prin corespondenţă 
exprimat pentru acea adunare gene-
rală este anulat și va fi luat în conside-
rare doar votul exprimat personal sau 
prin reprezentant. Dacă persoana care 
reprezintă acţionarul prin participare 
personală la adunarea generală este 
alta decât cea care a semnat olograf/
electronic buletinul de vot prin cores-
pondenţă, atunci, pentru valabilitatea 
votului său, aceasta trebuie să 
prezintă la adunare o revocare scrisă a 
votului prin corespondenţă. Revo-
carea trebuie să fie semnată de acţi-
onar sau de reprezentantul care a 
semnat buletinul de vot prin corespon-
denţă. Acest lucru nu este necesar 
dacă acţionarul sau reprezentantul 
legal al acestuia este prezent la 
adunarea generală.

LICITAŢII
Compania Naţională “Imprimeria 

Naţională” -S.A. cu sediul în Bucu-
rești, b-dul Iuliu Maniu nr. 244 D, 
sector 6, scoate la vânzare prin licitaţie 
cu depunere de ofertă în plic închis, 
doua transformatoare de putere TP1 
si TP2 de 1.000 KVA, cu racire pe ulei, 
fabricate la Filiasi-Romania, an fabri-
catie 1981. Pretul de pornire este de 
2600 euro/buc., fara TVA. Oferta se va 
depune până la data de 31.03.2022  
ora 1600 prin poștă sau direct la regis-
tratura- punct de lucru din b-dul Iuliu 
Maniu nr. 224, sector 6. Deschiderea 
ofertelor va avea loc în data de 
01.04.2022 orele 930 la sediul C.N. 
“Imprimeria Naţională” - S.A. Docu-
mentaţia de atribuire se poate obţine 
de la sediul companiei, începând cu 
data de  28.03.2022 intre orele 8.00-
16.00, sub condiţia prezentării 
B.I./C.I.(original și copie) și a unei 
împuterniciri acordate de către repre-
zentantul legal în acest scop. Infor-
maţii suplimentare se pot obtine prin 
telefon 021/434.88.05- 09, persoana 
contact dl. Catalin Nicolescu.

Cabinet Individual de Insolvență 
Grigorian Andreea-Gina, lichidator 
judiciar al Rez Development Iasi SRL 
cu sediul în Sat Valea Lupului, Com. 
Valea Lupului, str. Ion Creangă, nr.30, 
et. 3, ap. 16, jud. Iași, J22/3120/2017, 
CUI 38315022, notifică deschiderea 
procedurii simplificate a insolvenței 
societății Rez Development Iasi SRL 
conform Sent ințe i  c iv i le  nr. 
86/16.02.2022 a Tribunalului Iași în 
dosar nr. 6678/99/2021 (295/2021). 
Debitoarea are obligaţia ca în termen 
de 10 zile de la deschiderea procedurii 
să depună la dosarul cauzei documen-
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tele prevăzute la art. 67 din Legea nr. 
85/2014. Termenul limită pentru 
depunerea cererilor de creanţe este 
01.04.2022. Termenul limită pentru 
verificarea creanțelor, întocmirea și 
publicarea tabelului preliminar al 
creanțelor este 11.04.2022. Termenul 
pentru depunerea contestațiilor la 
tabelul preliminar este de 7 zile de la 
publicarea acestuia in BPI.Termenul 
pentru publicarea tabelului definitiv al 
creanțelor este 06.05.2022.Termenul 
pentru continuarea procedurii este 
25.05.2022. Se notifică faptul că 
Adunarea Creditorilor va avea loc la 
sediul lichidatorului judiciar în șos. 
Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 4, 
complex Exclusiv, bloc A5, demisol, 
spațiul nr. 2-3, jud. Iași în data de 
18.04.2022, ora 10.00, având ca ordine 
de zi: 1. Alegerea comitetului credito-
rilor și desemnarea președintelui 
acestuia; 2. Confirmarea lichidato-
rului judiciar și stabilirea renumerației 
acestuia. Se notifică asociații societății 
debitoare cu privire la faptul că 
Adunarea Asociaților va avea loc la 
sediul lichidatorului judiciar în data 
28.03.2022, ora 12:00 în vederea 
desemnării administratorului special.

Insolvein SPRL, cu sediul în Timi-
șoara, str.Simion Bărnuţiu, nr.71, ap.1, 
În calitate de lichidator judiciar al 
Beton Construct Area SRL, CUI: 
32869886, organizează licitație publică 
cu strigare în fiecare zi de vineri a 
fiecărei săptămâni, începând cu data 
de 31.03.2022, ora 13.00, la sediul lichi-
datorului judiciar, pentru vânzarea 
bunurilor mobile după cum urmează: 
-Fiat 500- an 2015- 35.100Lei +TVA. 
Cei interesați să participe la licitaţia 
publică cu strigare vor depune ofertele 
de cumpărare, la sediul lichidatorului 
judiciar indicat mai sus. Prețul integral 
al bunurilor se va achita în termen de 
maxim 2 zile de la data vânzării. Toți 
cei care pretind vreun drept asupra 
bunurilor mobile licitate să anunţe 
lichidatorul judiciar, înainte de data 
stabilită pentru licitație (31.03.2022) 
sub sancțiunea de a nu mai fi ţinuţi in 
seama după această dată. Alte infor-
maţii le puteţi afla de la lichidatorul 
judiciar, la tel.0770.224.401.

Anunț privind organizarea licitației 
publice în vederea închirierii prin lici-
tatie publica a imobilului inscris in 
C.F.nr. 309700 Simand nr. Top 309700 
în suprafață de 23 mp. Autoritate 
contractantă: Comuna Șimand, CUI: 
3519356, Com. Simand, strada Princi-
pala, nr. 1119, judet Arad, telefon: 
0257/373118, fax: 0257/373267, 
persoana de contact- Untaru Delia 
Lavinia-Comp. Achizitii Publice. 
Organizatorul procedurii: Comuna 
Șimand. Obiectivul: închirierea imobi-
lului constructie inscris in C.F. 
nr.309700 Simand cu nr. top  309700, 
Simand, identificat astfel: - C.F. 
nr.309700 Simand cu nr. top 309700 
Simand in suprafata de 23 mp. Docu-
mentele de licitație: se obtin de la 
Compartimentul Achiziții Publice, 
persoana de contact Untaru Delia-La-
vinia, documentele licitatiei se pun la 

dispozitia solicitantilor contra cost, 
pretul fiind de 50 lei; taxa de partici-
pare la licitatie este de 100 lei. Data - 
limită pentru depunerea ofertelor: 
06.04.2022  ora 12,00 la Biroul Regis-
tratura al autorității contractante, str. 
Principală, nr.1119, comuna Simand. 
Data desfășurării licitației publice: 
11.04.2022 ora 10,00 la sediul autori-
tății contractante, str. Principală, 
nr.1119, comuna Simand. Garanție de 
participare: Modul de constituire al 
acesteia este prezentat în documentele 
licitației publice. Licitatia se va desfa-
sura dupa metoda licitatie publica 
deschisa.In cazul in care la data si ora 
anuntata pentru desfasurarea licita-
tiei, nu se califica un numar minim de 
doi ofertanti, licitatia se amana cu 10 
zile si se va repeta in aceste conditii, 
inca de doua ori dupa care  se poate 
trece la negociere directa si adjudeca 
cu un singur ofertant.

Ministerul Apărării Naţionale, prin 
U.M. 02052 Mamaia-Sat, cu sediul în 
strada M-5, nr. 12, localitatea Năvodari, 
județ/sector Constanța, telefon 
0241/831112, fax  0241/831112, cod 
fiscal 4515190, e-mail um02052@navy.
ro, cont trezorerie RO93TREZ 
2315005XXX020002, deschis la Trezo-
reria Constanța, legal reprezentată de 
de domnul cdor. ing. VLAD Valentin - 
Cătălin, comandantul Unităţii Militare 
02052 Mamaia-Sat și pcc BĂRBU-
LESCU Daniela, contabil șef, organi-
zează licitaţie publică în vederea 
închirierii imobilului situat în Port 
Midia- Năvodari, jud. Constanța, 
compus din teren în suprafață de 14.239 
mp, clădiri și cheu. Licitaţia are loc în 
ziua de 13.04.2022 ora 11.00 la sediul 
U.M. 02052 Mamaia-Sat, din strada 
M-5, nr. 12, localitatea Năvodari, județ/
sector Constanța. În caz de neadjude-
care, licitaţia se repetă în ziua de 
16.05.2022 ora 11.00, la aceeași adresă. 
Condiţiile privind participarea și adju-
decarea sunt cuprinse în caietul de 
sarcini, care se achiziţionează de la 
sediul U.M. 02052 pe baza unei solici-
tări scrise, începând cu ziua de 
23.03.2022, contra sumei de 30(treizeci) 
lei, care se depune la casieria unităţii 
militare. Ofertele împreună cu celelalte 
documente se depun la registratura 
unităţii militare, până la data de 
12.04.2022,  ora 14.00, indicate în 
anunţul publicitar, în într-un singur 
exemplar, redactate în limba română. 
Garanţia de participare se exprimă în 
lei și se constituie prin scrisoare de 
garanţie bancară, care se prezintă în 
original, prin virament bancar sau prin 
depunerea în numerar la casieria 
unităţii militare, până la data și ora 
depunerii ofertei. Informaţii suplimen-
tare se obţin la sediul unităţii militare 
sau la telefon 0241/760.497, int. 146 sau 
130, persoană de contact Orhean 
Vlad-Alexandru, Serviciul Logistic. Căi 
de atac: la instanța competentă, potrivit 
prevederilor legislației privind conten-
ciosul administrativ. Anunțul a fost 
publicat în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a VI-a, nr. 56 din 
22.03.2022.     

1.Informații generale privind auto-
ritatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Comunei Vasilați, cu sediul 
în comuna Vasilați, satul Vasilați, Str.
Gării nr.45, județul Călărași, telefon 
0242/532.532, fax 0242/532.555, 
e-mail: primariavasilati@yahoo.com, 
cod fiscal 3796918. 2.Informații gene-
rale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea 
și identificarea bunului care urmează 
să fie închiriat: teren arabil aferent 
izlazului în satul Vasilați în suprafață 
totală de 166,6492ha, conform caie-
tului de sarcini, ce aparține dome-
niului privat al Comunei Vasilați, 
conform Hotărârii Consiliului Local 
Va s i l a ț i  n r. 1 2 / 1 7 . 0 3 . 2 0 2 2  ș i 
O.U.G.nr.57/03.07.2019, privind 
Codul Administrativ. 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 documenta-
ției de atribuire: la cerere la sediul 
Primăriei Comunei Vasilați. 3.2.Denu-
mirea și datele de contact ale servi-
ciului/compartimentului din cadrul 
instituției de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atri-
buire: Secretariatul Primăriei 
Comunei Vasilați, cu sediul în comuna 
Vasilați, satul Vasilați, Str.Gării nr.45, 
județul Călărași. 3.3.Costul și condi-
țiile de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind 
Codul administrativ: 100Lei, care se 
va achita numerar la Casieria unității. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificarilor: 05.04.2022, ora 15.00. 
4.Informații  privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor: 13.04.2022, ora 15.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Vasilați, cu sediul 
în comuna Vasilați, satul Vasilați, Str.
Gării  nr.45, județul Călărași. 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: se 
depune într-un singur exemplar, în 
două plicuri sigilate -unul exterior și 
unul interior. 5.Data și locul la care se 
va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 14.04.2022, ora 
10.00, la sediul Primăriei Comunei 
Vasilați, comuna Vasilați, satul Vasi-
lați, Str.Gării nr.45, județul Călărași. 
6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Tribunalul Călă-
rași, municipiul Călărași, Str.Bucu-
rești nr.106, județul Călărași, telefon/
fax 0242/315.736, e-mail: trcl.reg@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului 
de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 22.03.2022.

1.Informații generale privind 
autoritatea contractantă, în special 
denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoană 

de contact: Primăria Comunei Baru, 
cu sediul în comuna Baru, Str.Prof.
Dr.Șt.Gârbea nr.222, județul Hune-
doara, telefon 0254/778.003, fax 
0254/778.398, e-mail: primariabaru@
yahoo.com, cod fiscal 4521427. 2.
Informații generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: 
imobilul construcție înscris în C.F. nr. 
61744 Baru, având nr.cadastral/
topografic 61744-C1, în suprafață de 
85mp, categoria de folosință 
construcții industriale și edilitare, 
situat în intravilanul satului Baru, 
aparține domeniului public al 
C o m u n e i  B a r u ,  c o n f o r m 
H . C . L . n r. 2 5 / 2 4 . 0 2 . 2 0 2 2  ș i 
O.U.G.nr.57/03.07.2019 art.332-333. 
3. Informații privind documentația 
de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modali-
tățile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la cerere, 
de la sediul instituției din secretariat. 
3.2.Denumirea și datele de contact 
ale serviciului/compartimentului din 
cadrul instituției de la care se poate 
obține un exemplar din documen-
tația de atribuire: Secretariat, 
Primăria Comunei Baru, comuna 
Baru, Str.Prof.Dr.Șt.Gârbea nr.222, 
județul Hunedoara. 3.3.Costul și 
condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor O.U.G.nr. 
57/2019 privind Codul administrativ: 
gratuit. 3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificarilor: 05.04.2022, ora 
14.00. 4.Informații privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor: 13.04.2022, ora 10.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Primăria Comunei Baru, 
comuna Baru, str.Prof.Dr.Șt.Gârbea 
nr.222 ,  județu l  Hunedoara . 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: se 
depun într-un singur exemplar, în 
două plicuri sigilate: unul exterior și 
unul interior. 5.Data și locul la care 
se va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor 13.04.2022, ora 
11.00, Primăria Comunei Baru, 
comuna Baru, str.Prof.Dr.Șt.Gârbea 
nr.222, județul Hunedoara. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon și/
sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Hune-
doara, Deva, Str.Calea Zarandului 
nr.73, județul Hunedoara, cod poștal 
330005, telefon 0254/211.574, fax 
0254/216.333, e-mail: tribunalul.
hunedoara@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunțului de licitație către insti-
tuțiile abilitate, în vederea publicării 
22.03.2022.         

1.Informații generale privind auto-
ritatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de 
contact: Primăria Comunei Coteana, 
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comuna Coteana, Str.DC92 nr.119, 
județul Olt, telefon/fax 0249/419.308, 
e-mail: primariacoteana@yahoo.com, 
cod fiscal 5139701. 2.Informații gene-
rale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea 
și identificarea bunului care urmează 
să fie închiriat: Spațiu cu destinație 
de Cabinet Veterinar, în suprafață de 
104mp, situat în Clădire Administra-
tivă, comuna Coteana, Str.DJ546 
nr.134, ce aparține domeniului public 
al Comunei Coteana, conform 
H.C.L.nr.11/11.02.2022 și temeiului 
legal: O.U.G.nr.57/03.07.2019, 
art.332-333. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: se regă-
sesc în caietul de sarcini. 3.1. Modali-
tatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ției de atribuire: la cerere, de la sediul 
instituției, Compartimentul Relații cu 
publicul. 3.2.Denumirea și datele de 
contact ale serviciului/compartimen-
tului din cadrul instituției de la care 
se poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: Comparti-
mentul Relații cu publicul din cadrul 
Primăriei Comunei Coteana, comuna 
Coteana, Str.DC92 nr.119, județul 
Olt. 3.3.Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor 
O.U.G.nr.57/2019, privind Codul 
administrativ: 50Lei/exemplar, se 
achită numerar la Casieria Primăriei 
Comunei Coteana. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
05/04/2022, ora 14.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 13/04/2022, ora 
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei 
Coteana, comuna Coteana, Compar-
timentul Relații cu publicul, Str.
D C 9 2  n r. 1 1 9 ,  j u d e ț u l  O l t . 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: Se 
depun într-un singur exemplar, în 
două plicuri sigilate: unul exterior și 
unul interior. 5.Data și locul la care se 
va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 13/04/2022, 
ora 12.00, Primăria Comunei 
Coteana, comuna Coteana, Str.DC92 
nr.119, județul Olt. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/sau 
adresa de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute 
și termenele pentru sesizarea 
instanței: Secția de Contencios Admi-
nistrativ a Tribunalului Olt, Slatina, 
Str.Mânăstirii nr.2, județul Olt, 
t e l e f o n  0 2 4 9 / 4 1 4 . 9 8 9 ,  f a x 
0249/437.370, e-mail: tribunalul-olt@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului 
de licitație către instituțiile abilitate, 
în vederea publicării: 22/03/2022.

UAT Comuna Grumăzești, judeţ 
Neamț, CUI: 2614198, organizează 
licitație publică privind închirierea 
unui teren arabil identificat cu sola 
29, parcela 328 al comunei Grumă-
zești, în suprafaţă de 18.000mp, 
situat în teritoriul administrativ 
Grumăzești, punct „Vâlcică”, aparți-
nând domeniului privat al Comunei 

Grumăzești, în data de 14.04.2022, 
ora 09.00. Relaţii la sediul UAT 
Comuna Grumăzești, judeţ Neamţ, 
t e l e fon :  0233 /786 .059 ,  fax : 
0233/786.364, e-mail: primariagru-
mazestineamt@yahoo.com

UAT Comuna Grumăzești, judeţ 
Neamț, CUI: 2614198, organizează 
licitație publică privind închirierea 
unui teren identificat cu numărul 
cadastral 51699, înscris în cartea 
funciară nr.51699 a Comunei Grumă-
zești, în suprafață de 18.000mp teren 
arabil, situat în intravilanul satului 
Netezi, comuna Grumăzești, punct 
„La Vornicu”, aparținând domeniului 
privat al Comunei Grumăzești, în 
data de 14.04.2022, ora 11.00. Relaţii 
la sediul UAT Comuna Grumăzești, 
judeţ Neamţ, telefon: 0233/786.059, 
fax: 0233/786.364, e-mail: primaria-
grumazestineamt@yahoo.com

UAT Comuna Grumăzești, judeţ 
Neamț, CUI: 2614198, organizează 
licitație publică privind închirierea 
unui teren identificat cu numărul 
cadastral 51687, înscris în cartea 
funciară nr.51687 a Comunei Grumă-
zești, în suprafață de 3.310mp teren 
arabil, situat în intravilanul satului 
Netezi, comuna Grumăzești, aparți-
nând domeniului privat al Comunei 
Grumăzești, în data de 14.04.2022, ora 
13.00. Relaţii la sediul UAT Comuna 
Grumăzești, judeţ Neamţ, telefon: 
0233/786.059, fax: 0233/786.364, 
e-mail: primariagrumazestineamt@
yahoo.com

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 Orașului Ștei, orașul Ștei, 
Str.Poet Andrei Mureșeanu nr.4B, 
județul Bihor, telefon 0259/332.337, 
fax 0259/332.348, e-mail: primariaora-
suluistei@gmail.com, cod fiscal 
4539114. 2.Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în special 
descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: 2 loturi de 
teren după cum urmează: teren intra-
vilian -lotul 1 situat în Orașul Ștei, Str.
Crișului nr.17A, identificat prin 
număr cadastral 51322, în suprafață 
de 470mp, înscris în CF51322 Ștei; 
teren intravilian -lotul 2 situat în 
Orașul Ștei, Str.Crișului nr.17A, iden-
tificat prin număr cadastral 51324, în 
suprafață de 550mp, înscris în 
CF51324 Ștei, aparținând domeniului 
privat al Orașului Ștei, conform 
H.C.L.nr.63/17.03.2022 și temeiului 
legal O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Infor-
mații privind documentația de atri-
buire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ției de atribuire: prin solicitarea scrisă, 
de la sediul Primăriei Orașului Ștei. 
3.2.Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atri-

buire: Secretariatul Primăriei Orașului 
Ștei, orașul Ștei, Str.Poet Andrei 
Mureșeanu nr.4B, județul Bihor. 
3.3.Costul și condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul: 120Lei care se pot achita 
numerar la Casieria insituției sau în 
contul concedentului: RO55TREZ 
0785006XXX001216, deschis la Trezo-
reria Municipiului Beiuș, cod fiscal al 
concedentului: 4539114. 3.4. Data-li-
mită pentru solicitarea clarificărilor: 
05.04.2022, ora 15.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 13.04.2022, ora 
16.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Registratura Primă-
riei Orașului Ștei, Str.Poet Andrei 
Mureșeanu nr.4B, județul Bihor. 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exem-
plar original și 2 exemplare copii. 
5.Data și locul la care se va desfășura 
sedinţa publică de deschidere a ofer-
telor: 14.04.2022, ora 14.00, Primăria 
Orașului Ștei, Str. Poet Andrei Mure-
șeanu nr.4B, județul Bihor, Sala de 
ședințe, etaj 1. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa 
de e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanţei: Secția 
de Contencios Administrativ a Tribu-
nalului Bihor, Oradea, Parcul Traian 
nr.10,  județul  Bihor,  te lefon 
0259/414.896, fax 0359/432.750, 
e-mail: tr-bihor-reg@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 22.03.2022.

1.Informații generale privind auto-
ritatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Orașului Ștei, orașul Ștei, 
Str.Poet Andrei Mureșeanu nr.4B, 
județul Bihor, telefon 0259/332.337, 
fax 0259/332.348, e-mail: primariao-
rasuluistei@gmail.com, cod fiscal 
4539114. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identi-
ficarea bunului care urmează să fie 
vândut: bunuri imobile aparținând 
domeniului privat a Orașului Ștei, 
identificate astfel: teren intravilan 
situat în Orașul Ștei, Str.Indepen-
denței nr.29, identificat prin număr 
cadastral 50353, în suprafață de de 
461mp, înscris în CF50353 Ștei, 
conform H.C.L.nr.68/17.03.2022 și 
t e m e i u l u i  l e g a l  O . U . G . n r. 
57/03.07.2019; teren intravilan situat 
în Orașul Ștei, Str.Crișului, identificat 
prin număr cadastral 51273, în supra-
față de 101mp, înscris în CF51237 
Ștei, conform H.C.L. nr. 66/17.03.2022 
ș i  temeiului  legal  O.U.G.nr. 
57/03.07.2019; hală piață cu copertină 
și teren aferent situată în Orașul Ștei, 
Str.Poet Andrei Mureșanu, identificat 
prin număr cadastral 51247, în supra-
față de 550mp -teren și 51247-C1 -în 
suprafață de 448mp -suprafață 
construcție, înscris în CF51247 Ștei, 
H.C.L.nr.67/17.03.2022 și temeiului 
legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019; teren 

intravilan situat în Orașul Ștei, Str.
Trandafirilor, identificat prin număr 
cadastral 51290, în suprafață de 
48mp, înscris în CF51290 Ștei, H.C.L. 
nr.69/17.03.2022 și temeiului legal 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019; teren intra-
vilan situat în Orașul Ștei, Str.Tranda-
firilor, identificat prin număr 
cadastral 50271, în suprafață de 
55mp, înscris în CF50271 Ștei, 
H.C.L.nr. 65/17.03.2022 și temeiului 
legal O.U.G.nr. 57/03.07.2019; teren 
intravilan situat în Orașul Ștei, Str.
Independenței, identificat prin număr 
cadastral 50678, în suprafață de 
712mp, înscris în CF50678 Ștei, 
H.C.L.nr. 70/17.03.2022 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 modalită-
țile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: Compar-
timenul Urbanism, Amenajarea Teri-
toriului, Cadastru și Protecția 
Mediului sau se poate consulta pe 
site-ul: www.primariastei.ro, secți-
unea -Serviciul Arhitectului Șef. 
3.2.Denumirea și datele de contact ale 
serviciului/compartimentului din 
cadrul vânzătorului, de la care pot 
obține un exemplar din documentația 
de atribuire: Compartimenul Urba-
nism, Amenajarea Teritoriului, 
Cadastru și Protecția Mediului din 
cadrul Primăriei Orașului Ștei, Str.
Poet Andrei Mureșeanu nr. 4B, 
județul Bihor. 3.3.Costul și condițiile 
de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ: gratuit. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 05.04.2022, ora 10.00. 
4.Informații privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
13.04.2022, ora 16.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Primăria 
Orașului Ștei, Str.Poet Andrei Mure-
șeanu nr.4B, județul Bihor, Secreta-
riat, etaj 1. 4.3.Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă oferta: într-un 
singur exemplar, într-un plic sigilat. 
5.Data și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofer-
telor: 14.04.2022, ora 12.00, Primăria 
Orașului Ștei, Str.Poet Andrei Mure-
șeanu nr.4B, județul Bihor, Sala de 
ședințe, etaj 1. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: 
Secția de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Bihor, Oradea, Parcul 
Traian nr.10, județul Bihor, telefon 
0259/414.896, fax 0359/432.750, 
e-mail: tr-bihor-reg@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 22.03.2022.

PIERDERI
Pierdut ecuson taxi București cu 

numărul 1633 pe numele Deliu Ene. Îl 
declar nul.


