
ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Anunț. Consiliul de administrație al 
Liceului Tehnologic „Dr.C. Angelescu” 
anunță anularea procedurilor pentru 
angajarea personalului contractual pe 
funcția de Administrator de patrimoniu, 
acestea urmând a fi reluate ulterior.

l Subscrisa Primăria Ulmu, cu sediul în 
comuna Ulmu, Str. Primăriei, nr. 29, 
județul Călăraşi, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post contractual 
vacant, aprobat prin H.G.nr.286/2011, 
m o d i f i c a t  ş i  c o m p l e t a t  d e 
H.G.nr.1027/2014, în cadrul instituţiei. 
-Muncitor (Șofer buldoescavator), în 
cadrul compartimentului administrativ. 
Condiţii specifice: -pentru postul de 
muncitor sunt necesare studii profesio-
nale calificarea mecanic utilaj greu, 
permis de conducere categoria B, C şi E, 
fără vechime în specialitate. Data orga-
nizării concursului: -Proba scrisă 
-18.03.2021, ora -10:00, la sediul Primă-
riei Ulmu; -Interviul -19.03.2021, ora 
-10:00, la sediul Primăriei Ulmu. Dosa-
rele de înscriere la concurs se depun la 
registratura Primăriei comunei Ulmu, 
judeţul Călăraşi, în perioada 25.02.2021-
10.03.2021. Relaţii suplimentare la nr.de 
telefon 0242/338.070.

l Școala Gimnazială Ostroveni anunţă 
scoaterea, la concurs, a postului contrac-
tual temporar vacant (1 normă) de 
administrator financiar şcolar, studii 
superioare. Concursul se va desfăşura în 
data de 11.03.2021, ora 9:00, la sediul 
unităţii şcolare. Data limită pentru 
depunerea dosarelor este 03.03.2021. 
Persoana de contact Grigore Ioan, 
telefon 0251/337.663.

l Ministerul Apărării Naționale prin 
U.M.02210 Bucureşti organizează concurs 
pentru ocuparea a 4 (patru) posturi 
vacante de personal civil contractual, din 
Formațiunea de cazarmare din cadrul 
U.M.02225 Bucureşti astfel: Denumirea 
posturilor: a)1 post de muncitor calificat 
III (instalator apă canal): -studii: absol-
virea cel puțin a învățământului general 
obligatoriu (10 clase) în domeniul funcției 

-instalator apă canal sau absolvirea cel 
puțin a învățământului general obligatoriu 
(10 clase) şi a unui curs de calificare insta-
lator apă, canal: -vechime în muncă: 
minim 3 ani; -vechime în domeniul activi-
tății postului: minim 1 an. b)3 posturi de 
muncitor calificat III (fochist): -studii: 
absolvirea cel puțin a învățământului 
general obligatoriu (10 clase) în domeniul 
funcției -fochist sau absolvirea cel puțin a 
învățământului general obligatoriu (10 
clase) şi a unui curs de calificare -fochist; 
-deținerea autorizației de fochist -clasa C, 
valabilă; -vechime în muncă: minim 3 ani; 
-vechime în domeniul activității postului: 
minim 1 an. Concursul se va desfăşura, 
astfel: -data limită de depunere a dosa-
relor: 10.03.2021, ora 15.00; -selecția dosa-
relor: 11.03.2021; -proba scrisă: 17.03.2021, 
ora 10.00; -interviu: 23.03.2021, ora 10.00. 
Depunerea dosarelor şi organizarea 
concursurilor se vor face la sediul Unității 
Militare 02210 Bucureşti, din B-dul.
Ghencea, nr.35-37, sector 5, unde vor fi 
afişate şi detaliile organizatorice necesare. 
Date de contact ale Secretariatului: 
tel.021/421.09.00, int.413.

l Anunț selecție. Inspectoratul Școlar al 
Municipiului Bucureşti anunță scoaterea 
la concurs în cadrul proiectului 
„ADSE-A doua şansă pentru educație” 
POCU/666/6/23 Cod SMIS: 136066 a 
următoarelor posturi de experți: 1.
Expert comunicare şi GT-P1 -1 post. 2. 
Expert Comisie înscriere şi evaluare 
inițială Program ADS-P1. 3. Coordo-
nator ADȘ -5 posturi. 4. Expert financiar 
-1 post. 5. Expert achiziții -1 post. 6. 
Secretar -1 post. Toate informațiile refe-
ritoare la condițiile de concurs şi la peri-
oada de înscriere se regăsesc în anunțul 
postat pe pagina web a Inspectoratului 
Școlar al Municipiului Bucureşti, la 
adresa www.ismb.edu.ro.

CITAȚII
l Ștefanache Ioan Corneliu este chemat 
la Judecătoria Iaşi, camera Sala 6, 
Complet c07, în data de 05 Aprilie 2021, 
ora 09:00, în calitate de pârât, în dosarul 
nr.24113/245/2020 având ca obiect partaj 
succesoral.

l Ciocea Marian este chemat în jude-
cată civilă, în calitate de pârât în dosarul 
nr.195/196/2019 având ,,partaj judiciar” 
de către reclamanta Onoae Nicoleta,  
pentru termenul de 12.03.2021, ora 9:00 
la completul C2-civil, Judecătoria 
Brăila.

l Paratul Sophpanis SRL  cu sediul in 
Str.Stefan Cel Mare, Nr.275, Vaslui, jud.
Vaslui, este citat la Judecatoria Vaslui in 
dosar  nr.4959/333/2020,  termen 
05.03.2021,  Complet  3bis  civi l+ 
minori+ipf, Ordonanta de plata, in proces 
cu Enel Energie S.A.

l Parata Parvu Camelia cu domiciliul 
in Ovidiu, Str.D, Nr.20, Jud.Constanta, 
este citata la Judecatoria Constanta in 
dosar nr.7354/212/2020,  termen 
19.03.2021, Camera Sala.4, Complet.c5, 
cerere de valoare redusa, in proces cu 
Enel Energie SA.

l Directia Generala de Asistenta 
Sociala si Protectia Copilului - Prahova, 
reclamanta in dosarul civil nr. 142 / 105 / 
2021, obiect plasament, copil Campi-
neanu Florentin Alexandru, citeaza pe 
Campineanu Adriana Mirela, mama - 
parata, cu domiciliul in comuna Valea 
Calugareasca, sat Coslegi, nr. 192, jud. 
Prahova, pentru prezentare la Tribu-
nalul Prahova, cu sediul in str. Valeni, nr. 
44, jud. Prahova, sala 1 civila, parter, la 
termenul din data de 05.03.2021, orele 
13:00. 

l Directia Generala de Asistenta Sociala 
si Protectia Copilului - Prahova, recla-
manta in dosarul civil nr. 5863 / 105 / 
2020, obiect plasament, copil Vornicu 
Angela Mihaela, citeaza pe Georgescu 
Mihaela Lucia, mama - parata, cu domi-
ciliul in Bucuresti, Soseaua Salaj, nr. 163, 
sector 5, pentru prezentare la Tribunalul 
Prahova, cu sediul in Ploiesti, str. Valeni, 
nr. 44, jud. Prahova, sala 1 parter, la 
termenul din data 05.03.2021, orele 13:00.

l Tudor Lica, cu ultimul domiciliu 
cunoscut in Foscani, str.Razboieni nr.28, 
judetul Vrancea, nascut la data de 
18.04.1950, in Mihailesti-judetul Buzau, 

fiul lui:Tudor Stan si:Tudor Vergilia, este 
Citat sa se prezinte in data de 22.
martie.2021, ora 14:00 la sediul Societatii 
Profesionale Notariale Legitimus (notar 
public-Florian Badea) din Bucuresti, 
Calea Dorobantilor, nr.87, sector.1 
(telefon:021.310.68.70) in dosarul succe-
soral nr.60/2020 privind pe defunctul 
Tu d o r  M a r i n ,  d e c e d a t  l a  d a t a 
de:13.09.2019 cu ultimul domiciliu in 
Bucuresti, str.Academiei nr.35-37, sector.1. 
In cazul in care nu v-ati exercitat dreptul 
de a accepta mostenirea in termenul de 
decadere de 1(un) an de la data deschiderii 
mostenirii, sunteti prezumati ca ati 
renuntat la mostenire, conform art.1.112 
din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, 
republicata-cu modificarile ulterioare.

l Societatea Profesională Notarială 
Popa Ionuț-Florin, Dorobanţu Simo-
na-Iustina şi asociații, cu sediul în Mun.
Cluj-Napoca, Str. Napoca, nr. 25,  ap. 5, 
7, Judeţul Cluj, citează pe toți succesi-
bilii cu domiciliul necunoscut, să se 
prezinte la sediul biroului notarial în 
data de 22 martie 2021, ora 13:00, în 
dosar 12/2021 pentru a participa, în cali-
tate de succesibili, la dezbaterea proce-
durii succesorale după defuncta Csiki 
Viorica, decedată la data de 20.12.2020, 
cu ultimul domiciliu în sat Tăuți, 
nr.128A, com.Floreşti, jud.Cluj. Pentru 
această dată vă rugăm să prezentaţi 
cartea de identitate, actele de stare civilă 
care dovedesc calitatea dvs.de moşte-
nitor şi actele de proprietate privind 
bunurile imobile/mobile ale defunctei. În 
cazul în care nu acceptați moştenirea 
legală în termen de 1 an de la data 
deschiderii moştenirii se va prezuma 
conform art.1.112 Cod civil, că ați 
renunțat la moştenire.

SOMAȚII
l Somaţie. Judecătoria Lipova, dosar 
nr.2087/250/2020. Se aduce la cunoştinţa 
localităţii că numitul Ștef Teodor a 
invocat dobândirea dreptului de propri-
etate prin uzucapiune asupra imobilului 
înscris în CF nr.306037 Păuliş, nr.top. 
281.282/b,  jud.Arad,  (CF vechi 
138-Cladova), proprietari tabulari fiind 
Hancea Tresca, văduva lui Vasa Ioan, 

una şi aceeaşi persoană cu Vasa Terezia, 
Păcurariu Maria, Păsculescu Terezia, 
Hancea Sânziana, născută Covăsânţan. 
Cei interesaţi sunt invitaţi să facă 
opoziţie, cu precizarea că, în caz contrar, 
în termen de 30 de zile de la emiterea 
celei din urmă publicaţii se va trece la 
judecarea cererii. Termen de judecată 
este la 24 martie 2021.

l Somatie emisa de Judecatoria Sanni-
colau Mare in dosarul nr. 3653/295/2020, 
Prin care se aduce la cunostinta tuturor 
celor interesati ca petentul Colompar 
Remus, avand CNP 1690524353941, 
domiciliat in Cenad, nr. 1784, judetul 
Timis, cu resedinta in localitatea 
Dudestii Vechi, nr. 1138, Judetul Timis si 
cu domiciliul procedural ales la sediul 
Societatii Civile de Avocati - Doandes si 
Asociatii, cu sediul in Sannicolau Mare, 
str. Gheorghe Lazar, nr. 13, bl. I 5, sc. B, 
ap. 2, jud. Timis, a formulat actiune 
civila uzurpaciuneprin care a solicitat 
instantei sa se constate jonctiunea pose-
siei, exercitata de petent asupra imobi-
lului reprezentand casa cu nr. 1138, din 
localitatea Dudestii Vechi, judetul Timis 
si teren intravilan in suprafata de 2158 
mp, inscris in CF. Nr.400835 Dudestii 
Vechi, nr. Top. 2425-2427/a, cu posesia 
autoarelor Ungureanu Ana Maria si 
Martineac Liliana; sa se constate ca a 
dobandit dreptul de proprietate asupra 
imobilului reprezentand casa cu nr. 1138 
din localitatea Dudestii Vechi, judetul 
Timis si teren intravilan in  suparafata 
de 2158 mp., inscris in CF. Nr. 400835, 
Dudestii Vechi, nr. Top.2425-2527/a, cu 
titlu de uzurpaciune. In baza art. 130 din 
Decretul-Lege 115/1938 cei interesati 
sunt invitati sa faca opozitie, in termen 
de o luna de la afisarea prezentei. 
Pronuntata in sedinta publica la data de 
11.02.2021. 

DIVERSE
l Just Insolv SPRL notifica intrarea in 
faliment prin procedura simplificata in 
dosarul nr. 3809/105/2020, Tribunal 
Prahova, conform Sentintei nr. 64 / 
03.02.2021 privind pe SC Euromedia 
SRL.
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l SC Inteco Holding SRL., avand sediul 
in sat Bocsig, com. Bocsig, nr. 856/A, 
Jud. Arad titular al P.U.Z. SI R.L.U. – 
„Zona Rezidentiala si  Functiuni 
Complementare Servicii/ Comert”, 
amplasat in intravilan mun. Arad, str. 
Anton Cehov, nr. 20, C.F. nr. 352763 
Arad, anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a 
avizului de mediu pentru P.U.Z.-ul 
mentionat si declansarea etapei de inca-
drare. Prima versiune a P.U.Z.-ului poate 
fi consultata la sediul APM Arad, strada 
Splaiul Muresului, FN, localitatea Arad, 
judetul Arad, de luni pana joi intre orele 
09:00 - 16:00, vineri intre orele 09:00 - 
13:00. Observatii/ comentarii si sugestii 
se primesc in scris la sediul APM Arad, 
in termen de 18 zile de la data publicarii.

l Mihai Florin Aurelian, domiciliat în 
București, str. Telița nr. 4, bl. 66B, sc. 2, 
e t .  4 ,  a p .  8 1 ,  s e c t o r  5 ,  C N P 
1831016410129 anunţă publicul inte-
resat asupra faptului că s-a solicitat 
avizul de mediu  pentru proiectul 
Clădire cu destinaţia de comerţ și 
alimentaţie publică (catering) cu regim 
de înălţime P+1EP, Împrejmuire și Utili-
tăţi propus a se implementa în Oraș 
Mihăilești, Calea București nr. 393, 
Județ Giurgiu și s-a întocmit prima vari-
antă a acestuia. Termenul de acceptare a 
comentariilor și sugestiilor este până la 
data de 17.03.2021. Comentariile publi-
cului se pot transmite la sediul A.P.M. 
Giurgiu, cu sediul în loc. Giurgiu, șos. 
București, bl.111, sc. A+B.

l Cardeg-Dobrinas SRL, titular al 
Planului Urbanistic Zonal „Întocmire 
PUZ în vederea introducerii terenului în 
intravilan industrial, pentru investițiile: 
clădiri industriale depozitare, ateliere, 
garaje, service auto, funcțiuni agricole și 
clădiri de birouri” amplasat în județul 
Constanța, oraș Năvodari, zona Extra-
vilan, str. B-dul Mamaia, nr.FN, anunță 
publicul interesat că s-a depus documen-
tația în vederea obținerii avizului de 
mediu pentru avizarea planului urba-
nistic zonal. Observațiile publicului se 
p r i m e s c  î n  s c r i s  l a  s e d i u l 
A.P.M.Constanța, str.Unirii, nr.23, zilnic 
între orele 08:00-16:00, în termen de 18 
zile calendaristice de la apariția anun-
țului.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin asociat coor-
donator Liscan Aurel, in calitate de 
lichidator judiciar al Ursuleţul Şi Copiii 
SRL desemnat prin hotararea nr. 836 din 

data de 22.02.2021, pronuntata de Tribu-
nalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in 
dosar nr. 17552/3/2020, notificã deschi-
derea falimentului prin procedura simp-
lificata prevazuta de Legea nr.85/2014 
împotriva Ursuleţul Şi Copiii SRL, cu 
sediul in București, Sectorul 3, Strada 
Academiei, Nr. 4-6, Scara 1, Etaj 1, Ap. 
2, CUI  15844628, nr. de ordine in regis-
trul comertului J40/9076/2009. Persoa-
nele fizice si juridice care inregistreaza 
un drept de creanta nascut dupa data 
deschiderii procedurii insolventei impo-
triva Ursuleţul Şi Copiii Srl vor formula 
declaratie de creanta care va fi inregis-
trata la grefa Tribunalului București - 
Secţia a VII-a Civila, cu referire la 
dosarul nr. 17552/3/2020, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru inre-
gistrarea cererii de admitere a creantelor 
in tabelul suplimentar al creantelor 
15.03.2021; b) termenul limita pentru 
verificarea creantelor, intocmirea, 
afisarea si comunicarea tabelului supli-
mentar al creantelor 05.04.2021; c) 
termenul pentru depunerea contestati-
ilor la tabelul suplimentar va fi de 7 zile 
de la publicarea in BPI a tabelului supli-
mentar; d) termen pentru intocmirea si 
afisarea tabelului definitiv consolidat 
26.04.2021.

l Bunge Romania SRL, anunţă publicul 
interesat asupra depunerii raportului 
privind impactul asupra mediului, 
pentru proiectul „Înlocuire Uscător 
Semințe Oleaginoase Şi Echipamente 
Conexe”, propus a fi amplasat în județul 
Călărași, oraș Lehliu Gară, strada Lisa-
bona, nr. 5. Tipul deciziei posibile luate 
de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Călărași poate fi emiterea acordului de 
mediu sau respingerea solicitării de 
emitere a acordului de mediu. Raportele 
și studiile, după caz, pot fi consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Călărași, mun. Călărași, str. 
Chiciului, nr. 2, jud. Călărași și la sediul 
Bunge România SRL, cu sediul în 
județul Buzău, municipiul Buzău, strada 
Aleea Industriilor, nr. 5-7, în zilele de 
luni-vineri orele 10:00-14:00. Documen-
tele menţionate sunt disponibile și la 
următoarea adresă de internet www.
apmcl.anpm.ro. Dezbaterea publică a 
raportului privind impactul asupra 
mediului, va avea loc la  Primăria 
orașului Lehliu-Gară, în data de 
29.03.2021 începând cu orele 12:00. 
Publicul interesat poate transmite în 
scris comentarii/opinii/observaţii privind 
documentul menţionat la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Călărași, str. 

Chiciului, nr.2, jud. Călărași, până la 
data de 29.03.2021 (data dezbaterii 
publice).

l OMV Petrom SA anunta publicul 
interesat asupra depunerii solicitarii de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul: ,,Lucrari de curatare, remedi-
erea solului si reconstructia ecologica a 
amplasamentului Parc 14 Geamana 
(Chilii) propus a fi realizat in extravi-
lanul comunei Asau, judetul Bacau. 
Informatiile privind proiectul propus 
pot fi consultate la sediul APM Bacau, 
str. Oituz, nr.23 si la sediul titularului 
judetul Bacau in zilele de luni - joi, intre 
orele 8.00 - 16:30 si vineri intre orele 
08.00 - 14.00. Observatiile publicului se 
primesc zilnic la sediul APM Bacau.

l OMV Petrom SA anunta publicul 
interesat asupra depunerii solicitarii de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul: ,,Lucrari de curatare, reme-
diere a solului/subsolului si reconstructia 
ecologica a amplasamentului Depozit de 
produse petroliere Zalau-Rezerva de 
Stat, jud. Salaj”, propus a fi amplasat in 
mun. Zalau, str. Lupului, nr. 16B, jud. 
Salaj. Informatiile privind proiectul 
propus / memoriul de prezentare pot fi 
consultate la urmatoarea adresa de 
internet: http://apmsj.anpm.ro si la 
sediul titularului S.C. OMV Petrom S.A., 
din Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 
1, in zilele de luni pana vineri, intre orele 
7:30 - 15:30. Observatiile publicului se 
primesc zilnic la adresa de e-mail a 
Agentiei pentru Protectia Mediului 
Salaj: office@apmsj.anpm.ro.

l SC Real Bucov SA, prin lichidator 
judiciar, anuleaza anuntul publicat in 
editia Jurnalul National din data de 
22.02.2021 privitor la vanzarea la lici-
tatie publica la pretul de 3.403.118 lei a 
urmatorului activ imobiliar situat in 
com. Bucov, sat Pleasa, str.Industriei, 
nr.1, jud.Prahova inscris in CF 20215 
Bucov compus din: teren intravilan Cc 
in suprafata de 21.063,07 mp si urma-
toarele constructii: Cladire C41/3-Hala 
impregnare si slefuire; C43-Hala 
produse speciale; C44-Hala produse 
speciale; C45-Hala presare special 1; 
C49-Hala cuptor Kera; C54-Birouri; 
C61-Hala presare special 2; C65-Depozit 
materii prime 2.

l Npk Soil SRL, anunţă publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul: „Construire anexe la exploa-

taţie agricolă -hale depozitare produse 
agricole, seminţe și îngrășăminte fără 
azotat de amoniu”, propus a fi amplasat 
în com.Perieţi, T193/2, jud.Ialomiţa. 
Informaţiile privind proiectul propus, 
pot fi consultate la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, loc.
Slobozia, str. M.Viteazu, nr. 1, în zilele de 
luni-joi, 08:00-16:30 și vineri, între orele 
08:00-14:00 și la sediul titularului din 
mun.Slobozia, str.Nordului, bl.V8, sc.C, 
et.1, ap.6, judeţul Ialomiţa, în zilele de 
luni-joi, între orele 08:00-16:00, vineri 
între orele 08:00-14:00. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Ialomița.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator: Consiliul de Adminis-
traţie al S.C. Industria Iutei S.A. cu 
sediul în București, str. Intr. Ferentari A, 
nr.72, Bl.12A, sector 5 convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acţiona-
rilor în data de 30.03.2021 ,ora 11:00 la 
sediul societăţii. În cazul în care 
adunarea nu este statutară, a doua 
convocare este pentru data de 31.03.2021 
ora 11:00, la sediul societăţii. -Ordinea 
de zi este următoarea: 1. Prezentarea, 
dezbaterea și aprobarea Raportului de 
Gestiune al Consiliului de Administraţie 
pentru exerciţiul financiar 2020. 2. 
Prezentarea Raportului Comisiei de 
Cenzori cu privire la verificarea și certi-
ficarea bilanţului contabil încheiat la 
31.12.2020. 3. Prezentarea, dezbaterea și 
aprobarea bilanţului contabil, a contului 
de profit și pierdere aferent exerciţiului 
financiar 2020. 4. Descărcarea de 
gestiune a administratorilor pentru exer-
ciţiul financiar 2020. 5. Stabilirea remu-
neraţiei membrilor Consiliului de 
Administraţie pentru exerciţiul financiar 
2021. 6. Prezentarea, dezbaterea și apro-
barea Bugetului de Venituri și Cheltuieli 
pe anul 2021. 7. Diverse. Președinte 
Consiliul de Administraţie, Ing. Vlad 
Niculae Dan.

l Convocator: Consiliul de Adminis-
traţie al S.C. Industria Iutei S.A. cu 
sediul în București, str. Intr. Ferentari A, 
nr.72, Bl.12A, sector 5 convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor în data de 30.03.2021, ora 
12:00 la sediul societăţii. În cazul în care 
adunarea nu este statutară, a doua 
convocare este pentru data de 31.03.2021 
ora 12:00, la sediul societăţii. -Ordinea 
de zi este următoarea: 1. Informare refe-
ritoare la situaţia fizică și financiară a 
Căminului de Nefamiliști din str. Intr. 

Ferentari A, nr. 72, Bl.12A, sector 5, 
București. 2. Aprobarea propunerii 
Consiliului de Administraţie al SC 
Industria Iutei SA pentru demolarea 
Căminului de Nefamiliști din str. Intr. 
Ferentari A, nr. 72, Bl. 12A, sector 5, 
București. Președinte Consiliul de Admi-
nistraţie, Ing. Vlad Niculae Dan.

l Convocare: Subsemnatul, Popescu 
Tudor Cosmin, în calitate de Adminis-
trator Unic al Mondoconf S.A., persoană 
juridică română, cu sediul în București, 
B-dul Iuliu Maniu nr.7, sectorul 6, înre-
gistrată la Registrului Comerţului sub 
nr.  J40/444/1991,  având C.U.I . 
RO437510, în temeiul art.117 din Legea 
nr.31/1990 republicată și art.13 din Actul 
Constitutiv, convoacă Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acţionarilor Mondoconf 
S.A. în data de 30.03.2021, ora 10:00, la 
sediul societăţii, cu următoarea Ordine 
de zi: 1. Prezentarea Raportului Admi-
nistratorului Mondoconf S.A., privind 
activitatea economico-financiară desfă-
șurată în anul 2020. 2. Prezentarea 
Raportului Comisiei de Cenzori privind 
bilanţul contabil și contul de profit și 
pierdere pe anul 2020. 3. Prezentarea, 
dezbaterea și aprobarea bilanţului 
contabil pe anul 2020. 4. Aprobarea 
Bugetului de Venituri și Cheltuieli 
prevăzut pentru anul 2021. În cazul în 
care la data și ora precizate se constată 
că nu sunt îndeplinite condiţiile necesare 
pentru desfășurarea Adunării Generale, 
se convoacă o nouă Adunare Generală 
Ordinară a Acţionarilor (a doua convo-
care) cu aceeași ordine de zi și în același 
loc, în data de 31.03.2021, ora 10:00. 
Reprezentarea acţionarilor în adunarea 
generală a acţionarilor se va putea face 
și prin alte persoane decât acţionari, cu 
excepţia administratorului, pe bază de 
procură. Procurile pot fi depuse în 
original cu cel puţin o oră înainte de 
deschiderea ședinţei, sub sancţiunea 
pierderii exerciţiului de vot în acea 
adunare. Administrator Unic, Popescu 
Tudor Cosmin.

l Convocare: Subsemnatul, Popescu 
Tudor Cosmin, în calitate de Adminis-
trator Unic al Mondoconf S.A., persoană 
juridică română, cu sediul în București, 
B-dul Iuliu Maniu nr.7, sectorul 6, înre-
gistrată la Registrului Comerţului sub 
nr.  J40/444/1991,  având C.U.I . 
RO437510, în temeiul art.117 din Legea 
nr.31/1990 republicată și art.13 din Actul 
Constitutiv, convoacă Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acţionarilor 
Mondoconf S.A. în data de 30.03.2021, 

ANUNȚURI www.jurnalul.ro



ora 11:00, la sediul societăţii, cu urmă-
toarea Ordine de zi: 1. Aprobarea 
vânzări i  imobilului  compus din 
construcţie Corp T Corp Fabricaţie, 
situat în Bucureşti, B-dul Iuliu Maniu, 
nr.7, etj.4, sectorul 6, nr. cadastral 
206491-C1 şi terenul aferent în supra-
faţă de 288mp, nr. cadastral 206491, 
precum şi stabilirea preţului de vânzare. 
2. Împuternicirea unei persoane pentru 
identificarea potenţialului cumpărător, 
pentru a purta negocieri în privinţa 
preţului şi a condiţiilor contractuale, 
pentru a semna în numele şi pe seama 
societăţii toate şi oricare dintre docu-
mentele tranzacţiei, precum şi pentru a 
îndeplini orice altă acţiune/formalitate 
necesară. În cazul în care la data şi ora 
precizate se constată că nu sunt îndepli-
nite condiţiile necesare pentru desfăşu-
rarea Adunării Generale, se convoacă o 
nouă Adunare Generală Extraordinară a 
Acţionarilor (a doua convocare) cu 
aceeaşi ordine de zi şi în acelaşi loc, în 
data de 31.03.2021, ora 11:00. Reprezen-
tarea acţionarilor în adunarea generală a 
acţionarilor se va putea face şi prin alte 
persoane decât acţionari, cu excepţia 
administratorului, pe bază de procură. 
Procurile pot fi depuse în original cu cel 
puţin o oră înainte de deschiderea 
şedinţei, sub sancţiunea pierderii exerci-
ţiului de vot în acea adunare. Adminis-
trator Unic, Popescu Tudor Cosmin.

l Societatea “CONVEST” S.A, cu 
sediul social în  Bucureşti, sect.2, Calea 
Moşilor nr.288, bl.32, sc.2, et.1, ap.42, 
cod unic de înregistrare  RO 3155611, 
înregistrată la O.R.C. Bucureşti sub nr. 
J40/1645/1991, prin Preşedintele Consi-
liului de Administraţie dl. Petris Mircea, 
convoacă Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor pentru data de 29.03.2021 
ora 11:00, la sediul societăţii din Bucu-
reşti, sect.2, Calea Moşilor nr. 288, bl. 32, 
sc. 2, et. 1, ap. 42, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în Registrul Acţionarilor la 
data de referinţă 26.03.2021 şi care au 
dreptul de a participa şi a vota în cadrul 
adunării generale. În cazul în care nu 
sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de 
Legea 31/1990, republicată, cu modifică-
rile ulterioare, se reprogramează 
Adunarea Generală Ordinară a Acţiona-
rilor  pentru data de 30.03.2021 ora 
11:00, la sediul societăţii mai sus 
rubricat. Ordinea de zi a Adunării Gene-
rale Ordinare va fi următoarea: 1.Discu-
tarea  ş i  aprobarea  Raportu lu i 
Consiliului de Administraţie privind 
desfăşurarea activităţii exerciţiului 
financiar contabil al anului 2020, 
precum şi descărcarea de gestiune a 

administratorilor; 2. Discutarea şi apro-
barea Raportului cenzorilor cu privire la 
legalitatea întocmirii bilanţului contabil 
şi a contului de profit şi pierdere pentru 
exerciţiul financiar 2020 precum şi 
descărcarea de gestiune a cenzorilor; 
3.Prezentarea şi aprobarea raportului de 
gestiune reflectat în situaţiile financiare 
anuale ale contului de profit şi pierdere 
şi anexelor acestora pentru exerciţiul 
financiar 01.01.2020-31.12.2020; 4.
Prezentarea şi supunerea spre aprobare 
a bugetului de venituri şi cheltuieli şi a 
Programului de investiţii aferent exerci-
ţiului financiar 2021. 5.Prelungirea 
mandatului cenzorilor Nicolae Aurelia, 
Bratu Mariana şi Chirvăsuță Valentin 
pentru o perioadă de 3 ani, cu începere 
de la data expirării mandatului şi până 
la data de 09.05.2024. 6.Împuternicirea 
dlui. Mircea Petris să semneze în numele 
acţionarilor hotărârile Adunării Ordi-
nare şi să îndeplinească oricare şi toate 
formalităţile impuse de lege în vederea 
obţinerii aprobării autorităţilor compe-
tente, a înregistrării, a executării hotărâ-
rilor adoptate de către Adunarea 
Ordinară şşi a asigurării opozabilităţii 
acestora faţă de terţi. Dl. Mircea Petris 
are dreptul să delege indeplinirea 
mandatului menţionat mai sus altor 
persoane. 7.Diverse. Persoanele care au 
calitatea de acţionar la data de referinţă, 
respectiv data de 26.03.2021 pot exercita 
dreptul de a participa la Adunarea 
Generală Ordinară, precum şi dreptul de 
vot personal sau prin reprezentare. 
Reprezentarea poate fi asigurată şi prin 
alte persoane decât acţionarii în baza 
unei procuri speciale, care se vor depune 
la sediul societăţii până la data de 
26.03.2021 inclusiv. Documentele şi 
materialele informative referitoare la 
problemele incluse pe ordinea de zi a 
Adunării Generale Ordinare, vor fi puse 
la dispoziţia acţionarilor la sediul Socie-
tăţii din Bucureşti, Calea Moşilor nr. 
288, bl. 32, sc. 2, et. 1, ap. 42, sect. 2. 
Preşedinte Consiliu de Administraţie, 
Mircea Petris.

VÂNZĂRI CASE
l Loc de casă, comuna Melineşti, jud.
Dolj. Tel.0787.238.974, 0761.301.009.

JURIDICE
l Se comunică pârâtei Ion (fostă Bădoi) 
Rodica, Dispozitivul Sentinței civile nr. 
6559/2020 din 18 noiembrie 2020 în 
Dosarul nr. 18584/280/2019 al Judecăto-
riei Piteşti: În numele legii, hotărăşte: 
Admite acțiunea modificată formulată 
de reclamantul Buică Ion, domiciliat în 

Piteşti, strada Horia, Cloşca şi Crişan nr. 
3, bloc B26, scara C, ap. 10, județul 
Argeş, în contradictoriu cu pârâta Ion 
(fostă Bădoi) Rodica, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în Sîrbii Măgura, sat 
Ungheni nr. 25, județul Olt. Constată că 
apartamentul situat în Piteşti, strada 
Petrochimiştilor - actual Horia, Cloşca şi 
Crişan nr. 3, bloc B26, scara C, ap. 10, 
județul Argeş, împreună cu cota-parte 
de teren aferentă clădirii din Contractul 
de vânzare-cumpărare nr. 200 din 
09.12.1992 are calitatea de bun propriu 
al reclamantului Buică Ion. Cu apel în 
30 zile de la comunicare, care se va 
depune la Judecătoria Piteşti. 

LICITAȚII
l SC Local Urban SRL  Turnu Măgurele, 
punct de lucru în str. Stadionului, nr. 12, 
judeţul Teleorman, cod poştal 145200, 
CUI RO30055849;  J34/168/2012, telefon/
fax 0247411895, e-mail: localurban@
yahoo.com, anunţă organizarea licitaţiei 
publice, pentru închirierea  unei suprafețe 
de teren de 30,00 mp situată în strada 
Panduri, în curtea Școlii Generale Mircea 
cel Bătrân din Turnu Măgurele. Caietele 
de sarcini se pot cumpăra de la punctul de 
lucru din str. Stadionului, nr. 12, etaj 1, 
camera 5 -  contravaloarea caietului de 
sarcini este de 25 Lei. Deschiderea ofer-
telor şi analiza documentației participan-
ților va avea loc la termenul din data de 
15.03.2021, ora 10:00, la punctul de lucru 
din str. Stadionului nr. 12. Termenul limita 
de solicitare a clarificărilor este 09.03.2021. 
Termenul limită de depunere a documen-
taţiei pentru participarea la licitaţie este 
11.03.2021, ora  16:00. În situaţia nedepu-
nerii a cel puțin două oferte valabile  la 
primul termen al licitației, se va organiza o 
altă şedinţă de licitaţie în data de 
29.03.2021, la ora 10:00. Termenul limita 
de solicitare a clarificărilor este 23.03.2021, 
iar cererile de înscriere şi documentaţia 
aferentă se vor putea depune cel târziu în 
data de 25.03.2021, ora 16:00.

l S Fise Electricaserv SA prin punctele de 
lucru Galați şi Brăila, organizează acțiuni 
de vânzare a unor mijloace fixe, după cum 
urmează: A.Punctul de lucru Galați, din: 
str.Nicolae Bălcescu, nr.35A -în data de 
10.03.2021; B.Punctul de lucru Brăila, din: 
str.Calea Călăraşilor, nr.48 -în data de 
11.03.2021. Listele cu mjloacele fixe 
supuse procesului de valorificare, precum 
şi documentația de licitație se pot ridica de 
la sediile punctelor de lucru. Pentru 
mijloacele fixe care nu vor fi adjudecate în 
prima procedură, se vor organiza după 
caz, încă două etape, la interval de 7 

(şapte) zile, conform documentației de 
licitație. Persoane de contact: PL Galați, 
ing.Oana Iordache -0722.668.146; PL 
Brăila, ing.Marcu Valentin -0721.257.237.

l Centrul Chinologic Sibiu, cu sediul in 
Sibiu,  Calea Dumbrăvii ,  nr.157, 
tel.0269.235.181, fax 0269.240.090, cod 
f i s c a l  4 2 4 0 9 2 8 ,  c o n t  I B A N 
RO12TREZ5765032XXX000369, deschis 
la Trezoreria Sibiu, organizează licitaţie 
publică cu strigare pentru valorificarea a 5 
câini de serviciu. Animalele de serviciu pot 
fi văzute la sediul Centrului Chinologic 
Sibiu în data de 08.03.2021, între orele 
09:00-14:00. Licitaţia va avea loc în data 
de 12.03.2021, ora 10:00, la sediul 
Centrului Chinologic Sibiu. În caz de 
neadjudecare, datele de desfăşurare a 
următoarelor licitaţii vor fi 29.03.2021, 
respectiv 05.04.2021. Caietul de sarcini se 
poate obţine începând cu data de 
25.02.2021. Documentele de participare la 
licitaţie se depun până la data de 
08.03.2021, între orele 09:00-14:00. Taxa 
de participare la licitaţie este de 50Lei, iar 
garanţia de participare reprezintă 5% din 
preţul iniţial de vânzare a bunurilor 
pentru care se licitează. Lista completă a 
bunurilor şi relaţii suplimentare se obţin la 
t e l e f o n :  ( 4 0 ) 0 2 6 9 / 2 3 5 . 1 8 1 ;  f a x 
(40)0269/240.090. www.centrulchinologic.
ro/interes public/licitatii publice/, sau la 
sediul centrului: Sibiu, Calea Dumbrăvii, 
nr.157.

l Publicație De Vânzare: SC Agecom SA- 
în reorganizare judiciară, in judicial reor-
ganisation, en redressement  , cu sediul 
social în loc. Baia Mare, str. Universităţii, 
nr. 41, jud. Maramureş, nr. de înregistrare 
la RC J24/72/1991 şi CUI: 2950279, prin 
administrator judiciar Reoinsolv IPURL 
prin Andrişan Adrian, desemnat de Tribu-
nalul Maramureş în Ds nr. 996/100/2015, 
vinde la licitație publică, la cel mai mare 
preț oferit,  următoarele bunuri din averea 
debitoarei: Hală Poligon de la locația 
”Poligon Vechi”, Str. Universității, zona B, 
loc. Baia Mare, jud. Maramureş, înscrisă 
în CF 108405 Baia Mare, în suprafață 
totală de 6120 mp, cu AF 1967-1979. Preț 
evaluare: 4.345.445 lei sau 918.000 euro, 
Prețul de pornire la licitație este de 90% 
din  prețul de evaluare, adică suma de 
3.910.900,5 lei sau 826.200 euro - Partici-
panții la licitație vor achita, în contul de 
insolvență al debitoarei, până în ziua lici-
tatiei, o garanție de 10% din pretul de 
pornire al licitației; Pasul de licitație este 
de 5% din prețul de pornire la licitație. - 
Dacă un eventual adjudecatar nu plăteşte 
în termen de 30 de zile diferența de preț, 
pierde avansul plătit, urmând a se orga-

niza o nouă licitație. Raportul de evaluare 
poate fi consultat la biroul administrato-
rului judiciar. Licitația va avea loc în data 
de 11.03.2021, ora 11:00 la sediul adminis-
tratorului judiciar Reoinsolv IPURL, din 
Baia Mare, str. George Coşbuc, nr. 25/A, 
et. 4, cam. 38, jud. Maramureş. Informații 
suplimentare se pot obține la tel: 
0745503123, 0749803941 

l Spitalul Clinic de Recuperare Medicală 
Băile Felix cu sediul în comuna 
Sânmartin, localitatea Băile Felix, calea 
Beiuşului, nr.30, cod poştal 417500, jud.
Bihor,  telefon 0259/318.108,  fax 
0259/318.135, e-mail: spital_felix@yahoo.
com organizează licitaţie publică în data 
de 17.03.2021, ora 09:30, pentru închiri-
erea unui spaţiu destinat amplasarii 
A.T.M.bancar în suprafață totală de 1mp 
din parterul clădirii C1, identificat prin 
nr.Cad 50556-C1, înscris în C.F.50556 
Sânmartin. Documentaţia pentru elabo-
rarea ofertei şi caietul de sarcini se pun la 
dispoziţia celor interesaţi gratuit la 
Compartimentul Achiziţii publice, 
contractare (ec.Boros Grațian), data limită 
de solicitare a clarificărilor nu trebuie să 
depăşească 08.03.2021, ora 16:00. Ofertele 
se depun într-un singur exemplar, în plic 
închis şi sigilat, până la data de 17.03.2021, 
ora 09:00, la Secretariatul Spitalului Clinic 
de Recuperare Medicală Băile Felix, Calea 
Beiuşului, nr. 30, localitatea Băile Felix, 
com.Sânmartin, jud.Bihor. Ședința publică 
de deschidere a ofertelor are loc la sediul 
Spitalului Clinic de Recuperare Medicală 
Băile Felix, sala de raport, etaj 1, la data 
17.03.2021, ora 09:30. Instanța compe-
tentă în soluționarea litigiilor apărute este: 
Tribunalul Bihor, localitatea Oradea, 
Parcul Traian, nr. 10, cod poştal 410033, 
Tel.: 0259/414.896; 0359/410.033; Fax: 
0359/432.750; E-mail: tribunalulbihor@
just.ro; tr-bihor-arh@just.ro. Data transmi-
terii anunțului de licitație în vederea publi-
cării este 23.02.2021.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Primăria 
Oraşului Bocşa, oraş Bocşa, Str. 1 decem-
brie 1918, nr. 22, judeţul Caraş-Severin, 
telefon 0255/555.000, fax 0255/555.226, 
email: primariabocsa@yahoo.com, cod 
fiscal 3227939. 2. Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea şi identifi-
carea bunului care urmează să fie închi-
riat: Spațiul comercial în suprafață de 
47,08mp, situat în oraşul Bocşa, Str. 1 
Decembrie 1918, nr.2, Piața Agroalimen-
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tară Bocșa I, aparținând domeniului 
public, fiind destinat desfășurării activi-
tăților comerciale. Închirierea se face 
conform O.U.G. nr.57/03.07.2019 și 
Hotărârii Consiliului Local al Orașului 
Bocșa nr.6/27.01.2021. 3. Informații 
privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Moda-
litatea sau modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: 
printr-o solicitare scrisă adresată Primă-
riei Orașului Bocșa. 3.2. Denumirea și 
datele de contact ale serviciului/compar-
timentului din cadrul instituției de la 
care se poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: Comparti-
mentul Evidența Administrarea Dome-
niului Public și Privat, la sediul Primăriei 
Orașului Bocșa, str. 1 Decembrie 1918, nr. 
22, judeţul Caraș-Severin, de luni până 
vineri între orele 10:00-14:00. 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: 20Lei pe suport 
hârtie, ce se achită la casieria Primăriei 
Orașului Bocșa, sau gratuit în format 
electronic. 3.4. Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 08.03.2021, ora 16:00. 
4. Informații privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
18.03.2021, ora 10:00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăriei Bocșa 
din str. 1 Decembrie 1918, nr. 22, județul 
Caraș-Severin, cod poștal 325300. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5. 
Data și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofertelor: 
18.03.2021, ora 13:00, la sediul Primăriei 
Orașului Bocșa, str. 1 Decembrie 1918, nr. 
22, județul Caraș-Severin. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/sau adresa 
de e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanței: Soluțio-
narea litigiilor este de competența 
Tribunalului Caraș-Severin, Secția de 
Contencios Administrativ, municipiul 
Reșița, str. Horia, nr. 2-4, județul 
Caraș-Severin, telefon 0255/213.304, fax 
0255/213.135, email: ecris.115@just.ro. 
7.Data transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 23.02.2021.

l Anunt: 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 contac-

t:UAT Comuna Valea Macrisului, Prin-
cipala 65, Valea Vacrisului, judeţul 
Ialomita, telefon 0243248760, fax 
0243248760, email valeamacrisului@
yahoo.com; 2. Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie închi-
riat:Inchirierea suprafetei de 17,7196 
ha teren arabil extravilan proprietate 
privata a UAT Valea Macrisului,situat 
in T 178 parcela1,nr.  cadastral 
21579,aprobata prin HCL nr.6 din 
15.02.2021 conform OUG 57/2019. 3. 
Informații privind documentația de 
atribuire:Se regasesc in caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalită-
țile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al docu-
mentației de atribuire:Documentatia de 
atribuire se poate ridica de la sediul 
UAT Comuna Valea Macrisului pe 
suport hartie. 3.2. Denumirea și datele 

de contact ale serviciului/compartimen-
tului din cadrul instituției de la care se 
poate obține un exemplar din documen-
tația de atribuire:Compartiment achi-
z i t i i  p u b l i c e –  G h i n e a  D a n a 
Magdalena,tel. 0731551115. 3.3. Costul 
și condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ:Costul 
unui exemplar al documentatiei este in 
cuantum de 50 lei si se achita la casieria 
unitatii. 3.4. Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor:08/03/2021,ora 15:00. 
4. Informații privind ofertele:Data 
l imita  de  depunere  a  oferte lor 
16.03.2021 ora 09:00; 4.1. Data-limită 
de depunere a ofertelor:16/03/2021,ora 
09:00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele:Comuna Valea Macrisului, str.
Principala, nr. 65,jud. Ialomita; 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă:Oferta se depune 

in 2 exemplare. 5. Data și locul la care 
se va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 16/03/2021,ora 
11:00,str.  principala,nr.  65,  jud. 
ialomita.  6.  Denumirea,  adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa de 
e-mail aIe instanței competente în solu-
ționarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Tribunalul 
Ialomita,Slobozia B.dul Cosminului, 
nr.12,tel. 0243/236952, 0243/236587 
(centrala),email: tr-Ialomita-pgref@
just.ro. 7. Data transmiterii anunțului 
de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: : 22/02/2021

PIERDERI
l Subsemnata Dumitru Viorica, domici-
liată în orașul Constanța, jud.Constanța, 
str. Ioan Borcea, nr. 44A, am pierdut 
Certificat membru OAMGMAMR. Îl 
declar nul.

l Pierdut certificat de pregătire profesi-
onala a conducătorului - transport 
marfă, eliberat de ARR Vâlcea, pe 
numele Stricescu Marian, din com 
Bărbătești, județul Vâlcea. Se declară 
nul.

l Mutu Gheorghe Alin cu domiciliul în 
com. Cîlnic, sat Cîlnicul de Sus, jud. 
Gorj, declară pierdut atestat transport 
marfă cu seria 0435023000, eliberat de 
ARR Gorj. Se declară nul!

l Pierdut certificat constator de 
furnizare informatii cu privire la 
punctul de lucru al societatii DP 
FUN SRL, CUI RO17753593, situat 
in Bulevardul Ferdinand I, nr. 90, 
sect. 2, Bucuresti, administrator 
Fundeanu Daniel Petrus. Persoana 
de contact: Fundeanu Daniel Petrus, 
nr.telefon 0748200011.
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