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OFERTE SERVICIU
l SC Paperland din Bistrita angajeaza 2 operatori utilaje.
informatii la telefon 0263228179.
l Sc Halis Kamer Srl din Arad angajeaza manipulant marfuri
pentru depozit Legume-Fructe. Cunostiinte limba turca si
engleza constituie avantaj. Asteptam CV-urile pe adresa
mengrup@yahoo.com pana la data de 25.04.2021
l Academia Romana - Filiala Iasi, Institutul de Matematica
“Octav Mayer”, organizeaza în data de 25 mai 2021, ora 11:00,
concurs pentru ocuparea postului vacant de cercetator stiintific
gradul II, ½ norma, in domeniul Matematica, specializarea
Ecuații cu derivate parțiale, Teoria controlului. Concursul se va
desfasura conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului
de cercetare - dezvoltare. Dosarul de concurs se depune, in
termen de 30 de zile de la data publicarii anuntului, la
Academia Romana Filiala Iasi, Bd. Carol I, nr. 8-Biroul
Resurse Umane, Salarizare etaj II. Informatii suplimentare se
pot obtine de la secretariatul institutului si/sau de la Biroul
Resurse Umane, Salarizare, tel. 0332-101115.
l Secţia de Filologie şi Literatură din cadrul Academiei
Române organizează în condiţiile legii 752/2001, 319/2003 şi
regulamentului propriu, concurs pentru ocuparea postului de
director la: Institutul de Studii Banatice Titu Maiorescu Timișoara. Înscrierile se vor face la Registratura Academiei
Române, București, calea Victoriei, nr.125. Concursul va avea
loc în perioada 23-30 iunie a.c.la sediul Academiei Române.
Detalii pe site www.acad.ro și tel.021/650.40.10.
l Școala Gimnazială Nr.1 Străoane, cu sediul în comuna
Străoane, Str.Văleni, nr.2, judeţul Vrancea, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: șofer de
microbuz școlar -M, conform H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul
se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 19.05.2021, ora
09:00; -Proba interviu în data de 21.05.2021, ora 10:00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii: medii; -vechime în specialitate:
minim 1 an; -permis categoria D obținut de minim de 3 ani;
-atestat de transport persoane eliberat de ARR. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la sediul Școlii Gimnaziale Nr.1
Străoane. Relaţii suplimentare la sediul: Școlii Gimnaziale Nr.1
Străoane, persoană de contact: Panaite Paul, telefon
0237/674.802.
l In conformitate cu:prevederile HG nr.286/2011, Oficiul de
Stat pentru Inventii si Marci organizeaza:in 20.05.2021, concurs:pentru ocuparea a:3.posturi contractual vacante de executie
pe perioada nedeterminata, de examinator de stat de specialitate in cadrul:Serviciului Examinare Fond Mecanica-Directia
Brevete de Inventie si Informatii Tehnologice. Conditii de studii
si vechime:studii universitare de licenta sau studii superioare de
lunga durata la o institutie de invatamant superior recunoscuta
de Ministerul Educatiei, in oricare din urmatoarele domenii:IMST/TCM/Masini si sisteme de productie/Masini si sisteme
hidraulice si pneumatice/Mecatronica/Energetica/Vehicule
rutiere/Constructii;cunoasterea cel putin a unei limbi straine de
circulatie internationala (obligatorie engleza-nivel avansat);cunostinte operare calculator;abilitati de analiza si sinteza a
solutiilor tehnice, exprimare clara si la obiect. Concursul va
avea loc la:sediul.OSIM si va consta in:3.etape:selectia dosarelor
de inscriere;proba scrisa se va sustine pe:20.05.2021;interviul se
va sustine pe:26.05.2021. Dosarele de concurs se depun in
perioada:26.04.2021-11.05.2021, la sediul.OSIM, str. Ion Ghica
nr.5, Sector 3-Bucuresti, Compartiment Resurse Umane si vor
contine documentele prevazute de art.6 din:HG.nr.286/2011.
Bibliografia si relatii suplimentare la tel.0213060800 int.325 sau
la sediul.OSIM.
l Primăria comunei Cernica, județul Ilfov organizează concurs
de recrutare pentru ocuparea a 2 (două) funcții contractuale de
execuție vacante de conducător auto (şofer). Concursul se
organizează la sediul Primăriei comunei Cernica, județul Ilfov,
în data de 20 mai 2021, la ora 11.00- proba scrisă. Dosarele de

înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la
sediul Primăriei comunei Cernica, județ Ilfov. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile de participare la
concurs şi bibliografia se afişează la sediul Primăriei comunei
Cernica, județ Ilfov. Cerințe: 1.Pentru ocuparea primului post
de conducător auto/şofer: studii minime generale, vechimea în
specialitatea studiilor necesare ocupării postului pentru care se
organizează concursul: 1 an, permis conducere categoriile B şi
C, atestat transport marfă; 2. Pentru ocuparea celui de-al doilea
post de conducător auto/ şofer: studii minime generale,
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului
pentru care se organizează concursul: 1 an, permis conducere
categoriile B şi Tr; Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul
Primăriei comunei Cernica, judeţ Ilfov din strada Traian nr.10,
email: primaria_cernica@yahoo.com, telefon (021)369.51.55persoană contact Simion Claudia- Şef birou.

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

CITAȚII
l Numitul Nicu Daniel, cu ultimul domiciliu în Segarcea,
județul Dolj, este chemat la Judecătoria Craiova, pe 10 mai
2021, ora 11:00, în dosar nr.15153/215/2020, având ca obiect
divorţ cu minori, reclamanta Nicu Daniela.
l Se citează la Judecătoria Rupea numitul Stanciu Gheorghe
id.George pentru data de 13.05.2021, ora 11. 00 în dosar
nr.2044/293/2020, având ca obiect cerere declarare judecătorească a morții.
l Numita Istrate Florentina-Andreea, cu domiciliul în Com.
Fundeni, Sat Fundeni, Jud.Călărași, este citată la Judecătoria
Oltenița, Complet C9, în 03.06.2021, ora 09.00, în calitate de
debitor în dosar nr.4903/269/2020, având ca obiect „ordonanță
de plată”.
l Palfi Dan Anikves, Kemvi Ida, Bavla Ida, toți cu domiciliul
necunoscut, sunt citați pe data de 22.06.2021 la Judecătoria
Turda, în dos. 455/328/2015, în calitate de pârâți.
l Cupu Elena este pârâtă în dosarul 464/190/2019 al Judecătoriei Bistrița, având obiect terenul din Viile Tecii, înscris în CF
534 Viile Tecii, cu termen de judecată 12.05.2021.
l Se citeaza in fata judecatoriei Arad in dosarul nr.
10990/55/2019 in data de 11.05.2021 ora 08:45 paratele Don
Etelca si Biserica Ionela Dana in proces cu reclamanta
Bulboaca Sidonia avand ca obiect rectificare CF.
l Numitul Răduţoiu Adrian Ion, cu ultimul domiciliu
cunoscut în localitatea Tg-Jiu, Localitatea Drăgoeni, nr.63,
județul Gorj, este citat la Judecătoria Tg-Jiu pe data de Joi,
13.05.2021, ora 09.00, completul C21, sala 5, în calitate de
Intervenient Moştenitor Al Intervenientei Răduţoiu Maria în
dosarul civ. nr.806/318/2016*, în procesul de revendicare şi
grăniţuire cu reclamanţii Luben Petre, Luben Gheorghe, Luben
P Petre.
l Judecătoria Timişoara, P-ța Ţepeş Vodă, nr.2, Sala 331,
Dosar Nr.33346/325/2020. Citaţie emisă la 20.03.2021. Bisi
Daniel Moise, cu ultimul domiciliu în Timişoara, este chemat în
această instanţă, camera Sala 331, în ziua de 12.05.2021,
Completul C6C, ora 09.00, în calitate de Intimat, în proces cu
Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara în calitate de Petent,
înlocuire amendă cu muncă în folosul comunităţii.
l Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Gherla, sub nr.
2095/235/2020, reclamantul posesor Loşonţi Gavrilă solicită
instanţei să constate că antecesorii săi, defuncţii Loşonţi Gavril
şi Loşonţi Maria au dobândit, prin uzucapiune, în temeiul
Decretului Lege nr.115/1938, prin posesie neîntreruptă de peste
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20 de ani de la moartea titularului dreptului de proprietate Ban
Francisc (Ban Gavril), dreptul de proprietate asupra terenului
situat în intravilanul localităţii Bonţida, comuna Bonţida, jud.
Cluj, teren în suprafață de 1.300mp, parte din imobilul situat în
intravilanul localităţii Bonţida, comuna Bonţida, jud.Cluj, în
suprafaţă totală de 1.439mp, înscris în CF 51819, nr. Top
783/1/11 Bonţida. Cei interesaţi sunt invitaţi să formuleze
opoziţie, în caz contrar, se va trece la judecarea cererii în termen
de o lună de la emiterea celei din urmă publicaţii.
l Numitii Ciurcui Francisc si Marginean Alexandru, ambii cu
domiciliul necunoscut sunt citati la Judecatoria Turda la data
de 11.05.2021, ora- 10:00, in calitate de parati in dosar
nr.7634/328/2020.
l Numitele Kasztl Roza, Kasztl Margit, sunt chemate la Judecătoria Sighetu Marmației, în data de 08.06.2021, în calitate de
pârâte în dosar nr. 2622/307/2020, având ca obiect uzucapiune.
l DOSAR.Nr.529/305/2021. Prin prezenta somație se aduce la
cunoștința celor interesați faptul că:petentul Bunescu Florian,
domiciliat în Brașov, str.Colinei, nr.3, bl.C1, ap.7, jud.Brașov
solicită dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune,
conform prevederilor art.28,alin.1 din:Decretul-Lege
nr.115/1938, asupra imobilului situat în:com.Ilieni nr.376, jud.
Covasna, înscris în CF.nr.27944-Ilieni (nr.CF.vechi.2143), nr.
top.385,386, în suprafață de 1959mp, având ca proprietari
tabulari pe numiții Gyorke Janos, Magyar Rozalia, născută
Petruk, în cote de câte 1/5 parte și petentul Bunescu Florian în
cotă de 3/5 parte. Toți cei interesați pot face opoziție în termen
de o lună de la afișare la Judecătoria Sf.Gheorghe, str.Kriza
Janos, nr.2, jud.Covasna.
l Se aduce la cunoștința publică faptul că:pe rolul Judecătoriei
Târgu Secuiesc este înregistrat dosarul civil.nr.357/322/2021,
privind pe petenții:Veress Barna Și Veress Livia, domiciliați
în:comuna Mereni, nr.163/A-județul Covasna, având ca obiect
dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune de către
petenții:Veress Barna Și Veress Livia, asupra lotului.1 din
imobilul situat în:comuna Mereni nr.163, județul Covasna,
înscris în:CF.nr.23415-Mereni, nr.top.14 cu suprafața
de:1440mp, proprietară tabulară fiind Ilies Berta, decedată
la:16.11.1964 și asupra lotului 2 din imobilul înscris în:CF.
nr.26285-Mereni, nr.top.23 cu suprafața de 477mp, proprietara
tabulară fiind Demeter Agneta, decedată la 05.02.1967.
Prezenta somația va fi afișată termen de 1 lună la sediul
instanței și la:sediul Primăriei comunei Mereni, perioadă în
care toți cei interesați au posibilitatea de a formula opoziție, în
caz contrar se va trece la judecarea cererii.

DIVERSE
l Muresan Marin, Deac Vasile, Deac Anuta, Muresan Monica
Maria, Nechita Voichita, cu domiciliul in municipiul Baia Mare,
str. Miron Costin, nr. 16 A, jud. Maramures, titulari ai planului:
Elaborare PUZ – Introducere teren in intravilan, parcelare si
construire locuinte individuale, in municipiul Baia Mare, str.
Vrancei, f.nr. judetul Maramures, anunta publicul interesat
asupra parcurgerii etapei de incadrare, in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 20.04.2021, urmand ca
planul proiectului propus sa fie supus procedurii de adoptare
fara aviz de mediu. Observatiile si comentariile publicului interesat privind decizia etapei de incadrare se trimit in scris la
Agentia pentru Protectia Mediului Maramures, municipiul Baia
Mare, str. Iza, nr. 14, cod 430073, tel 0262/276304, fax
0262/275222, email office@apmmm.anpm.ro, in zilele de
luni-joi, intre orele 08:00-16:00 si vineri intre orele 08:00-14:00 in
termen de 10 zile calendaristice de la adta publicarii anuntului.
l Denumire titular DS Mehedinți -Ocolul Silvic Baia de Aramă,
localitatea Baia de Aramă, str.Speranței nr.7, anunță elaborarea
primei versiuni a planului Amenajament silvic al OS Baia de
Aramă și declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea
avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se
poate realiza la Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți,
str.Băile Romane, nr.3, zilnic între orele 08.00-16.00. Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul A.P.M.MH în
termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunț.

l Singeap Doina cu domiciliul în orașul Năvodari, str.Tașaul,
nr.2, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Amplasare
stație mobilă combustibil în container, terasă acoperită, totem
luminos și steaguri publicitare”, amplasat în comuna Corbu, sat
Corbu, str.Nicolae Simizeanu, nr. 1A (fost str.Nicolae Simizeanu, nr.1, lot 2), județul Constanța. Informațiile privind
proiect propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Constanța, municipiul Constanța, str.Unirii,
nr.23 și la Singeap Doina, cu domiciliul în orașul Năvodari, str.
Tașaul, nr.2, în zilele de luni-vineri, între orele 09.00-13.00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritații
competente pentru protecția mediului Constanța.
l Gerro Advence SRL, cu domiciliul în județul Constanța,
Muncipiul Constanța, str.Soveja, nr.25, bl.V2, sc.B, et.2, ap.40,
anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere
a acordului de mediu pentru proiectul: „Construire imobil
locuințe colective D+P+4E+Sp tehnice cu spațiu comercial la
parter, parcări la demisol și împrejmuire teren” amplasat în
oraș Năvodari, str.Vacanței, nr.FN, jud.Constanța. Informațiile
privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Constanța: municipiul Constanța,
str.Unirii, nr.23 și la Gerro Advence SRL cu sediu în Muncipiul
Constanța, str.Soveja, nr.25, bl.V2, sc.B, et.2, ap.40, în zilele de
luni-vineri, între orele 09.00-13.00. Observațiile publicului se
primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția
mediului Constanța.

l Comuna Sasca Montană, titular al planului „Actualizare
Plan Urbanistic General Comuna Sasca Montană” județul
Caraș-Severin, anunță publicul interesat următoarele:
Decizia etapei de analiză a calității raportului de mediu este
de emitere a avizului de mediu. Următoarele documente pot
fi consultate la sediul Primăriei Comunei Sasca Montană,
strada 1 Decembrie 1918, nr.375, județul Caraș-Severin:
-planul adoptat; -declarație privind modul în care considerațiile privind mediul au fost integrate în plan, modul în care
raportul de mediu a fost pregătit, modul în care opiniile
exprimate de public și de alte autorități au fost luate în considerare în luarea deciziei de emitere a avizului de mediu,
motivele pentru alegerea alternativei de plan avizate, în
comparație cu alte alternative prezentate; -măsurile decise
privind monitorizarea efectelor asupra mediului.
l SC Vertical Tower SRL, titular al:PUZ-construire
ansamblu de locuinte P+1+M, functiuni complementare,
amenajare circulatii si utilitati, in localitatea Berceni,
Tarla.6, Parcela.21/1/40-41, anunta publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu
si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a
planului poate fi consultata la:sediul Agentiei Protectia
Mediului.Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr.1 (in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana joi intre orele: 9:0011:00. Observatii si sugestii se primesc/in scris la sediul
A.P.M.ILFOV in termen de 18.zile de la data publicarii
anuntului.

ANUNȚURI
l SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata prin asociat
coordonator Liscan Aurel, in calitate de administrator judiciar
al Everdry Grup SRL desemnat prin Sentinta civila nr.2235 din
data de 21.04.2021, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia
a VII-a Civila in dosar nr. 5905/3/2021, notificã deschiderea
procedurii insolventei prevazuta de Legea nr. 85/2014 împotriva
Everdry Grup SRL, cu sediul social in Bucureşti, Sectorul 3,
Intr. Horbotei, Nr. 4, Bloc G5, Scara 1, Etaj 5, Ap. 22, CUI
16426763, nr. de ordine in registrul comertului J40/7843/2004.
Persoanele fizice si juridice care inregistreaza un drept de
creanta impotriva Everdry Grup SRL vor formula declaratie de
creanta care va fi inregistrata la grefa Tribunalului Bucureşti secţia a VII-a Civila, cu referire la dosarul nr. 5905/3/2021, in
urmatoarele conditii: a) termenul limita pentru inregistrarea
cererii de admitere a creantelor asupra averii debitorului
04.06.2021; b) termenul de verificare a creantelor, de intocmire,
afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante
24.06.2021; c) termenul pentru intocmirea si afisarea tabelului
definitiv la 19.07.2021; d) data primei sedinte a adunarii generale a creditorilor 29.06.2021, ora 14:00; e) adunarea generala a
asociatilor la data de 10.05.2021, ora 14:00 la sediul administratorului judiciar.
l Informare: Această informare este efectuată de către societățile Wild Beach Resort Corbu SRL şi Wild Beach Camping
Corbu SRL, cu sediul în mun. București, sector 4, Splaiul Unirii
nr. 160, corp clădire C3, Filatura - Aripa 1, parter, camera 7,
telefon 0726 173 943, ce intenţionează să solicite de la Administrația Bazinală a Apelor Dobrogea-Litoral aviz de gospodărire
a apelor pentru desfășurarea activității de „Amenajare
camping şi parcare; Împrejmuire; Puțuri forate şi bazine vidanjabile etanșe”, localizat în comuna Corbu, județul Constanţa.
Această investiție este nouă. Ca rezultat al procesului de
producție vor rezulta ape uzate menajere, ce se vor evacua în 2
bazine vidanjabile cu capacitatea totală de 50 mc. Aceasta
solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr.
107/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Persoanele
care doresc să obţină informații suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată. Persoanele care doresc sa
transmită observații, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului la adresa de mai sus sau la numărul de telefon 0726
173 943 (persoană de contact Pîrlea Laurențiu Cristian), după
data de 03 mai 2021.
l Anunț Public: Comuna Manasia cu sediul în comuna
Manasia , județul Ialomița , titular al planului / programului „
Reactualizare PUG și RLU comuna Manasia” - propus a fi
realizat în comuna Manasia , județul Ialomița , anunță publicul
interesat asupra disponibilizării proiectului de plan / program ,
finalizarea raportului de mediu și dezbaterea publică a proiectului de plan / program și a raportului de mediu pentru planul
mai sus menționat . Ședința de dezbatere publică va avea loc în
data de 11.06.2021, la sediul Primăriei Manasia , județul
Ialomița , ora 11:00 . Proiectul de plan / program și Raportul de
Mediu poate fi consultate pe site-ul APM Ialomița , la secțiunea
: Reglementari / Aviz de Mediu / Documentații procedura SEA
și EA și la sediul Primăriei Manasia . Observațiile , sugestiile ,
propunerile publicului se primesc la APM Ialomița din localitatea Slobozia , str. Mihai Viteazu , numărul 1, județul Ialomița
, telefon : 0243 / 232971 , fax: 0243 / 215949 , pe adresa : office@
apmil.anpm.ro .

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administrație al PIELOREX SA convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de
24.05.2021, ora 12.00, la sediul societății din comuna Jilava,
Prel. Șos.Giurgiului, nr.33A, județul Ilfov, cu următoarea
ordine de zi: 1.Aprobarea raportului consiliului de administrație pentru anul 2020; 2.Aprobarea raportului cenzorilor
pentru anul 2020; 3.Aprobarea bilanțului contabil și a contului
de profit și pierderi pe anul 2020. 4.Diverse. În situația neîndeplinirii cvorumului legal în ziua de 24.05.2021, adunarea generală se reprogramează pentru data de 25.05.2021, la aceeași ora
și în același loc.
l Convocator nr. 13673 din 22/04/2021: Consiliul de Administrație al COMPIL Pipera S.A. având sediul social în București,
Şos. Pipera nr.44, Sector 2, Cod poştal 020112, telefon
0212321020, e-mail compil_pipera@outlook.com, înregistrată
la Registrul Comerțului București sub nr. J40/615/1991, având
contul IBAN RO05RNCB0070002535300001 deschis la BCR
Suc. Pipera și CIF RO 94, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la data de 25/05/2021 ora 12:34, la sediul
societății, cu următoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea bilanțului
contabil pe anul 2020; 2. Aprobarea contului de profit și pierdere pe anul 2020; 3. Aprobarea raportului de gestiune pentru
exercițiul financiar al anului 2020; 4. Aprobarea raportului
comisiei de cenzori pe anul 2020; 5. Descărcarea de gestiune a
administratorilor pentru activitatea desfășurată până la
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31.12.2020; 6. Constatarea pierderii realizate la 31.12.2020; 7.
Informare privind demisia din calitatea de membru a comisiei
de cenzori; 8. Aprobarea programului de activitate pe anul
2021; 9. Aprobarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul
2021; 10. Aprobarea mandatarii președintelui consiliului de
administrație pentru îndeplinirea tuturor procedurilor de
publicitate la Oficiul Național al Registrului Comerțului București cu privire la Hotărârea AGOA și înregistrarea altor
menţiuni; 11. Informare cu privire la unele masuri propuse
pentru optimizarea și eficientizarea activității societății. 12.
Diverse. În cazul în care Adunarea nu este statutară, o nouă
adunare va avea loc în data de 01/06/2021 ora 12:34 la sediul
societății, cu aceeași ordine de zi. Președintele Consiliului de
Administrație Voicu Alexandru.
l Administratorul unic al societăţii PROVITAS S.A., Înmatriculată la ORC Bucureşti sub nr. J40/10717/1995, CUI RO
7965688, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990/R, cu
modificările şi completările ulterioare si cu prevederile actul
constitutiv al societăţii, întrunit în şedinţa din 21.04.2021,
Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor
pentru data de 27.05.2021, ora 12.00 la sediul societăţii situat în
Bucureşti, Bdul. Unirii nr.14, Bl. 6A, 6B, 6C sector 4, pentru toţi
acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de
12.05.2021, considerată ca data de referinţă. Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor va avea următoarea ordine
de zi: 1. Aprobarea efectuării de către Administratorul unic de
tranzacţii pe piaţa de capital şi de tranzacţii cu valori mobiliare
care nu sunt admise la tranzacţionare sau nu sunt tranzacţionate în cadrul unui loc de tranzancţionare, în valoare maximă
de 5.000.000 (cinci milioane lei) lei pe o perioadă de 12 luni de
la data adptării hotărârii de către Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor. 2. Aprobarea împuternicirii Directorului
General al societăţii, cu posibilitate de substituire, pentru a
acţiona pe seama societăţii, pentru a efectua şi îndeplini toate
formalităţile legale de ducerea la îndeplinire a hotărârilor
adoptate, pentru a semna, executa şi înregistra la Oficiul Registrului Comerţului şi publica la autorităţile competente hotărârile Adunării Generale Extraordinare. Accesul acţionarilor
îndreptăţiţi să participe la Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora
făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau în
cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal şi a documentului care atestă calitatea de reprezentant legal. Acţionarii pot participa şi vota la şedinţa AGEA,
personal sau prin reprezentant în baza unei împuterniciri
speciale. Un exemplar în original al împuternicirii speciale,
completat cu toate datele, va fi depus la sediul societăţii până la
data de 25.05.2021, ora 12:00. Formularul de împuternicire
specială se va putea obţine de la sediul societăţii începând cu
data de 27.04.2021, sub rezerva înlocuirii lor ulterior în situaţia
completării ordinii de zi de către acţionari. Documentele care se
vor dezbate în adunarea generală a acţionarilor se găsesc la
sediul societăţii fiind puse la dispoziţia acţionarilor, începând cu
data de 27.04.2021. Acestea pot fi consultate la sediul societăţii
sau procurate de catre acţionari. În cazul în care pe data de
27.05.2021 nu se întruneşte cvorumul prevăzut de lege,
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor îşi va desfăşura lucrările la a doua convocare, respectiv în data de
28.05.2021, în acelaşi loc, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de
zi. Informaţii suplimentare se pot obţine zilnic, între orele
10:00-14:00 la sediul societăţii. Administrator Unic, Ion
Stancu.
l Convocare: Subsemnatul Botan Constantin, în calitate de
Administrator unic al societăţii Institutul de Testare CercetareDezvoltare pentru Mecanizarea Agriculturii ROMATEST S.A.,
cu sediul în oraşul Voluntari, Şos. Bucureşti- Ştefăneşti nr.79,
jud. Ilfov, înregistrată la ORC Ilfov sub nr. J23/2012/2004,
având CUI-479338, în conformitate cu prevederile Legii
nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Actului Constitutiv al societăţii, Convoc Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor de la Institutul de Testare
Cercetare– Dezvoltare pentru Mecanizarea Agriculturii
ROMATEST S.A., care va avea loc în Oraş Voluntari, Bulevardul Pipera, nr.1/II, Etaj 2, jud. Ilfov, în data de 27.05.2021,
ora 12.00, pentru toţi acţionarii societăţii înregistraţi în registrul
independent al acţionarilor ţinut de Depozitarul Central S.A. la
data de referinţă de 03.05.2021, cu următoarea ordine de zi: 1.
Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea raportului de gestiune a
administratorului unic pentru exerciţiul financiar al anului
2020. 2. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea raportului de
audit financiar aferent exerciţiului financiar al anului 2020. 3.
Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea bilanţului contabil, a
contului de profit şi pierdere aferente exerciţiului financiar al
anului 2020. 4. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului unic pentru exerciţiul financiar al anului 2020. 5.
Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2021.
6. Aprobarea reînnoirii mandatului auditorului financiar al
societăţii, IRAMTAS Expert SRL, pentru un mandat cu o
durată de 2 ani şi împuternicirea Administratorului unic de a
negocia şi încheia cu auditorul financiar contractul de audit

financiar. 7. Aprobarea reînnoirii mandatului de administrator
unic al societăţii, pentru un mandat cu o durată de 4 ani. 8.
Aprobarea listei mijloacelor fixe amortizate integral care
prezintă uzură fizică/morală avansată, precum şi a propunerilor de iniţiere a procedurilor de casare a respectivelor mijloace
fixe din patrimoniul societăţii. În cazul în care cvorumul
necesar nu se va întruni la data menţionată, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor se va ţine la data de 28.05.2021, la
aceeaşi oră şi în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi. Începând cu
data 10.05.2021, documentele şi materialele propuse a fi aprobate sunt disponibile şi pot fi transmise prin poşta electronică la
cererea acţionarilor interesaţi. Cererile de solicitarea a documentelor se vor transmite prin email la adresa romatest2005@
yahoo.com. Acţionarii pot participa la şedinţa adunării generale personal sau prin reprezentanţi, în baza unei procuri
speciale, conform dispoziţiilor legale. Un exemplar al procurii
de reprezentare se va transmite prin email la adresa romatest2005@yahoo.com, cel mai târziu cu 48 de ore înainte de
adunare. Informaţii suplimentare se pot obţine la tel.
0744.343.845. Administrator unic Botan Constantin.
l Subsemnata, Renu Mileva, domiciliată în mun.Timişoara,
str.Horia, nr.99, jud.Timiş, CNP 2590103054662, în calitate
administrator unic al SINMICLOSANA SA, cu sediul în localitatea Sânnicolau Mare, str.P-ţa 1 Mai nr.4, jud.Timiş, înmatriculată la ORC Timiş sub nr.J35/107/1991, CIF:3039170
(denumită în continuare „Sinmiclosana”), în temeiul art.111,
art.123 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale şi cu
dispoziţiile Actului constitutiv, convoacă Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor Sinmiclosana, pentru data de
25.05.2021, ora 10.00, la sediul societăţii, pentru toţi acționarii
înregistrați în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de
21.05.2021, stabilită ca dată de referinţă. Ordinea de zi a
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Sinmiclosana care
va fi supusă spre aprobare: 1.Prezentarea şi aprobarea raportului de gestiune al administratorului unic şi descărcarea de
gestiune pentru exerciţiul financiar 2020. 2.Prezentarea şi
aprobarea raportului comisiei de Cenzori privind exerciţiul
financiar 2020. 3.Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi pentru exerciţiul
financiar 2020. 4.Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea situaţlilor financiare anuale pentru anul financiar 2020. 5.Diverse.
Informaţii suplirnentare se pot obţine zilnic, între orele 08.0012.00, la sediul actual al societăţii Sinmiclosana. Acţionarii
înscrişi în registrul acţionarilor la data de referinţă îşi pot
exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentant. În temeiul
prevederilor Legii nr.31/1990 republicată, acţionarii pot fi reprezentaţi de alţi acţionari, în baza unei procuri speciale. Procurile
pot fi depuse în original, la sediul Sinmiclosana, până cel târziu
la data de 21.05.2021 ora 12.00. În condiţiile în care la data de
25.05.2021 nu vor fi îndeplinite condiţiile de cvorum prevăzute
de lege şi de actul constitutiv al Sinmiclosana, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Sinmiclosana este convocată din
nou in data 26.05.2021, ora 10.00, la sediul societăţii, cu aceeaşi
ordine de zi.
l CONVOCARE a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății PLEVNEI SA. Consiliul de Administrație al
SC PLEVNEI SA, cu sediul în București, Calea Plevnei, nr.145,
Corp C27 (fosta Clădire Administrativă), parter, cam.1, sector
6, înregistrată la ORCB sub nr.J40/591/1991, având cod unic de
înregistrare 465065, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC Plevnei SA la data de 27.05.2021, ora
10.00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în
Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 15.05.2021, sau reprezentanții acestora, cu următoarea ordine de zi: 1.Prezentarea și
ratificarea Hotărârii Consiliului de Administrație al SC Plevnei
SA din data de 19.04.2021 privind aprobarea schimbării sistemului de verificare a gestiunii societății și al situațiilor financiare, prin trecerea de la sistemul de control realizat până în
prezent, potrivit Legii nr.162/2017, prin auditori interni și prin
auditori financiari externi, membrii ai Camerei Auditorilor
Financiari din România, la sistemul de verificare a gestiunii
societății și al situațiilor financiare realizat prin cenzori. 2.
Supunerea spre dezbatere a modificării actului constitutiv al
Societăţii, urmare schimbarii sistemului de verificare a gestiunii
societății și al situațiilor financiare, după cum urmează: Art.18
GESTIUNEA SOCIETĂȚII va avea următorul conținut:
„Gestiunea societății este controlată de Cenzori. 18.1.- Cenzorii.
Societatea va avea 3 cenzori şi 1 cenzor supleant. Cenzorii şi
cenzorul supleant vor fi numiţi de către adunarea generală a
acţionarilor, potrivit legii, pentru un mandat de 3 ani. În exercitarea atribuţiilor lor de control, cenzorii au dreptul să solicite în
fiecare lună administratorilor situaţia asupra activităţii societăţii. 18.2. -Obligaţiile cenzorilor. Cenzorii au următoarele obligaţii principale: a)să supravegheze gestiunea societății; b)să
verifice situațiile financiare din punct de vedere al legalităţii şi
al concordanţei lor cu registrele societăţii, ţinerea la zi a acestora din urmă şi dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut în
conformitate cu regulile stabilite pentru întocmirea si prezentarea situatiilor financiare; c)să întocmească şi să prezinte,
anual, adunării generale a acţionarilor un raport amănunţit,

cuprinzând rezultatele verificărilor întreprinse în exercitarea
atribuţiilor prevăzute la lit.a și b) şi propunerile lor referitoare
la situatiile financiare şi la repartizarea profitului; d)să inspecteze lunar, inopinat, casa şi să verifice existenţa titlurilor sau a
valorilor proprietate a societăţii sau primite în gaj, cauţiune sau
depozit; e)să convoace adunarea generală a acţionarilor, in
situatiile prevazute de lege, în cazul în care nu a fost convocată
de către administratori; f)să ia parte la adunările generale
ordinare şi extraordinare ale acţionarilor, fără drept de vot,
putând să determine inserarea în ordinea de zi a propunerilor
pe care le consideră necesare şi să aducă la cunoştinţă acţionarilor neregulile în administraţie şi încălcările prevederilor
statutare şi legale mai importante, constatate în urma verificărilor; g)să supravegheze aducerea la îndeplinire de către administratori sau, după caz, de către lichidatori a dispoziţiilor legii
şi ale prezentului act constitutiv; h)să se îngrijească de ținerea
corectă a registrului deliberărilor și constatărilor făcute de
cenzori; i)să îndeplinească orice alte obligaţii prevăzute de lege
şi de prezentul act constitutiv. Cenzorii îşi vor îndeplini obligaţiile împreună ori separat, potrivit legii”. În întreg conținutul
actului constitutiv al Societăţii noțiunea de auditor financiar și/
sau auditor intern va fi înlocuită cu noțiunea de cenzor. 3.
Desemnarea persoanei care să semneze actul constitutiv actualizat al Societății PLEVNEI SA și pentru efectuarea mențiunilor la ORCTB cu privire la înregistrarea și publicarea în
Monitorul Oficial al României Partea a IV-a a hotărârii acționarilor. La adunarea generală extraordinară a acționarilor sunt
îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în
Registrul Acționarilor la data de 15.05.2021, considerată ca
dată de referintă. Dreptul de vot se poate exercita direct sau
prin reprezentant, în conditiile legii. Materialele informative
vor putea fi consultate la sediul Societății Plevnei SA, situat în
București, Calea Plevnei, nr.145, Corp C27 (fosta Clădire
Administrativă), parter, cam.1, sector 6, de luni până vineri,
între orele 09.00-11.00. În cazul în care la prima convocare nu
sunt întrunite condițiile legale, a doua convocare este fixată în
data de 28.05.2021 la aceeași oră și în același loc. Președintele
Consiliului de Administrație al Societății PLEVNEI SA, Voitovici Aurora.
l Consiliul de Administrație al societății ICTCM- Institutul
De Cercetare Și Proiectare Tehnologică Pentru Construcții De
Mașini SA- Bucuresti, cu sediul social în mun.București, Șos.
Olteniței, nr.103, sector 4, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului sub nr.J40/8256/1991, Cod Unic de Înregistrare
RO385446, prin președinte Dragoș FLORESCU, convoacă, în
temeiul Legii societăților comerciale nr.31/1990, republicată,
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de

26.05.2021, ora 14.00, cu data de referință 11.05.2021, care va
avea loc la sediul societății din Bucuresti, Șos.Olteniței, nr.103,
sector 4. În cazul în care AGOA nu se va putea desfășura în
data de mai sus, aceasta va avea loc în data de 27.05.2021, la
aceeași adresă și la aceeași oră. Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor va avea următoarea ordine de zi: 1.Aprobarea
Raportului de audit financiar aferent exercițiului financiar
2020; 2. Aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor
aferent exercițiului financiar 2020; 3.Aprobarea situațiilor
financiare pentru anul 2020 (bilanț și anexe); 4.Aprobarea
propunerii repartizării profitului aferent exercțiului financiar
2020; 5.Desemnarea persoanei autorizate care să reprezinte și
să semneze în numele acționarilor documentele necesare
privind înregistrarea hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului București și publicarea acestora în Monitorul Oficial al
României.
l Convocatorul Adunării Generale Ordinare a acționarilor
Sere Vitan-Bârzești SA. Admnistratorul unic al Sere Vitan-Bârzești SA, pesoană juridică română, cu sediul în com.Glina, str.
Parcului FN, Activ Glina, Ferma Zootehnică, Nr. Cad. 765, jud.
Ilfov, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr.J23/1301/2004,
CUI:397319, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în baza legii 31/1990, republicată, pentru data de
24.05.2021, ora 13.00, la sediul societății din com.Glina, str.
Parcului FN, Activ Glina, Ferma Zootehnică, nr. cad. 765, jud.
Ilfov, pentru toți acționarii societății, înregistrați la Depozitarul
Central SA, la sfârșitul zilei de 14.05.2021, dată de referință, cu
următoarea ordine de zi: 1.Aprobarea raportului de gestiune al
administratorului unic la 31.12.2020. 2.Descărcarea de gestiune
a administratorului pentru exercițiul financiar 2020; 3.Aprobarea raportului Comisiei de Cenzori la 31.12.2020. 4.Aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2020. 5.
Prelungirea mandatului cenzorilor societății. Fiecare acționar
are dreptul să adreseze întrebări și să solicite materialele informative privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Întrebările vor putea fi transmise
Societății prin e-mail, la adresa de e-mail: serevitan@gmail.
com, astfel încât acestea să fie primite de către societate până la
data de 22.05.2021. Unul sau mai mulți acționari reprezentând,
individual sau împreuna, cel puțin 5% din capitalul social au
dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare.
Drepturile acționarilor prevăzute mai sus pot fi exercitate
numai în scris (transmise prin posta sau servicii de curierat la
sediul societății sau prin e-mail cu semnătură electronică
extinsă, conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, cu modificările și completările ulterioare, la adresa de
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e-mail: serevitan@gmail.com, până la data de 07.05.2021.
Acţionarii pot participa personal, prin reprezentanții lor legali
sau prin reprezentanți mandatați cu procură specială sau prin
utilizarea formularului de vot prin corespondență. Procurile
speciale/buletinul de vot prin corespondență și documentele
aferente, se vor transmite prin poștă sau servicii de curierat, la
sediul societății, sau prin e-mail cu semnătură electronică
extinsa, conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, cu modificările și completările ulterioare, la adresa de
e-mail: serevitan@gmail.com, încât acestea să fie primite până
la data de 23.05.2021, ora 13.00 a.m., menționând pe plic în clar
sau în subiectul e-mail-ului „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24.05.2021/31.05.2021”. Formularele de procură specială, formularele de vot prin
corespondență, precum şi celelalte materiale informative
asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor se pot solicita, în scris, la adresa de
e-mail: serevitan@gmail.com, începând cu data de 23.04.2021.
Documentele solicitate pot fi transmise acționarilor, prin poștă,
servicii de curierat sau email, în funcție de solicitarea acestora.
În situația în care măsurile adoptate de autoritățile publice
privind pandemia COVID-19, limitează numărul de persoane
care pot participa fizic la o intrunire, acționarii sunt rugați să
utilizeze posibilitatea de vot prin corespondență. În situația
neîndeplinirii cvorumului necesar se convocă o nouă adunare
generală ordinară a acționarilor pentru data de 31.05.2021, la
aceeași oră și în același loc. Informații suplimentare pot fi
obținute la la telefon: 0742.512.085, luni-vineri, între orele
10.00-17.00, sau la adresa de e-mail: serevitan@gmail.com
l CONVOCARE a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Societății PLEVNEI SA. Consiliul de Administrație al SC
PLEVNEI SA, cu sediul în București, Calea Plevnei nr.145, Corp
C27 (fosta Clădire Administrativă), parter, cam.1, sector 6,
înregistrată la ORCB sub nr.J40/591/1991, având cod unic de
înregistrare 465065, convoacă Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor SC Plevnei SA la data de 27.05.2021, ora 11.00, la
sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul
Acționarilor la sfârșitul zilei de 15.05.2021, sau reprezentanții
acestora, cu următoarea ordine de zi: 1.Prezentarea raportului
de activitate al administratorilor pentru anul 2020. 2.Prezentarea
raportului auditorilor financiari pentru anul 2020. 3.Aprobarea
situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar al
anului 2020, în baza raportului administratorilor și raportului
auditorilor financiari și repartizarea profitului. 4.Aprobarea
încetării mandatului și contractului administratorului Filimon
Gabriel ce a deținut funcția de Membru al Consiliului de Administrație al societății, prin acordul părților. 5.Aprobarea încetării
mandatului și contractului administratorului provizoriu Dinuț
Dorina ce a deținut funcția de Membru al Consiliului de Administrație al societății pe perioada vacanței postului de administrator. 6.Descărcarea de gestiune a administratorilor Voitovici
Aurora, Gheorghe Vasilica, Filimon Gabriel și Dinuț Dorina
pentru mandatul exercitat. 7.Alegerea membrilor Consiliului de
Administrație ca urmare a expirării mandatelor administratorilor Voitovici Aurora și Gheorghe Vasilica și în locul administratorului al cărui mandat a încetat prin acordul părților, aprobarea
remunerației administratorilor ce vor fi numiți și condițiile
încheierii asigurării de răspundere profesională a noilor administratori, precum și încheierea și conținutul contractelor de administrare cu administratorii noi aleși. Lista cuprinzând informații
cu privire la numele, localitatea de domiciliu, și calificarea
profesională, precum și toate celelalte informații prevăzute de
lege cu privire la persoanele propuse pentru funcțiile de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul social, putând fi
consultată și completată de către aceștia conform legii. 8.Revocarea auditorului financiar SC FINCONT AUDIT SRL, ca
urmare a schimbării sistemului de verificare a gestiunii societății
și al situațiilor financiare, și trecerii la sistemul de verificare prin
cenzori și ca urmare a modificării actului constitutiv al societății.
9.Alegerea cenzorilor. Lista cuprinzând informații cu privire la
numele, localitatea de domiciliu, și calificarea profesională,
precum și toate celelalte informații prevăzute de lege cu privire
la persoanele propuse pentru funcția de cenzor se află la dispoziția acționarilor la sediul social, putând fi consultată și completată de către aceștia conform legii. 10.Prezentarea și aprobarea
Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021. 11.Desemnarea persoanei responsabile pentru efectuarea mențiunilor la
ORCTB cu privire la hotărârea acționarilor și publicarea în
Monitorul Oficial al României Partea a IV-a. La adunarea generală ordinară a actionarilor sunt îndreptățiți să participe și să
voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la
sfârșitul zilei de 15.05.2021 considerată ca dată de referință.
Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentant, în
condițiile legii. Materialele informative vor putea fi consultate la
sediul Societății Plevnei SA, situat în București, Calea Plevnei
nr.145, Corp C27 (fosta Clădire Administrativă), parter, cam.1,
sector 6, de luni până vineri, între orele 09.00-11.00. În cazul în
care la prima convocare nu sunt întrunite condițiile legale, a
doua convocare este fixată în data de 28.05.2021 la aceeași oră și
în același loc. Președintele Consiliului de Administrație al Societății PLEVNEI SA, Voitovici Aurora.
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l Convocare: În temeiul prevederilor articolului 117 din Legea
societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare („Legea 31/1990”) şi ale articolului 14 din
Actul Constitutiv, Președintele Consiliului de Administrație al
Societății ENGIE Romania S.A., societate română pe acţiuni,
cu sediul social în București, Bd. Mărășești, nr. 4-6, sector 4,
România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr.
J40/5447/2000, Cod Unic de Înregistrare RO 13093222, având
un capital social subscris și vărsat de 199.245.540 lei, („Societatea” sau „ENGIE Romania”), convoacă în data de 27 Mai
2021, ora 14:30 (ora României), la sediul social al Societății,
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor („A.G.O.A”)
Societății. În cazul în care, la data menţionată mai sus ca fiind
data primei convocări a A.G.O.A., nu se întrunesc condiţiile de
validitate prevăzute de Legea Societăţilor sau/şi de Actul
Constitutiv al Societăţii, A.G.O.A. este convocată pentru data
de 28 Mai 2021 (a doua convocare), începând cu ora 14:30 (ora
României), la sediul social al societăţii cu aceeaşi ordine de zi
ca la prima convocare. Ordinea de zi a A.G.O.A. este următoarea: 1. Aprobarea situaţiilor financiare individuale ale
ENGIE Romania aferente anului financiar încheiat la 31
decembrie 2020, în baza Raportului Administratorilor şi
Raportului Auditorului Financiar. 2. Aprobarea situaţiilor
financiare consolidate ale ENGIE Romania aferente anului
financiar încheiat la 31 decembrie 2020, în baza Raportului
Administratorilor şi Raportului Auditorului Financiar. 3.
Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie pentru anul financiar 2020. 4. Distribuirea de dividende
pentru anul financiar 2020 într-o cota de 30% din profitul net
distribuibil realizat de societate în anul 2020, diferenţa urmând
să fie repartizată în contul de rezerve ca profit reportat. 5.
Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii
aferent anului 2021. 6. Aprobarea unor modificări în componenţa Consiliului de Administraţie al Societăţii, respectiv: 6.1
Aprobarea prelungirii mandatului de administrator pentru
membrii în funcţie ai Consiliului de administraţie al Societăţii,
pentru o nouă perioadă de 4 ani, respectiv până la data de
31.05.2025. 6.2 Revocarea din pozitia de administrator al
Societăţii, ca urmare a renunţării la mandat, a dlui. Marcoci
Alexandru. 6.3 Numirea în funcţia de administrator pentru
poziţia vacantă, a persoanei propunse de către Ministerul
Energiei. Informatiile cu privire la numele, localitatea de
domiciliu şi calificarea profesională a persoanei propuse
pentru funcţia de administrator vor fi puse la dispoziţia acţionarilor. 7. Aprobarea actelor adiţionale la contractele intragrup
aferente anului 2021, respectiv: 7.1 Actul Aditional la
Contractul de prestări servicii suport nr. 3484900602/22.04.2008 încheiat intre ENGIE Romania S.A. şi
Distrigaz Sud Retele S.R.L. 7.2 Actul Aditional la Contractul
de prestări servicii suport nr. 5097/500105/30.09.2009, încheiat
între ENGIE Romania S.A. şi ENGIE Servicii S.R.L. 7.3 Actul
Aditional la Contractul de prestări servicii suport nr.
8723/900201/25.07.2012, încheiat între ENGIE Romania S.A.
şi Brăila Winds S.R.L. 7.4 Actul Aditional la Contractul de
prestări servicii suport nr.10574-900201/ 12.11.2013 încheiat
între ENGIE Romania S.A. şi Alizeu Eolian S.A. 7.5 Actul
Aditional la Contractul de prestări servicii suport nr.
6014/26.05.2010 încheiat între ENGIE Romania S.A. şi Depomures S.A. 7.6 Actul Aditional la Contractul de prestări
servicii suport nr. 6016/26.05.2010, încheiat între ENGIE
Romania S.A. şi ENGIE Dezvoltare & Consultanta S.R.L. 7.7
Actul aditional la Contractul de prestări servicii suport, nr.
16270-900201/2017 încheiat între ENGIE Romania S.A. şi
ENGIE Building Solutions S.R.L. 7.8 Actul adiţional la
Contractul de prestări servicii mediu, nr. 6013900101/26.05.2010 încheiat între ENGIE Romania S.A. şi
Distrigaz Sud Retele S.R.L. 7.9 Actul adiţional la Contractul
de închiriere a activelor aferente activităţii de distribuţie a
gazelor naturale încheiat între ENGIE Romania S.A. şi
Distrigaz Sud Reţele S.R.L. 7.10. Actul adiţional la contractul
de vânzare cumpărare gaze naturale pentru consum tehnologic
încheiat între ENGIE Romania S.A. şi Distrigaz Sud Retele
S.R.L. 7.11 Actul adiţional la Contractul de prestării servicii
tehnice nr. 4865-500105/13.07.2009 încheiat intre ENGIE
Romania S.A. şi ENGIE Servicii S.R.L. 8. Împuternicirea dlui
Eric Joseph STAB, Președinte Director General, pentru a
semna în numele acţionarilor hotărârile A.G.O.A. şi pentru a
îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor A.G.O.A.. Dl. Eric Joseph STAB poate
delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei/
oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.
Doar acţionarii care sunt înregistraţi ca acţionari ai ENGIE
Romania în Registrul Acţionarilor la data de 26.04.2021 au
dreptul de a participa şi de a vota în cadrul A.G.O.A.. Prezenta
convocare, documentele suport aferente punctelor prevăzute la
ordinea de zi și formularele de buletin de vot pentru votul prin
corespondență („Buletinul de Vot”) pentru A.G.O.A. vor fi
disponibile, începând cu data de 26 Aprilie 2021, la sediul
social al Societăţii, si pe adresa de web: https://www.engie.ro/
acţionariat/. Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al
Societății au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi
a A.G.O.A.. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe

ordinea de zi a A.G.O.A., însoţite de o justificare sau un proiect
de hotărâre propus spre aprobarea A.G.O.A., pot fi transmise,
în conformitate cu prevederle art.117 indice 1 din Legea
31/1990 cu modificarile şi completările ulterioare, după cum
urmează: a) prin depunere la registratura sediului social sau
trimise prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către
registratură, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar: “Pentru
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 27/28 Mai
2021”, sau b) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă
încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura
electronică, la adresa: aga.ro@engie.com, menţionând la
subiect: “Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
din 27/28 Mai 2021”. Acţionarii Societăţii, indiferent de participaţia deţinută în capitalul social, pot adresa întrebări în scris
privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A.. Întrebările în
scris pot fi transmise, dacă e cazul, după cum urmează: a) prin
depunere la registratura sediului social sau prin poștă sau
curierat cu confirmare de primire către Registratură, până cel
târziu la data de 17 Mai 2021, ora 16:00, în plic închis, cu
menţiunea scrisă în clar: “Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 27/28 MAI 2021”, sau b) prin e-mail cu
semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.
455/2001 privind semnătura electronică, până cel târziu la data
de 17 Mai 2021, ora 16:00, la adresa: aga.ro@engie.com menţionând la subiect: “Pentru Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor din 27/28 Mai 2021”. Acţionarii pot fi reprezentaţi
în cadrul A.G.O.A. de reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat („Mandatar”) căruia i s-a acordat o procură
specială. Procura specială trebuie să conţină instrucţiuni
specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a
A.G.O.A. pentru care Mandatarul urmează să voteze în
numele acţionarului (adică vot „pentru” sau „împotrivă” sau,
după caz, să menționeze „abţinere”). Un original al procurii
speciale, în română sau engleză, completată şi semnată de
acţionar, însoțită de o copie a actului de identitate valabil al
acţionarului (în cazul persoanelor juridice, carte de identitate/
pașaport a reprezentantului legal) vor fi transmise, după cum
urmează: a) prin depunere la registratura sediului social sau
prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către Registratură, nu mai târziu de 48 de ore înainte de data şi ora primei
convocări A.G.O.A., în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar:
“Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 27/28
MAI 2021”, sau b) prin e-mail cu semnătură electronică
extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, nu mai târziu de 48 de ore înainte de data şi
ora primei convocări A.G.O.A., la adresa: aga.ro@engie.com,
menţionând la subiect: “Pentru Adunarea Generală Ordinară
a Acţionarilor din 27/28 MAI 2021”. Acţionarii Societăţii
înregistraţi în registrul acţionarilor au posibilitatea de a vota
prin corespondenţă, înainte de A.G.O.A., prin utilizarea Buletinului de Vot. În cazul votului prin corespondență, Buletinele
de Vot, în română sau engleză, completate şi semnate, însoțite
de o copie a actului de identitate valabil al acţionarului (in
cazul persoanelor juridice, carte de identitate /pașaport al
reprezentantului legal) pot fi transmise, după cum urmează: a)
prin depunere la registratura societăţi sau prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către Registratură, nu mai târziu
de 48 de ore înainte de data şi ora primei convocări A.G.O.A.,
în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar: “Pentru Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor din 27/28 Mai 2021”, sau b)
prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată
conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, nu
mai târziu de 48 de ore înainte de data şi ora primei convocări
A.G.O.A., la adresa: aga.ro@engie.com, menţionând la subiect:
“Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 27/28
Mai 2021”. Buletinele de Vot care nu vor fi primite la Registratură sau prin e-mail până la data şi ora sus menţionate nu vor
fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului şi majorităţii
în A.G.O.A.. În situația în care acţionarul care și-a exprimat
votul prin Buletin de Vot participă personal sau prin reprezentant la A.G.O.A., votul prin corespondență exprimat pentru
acea A.G.O.A. va fi anulat, fiind luat în considerare doar votul
exprimat personal sau prin reprezentant. În cazul acţionarilor
persoane juridice, dovada calităţii de reprezentant legal se face
cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului
sau orice alt document, emis de către o autoritate publica
competentă, în original sau în copie conformă cu originalul,
aflat în termenul său de valabilitate. Pentru detalii referitoare
la prelucrarea datelor cu caracter personal și exercitarea drepturilor conexe în contextul organizării și desfășurării adunărilor generale ale acționarilor, puteți consulta Politica de
confidențialitate disponibilă pe website-ul societății (www.
engie.ro) și puteți contacta Responsabilul cu Protecția Datelor
(DPO) direct prin e-mail la dpo@ro.engie.com, prin curier la
adresa de corespondență a societății cu menţiunea „În atenția
DPO”. Având în vedere ultimele recomandări ale autorităților
publice române în legătură cu prevenirea/ limitarea răspândirii
COVID-19, ENGIE Romania recomandă acţionarilor săi ca în
măsura posibilului: •să voteze prin corespondență, prin utilizarea Buletinului de Vot; •să utilizeze, ca mijloace de comunicare, e-mailul cu semnătură electronică extinsă încorporată.
Președinte al Consiliului de Administrație, Eric Joseph Stab.
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LICITAȚII
l Anunţ, privind: închirierea prin licitaţie publică a unor
terenuri disponibile din domeniul privat al comunei, situate în
intravilanul comunei Scorţaru Nou, jud. Brăila. Primăria
comunei Scorţaru Nou cu sediul în localitatea Scorţaru Nou,
str. Administraţiei, nr.10, județul Brăila, organizează licitație
publică în vederea închirierii suprafețelor de: S1= 1032mp,
Cvartal 12, Parcela 338, Strada Digului, Nr.10, sat Sihleanu,
com. Scorţaru Nou, jud. Brăila; S2= 2148mp, Cvartal 4, Parcela
31/1, Strada Zambilei, Nr.1 C, sat Pitulaţi, com. Scorţaru Nou,
jud. Brăila; terenuri intravilane, proprietate privată a comunei
Scorţaru Nou situate în intravilanul comunei Scorţaru Nou,
jud. Brăila. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 13 Mai
2021. Data limită de depunere a ofertelor: 20 Mai 2021, ora
09:00. Data şi locul la care se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 20 mai 2021, ora: 10:00, la sediul Căminului Cultural Scorţaru Nou din localitatea Scorţaru Nou, str.
Administraţiei, nr.1, județul Brăila. Informaţii suplimentare
privind documentaţia de atribuire se pot obține la nr. tel.
0239/697.519 –persoană de contact Oprea Daniela.
l Debitorul SC Aqua Trans Edilitar SRL” societate in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse Si Asociatii SPRL,
scoate la vanzare: 1.Bunuri mobile (tuburi de presiune din
beton precomprimat de tip PREMO) in valoare de 44.099 lei
exclusiv TVA; 2.Bunurile se vand individual. Pretul Caietului
de Sarcini pentru bunurile aflate in patrimoniul debitoarei SC
Aqua Trans Edilitar SRL este de 500,00 Lei exclusiv TVA.
-Pretul de pornire al licitatilor pentru bunurile mobile apartinand SC Aqua Trans Edilitar SRL este de 50% din valoarea
stabilita prin raportul de evaluare exclusiv TVA. Participarea la
licitatie este conditionata de: -consemnarea in contul de lichidare nr. RO64 UGBI 0000 7920 0298 9RON deschis la Credit
Agricole Bank Romania pana la orele 13 am din preziua stabilita licitaţiei, a garantiei de 10% din pretul de pornire a licitatiei; -achizitionarea pana la aceeasi data a Caietului de sarcini
pentru bunurile mobile din patrimoniul debitoarei, de la sediul
lichidatorului judiciar. Pentru bunurile mobile aflate in patrimoniul debitoarei prima sedinta de licitatie a fost fixata in data
de 07.05.2021, ora 13:00, iar daca bunurile nu se adjudeca la
aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in data de
14.05.2021, 21.05.2021, 28.05.2021, 04.06.2021, ora 13:00. Toate
sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul social al lichidatorului judiciar din str. Buzesti. nr.71, et.5, cam 502-505, sect.1,
Bucuresti. Pentru relatii suplimentare sunati la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com. Anuntul poate fi
vizualizat si pe site www.dinu-urse.ro
l Consiron SRL - în faliment anunta Vanzarea Prin Licitatie
Publica a bunurilor imobile, reprezentand : Teren acces CF
40023, cad: 5531 top 1146/4 Reșița, în suprafață de 1.440 mp,
situat în Reșița zona Calea Caransebeșului, Jud. Caraș Severin,
la prețul de 9.648 lei, - Teren acces CF33684/cad: 3288 top
1173/1174/22 Reșița, în suprafață de583 mp, situat în Reșița
zona Calea Caransebeșului, Jud. Caraș Severin, la prețul de
3.907 lei, - Teren acces CF33685, cad: 3289 top 1173/1174/23
Reșița, în suprafață de 1.430 mp, situat în Reșița zona Calea
Caransebeșului, Jud. Caraș Severin, la prețul de 9.581 lei, Teren arabil CF36089, cad:3267 top 1173/1174/1 Reșița, în
suprafață de 4.477 mp, situat în Reșița zona Calea Caransebeșului, Jud. Caraș Severin, la prețul de 59.987 lei, - Teren arabil
CF 40066, cad: 3268 top 1173/1174/2 Reșița, în suprafață de
1.578 mp, situat în Reșița zona Calea Caransebeșului, Jud.
Caraș Severin, la prețul de 21.143 lei, - Teren arabil CF 40021,
cad: 3276 top 1173/117/10 Reșița, în suprafață de 600 mp,
situat în Reșița zona Calea Caransebeșului, Jud. Caraș Severin,
la prețul de 8.040 lei, - Teren CF36091 Țerova, top 809/2/a/57/2,
în suprafață de 71 mp, situat în Reșița în apropiere de Calea
Caransebeșului, jud. Caraș-Sverin, la prețul de 710 lei, - Teren
CF36092 Țerova, top 809/2/a/57/3, în suprafață de 2.732 mp,
situat în Reșița în apropiere de Calea Caransebeșului, jud.
Caraș-Sverin, la prețul de 27.253 lei, - Teren CF 39948, top
809/2/a/60/1, în suprafață de 5.754 mp, situat în Reșița zona
Calea Caransebeșului, jud. Caraș-Severin, la prețul de 60.657
lei, Pretul De Pornire Al Licitatiei Este De 50 % Din Pretul De
Evaluare, La Care Se Adauga T.V.A. Conform Cod Fiscal,
Caietele de sarcini se pot achizitiona de la sediul ales al lichidatorului judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7,
et.2, ap.21, jud.Caras-Severin, telefon 0355-429 116, pretul
caietelor de sarcini fiind de 500 lei + T.V.A. Licitatia va avea loc
in data de 14.05.2021, orele 12.30, la sediul ales al lichidatorului
judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap. 21,
jud. Caras-Severin. In caz de neadjudecare, se va organiza o
noua licitatie in data de 28.05.2021, orele 12:30.
l Primăria municipiului Alba Iulia, cu sediul pe str. Calea
Moților, nr.5A, Alba Iulia, jud. Alba cod fiscal RO14697901,
organizează licitație publică conform HCL nr.71/2020, HCL
nr.265/2020 HCL nr.36/2021 și O.U.G. nr. 57/2019, în vederea
vânzării și închirierii unor imobile astfel: 1.Vânzare teren situat
în Alba Iulia, str. Barbu Lăutaru, nr. 25, înscris în CF nr.112605

Alba Iulia, nr. cadastral 112605, nr. top. 364,365/2/2 în suprafață de 144mp. Prețul minim de pornire al licitației publice este
de 9360Euro plus TVA. 2.Vânzare teren situat în Alba Iulia, str.
Septimius Severus, FN, înscris în CF nr.113161 Alba Iulia, nr.
cadastral 113161, în suprafață de 521mp. Prețul minim de
pornire al licitației publice este de 54705Euro plus TVA. 3.
Închiriază în municipiul Alba Iulia, Parcul Unirii, FN, teren
pentru amplasarea a 4 trăsuri de epocă, în scopul desfășurării
de activități de comeț de tip stradal , respectiv comercializării
numai de produse realizate de către artiști plastici în ateliere
proprii. Preț min de pornire= 152,05lei /lună pentru fiecare
locație; durata închirierii este de patru ani; suprafață teren
=10mp pentru fiecare locație. Persoane de contact: Bala
Luminița Adriana și Pripon Mihai Constantin, telefon:
0258/815367, email luminita.bala@apulum.ro. Documentația
de atribuire include caietul de sarcini, achiziționarea acestora
fiind condiție pentru acceptarea la licitație. Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de
atribuire prin cerere la adresa de email luminita.bala@apulum.
ro., în perioada 26 aprilie-30 aprilie 2021. Documentația de
atribuire costă 10 lei și se achită în contul
RO89TREZ0025006XXX000175 Trezoreria Alba Iulia, Cod
Fiscal 4562923. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 11
mai 2021. Depunerea ofertelor se face în perioada 17mai-21
mai 2021, pâna la ora 15:00 la Primăria municipiului Alba Iulia
cu sediul în Alba Iulia, str. Calea Moților, nr.5A, camera 8,
într-un exemplar. Fiecare ofertant poate depune o singură
ofertă. Ședința publică de deschidere a ofertelor va avea loc în
data de 02 iunie 2021, ora 14:00 la sediul Serviciului Administrarea Domeniului Public și Privat, situat în Alba Iulia, str.
Republicii, nr.26, (vis-a-vis de Dedeman). În caz de amânare a
ședinţei publice de deschidere a ofertelor, aceasta se va repeta în
data de 09 iunie 2021, orele 14.00 în aceeași locație. Soluționarea eventualelor litigii apărute se va face de către Tribunalul
Alba, cu sediul în Alba Iulia, Piața Iuliu Maniu, nr.24, telefon:
0258/813.510, email:tribunalul.alba@just.ro. ALBA IULIA.
08.04.2021
l Comuna Cordăreni, cod fiscal -8613981, comuna/satul
Cordăreni, str.Principală, Județul Botoșani, tel.0231/624.120,
e-mail: primaria_cordareni@yahoo.com, scoate la licitație în
vederea închirierii, două spații, cu un hol, în suprafata totală de
86,17mp situate în incinta Căminului Cultural al Comunei
Cordăreni, județul Botoșani, înscris în C.F. nr.50227, nr.cad
-50227, aparținând domeniul public, pentru data de 18.05.2021,
ora 11.00, la sediul primăriei din Comuna/Satul Cordăreni, str.
Principală, județul Botoșani. Documentație de atribuire poate
fi obținută de la casieria Primăriei Cordăreni, pentru suma de
100Lei. Ofertele se depun până la data de 17.05.2021, ora 12.00,
la sediul Primăriei Comunei Cordăreni, într-un exemplar, data
limită pentru clarificări fiind 10.05.2021, ora 12.00. Instanța
competentă pentru soluționarea litigiilor este Tribunalul Botoșani, str.Maxim Gorki, nr.8, Cod poştal 710171, telefon:
0231/511.739, fax: 0231/531.832, în termenele prevăzute de
Legea contenciosului administrativ nr.554/2004. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 21.04.2021.
l 1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Consiliul
Local Băile Herculane, cu sediul în orașul Băile Herculane, Str.
Mihai Eminescu, nr.10, județul Caraș-Severin, telefon
0255/560.439, e-mail: primbh@yahoo.ro, http: www.primaria-baileherculane.ro, cod fiscal 3227920. 2.Informații generale
privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: teren în suprafață de 218mp, aparține domeniului privat al Orașului Băile
Herculane, intravilan, situat în vecinătatea hotelului Holiday
Maria de pe str.Zăvoiului. nr.37, înscris în C.F. nr.32604 Băile
Herculane, nr.cadastral 32604. Terenul va fi concesionat
conform H.C.L. nr.33 din 15.04.2021 și O.U.G. nr.57/03.07.2019.
3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: la cerere, de la sediul institutiei,
Compartiment Domeniul Public. 3.2.Denumirea şi adresa
serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la
care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Compartimentul Domeniul Public al Primăriei Băile Herculane, Str.Mihai Eminescu, nr.10, județul Caraș-Severin.
3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 200 lei/exemplar, ce se achită la casieria
instituției. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
05.05.2021, ora 10.00. 4.Informaţii privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 17.05.2021, ora 10.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Orașului
Băile Herculane, Str.Mihai Eminescu, nr.10, et.1, Secretariat,
județul Caraș-Severin. 4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar, într-un
plic sigilat. 5.Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa
publică de deschidere a ofertelor: 17.05.2021, ora 12.00, la
Primăria Orașului Băile Herculane, Str.Mihai Eminescu, nr.10,
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et.1, Sala de ședințe, județul Caraș-Severin. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale
instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului Caraș-Severin, Reşiţa, Str.Horea,
nr.2-4, județul Caraș-Severin, telefon 0255/213.304, fax
0255/211.554, e-mail: jud-resita-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 22.04.2021.

exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar. 5.
Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 12/05/2021, ora 10.00, la Căminul Cultural
Independența, str. Unirii, nr.44, sat Independența, comuna
Independența, 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 Călărași, str. București, nr. 106, telefon
0242311947, e-mail trcl@just.ro.

l 1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna
Parincea, sat Parincea, Str.Primăriei, nr.22, județul Bacău, cod
poștal 607400, telefon 0234/226.530, fax 0234/226.524, e-mail:
primaria.parincea@yahoo.com, www.parincea.ro, cod fiscal
4352905. 2.Informații generale privind obiectul concesiunii, în
special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: pășune comunală, cu suprafața totală de
603,40Ha, conform caietului de sarcini, situată în extravilanul
comunei Parincea, aparținând domeniului public al Comunei
Parincea, județul Bacău, conform H.C.L. nr.11/20.04.2021 și
O.U.G. nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire: prin solicitarea
scrisă, de la sediul comunei Parincea, sat Parincea, Str.Primăriei, nr.22, județul Bacău. 3.2.Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura
Comunei Parincea, sat Parincea, Str.Primăriei, nr.22, județul
Bacău, zilnic între orele 08.00-16.00. 3.3.Costul şi condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
Persoanele interesate pot achita contravaloarea documentației
de atribuire de 1.000Lei în contul concedentului:
RO14TREZ0615006XXX000195, deschis la Trezoreria Bacău,
cod fiscal al concedentului: 4352905. 3.4.Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 07.05.2021, ora 13.00. 4.Informaţii
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
17.05.2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
sediul Comunei Parincea, sat Parincea, Str.Primăriei, nr.22,
județul Bacău. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: un exemplar original și un exemplar în
copie. 5.Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 17.05.2021, ora 14.00, sediul Comunei
Parincea, sat Parincea, Str.Primăriei, nr.22, județul Bacău. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de
e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute
şi termenele pentru sesizarea instanţei: Acțiunea în justiție se
poate introduce la Tribunalul Bacău, Secţia a II-a Civilă de
Contencios Administrativ şi Fiscal, municipiul Bacău, Str.
Ștefan cel Mare, nr.4, județul Bacău, cod poștal 600356, telefon
0234/514.419, 0234/525.221, fax 0234/525.211, e-mail: simona.
ardeleanu@just.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la data
comunicării rezultatului licitației, cu condiția obligatorie de
notificare în acest termen a Comunei Parincea. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 22.04.2021.

l Anunţ De Vânzare: S.C. LUX AGRA SRL, prin lichidator
judiciar Evoplan Insolv IPURL (fosta C.I.I. Pohrib Ionela),
anunţă scoaterea la vânzare, a activelor societăţii debitoare,
după cum urmează: Activul Nr.1: imobilului teren în suprafaţă totală de 50.510 mp, compus din urmatoarele parcele:1
.Parcela de teren arabil - situată în intravilanul satului
Zăiceşti, com Băluşeni, jud. Botoşani în p.c. 1/35,2,4/1 şi 5/1,
suprafaţă totală de 8.284,00 mp, înscris în CF 295/N a com.
Băluşeni, nr. topo 432.2. Parcela de teren arabil - situată în
extravilanul com Băluşeni, jud. Botoşani în sola 1, p.c. 1/35,
suprafaţă totală de 17.616,00 mp, înscris în CF 294/N a com.
Băluşeni, nr. topo 431.3. Parcela de teren arabil - situată în
intravilanul şi extravilanul satului Zăiceşti, com Băluşeni,
jud. Botoşani în p.c. 1/37,1/38 şi 1/44, suprafaţă totală de
24.610,00 mp (din care 5.919 mp teren intravilan în p.c.
1/37,1/38,1/44 şi 18,691 mp teren extravilan în p.c.
1/37,1/38,1/44), înscris în CF 507/N a com. Băluşeni, nr. topo
246/2-555-492. cu preţul de pornire de 212.123,40 lei ( fara
TVA) . Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor
ce urmează a fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea
decăderii, să facă dovada acestui fapt până înainte cu minim
5(cinci) zile raportat la data stabilită pentru vânzare sub
sancţiunea decăderii, la sediul lichidatorului judiciar din Iaşi,
str. Vasile Lupu nr. 43, jud. Iaşi. Licitaţia va avea loc la Sediul
Lichidatorului Judiciar Din Iaşi, Str. Vasile Lupu Nr. 43, Jud.
Iaşi, În data de 29.04.2021 ora 16:00, şi se va desfăşura în
conformitate cu Prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi ale regulamentului de vânzare aprobat de
adunarea creditorilor din data de 28.09.2012. Ofertantii sunt
obligati sa depuna, pana la termenul de vanzare, o garantie
de participare la licitatie in procent de 10% din pretul de
incepere a licitatiei. Garantia se va depune in numerar, prin
plata in contul indicat de lichidator. Pentru participarea la
licitaţie, potenţialii cumpărători trebuie să se înscrie la sediul
lichidatorului judiciar din mun. Iaşi, Str. Vasile Lupu Nr. 43,
jud. Iaşi, până la data de 29.04.2021 ora 15:00. Relaţii suplimentare se pot obţine: Evoplan Insolv IPURL(Fosta C.I.I.
Pohrib Ionela) la telefoanele: 0232/240.890 ; 0742/109890,
Fax 0232/240890

l Anunț Public: 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 Independența, str. Unirii, nr. 42,
Independența, judeţul Călărași, telefon 0242535353, fax
0242535433, email primarindependenta@yahoo.com 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie
închiriat: Închirierea unei suprafețe de teren extravilan din
domeniul privat al comunei Independența de 4,46 ha, situată în
tarlaua 14/2, parcela 10/1. Închirierea se face în baza HCL nr.
49/17.12.2020, HCL nr. 50/17.12.2020, HCL, nr. 51/17.12.2020,
HCL nr.52/17.12.2020, HCL nr.14/15.04.2021 și a O.U.G. nr.
57/2019, privind Codul Administrativ. 3. Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.
Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: se
depune solicitare scrisă la sediul Primăriei comunei Independența. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de la care se poate
obține un exemplar din documentația de atribuire: : birou
achiziții publice, Primăria comunei Independența, str. Unirii,
nr. 42, telefon 0242535353, fax 0243535433, e-mail: primarindependenta@ yahoo.com. 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: contravaloarea documentației de atribuire în cuantum de 30 lei, se
achită la casieria instituției. 3.4. Data-limită pentru solicitarea
clarificarilor: 04/05/2021, ora 16:30. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 12/05/2021, ora
09:00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria
comunei Independența, str. Unirii, nr. 42. 4.3. Numărul de

PIERDERI
l Pierdut atestat profesional transport marfă emis de ARR
Vâlcea, pe numele Mohanu Ion. Se declară nul.
l Pierdut certificat de pregătire profesională a conducătorului auto nr. I00154331l şi certificat de pregătire auto ADR
nr. 170020, pe numele Stanciu Mihai, din Slobozia. Se declară
nul.
l Subscrisa Taverna Sarbului SRL, cu sediul in Bucuresti,
strada Tipografilor, nr.31, sector 1, inregistrata la Registrul

Comertului Bucuresti sub nr.J40/13532/2002, avand CUI
RO15105404, declar pierdut documentul de inregistrare sanitar
veterinara si pentru siguranta alimentelor numarul 3685 din
31.01.2008. Il declar NUL.
l S-a pierdut Certificat de Înregistrare emis de Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
Seria B2433099 al societății SC Arcada Construct 101 SRL,
cu sediul social în București, Str.Centurii, nr.7, bl.113A, sc.2,
et.2, ap.16, Sector 6, Cod unic de înregistrare 464205 din
data de 09.12.1992, Număr de ordine în Registrul Comerțului J40/7557/30.03.1992. Îl declarăm nul.
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