ANUNȚURI

www.jurnalul.ro

@Oferte serviciu
@Vânzări
Tel. 021/208.75.01
@Pierderi
Mail: micapublicitate@jurnalul.ro @Licitații
@Diverse

Luni, 24 mai 2021

Supliment Anunțuri Mica Publicitate
de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și

OFERTE SERVICIU
l I.S.J. Dâmbovița scoate la concurs 3
posturi- personal de execuție. Detalii pe
site-ul I.S.J.Dâmbovita.
l Tancrad SRL cu sediul în Galaţi, angajează: Muncitor necalificat la întreţinerea de
drumuri, şosele, poduri şi baraje -80 posturi.
Perioada de primire a CV-urilor este până la
data de 25.05.2021, la adresa de mail:
tancrad@yahoo.com. Selecţia se va face la
sediul societăţii în data de 25.05.2021, în
intervalul orar 14:00 - 16:00.
l Ai cunoștințe tehnice? Te ajutăm să devii
presator/operator mașini! Ți-ar plăcea să
lucrezi cu utilaje/echipamente de producție?
Chiar dacă nu ai experiență pe astfel de
prese, însă ești o persoană tehnică, compania
noastră se va asigura de calificarea ta. Sector
6, Militari, Str.Preciziei, nr.5 (metrou Preciziei). Detalii la: 021.318.09.09, interior 120,
sau la 0756.142.203.
l Grădinița cu Program Prelungit Nr.10 (str.
Gh.Marinescu, nr.5, Baia Mare, Maramureș)
organizează concurs pentru ocuparea 1 post
contractual vacant -1 normă de Administrator de patrimoniu -personal didactic
auxiliar pe perioadă nedeterminată, condiții
specifice: studii superioare tehnice (inginer,
subinginer sau economist), vechime în specialitatea postului 2 ani. Depunerea dosarelor
se va face la sediul instituției în perioada 27
mai-10 iunie 2021, între orele 09.00-13.00.
Data și locul de desfășurare a concursului:
Proba scrisă/proba practică: data de 17 iunie
2021, ora 13.00-16.00. Proba interviu: data de
24 iunie 2021, ora 13.00. Locul de desfășurare al concursului va fi Grădinița cu
program normal nr.13 (Str. N. Bălcescu, nr.7,
Baia Mare, Maramureș). Persoană de contact
Miclăuș Anca Aurelia, tel. 0262/422.012.
l Primăria Snagov cu sediul în comuna
Snagov, sat Ghermăneşti, șos. Ghermăneşti
nr.49, judeţul Ilfov organizează în data de
17.06.2021 concurs recrutare pentru postul
de Muncitor necalificat– Compartiment
Monitorizare Unități de Învățământ.
Condiţii de participare la concurs: studii
medii/ generale, fără vechime în muncă.
Dosarele se depun la sediul Primăriei Snagov
în termen de 10 zile lucrătoare de la data
publicării anunțului, respectiv de la data de
24.05.2021 până la data de 07.06.2021, ora
16:00. Alte informaţii pot fi obţinute la nr. de
telefon 021.351.06.42, Rohnean Teodora
Carla– Consilier Asistent Primăria Snagov,
email: primaria_snagov@yahoo.com.

l U.A.T. Oraş Ovidiu, Judeţul Constanta
anunţă: U.A.T. oraş Ovidiu, cu sediul în localitatea Ovidiu, str. Sănătăţii nr.7, judetul
Constanţa organizează concurs pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu
normă întreagă de 8h/zi, 40 ore/saptamană a
unui post vacant de natură contractuală:
muncitor necalificat II–din cadrul biroului
Gospodarie Orasenească, Serviciul Tehnic,
Investiţii şi ADPP. Candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile generale prevăzute
la art.3 din H.G.nr.286/2011, cu modificările
şi completările ulterioare si urmatoarele
condiţii specifice de participare la concurs: nivelul studiilor: studii medii/studii generale;
- vechime în specialitate studiilor necesare
ocupării postului: minim 6 luni. Concursul
va avea loc la sediul U.A.T.oras Ovidiu din
str. Sănătăţii nr.7, oras Ovidiu, jud Constanta
şi va consta în trei etape succesive: - selectia
dosarelor de concurs; - proba practică, care
se va sustine în data de 18.06.2021, ora 10:00;
- proba interviu se afişeaza odată cu rezultatul probei practice, la sediul institutiei.
Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune în perioada: 25.05.2021-08.06.2021,
la compartimentul resurse umane şi vor
contine documentele prevazute de art.6 din
H.G. nr.286/2011, cu modificările si completările ulterioare. Relaţii suplimentare se pot
obţine de la compartimentul resurse umane:
str. Sănătăţii nr.7, loc.Ovidiu, jud. Constanţa,
telefon: 0241255340/110, fax: 0241255341 si
e-mail primariaovidiu@gmail.com.
l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Gorj organizează concurs
în data de 17.06.2021, ora 10.00 (proba
scrisă) şi 23.06.2021 (proba de interviu), la
Cantina din cadrul Complexului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru
adulți “Bîlteni”, din Tîrgu Jiu, strada
Dumbrava, nr. 34/ Cantina din cadrul
Complexului de servicii comunitare pentru
copilul cu nevoi speciale Tg.Jiu, din Tîrgu
Jiu, strada Dumbrava, nr. 34/Sala de ședințe
a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă
Tg.Jiu, din Tîrgu Jiu, strada Dumbrava, nr.
34, în funcție de numărul de candidați,
pentru ocuparea a 6 (șase) posturi vacante
corespunzătoare unor funcţii contractuale de
execuţie după cum urmează: 1. un post
corespunzător funcţiei contractuale de
execuţie de psiholog practicant la Complexul
de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Novaci - Centrul de zi – Novaci; 2. un
post corespunzător funcţiei contractuale de
execuţie de psiholog practicant la Complexul
de servicii comunitare pentru copilul cu
nevoi speciale Tg.Jiu - Casa de tip familial
destinată protecţiei rezidenţiale a copiilor cu
dizabilităţi “Scoarța”; 3. un post corespun-

zător funcţiei contractuale de execuţie de
psiholog practicant la Complexul de servicii
comunitare pentru copilul în dificultate Tg.
Jiu - Apartamentul de tip familial destinat
protecţiei rezidenţiale a copiilor “Tineretul”
– Rovinari; 4. un post corespunzător funcţiei
contractuale de execuţie de asistent social
practicant la Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Tg.Jiu Apartamentul de tip familial destinat
protecţiei rezidenţiale a copiilor “Rovinari”
– Rovinari; 5. un post corespunzător funcţiei
contractuale de execuţie de asistent social
practicant la Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Novaci Centrul de zi pentru copii aflați în situație de
risc de separare de părinți “Valea Gilortului”; 6. un post corespunzător funcţiei
contractuale de execuţie de masor la
Complexul de recuperare pentru copii cu
dizabilități Tg.Jiu - Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Tg.Jiu.
Condiţii generale şi specifice de îndeplinit de
către candidat pentru ocuparea unuia dintre
posturile de psiholog practicant scoase la
concurs: a) absolvent(ă) cu studii superioare
de lungă durată absolvite cu diploma de
licență în domeniul Psihologie; b) posesor(oare) de atestat de liberă practică, aflat în
perioada de valabilitate, în condițiile Legii nr.
213/2004 privind exercitarea profesiei de
psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului
Psihologilor din România și ale H.G. nr.
788/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004
privind exercitarea profesiei de psiholog cu
drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor
din Romania, în specialitatea psihologie
clinică, psihoterapie sau consiliere psihologică, treapta de specializare/competență
”practicant”; c) minimum un an vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării
profesiei de psiholog. Condiţii generale şi
specifice de îndeplinit de către candidat
pentru ocuparea unuia dintre posturile de
asistent social practicant scoase la concurs: a)
absolvent(ă) cu studii superioare de lungă
durată absolvite cu diploma de licență în
domeniul Asistență Socială; b) posesor(oare)
de aviz de exercitare a profesiei de asistent
social emis de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România – treapta de
competență practicant. c) minimum un an
vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării profesiei de asistent social.
Condiţii generale şi specifice de îndeplinit de
către candidat pentru ocuparea postului de
masor scos la concurs: a) absolvent(ă) cu
studii medii liceale absolvite cu diplomă de
bacalaureat, b) posesor(oare) de diplomă/

certificat de absolvire curs de masor, c)
vechime în funcția de masor de minim 3 ani.
Înscrierile la concurs se fac în perioada
24.05.2021-07.06.2021, inclusiv, ora 16:30, la
sediul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţiei Copilului Gorj, din
Tg-Jiu, strada Siretului, nr.24 – Serviciul
resurse umane, salarizare şi pentru funcţia
publică. Relaţii suplimentare la telefon
0253212518 sau la camera nr.36 – sediul
D.G.A.S.P.C. Gorj. Persoana de contact:
Arsenie Corina-Gabriela, consilier, grad
profesional superior la Serviciul resurse
umane, salarizare şi pentru funcţia publică secretar comisie concurs, tel.0253212518,
resurseumane@dgaspcgorj.ro.

CITAȚII
l Chascec Ilie, cu ultimul domiciliu
cunoscut în loc.București, str. Viorele, nr.4,
Bl.22, Sc.1, Et.1, Ap.5, Sector 4, este citat la
Judecătoria Vișeu de Sus, jud.Maramures, în
27.05.2021, ora 12.00, în calitate de pârât în
dosarul nr. 2726/336/2019 în procesul de
partaj cu reclamanta Nasui Irina.
l Se citează la Judecătoria Topoloveni, jud.
Argeș, pe data de 07.06.2021, ora 9.00,
numita Enache Iulia (Iuliana), domiciliată în
comuna Lunca Corbului, jud. Argeș, în calitate de pârâtă în Dosarul nr. 1512/828/2017.
l Numitul Clopotaru Constantin cu ultimul
domiciliu cunoscut în localitatea Suceava, sat
Pîraie, comuna Mălini, este citat la Judecătoria Săveni pe data de 08.06.2021, ora 13.00,
în calitate de pârât în Dosarul civil nr.
11005/193/2019, în proces -exercitare autoritate părintească cu reclamanta Boca Clara
-Eliza.
l S.C. Mandum Consulting S.R.L., cu sediul
social în mun. Iași, Bdul. Socola nr. 27A, cod
700186, este chemată să se prezinte prin
administrator Doban Ionela, la această
instanță, camera „Sala 3”, Completul C10,
în data de 27 Mai 2021, ora 08:30, în calitate
de pârât, în proces cu Bolobiță Costel Cristinel, în calitate de reclamant, spre soluționarea cauzei nr. 33796/245/2020* având ca
obiect ordonanța președințială obligația de a
face – rejudecare.
l Se aduce la cunoștința cetățenilor localității că numitul Macovei Valeriu-Grigoraș a
invocat dobândirea dreptului de prorprietate
prin uzucapiune asupra imobilului înscris in
CF nr.303388 Sistarovat, (CF vechi 406
Cuvesdia), nr. top. 172-173 proprietari tabulari fiind Milutin Tanaszie, Milutin Vaszile,
Marku Anticza. Cei interesați sunt invitați să

facă opoziții, cu precizarea că, în caz contrar,
în termen de 30 de zile de la emiterea celei
din urmă publicații se va trece la judecarea
cererii.
l Se aduce la cunoștința cetățenilor localității că numitul Dehelean Cristian-Ionel a
invocat dobândirea dreptului de prorprietate
prin uzucapiune asupra imobilului înscris în
CF nr.302949 Sistarovat, (CF vechi 58
Cuvesdia), nr. top. 20-21 proprietari tabulari
fiind Dehelean Avram. Cei interesați sunt
invitați să facă opoziții, cu precizarea că, în
caz contrar, în termen de 30 de zile de la
emiterea celei din urmă publicații se va trece
la judecarea cererii.
l Numitul Miulescu Nicolae este chemat în
data de 09.06.2021, ora 10.20, la Judecătoria
Filiaşi, în dosar nr. 1428/230/2020, în calitate
de pârât, în proces cu reclamanta Miulescu
Elena Gabriela pentru proces de divorţ fără
minori.

DIVERSE
l S.C. Asradsil Vâlsan S.R.L., având sediul
în județul Argeș, comuna Mușătești, sat Stroești, nr. 221, în calitate de proiectant al
planului/programului: Amenajamentul
fondului forestier proprietate privata aparținând comunei Lapusnicu Mare, în suprafață de 1860,70 ha, situat pe raza comunei
Lapusnicu Mare, județul Caras Severin,
anunţă publicul interesat asupra depunerii
solicitării de obţinere a avizului de mediu
pentru planul/ programul menţionat şi
declanşarea etapei de încadrare. Prima
versiune a planului/ programului poate fi
consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Caras Severin, din mun. Resita, str.
Petru Maior, nr. 73, jud. Caras severin, de
luni până joi între orele 9 – 11. Observaţii /
comentarii şi sugestii se primesc în scris la
sediul A.P.M. Caraș Severin, în termen de 15
zile de la data publicării anunţului.
l Aceasta informare este efectuata de OMV
Petrom SA, str. Coralilor, nr. 22, sector 1,
Bucuresti, ce intentioneza sa solicite de la
Administratia Bazinala de Apa Galati, aviz
de gospodarire a apelor pentru realizarea
lucrarilor de “ Lucrari de suprafata, foraj,
echipare de suprafata si conducta de amestec
sonda 1H Bis Independenta” propus a fi
amplasat in localitatea Schela, extravilan si
intravilan, Judetul Galati. Aceasta investitie
este noua. Ca rezultat al procesului de
productie nu vor rezulta ape uzate. Aceasta
solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile
si completarile ulterioare. Persoanele care

doresc sa obtina informatii suplimentare cu
privire la solicitarea avizului de Gospodarire
a Apelor pot contacta solicitantul de aviz la
adresa mentionata. Persoanele care doresc sa
transmita observatii, sugestii si recomandari
se pot adresa solicitantului sau la Expert
Serv SRL, cu sediul in str. Mihai Eminescu,
nr. 7, et.1, Ploiesti, jud. Prahova, cod postal
100329, tel/fax: 0244-513233.
l Aceasta informare este efectuata de OMV
Petrom SA, str. Coralilor, nr. 22, sector 1,
Bucuresti, ce intentioneza sa solicite de la
Administratia Bazinala de Apa Galati, aviz
de gospodarire a apelor pentru realizarea
lucrarilor de “Lucrari de suprafata, foraj,
echipare de suprafata si conducte de amestec
sondele 25H, 26H Independenta” propus a
fi amplasat in localitatea Schela, extravilan,
Judetul Galati. Aceasta investitie este noua.
Ca rezultat al procesului de productie nu vor
rezulta ape uzate. Aceasta solicitare de aviz
este conforma cu prevederile Legii apelor nr.
107/1996, cu modificarile si completarile
ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina
informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de Gospodarire a Apelor pot
contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita
observatii, sugestii si recomandari se pot
adresa solicitantului sau la Expert Serv SRL,
cu sediul in str. Mihai Eminescu, nr. 7, et.1,
Ploiesti, jud. Prahova, cod postal 100329, tel/
fax: 0244-513233.
l SC OMV Petrom SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul
“Lucrari de suprafata, foraj, echipare de
suprafata si conducta de amestec sonda 1H
BIS Independenta”, propus a fi amplasat in
extravilan si intravilan, localitatea Schela,
Tarla 83, (Parcela Arabil 727/15, Nr. Cad.
102035 - categoria de folosinta arabil);
(Parcela intravilan 727/12, Nr. Cad. 732 –
categorie de folosinta Curti Constructii),
judetul Galati. Informatiile privind proiectul
propus pot fi consultate la adresa de internet
http://apmgl-old.anpm.ro/memorii_de_
prezentare_2020-39749. Observatiile publicului se primesc zilnic la adresa de email
office@apmgl.anpm.ro sau la numarul de
fax: 0236 471 009.
l SC OMV Petrom SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul “Lucrari
de suprafata, foraj, echipare de suprafata si
conducte de amestec sondele 25H, 26H Independenta”, propus a fi amplasat in extravilan, localitatea Schela, (Tarla 58/4, Parcela
A532/1/2 (Nr.Cad. 108731, 108730), A532/1/3
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(Nr. Cad. 108729), A532/1/4 (Nr. Cad.
108728), A532/1/5 (Nr. Cad. 108727),
A532/1/6 (Nr. Cad. 108726), A532/1/7 (Nr.
Cad. 108725), judetul Galati. Informatiile
privind proiectul propus pot fi consultate la
adresa de internet http://apmgl-old.anpm.ro/
memorii_de_prezentare_2020-39749. Observatiile publicului se primesc zilnic la adresa
de email office@apmgl.anpm.ro sau la
numarul de fax: 0236 471 009.

conform art. 14 alin. (1) şi (2) din Legea
cadastrului şi a publicităţii imobiliare
nr.7/1996, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul Primăriei Comunei Țepu şi
pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară.

l Informaţii generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Primăria Orașului
Hârlău, cu sediul în orașul Hârlau, Str.
Mușatini, nr.1, județul Iași, cod poștal
705100, cod fiscal 4541190, telefon
0232/720.412, fax 0232/720.777, e-mail:
primariahirlau@yahoo.com. Face cunoscut
Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activități
nonprofit doar pentru domeniu sport pentru
anul 2021 în condițiile prevăzute de Legea
nr.350/2005, în sumă de 100.000,00Lei. Se
pot obține informații suplimentare de la
Compartimentul Programe, Dezvoltare
locală și Achiziții publice din cadrul Primăriei Hârlău, telefon 0232/720.412, int.221
sau 0736.370.777.

l Consiliul de Administrație al societății
comerciale ALBRAU PROD SA cu sediul în
București, Str. Grigore Manolescu, nr. 7A,
birou 1, parter, înmatriculată la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr.J40/8273/2012, cod
unic de înregistrare RO25865253, convoacă,
în temeiul art.117 din Legea nr. 31/1990
republicată si al art.9.6. și urm.din Actul
constitutiv, Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor, în data de 24.06.2021, ora 14.00
la punctul de lucru al societății din Onești,
str.Avintului, nr. 20, județul Bacău, având
urmatoarea ordine de zi: 1.Reconfirmarea
situatiilor financiare la data de 31.12.2020
împreuna cu contul de profit și pierderi la
data de 31.12.2020, datele informative și
situația activelor imobilizate la data de
31.12.2020; 2.Reconfirmarea raportului
Consiliului de administrație privind rezultatele economico-financiare pe perioada
01.01.2020-31.12.2020, societatea având
capital de 30.234.957,2 Lei împărțit în
10.798.199 acțiuni, cu o valoare nominală pe
acțiune de 2,8 lei; 3. Reconfirmarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de
Administrație pentru exercițiul finaciar al
anului 2020; 4.Reconfirmarea raportului
auditorului independent privind situația
financiară la data de 31 decembrie 2020;
5.Reconfirmarea distribuirii profitului
realizat pentru anul 2020; 6.Reconfirmarea
casării unor mijloacelor fixe scoase din uz,
conform hotărârii Consiliului de Administrație și a inventarierii anuale. În situaţia în
care nu se va întruni cvorumul legal în data
de 24.06.2021, ora 14.00, se convoacă cea
de-a doua Adunare Generală Ordinara a
Acţionarilor, în data de 25.06.2021, ora 14.00,
la adresa anterior menţionată. Toate documentele aflate și/sau la care se face referire în
ordinea de zi se afla la sediu societății spre
consultare și analiză, în zilele lucratoare de la
ora 08.00-15.30.

l Informaţii generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul
fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/
sau adresa de e-mail ale persoanei de
contact: Primăria Orașului Hârlău, cu sediul
în oraşul Hârlău, str.Mușatini, nr.1, județul
Iaşi, telefon 0232/720.412, fax 0232/720.777,
e-mail: primariahirlau@yahoo.com, cod
fiscal 4541190. Raport cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate
în cursul anului 2020 între autoritatea
contractantă U.A.T.Oraș Hârlau și beneficiari, așa cum sunt definiți de Legea
nr.350/2005 privind regimul finanțărilor
nerambursabile din fondurile publice
alocate pentru activitati nonprofit de interes
general: 1.Beneficiar: Asociația Club Sportiv
AMN Scorpions Hârlău; Denumire proiect/
nr. contract: Prin noi înșine câștigăm/
contract nr. 8573/02.06.2020; Valoarea finanțării de la bugetul local cheltuită:
40.033,03Lei, Realizat. 2.Beneficiar: Asociația Club Sportiv „Viitorul” Hârlău; Denumire proiect/nr. contract: Sport pentru toți/
contract nr. 8575/02.06.2020; Valoarea
finanțării de la bugetul local cheltuită:
39.600Lei, Realizat. 3.Beneficiar: Asociația
Club Sportiv Ștejarul Pârcovaci; Denumire
proiect/nr. contract: Vrem să fim ce am fost
și mai mult decât atât/nr. contract
8574/02.06.2020; Valoarea finanțării de la
bugetul local cheltuită: 20.000 Lei, Realizat.
Total pentru domeniul sport: 99.633,03Lei.
l Unitatea Administrativ-Teritorială
Comuna Țepu din judeţul Galaţi anunţă
publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 28 începând cu data de 28.05.2021, pe o perioadă de
60 de zile, la sediul U.A.T. Comuna Țepu,
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l Convocator. Adunarea Generală a Acționarilor Societății TERAPLAST S.A. Ordinară și Extraordinară, 25 iunie 2021. În
conformitate cu prevederile art.111, art.113 și
art.117 din Legea 31/1990 privind societățile,
cu modificările la zi, ale prevederilor Actului
Constitutiv, Legii nr.24/2017 privind emitenţii
de instrumente financiare şi operaţiuni de
piaţă și ale Regulamentului ASF nr.5/2018
privind emitenții de instrumente financiare şi
operaţiuni de piaţă, Consiliul de Administrație al TERAPLAST SA, cu sediul in
Săraţel, comuna Şieu-Măgheruş, DN 15A,
km 45+500, judetul Bistrița-Năsăud, cod
poștal 427301, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

Bistrița-Năsăud sub nr.J06/735/1992, având
CUI 3094980, în sedința din data de 20 mai
2021 convoacă Adunarea Generală a Acționarilor –Ordinară și Extraordinară, pentru
data de 25 iunie 2021, care își va desfășura
lucrările la sediul societății situat în Săraţel,
comuna Şieu-Măgheruş, DN 15A, km
45+500, județul Bistrița-Năsăud, cod poștal
427301, începând cu ora 10.00 (Ora României) pentru Adunarea Generală Ordinară,
respectiv, ora 10.30 (Ora României) pentru
Adunarea Generală Extraordinară. La
această Adunare Generală a Acționarilor
sunt îndreptătiți să participe și să voteze toți
acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 15 iunie 2021, stabilita ca dată de referință. I.Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor va avea următoarea
Ordine de Zi: 1.Aprobarea situațiilor financiare individuale interimare ale Teraplast SA,
pentru perioada de trei luni încheiată la data
de 31 martie 2021 (respectiv pentru perioada
01.01.2021-31.03.2021), pe baza raportului
Consiliului de Administrație al Societății și a
raportului auditorului financiar. 2. Aprobarea
repartizării profitului net aferent situațiilor
financiare individuale interimare ale Teraplast SA pentru perioada de trei luni încheiată la data de 31 martie 2021, în sumă de
283.898.189 lei, după cum urmează: -Distribuire de dividende parțiale, în valoare totală
de 226.615.937 lei, dividendul parțial brut/
acțiune propus fiind de 0,13 lei*; -Repartizarea sumei de 43.579.988 lei în vederea
majorării capitalului social; -Rezerva legală:
13.702.264 lei. *La calcularea valorii dividendului brut/acțiune s-a avut în vedere numărul
de acțiuni emise de Societate, din care s-a
scăzut un număr de 966 acțiuni care au intrat
în contul Societății (în urma aplicării algoritmului şi rotunjirii rezultatelor la întregul
inferior ca urmare a procesării majorării
capitalului social, realizată în temeiul Hotărârii A.G.E.A. nr. 1/29.04.2020) și pe care
Societatea le deține la data prezentei, ținând
cont de faptul ca acțiunile proprii nu dau
drept la dividende sau alte drepturi. 3.Aprobarea politicii de remunerare a Teraplast S.A.
4. Stabilirea datei de înregistrare care servește
la identificarea acționarilor asupra cărora se
vor rasfrânge efectele hotărârilor adoptate de
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,
conform art.86 alin. (1) din Legea nr.24/2017.
Data propusă de Consiliul de Administrație
este 13 iulie 2021. 5. Aprobarea datei de 12
iulie 2021 ca „ex date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor
societare se tranzacționează fără drepturile
care derivă din hotărâre, în conformitate cu
art.2 alin.2 lit.l) din Regulamentul nr.5/2018.
6.Aprobarea datei de 22 iulie 2021 ca data
plății, astfel cum este definită de art.86 alin.2
din Legea nr.24/2017, și de art.2 alin. 2 lit. h)
și art. 178 din Regulamentul nr.5/2018. 7.
Mandatarea Consiliului de Administrație
pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor
adoptate de Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor. 8. Mandatarea președintelui
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Teraplast S.A. să semneze, în numele și pe
seama tuturor acționarilor prezenți la

adunare, Hotărârea A.G.O.A. 9.Mandatarea
consilierului juridic al societății, doamna
Kinga Vaida, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii
A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului
de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud și
publicarea acesteia în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a. II.Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea
următoarea: Ordine de Zi: 1.Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 43.579.988
lei*, de la valoarea actuală de 174.320.047,80
lei, la valoarea de 217.900.035,80 lei, prin
emisiunea a 435.799.880 acțiuni noi, cu
valoarea nominală de 0,10 lei/actiune,
precum și stabilirea unui preţ în valoare de
0,44Lei pentru compensarea fracţiunilor de
acţiuni rezultate în urma aplicării algoritmului şi rotunjirii rezultatelor la întregul
inferior, conform prevederilor legale în
vigoare. Majorarea capitalului social se va
realiza prin încorporarea sumei de 43.579.988
lei, din profitul perioadei 1 ianuarie 2021 -31
martie 2021. Acțiunile nou emise nu vor
modifica cotele de deținere ale acționarilor și
se vor distribui gratuit tuturor acționarilor
Societății înscriși în Registrul Acționarilor
Societății tinut de Depozitarul Central S.A. la
data de înregistrare. Majorarea de capital se
va realiza pentru susținerea activității curente
a Societății. Fiecărui acționar înregistrat în
Registrul Acționarilor Societății la data de
înregistrare i se va aloca 1 acțiune gratuită la
4 acțiuni deținute. *La calcularea valorii cu
care se majorează capitalul social s-a avut în
vedere numărul de acțiuni emise de Societate,
din care s-a scăzut un număr de 966 acțiuni
care au intrat în contul Societății (în urma
aplicării algoritmului şi rotunjirii rezultatelor
la intregul inferior ca urmare a procesării
majorării capitalului social, realizata în
temeiul Hotărârii A.G.E.A. nr.1/29.04.2020) și
pe care Societatea le deține la data prezentei,
ținând cont de faptul ca acțiunile proprii nu
dau drept la dividende sau alte drepturi).
2.Aprobarea actualizării Actului Constitutiv
al Societății, în conformitate cu cele aprobate
la pct.1 din prezenta, după cum urmează:
Art.7. Alin.(1) „Capitalul social subscris și
vărsat al Societății TERAPLAST S.A. este de
174.320.047,80 lei divizat într-un număr de
1.743.200.478 acțiuni nominative, cu valoare
nominală de 0,1Lei fiecare.” se modifică și va
avea următorul conținut: „Capitalul social
subscris și vărsat al Societății TERAPLAST
S.A. este de 217.900.035,80 lei divizat într-un
număr de 2.179.000.358 acțiuni nominative,
cu valoare nominală de 0,1Lei fiecare.” 3.
Aprobarea modificării Hotărârii Adunării
Generale Extraordinare a Acționarilor societății nr.1 din data de 24.08.2020 prin care s-a
aprobat răscumpărarea unui număr de
maxim 5.500.000 acțiuni cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune la un preț minim egal
cu prețul de piața de la BVB din momentul
efectuării achiziției și un preț maxim de 0,45
lei/actiune, în sensul majorării prețului
maxim de achiziție al acțiunilor răscumpărate, de la valoarea de 0,45 lei/acțiune, la
valoarea de 1,00 leu/acțiune. Acțiunile proprii
răscumpărate de Societate vor fi oferite către
angajații și membrii conducerii societăților

din Grupul Teraplast, cu titlu gratuit, în
cadrul unui program stock option plan. 4.
Stabilirea datei de înregistrare care servește la
identificarea acționarilor asupra cărora se vor
răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, conform art.86 alin.(1) din Legea
nr.24/2017. Data propusă de Consiliul de
Administrație este 29 septembrie 2021. 5.
Aprobarea datei de 28 septembrie 2021 ca „ex
date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare
obiect al hotărârilor organelor societare se
tranzacționează fără drepturile care derivă
din hotărâre, în conformitate cu art.2 alin.2
lit.l) din Regulamentul nr.5/2018. 6.Aprobarea datei de 30 septembrie 2021 ca data
plății, astfel cum este definită de art.86 alin.2
din Legea nr.24/2017, art.2 alin.2 lit.h) și
art.178 din Regulamentul nr.5/2018. 7.
Mandatarea Consiliului de Administrație
pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor
adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. 8.Mandatarea președintelui Adunării Generale Extraordinare a
Societății, să semneze, în numele și pe seama
tuturor acționarilor prezenți la adunare,
Hotărârea A.G.E.A. 9.Mandatarea consilierului juridic al Societății, doamna Kinga
Vaida, să îndeplinească toate formalitățile
privind înregistrarea Hotărârii A.G.E.A. la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul Bistrița-Năsăud și publicarea
acesteia în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a. Având în vedere ultimele recomandări ale autorităților publice române în
legătură cu prevenirea /limitarea răspândirii
COVID-19, Teraplast recomandă acționarilor
săi ca în măsura posibilului: -să acceseze
materialele informative pentru AGA, în
format electronic, disponibile pe websiteul
Societății, mai degrabă decât în format fizic
la Registratură; -să voteze prin corespondență, prin utilizarea Formularelor de
Buletin de Vot prin corespondență; -să utilizeze, ca mijloace de comunicare, e-mailul cu
semnătură electronică extinsă încorporată,
mai degrabă decât transmiterea prin poștă
sau prin curier la Registratură atunci când
trimit (i)propuneri cu privire la adăugarea de
noi puncte pe ordinea de zi a AGA, (ii)
proiecte de hotărâre, (iii)întrebări scrise
înainte de AGA, (iv)procurile pentru reprezentarea în AGA sau (v)Buletinele de Vot
pentru votul prin corespondență. (1)Unul sau
mai mulți acționari reprezentând, individual
sau împreună, cel puțin 5% din capitalul
social, au dreptul (i)de a introduce puncte pe
ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit
de o justificare sau de un proiect de hotărâre
propus spre adoptare de Adunarea Generală
a Acționarilor; (ii)de a prezenta proiecte de
hotărâre pentru punctele incluse sau propuse
a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale. (2)Drepturile prevăzute la alin.(1) pot fi
exercitate numai în scris, iar documentele vor
fi depuse în plic inchis la sediul societății,
respectiv transmise prin orice formă de poștă
sau curierat rapid cu confirmare de primire,
menționand pe plic în clar și cu majuscule
„Pentru Adunarea Generala a Acționarilor

din data de 25/28.06.2021” sau transmise prin
mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, cu semnatură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind
semnătura electronică, la adresa de e-mail
secretariatCA@teraplast.ro, menționand la
subiect: „Pentru Adunarea Generala a Acționarilor din data de 25/28.06.2021”. (3)Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la
alin.(1) lit.(i) și (ii) în termen de cel mult 15
zile calendaristice de la data publicării
prezentei convocări, respectiv până cel târziu
în data de 8 iunie 2021 inclusiv. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind
punctele de pe ordinea de zi a Adunării
Generale a Acționarilor, iar societatea va
răspunde la întrebările adresate de acționari
în cadrul respectivei Adunări. Întrebările vor
fi depuse în plic închis la sediul societății,
respectiv transmise prin orice formă de poștă
sau curierat rapid cu confirmare de primire,
menționând pe plic în clar și cu majuscule
„Pentru Adunarea Generala a Actionarilor
din data de 25/28.06.2021” sau transmise prin
mijloace electronice, cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii
nr.455/2001 privind semnătura electronică, la
adresa de e-mail secretariatCA@teraplast.ro,
menționând la subiect: „Pentru Adunarea
Generală a Acționarilor din data de
25/28.06.2021”, până la data de 24 iunie 2021
inclusiv. Acționarii pot participa personal sau
pot fi reprezentați în cadrul sedințelor
Adunărilor Generale ale Acționarilor, fie de
reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o procură specială
sau o procură generală, în condițiile art.92
alin.(10) din Legea nr.24/2017 privind
emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă. Accesul acționarilor este
permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane
fizice cu actul de identitate al acestora sau, în
cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal. Acționarii pot acorda o procură
(împuternicire) generală valabilă pentru o
perioadă care nu va depăși trei ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în
toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor
generale ale acționarilor Societății, cu
condiția ca procura (împuternicirea) să fie
acordată de către acționar, în calitate de
client, unui intermediar definit conform art.2
alin.(1) pct.20 din Legea nr.24/2017 privind
emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă sau unui avocat. Acționarii nu
pot fi reprezentați în adunarea generală a
acționarilor pe baza unei procuri (împuterniciri) generale, de către o persoană care se află
într-o situație de conflict de interese, în
conformitate cu prevederile art.92 alin.(15)
din Legea nr.24/2017 privind emitenţii de
instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.
Procurile (împuternicirile) generale se depun
la Registratura Societății sau trimise prin
orice formă de poștă sau curierat cu confirmare de primire, cu 48 de ore înainte de
adunarea generală, respectiv până la data de
23 iunie 2021, ora 10.00 (ora României)
pentru Adunarea Generală Ordinară,
respectiv, ora 10.30 (ora României) pentru
Adunarea Generală Extraordinară, în copie,
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de
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de investigație
investigație și
cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Procurile pot fi transmise, în același termen, și prin
e-mail cu semnătură electronică extinsă
incorporată conform Legii nr.455/2001
privind semnătura electronică, la adresa
secretariatCA@teraplast.ro, menționând la
subiect: „Pentru Adunarea Generală a Acționarilor din data de 25/28.06.2021”. Calitatea
de acționar, precum și, în cazul acționarilor
persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant
legal se constată în baza listei acționarilor de
la data de referință/de înregistrare, primită
de emitent de la depozitarul central, sau,
după caz, pentru date diferite de data de
referinţă/de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de
către acționar: a)extrasul de cont din care
rezultă calitatea de acționar și numărul de
acțiuni deținute; b)documente care atestă
înscrierea informației privind reprezentantul
legal la depozitarul central/respectivii participanți; Cu toate acestea, dacă acționarul nu a
informat la timp Depozitarul Central în
legătură cu reprezentantul său legal sau nu
este menționată această informație în lista
acționarilor de la data de referință primită de
societate de la Depozitarul Central, atunci
dovada calității de reprezentant se va face cu
certificatul constatator, în original sau copie
conformă cu originalul, eliberat de Registrul
Comerțului sau orice alt document, în
original sau în copie conformă cu originalul,
emis de către o autoritate competentă din
statul în care acționarul este înmatriculat
legal, în scopul dovedirii existenței persoanei
juridice și a numelui/calității de reprezentant
legal, cu o vechime de cel mult 1 lună
raportat la data publicării convocatorului
adunării generale. Documentele care atestă
calitatea de reprezentant legal întocmite
într-o limbă straină, alta decât limba engleză,
vor fi însoţite de o traducere realizată de un
traducător autorizat în limba română sau în
limba engleză. Cerințele de identificare de
mai sus se aplică în mod corespunzător și
pentru dovedirea calității de reprezentant
legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a
adunărilor generale ale acționarilor sau care
adresează întrebări emitentului privind
puncte de pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor. Conform art.200, alin.
(4) din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind
emitenții de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, un actionar poate desemna o
singură persoană să îl reprezinte la o anumită
adunare generală. Cu toate acestea, dacă un
acționar deține acțiuni ale unei societăți
comerciale în mai multe conturi de valori

mobiliare, aceasta restricție nu il va împiedică
să desemneze un reprezentant separat pentru
acțiunile deținute în fiecare cont de valori
mobiliare cu privire la o anumită adunare
generală. Aceasta prevedere nu aduce atingere dispoziţiilor alin.(6) al art.200 din Regulamentul ASF nr.5/2018. Conform art.200,
alin.(5) din Regulamentul ASF nr.5/2018 un
acționar poate desemna prin împuternicire
unul sau mai mulți reprezentanți supleanți
care să îi asigure reprezentarea în adunarea
generală în cazul în care reprezentantul
desemnat conform alin.(4) este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în
care prin împuternicire sunt desemnați mai
mulţi reprezentanți supleanți, se va stabili și
ordinea în care aceștia își vor exercita
mandatul. Acționarii pot să voteze punctele
înscrise pe ordinea de zi și prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat
corespunzător, va fi trimis în plic închis la
sediul societății, și trebuie să ajungă la sediul
societătii până cel mai târziu în data de
23.06.2021, ora 10.00 (ora României) pentru
Adunarea Generală Ordinară, respectiv, ora
10.30 (ora României) pentru Adunarea Generală Extraordinară, menționând pe plic în
clar și cu majuscule „PENTRU
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA 25/28.06.2021”. Buletinele de vot pot fi transmise în același termen
si prin e-mail cu semnatura electronică
extinsă incorporata conform Legii nr.
455/2001 privind semnatura electronica, la
adresa secretariatCA@teraplast.ro, mentionand la subiect: „Pentru Adunarea Generală
a Acționarilor din data de 25/28.06.2021”.
Votul prin corespondență poate fi exprimat
de către un reprezentant numai în situaţia în
care acesta a primit din partea acționarului
pe care îl reprezintă o împuternicire specială/
generală care se depune la emitent în conformitate cu art.92 alin.(14) din Legea nr.24/2017
privind emitenţii de instrumente financiare şi
operaţiuni de piaţă. Formularele de procuri
speciale care vor fi utilizate pentru votul prin
reprezentare, precum și formularele care vor
fi utilizate pentru votul prin corespondență
vor fi puse la dispoziția acționarilor, atât în
limba română, cât și în limba engleză și vor fi
disponibile la adresa sediului social al societății, în timpul zilelor lucrătoare, între orele
08.00-16.30 și pe pagina de web a societății:
www.teraplast.ro, Categoria „Investitori”,
Secțiunea „Adunarea Generală a Acționarilor”, începând cu data de 25 mai 2021.
Procurile speciale și formularele de buletin de
vot prin corespondență vor fi depuse în
original, fie în limba română, fie în limba
engleză, la sediul societății respectiv transmise prin orice formă de poștă sau curierat

rapid cu confirmare de primire până la data
de 23 iunie 2021, ora 10.00 (ora României)
pentru Adunarea Generală Ordinară,
respectiv, ora 10.30 (ora României) pentru
Adunarea Generală Extraordinară, menționând pe plic în clar și cu majuscule „Pentru
Adunarea Generală a Acționarilor din Data
de 25/28.06.2021” sau pot fi transmise, în
același termen, și prin e-mail cu semnătură
electronică extinsă incorporată conform
Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică, la adresa secretariatCA@teraplast.ro,
menționând la subiect: „Pentru Adunarea
Generală a Acționarilor din data de
25/28.06.2021”. Un exemplar se va înmâna
reprezentantului, unul va rămâne la societate, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne
la acționar. La completarea procurilor
speciale și a buletinelor de vot prin corespondență, se va ține cont de posibilitatea completării ordinii de zi a A.G.A. cu noi puncte. În
acest caz, procurile speciale actualizate și
buletinele de vot actualizate, atât în limba
română, cât și în limba engleză, pot fi obținute de la registratura societății și de pe
pagina de web a societății: www.teraplast.ro,
Categoria „Investitori”, Secțiunea
„Adunarea Generală a Acționarilor”, începând cu data publicării ordinii de zi completate. În cazul în care ordinea de zi va fi
completată iar acționarii nu trimit procurile
speciale și/sau buletinele de vot prin corespondență actualizate, procurile speciale și
buletinele de vot prin corespondență trimise
anterior completării ordinii de zi vor fi luate
în considerare doar pentru punctele din
acestea care se regăsesc pe ordinea de zi
inițială. Acționarii pot să-și desemneze reprezentantul și prin mijloace electronice, notificarea desemnării prin mijloace electronice
putându-se face la adresa de e-mail secretariatCA@teraplast.ro, cu semnătură electronică extinsă incorporata conform Legii
nr.455/2001 privind semnătura electronică.
Documentele și materialele informative,
precum și proiectele de hotărâri vizând
problemele înscrise pe ordinea de zi a
Adunării Generale a Acționarilor vor fi
disponibile acționarilor, atât în limba
română, cât și în limba engleză, la sediul
societății, în timpul zilelor lucrătoare, între
orele 08.00-16:30 și pe pagina de web a societății: www.teraplast.ro, Categoria „Investitori”, Secțiunea „Adunarea Generală a
Acționarilor”, începând cu data de 25 mai
2021. În situația neîndeplinirii condițiilor de
validitate la prima convocare, următoarea
Adunare Generală a Acționarilor este convocată pentru data de 28 iunie 2021, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de
desfășurare.

LICITAŢII
l Publicație de vânzare. SC AGECOM SAîn reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement, cu sediul social în
loc. Baia Mare, str. Universităţii, nr. 41, jud.
Maramureş, nr. de înregistrare la RC
J24/72/1991 și CUI: 2950279, prin administrator judiciar Reoinsolv IPURL prin
Andrișan Adrian, desemnat de Tribunalul
Maramureș 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.
Maramureș, înscrisă în CF 108405 Baia
Mare, în suprafață totală de 6120 mp, cu AF
1967-1979. Preț evaluare: 918.000 euro.
Prețul de pornire la licitație este de 70% din
prețul de evaluare, adică suma 642.600 euro;Participanții la licitație vor achita, în contul
de insolvență al debitoarei, până în ziua licitatiei, 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 plătește în termen
de 30 de zile diferența de preț, pierde avansul
plătit, urmând a se organiza o nouă licitație.
Raportul de evaluare poate fi consultat la
biroul administratorului judiciar. Licitația va
avea loc în data de 07.06.2021, ora 11,00 la
sediul administratorului judiciar Reoinsolv
IPURL, din Baia Mare, str. George Coșbuc,
nr. 25/A, et. 4, cam. 38, jud. Maramureș.
Informații suplimentare se pot obține la tel:
0745503123, 0749803941.
l Anunţ de participare la licitaţie deschisă
pentru concesiune bunuri-teren construire
locuinţă si economic în comuna Platoneşti.
1. Informaţii generale privind concedentul,
în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail a persoanei de contact UAT Platonesti, str. Fetesti NR 18, Platonesti, judeţul
Ialomita, telefon 0243279120, fax
0243279120, email primaria_platonesti@
yahoo.com, CUI: 17453693. 2.Informaţii
generale privind obiectul concesiunii, în
special descrierea şi identificarea bunului
care urmează să fie concesionat: Loturi ce
urmează a se concesiona: 1. Lot Tarla 31
parcela 1001 cf 22489 Strada Digului nr.10
în suprafața de 709 mp 2. Lot Tarla 31
parcela 1002 cf 25501 Strada Digului nr.12
în suprafata de 747 mp 3.Lot 1 cvartal 53 cf
22499 Strada Principală nr.36A în suprafața
de 1000mp, 4. Lot 2 cvartal 53 cf 22491
Strada Principală nr.36 B în suprafata de 999
mp, 5, Lot 3 cvartal 53 cf 22497 Strada Principală nr.36 C în suprafața de 995 mp, 6. Lot

4 cvartal 53 cf 22490 Strada Principală nr.36
D in suprafața de 999 mp 7. Lot 5 cvartal 53
cf 22492 Strada Căminului nr.19A în suprafața de 995 mp, 8. Lot 6 cvartal 53 cf 22488
Strada Căminului nr.19B în suprafata de
999mp, 9. Lot 7 cvartal 53 cf 22495 Strada
Căminului nr.19C în suprafata de 997mp.
10.Lot 3 cf 21311Strada Fetesti în suprafața
de 1029 mp, 11. Lot 7 cf 21216 Strada Fetesti
în suprafața de 927 mp 12. Lot 14 cf 21215
Strada Zorilor în suprafața de 852mp, 13.
Lot 15 cf 21310 Strada Zorilor în suprafața
de 931 mp, apartine domeniul privat al
comunei Platonesti, conform HCL.nr.
24/25.02.2021 si OUG 57/03.07.2019. 3.
Informaţii privind documentaţia de atribuire: Se regasesc in caietul de sarcini. 3.1.
Modalitatea sau modalităţile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
Se va elibera un exemplar al documentaţiei
de atribuire doar în urma unei solicitări
scrise de la sediul institutiei. 3.2. Denumirea
şi adresa serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de
atribuire: Compartiment Secretariat. Adresa
compartiment strada Feteşti nr.18 localitatea
Platoneşti judeţ Ialomiţa. 3.3. Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor legale: Gratuit. 3.4. Data limită pentru
solicitarea clarificărilor: 07.06.2021, ora
14,00. 4. Informaţii privind ofertele. 4.1.
Data limită de depunere a ofertelor:
15.06.2021, ora 16,00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: UAT Platoneşti,
Feteşti Nr 18, Platoneşti, judeţul Ialomiţa, Compartiment Registratură. 4.3. Numărul
de exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: 1 exemplar.5. Data şi locul la care se
va desfăşura şedinţa publică de deschidere a
ofertelor: 18.06.2021 ora 10,00 la sediul
Primăria Platoneşti din str. Feteşti nr.18 loc.
Platoneşti judeţ Ialomiţa. 6. Denumirea,
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau
adresa de e-mail a instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul
Ialomiţa,Slobozia, b-dul. Cosminului, nr. 12,
cod postal: 920030, judeţul Ialomiţa Telefon:
0243 236 952, 0243 236 587 (centrală), Fax:
0243 232 266 E-mail: tr-ialomita-pgref@just.
ro, infopubil@just.ro. 7. Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării 19/05/2021.
l Editura Prahova SA prin administrator
judiciar VIA Insolv SPRL scoate la vânzare
prin licitaţie publică mașină tipografică pentru
printat coli tip Roland MP 300 la prețul de

110.368,40 lei, precum și chioscuri mobile
pentru distribuirea presei: 21 chioscuri la
prețul de 2.287,20 lei/buc., 2 chioscuri la prețul
de 2.325,20 lei/buc, 16 chioscuri la prețul de
2.363,60 lei/buc., 4 chioscuri la prețul de
2.401,60 lei/buc. si 2 chioscuri la prețul de
3.240 lei/buc. La prețurile de pornire se adauga
TVA. Persoanele interesate vor cumpăra dosarele de prezentare de la administratorul judiciar şi vor depune documentele de participare
la licitaţie cu cel putin o zi înainte de data
licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 27.05.2021,
ora 14/00 la sediul administratorului judiciar,
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în ziua de
03.06.2021 la aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l Prunus Forest SRL prin lichidator judiciar
VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică autocamioanele Scania P420 PH09SSJ cu remorca transport busteni
PH09SWN (107.550,45 lei) și Scania PH09WAX cu remorca transport busteni
PH09UCR (108.643,05 lei). La prețurile de
pornire se adaugă TVA. Persoanele interesate
vor cumpăra dosarul de prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de
participare la licitaţie cu cel putin o zi înainte
de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în
28.05.2021, ora 15/30 la sediul lichidatorului,
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti,
tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării
vânzarea va fi reluată în zilele de 04.06.2021 și
11.06.2021 la aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l Hidrojet SA prin lichidator judiciar VIA
Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie
publică proprietate imobiliară situată în
Breaza, str. Griviței, nr. 18, județ Prahova,
compusa din teren în suprafață de 20.513 mp
și constructiile C10 (hala monobloc), C11
(punct poarta), C20 (baraca metalica), teren în
suprafață de 358 mp, teren în suprafață de
1.725 mp și teren în suprafață de 445,38 mp la
prețul total de 5.876.066 lei, Volskwagen Bora
la prețul de 2.610 lei și Nissan Terrano la prețul
de 2.890 lei. Licitaţia va avea loc în 03.06.2021,
ora 15/00 la sediul lichidatorului judiciar din
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti,
tel/fax 0244 519800. Persoanele interesate se
pot programa pentru vizionare la numărul de
telefon susmentionat, iar ulterior vor achizitiona dosarele de prezentare de la sediul lichidatorului judiciar şi vor depune documentația
însoțită de taxa de garanţie de 10% din prețul
de pornire cu cel putin o zi înainte de data
licitatiei. În cazul neadjudecării vânzarea va fi
reluată în zilele de 10.06.2021 și 17.06.2021
aceeaşi oră, în acelaşi loc.
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l Fast For Internet Solution SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la
vânzare prin licitaţie publică in bloc la prețul
de 273.157,50 lei + TVA, bunuri mobile echipamente IT: platforma monitorizare
software, sistem de securitate perimetru,
cabinet echipamente, statie de baza lte,
radioreleu microunde, echipamente integrare, platforma operare reţea si echipament
energie electrica. Persoanele interesate vor
achizitiona dosarul de prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele
de participare la licitaţie cu cel putin o zi
înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc
în 04.06.2021, ora 13/30 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în zilele de
11.06.2021 și 17.06.2021 aceeaşi oră, în
acelaşi loc.

DECESE

l Flix Net Comunication IT SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la
vânzare prin licitaţie publică in bloc la prețul
de 83.277,20 lei + TVA bunuri mobile echipamente IT furnizare servicii internet: platforma monitorizare software, sistem de
securitate perimetru, cabinet echipamente,
statie de baza lte, două radiorelee microunde,
echipamente integrate, platforma operare
reţea si echipament energie electrica. Persoanele interesate vor achizitiona dosarul de
prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor
depune documentele de participare la licitaţie cu cel putin o zi înainte de data licitaţiei.
Licitaţia va avea loc în 27.05.2021, ora 13/30
la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1,
bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/fax 0244
519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi
reluată în ziua de 03.06.2021 aceeaşi oră, în
acelaşi loc.
l Dinu, Urse si Asociatii SPRL, in calitate
de lichidator judiciar al debitoarei Societatea
de Constructii Feroviare IASI SA, scoate la
vanzare conform disp. art. 769 Cod Procedura Civila: -Dreptul litigios asupra sumelor
datorate de catre Compania Nationala de
Autostrazi si Drumuri Nationale din
Romania catre Societatea de Constructii
Feroviare Iasi SA; Pretul de pornire al licitatiei este de 815.850 lei. Pretul Caietului de
sarcini este de 1.000 lei +TVA. Participarea
la licitatie este conditionata de: -consemn a r e a i n c o n t u l n r. R O 5 9 U G BI0000732006132RON deschis Garanti
Bank Agentia Coposu pe seama debitoarei
Societatea Constructii Feroviare Iasi SA cel
tarziu cu o zi inainte de data si ora stabilita
pentru sedinta de licitatie, a garantiei de 10%
din pretul de pornire al licitatiei; -achizitionarea cel mai tarziu cu o zi inainte de data si
ora stabilita pentru licitatie a Caietului de
sarcini, ce poate fi achitat in contul lichidatorului judiciar nr. RO43 INGB 5514 9999
0051 3726 deschis la ING BANK – Sucursala
Dorobanti sau in numerar la sediul acestuia
din Bucuresti str. Buzesti nr.71, et.5, cam.
504, sector 1. Sedinta de licitatie va avea loc
la data de 07.06.2021, ora 15.00, la sediul
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str.
Buzesti nr.71, et.5, cam. 504, sector 1. Pentru

relatii suplimentare sunati la 021.318.74.25,
email dinu.urse@gmail.com.
l 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: Comuna Cerna,
Județul Tulcea, str.Şcolii, nr.2, localitatea
Cerna, județul Tulcea, telefon 0240/575.511,
fax 0240/575.511, email primariacernatl@
yahoo.com. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie închiriat: 2 loturi de
teren, situate în extravilanul Comunei
Cerna, judeţul Tulcea, după cum urmează:
lotul nr.1, în suprafață de 3.000 mp,
amplasat în Tarla 85, Nb 1067/3 și lotul
nr.2, în suprafață de 3.500mp, amplasat în
Tarla 127, P1404, din domeniul privat al
Comunei Cerna, conform H.C.L
nr.25/05.05.2021 și O.U.G.57/2019. 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: Direct la sediul Primăriei Comunei

Cerna, localitatea Cerna, str.Școlii, nr.2 sau
prin mijloace electronice. 3.2. Denumirea și
datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției, de la care
pot obține un exemplar din documentația
de atribuire: Compartiment relații cu
publicul, telefon 0240/575.511, fax
0240/575.511, email primariacernatl@
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:
Gratuit. 3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 07.06.2021, ora 16.30. 4.
Informații privind ofertele: Ofertele se
depun la sediul autorităţii contractante în
două plicuri sigilate, unul exterior şi unul
interior. 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 14.06.2021, ora 16.30. 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele: localitatea
Cerna, comuna Cerna, judeţul Tulcea, str.
Şcolii, Nr. 2. 4.3. Numărul de exemplare în
care trebuie depusă oferta: 1. 5.Data și locul
la care se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 15.06.2021, la ora
10.00, la sediul comunei Cerna, județul
Tulcea, localitatea Cerna, str.Şcolii, Nr.2.
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon
și/sau adresa de e-mail aIe instanței compe-

tente în soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Tulcea, Tulcea, Str.Toamnei, nr.15,
judeţul Tulcea, cod poştal 820127,Telefon:
0240/504.276 , e-mail: tribunalul-tulcea@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 21.05.2021.

l Societatea Roagropoint SRL, cu sediul in
Sat Urluiu, Comuna Bogdana, cam.1, nr.
cadastral 165, Judet Teleorman cu Nr. de
ordine in Registrul Comertului J34/521/2017
si CUI 37580578, anunta pierderea Certificatului de Inregistrare emis de Registrul
Comertului de pe langa Tribunalul
Teleorman. Societatea il declara nul.

PIERDERI

l Furat Act de vânzare-cumparare nr.
9856/5/1991 și Proces verbal de predare-primire nr. 9856 din 07.10.1991 privind imobilul
din str. Lt. Col. Constantin Marinescu, nr. 13,
bl.V65, sc.1, et.parter, ap.1, titular Tanase Ion.

l Pierdut Atestat transport marfă, eliberat
de ARR Mehedinți pe numele: OPRIȚESCU
IONILĂ. Se declară nul.

