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OFERTE SERVICIU
l Angajăm manipulant mărfuri (COR: 933303) firma Kaiyang
SRL, Dej, Mărășești, 1-3. Magazin universal. Tel. 0743.056.666.
l ANGAJEZ SOFER DE CAMION CU EXPERIENTA,
PENTRU CURSE COMUNITATE. RELATII ZILNIC INTRE
ORELE 9.00-17.00, DE LUNI- VINERI. Tel: 0726 114 632.
l SOCIETATE COMERCIALĂ ANGAJEAZĂ MUNCITORI
SPECIALIZAȚI PENTRU LUCRĂRI DE IZOLAȚII ȘI
VOPSEA DECORATIVĂ. TELEFON: 0729.888.133.
l Salt & Peper Food SRL angajează bucatar având cunoștințe
minime/medii de limba engleză. Transmitere CV și detalii la nr. de
tel.0738.321.473 sau pe email: wr.team@workand-roll.com
l Societate comercială, cu sediul în Sebeș, angajează 1 manipulant
marfă pentru magazin comercial. Atribuții: sortare, încărcare,
descărcare și securizare marfă. Activitate 8 h/zi, 40 h/săpt. Cerințe:
studii medii, persoană ordonată și disciplinată. Informații la tel.
0747.595.777.
l Taygan Metal Press SRL angajează Specialist în domeniul calității având cunoștințe minime/medii de limba engleză, vechime în
domeniu de 15 ani și studii superioare. Transmitere CV și detalii la
nr. de tel. 0738.321.473 sau pe email: wr.team@workand-roll.com
l SC Zoomaxim SRL, având CUI: RO15032205, J09/540/2002,
oferă spre ocupare un post de Tehnician Zootehnist, cod COR:
213233, la sediul său din Brăila, Com.Gemenele, str.Brăilei, nr.88.
Beneficii oferite: durata de încadrare în muncă este nedeterminată,
programul de lucru 8 h/zi, 5 zile pe săptămână, studii minime
liceale, salariu minim de încadrare, vechime în domeniu minim 2
ani. Oferim cazare la sediul societății. Relații la tel: 0748.664.667.
l Patiseria Mendi SRL din Nădlac angajează 2 lucrători bucătărie
(spălători vase mari)- cod COR 941201, condiții minime: studii
primare (8 clase), cunoștințe limba engleză. CV-urile se depun pe
e-mail la adresa: expertoffice8@gmail.com. Vor fi luate în considerare CV-urile primite până la data de 26.06.2021. Selecția candidaților va avea loc în data de 27.06.2021 și constă în concurs de
CV-uri. Informații la telefon: 0740.530.807.
l Spitalul Municipal Râmnicu Sărat organizează in conformitate
cu prevederile Ordinului MS nr.284/2007 concurs pentru ocuparea
funcţiei specifice Comitetului Director – Director Financiar
Contabil. Concursul/ examenul va avea loc la sediul Spitalului
Municipal Rm. Sarat din str. N. Balcescu nr.2 in data de 14.07.2021,
ora 10:00. Condiţiile generale si specifice de participare la concurs,
continutul dosarului de inscriere, temele pentru proiectul/lucrarea
de specialitate si bibliografia pentru concurs se vor afişa la sediul
Spitalului Municipal Râmnicu Sărat, precum si pe site-ul Spitalului
Municipal Râmnicu Sărat www.spitalrms.ro. Relaţii suplimentare
se pot obtine la sediul Spitalului Municipal Râmnicu Sărat şi la
numărul de telefon 0238561231
l S.C. Novara T Impex S.R.L., cu sediul în jud. Dolj, Craiova, str.
Primăverii, nr. 35, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub
nr. J16/307/1999, CUI 11736925, angajează următoarea categorie
de personal: 35 POSTURI –Muncitor necalificat la demolarea
clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet
-Cod COR: 931301. Curriculum Vitae se pot depune la office@
tdgresurseumane.ro; novaramarketing@yahoo.com și la adresa de
contact a firmei din jud. Dolj, Craiova, str. Primăverii, nr. 35.
l Inspectoratul Școlar Județean Călărași, cu sediul în Municipiul
Călărași, Str.Sloboziei, nr.28, Județul Călărași, anunță organizarea
concursului pentru ocuparea posturilor vacante pe perioadă determinată în cadrul proiectului „RESTART -educație prin programe
de a doua șansă în Inima Bărăganului”, POCU/ 665/6/23/136156.
Depunerea dosarelor de concurs se realizează până la data de 12
iulie 2021. Relații suplimentare la sediul instituției din Str.Sloboziei,
nr.28, tel: 0242/315.949. Email: isjcalarasi@gmail.com.
l Primăria Comunei Pietroasa, cu sediul în localitatea Pietroasa,
Str.Principală, nr.109, judeţul Timiș, organizează concurs pentru

ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: Inspector de specialitate
în cadrul Compartimentului Registru Agricol, conform
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de: 19.07.2021, ora 10.00; -Proba interviu în data de:
21.07.2021, ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii superioare în
domeniul Agricultură; -vechime minim 6 luni în administrație
publică. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Primăriei Comunei
Pietroasa. Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei Comunei
Pietroasa, persoană de contact: Hriscu Nicoleta Adriana, telefon
0730.125.010.
l Ministerul Sănătății. Agenția Națională a Medicamentului și a
Dispozitivelor Medicale din România, Str. Av. Sănătescu, nr.48,
sector 1, 011478, Bucureşti, Tel.: +4021/317.11.00, Fax:
+4021/316.34.97, www.anm.ro, organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante, perioadă
nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 cu
modificările și completările ulterioare, și a Legii nr.33/2021 pentru
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2020
privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor
pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituții din
sistemul justiției, precum și din cadrul Curții de Conturi, respectiv:
1. Direcția Economică și Achiziții Publice: a) 1 (unu) post director,
nivel studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (economie), 3
ani vechime minimă în conducere, perioadă nedeterminată, normă
întreagă. 2. Serviciul Publicitate: a) 1 (unu) post șef serviciu, nivel
studii S, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie, medicină
sau psihologie), 3 ani vechime în funcție de conducere, perioadă
nedeterminată, normă întreagă; b) 1 (unu) post expert gr.IA,
farmacist specialist, 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate (farmacie)
perioadă nedeterminată, normă întreagă; c)1 (unu) post expert
debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate (sociologie),
perioadă nedeterminată, normă întreagă. 3.Serviciul Comunicare și
Relații Publice: a) 1 (unu) post expert debutant, nivel studii S, fără
vechime în specialitate (comunicare și relații publice), perioadă
nedeterminată, normă întreagă. Selecția dosarelor -12.07.2021, ora
16.00; Proba scrisă -19.07.2021, ora 10.00; Proba interviu
-26.07.2021, ora 10.00; Data limită pentru depunerea dosarelor la
concurs -08.07.2021, ora 16.00. Relații suplimentare -Serviciul
personal, salarizare, tel. +4021/317.11.00, int.: 307, 418.
l Primăria Comunei Izvoru Bârzii organizează concurs de recrutare în vederea ocupării unui post în regim contractual, vacant, cu
normă întreagă, pe perioadă nedeterminată. Condiţii generale:
-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din
anexa la Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului- cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată. 1.
Guard– 1 post, în cadrul Compartimentului administrativ. Condiţii
specifice: -studii medii; -vechime- nu este cazul. Concursul se organizează la sediul Primăriei Izvoru Bârzii, în data de: 19 iulie 2021şi
constă în susţinerea a două probe: -Proba scrisă în data de
19.07.2021, ora 10.00; -Interviul în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise; -Data- limită de depunere a
dosarelor: 08 iulie 2021, ora 16.00. Dosarele de înscriere se depun la
sediul Primăriei Izvoru Bârzii în termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunţului şi vor conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 alin.1 din anexa la Hotărârea Guvernului
nr.286/2011, actualizată, persoană de contact- Dan Mioara
Petruta– secretar general UAT Izvoru Bârzii, tel./fax– 0252707443.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la
sediul Primăriei Izvoru Bârzii, precum şi pe portalul posturi.gov.ro.
l Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub
Presiune și Instalațiilor de Ridicat, cu sediul în str. Sf. Elefterie
nr.47-49, sector 5, București, organizează, la sediul său, concurs
pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante: 1.
Consilier juridic grad profesional II, în cadrul ISCIR -Serviciul
juridic, Biroul Recuperări Creanțe- București- 1 post. Nivelul
studiilor: superioare de lungă durată cu examen de diplomă/
licență- Facultatea de drept. Consilier juridic definitiv, Vechimea în

muncă și în specialitatea studiilor: minim 3 ani. Concursul se va
desfăşura la sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă: 19.07.2021, ora
12:00; -proba interviu: 26.07.2021, ora 12:00. 2. Expert grad profesional I, în cadrul Compartimentului Achiziții Publice- București- 1
post. Nivelul studiilor: superioare de lungă durată cu examen de
diplomă/ licenţă, Vechimea în muncă și în specialitatea studiilor:
minim 6 ani. Concursul se va desfăşura la sediul ISCIR, astfel:
-proba scrisă: 19.07.2021, ora 09:00; -proba interviu: 26.07.2021, ora
09:00. 3. Consilier debutant, în cadrul ISCIR- Compartimentul
Evidență Tehnică IMI- București- 1 post. Nivelul studiilor: superioare de lungă durată cu examen de diplomă/ licenţă, Vechimea în
muncă și în specialitatea studiilor: 0 ani. Concursul se va desfăşura
la sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă: 19.07.2021, ora 09:00; -proba
interviu: 26.07.2021, ora 09:00. 4. Referent grad profesional IA, în
cadrul IT ISCIR București- Compartimentul Evidență TehnicăBucurești- 1 post. Nivelul studiilor: superioare de scurtă durată cu
examen de diplomă/ licență- subinginer în domeniile: mecanică,
electromecanică, transporturi, electrotehnică, energetică, automatizări, construcții, metalurgie, fizică tehnologică, chimie industrială,
instalații, petrol și gaze. Vechimea în muncă și în specialitatea
studiilor: minim 9 ani. Concursul se va desfăşura la sediul ISCIR,
astfel: -proba scrisă: 19.07.2021, ora 09:00; -proba interviu:
26.07.2021, ora 09:00. 5. Consilier grad profesional II, în cadrul IT
ISCIR Craiova- Compartimentul Evidență Tehnică- Craiova- 1
post. Nivelul studiilor: superioare de lungă durată cu examen de
diplomă/ licenţă, Vechimea în muncă și în specialitatea studiilor:
minim 3 ani. Concursul se va desfăşura la sediul ISCIR, astfel:
-proba scrisă: 19.07.2021, ora 09:00; -proba interviu: 26.07.2021, ora
09:00. 6. Expert grad profesional I, în cadrul IT ISCIR PloieștiCompartimentul Economic Administrativ- Ploiești- 1 post. Nivelul
studiilor: superioare economice de lungă durată cu examen de
diplomă/ licență- economist, Vechimea în muncă și în specialitatea
studiilor: minim 6 ani (din care cel puțin 3 ani în domeniul financiar-contabilitate). Concursul se va desfăşura la sediul ISCIR, astfel:
-proba scrisă: 20.07.2021, ora 11:00; -proba interviu: 27.07.2021, ora
09:00. 7. Expert grad profesional II, în cadrul IT ISCIR BacăuCompartimentul Economic Administrativ- Bacău- 1 post. Nivelul
studiilor: superioare economice de lungă durată cu examen de
diplomă/ licență- economist. Vechimea în muncă și în specialitatea
studiilor: minim 3 ani. Concursul se va desfăşura la sediul ISCIR,
astfel: -proba scrisă: 20.07.2021, ora 11:00; -proba interviu:
27.07.2021, ora 09:00. 8. Inspector de specialitate grad profesional I,
în cadrul ISCIR– Serviciul Inspecție Domeniul Clasic- București- 1
post. Nivelul studiilor: superioare de lungă durată cu examen de
diplomă/ licență– inginer în domeniile: mecanică, electromecanică,
transporturi, electrotehnică, energetică, automatizări, construcții,
metalurgie, fizică tehnologică, chimie industrială, instalații, petrol și
gaze. Vechimea în muncă și în specialitatea studiilor: minim 6 ani.
Permis de conducere: cel puțin categoria B de autovehicule.
Concursul se va desfăşura la sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă:
20.07.2021, ora 09:00; -proba interviu: 27.07.2021, ora 09:00. 9.
Inspector de specialitate grad profesional I, în cadrul ISCIR- Serviciul Inspecție Domeniul Nuclear- București- 1 post. Nivelul studiilor:
superioare de lungă durată cu examen de diplomă/ licență- inginer
în domeniile: mecanică, electromecanică, transporturi, electrotehnică, energetică, automatizări, construcții, metalurgie, fizică tehnologică, chimie industrială, instalații, petrol și gaze. Vechimea în
muncă și în specialitatea studiilor: minim 6 ani. Permis de conducere: cel puțin categoria B de autovehicule. Concursul se va desfăşura la sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă: 20.07.2021, ora 09:00;
-proba interviu: 27.07.2021, ora 09:00. 10. Inspector de specialitate
grad profesional I, în cadrul IT ISCIR București- Biroul ControlBucurești- 1 post. Nivelul studiilor: superioare de lungă durată cu
examen de diplomă/ licență- inginer în domeniile: mecanică, electromecanică, transporturi, electrotehnică, energetică, automatizări,
construcții, metalurgie, fizică tehnologică, chimie industrială,
instalații, petrol și gaze. Vechimea în muncă și în specialitatea
studiilor: minim 6 ani. Permis de conducere: cel puțin categoria B
de autovehicule. Concursul se va desfăşura la sediul ISCIR, astfel:
-proba scrisă: 20.07.2021, ora 09:00; -proba interviu: 27.07.2021, ora
09:00. 11. Inspector de specialitate grad profesional II, în cadrul IT
ISCIR Bacău- Biroul Control- Bacău- 1 post. Nivelul studiilor:
superioare de lungă durată cu examen de diplomă/ licență- inginer
în domeniile: mecanică, electromecanică, transporturi, electrotehnică, energetică, automatizări, construcții, metalurgie, fizică tehnologică, chimie industrială, instalații, petrol și gaze, Vechimea în
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muncă și în specialitatea studiilor: minim 3 ani, Permis de conducere: cel puțin categoria B de autovehicule. Concursul se va desfăşura la sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă: 20.07.2021, ora 09:00;
-proba interviu: 27.07.2021, ora 09:00. 12. Inspector de specialitate
grad profesional I, în cadrul IT ISCIR Sibiu- Biroul Control- Sibiu1 post. Nivelul studiilor: superioare de lungă durată cu examen de
diplomă /licență- inginer în domeniile: mecanică, electromecanică,
transporturi, electrotehnică, energetică, automatizări, construcții,
metalurgie, fizică tehnologică, chimie industrială, instalații, petrol și
gaze, Vechimea în muncă și în specialitatea studiilor: minim 6 ani,
Permis de conducere: cel puțin categoria B de autovehicule.
Concursul se va desfăşura la sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă:
20.07.2021, ora 09:00; -proba interviu: 27.07.2021, ora 09:00. 13.
Inspector de specialitate grad profesional I, în cadrul IT ISCIR
Cluj- Biroul Control- Cluj-Napoca- 1 post. Nivelul studiilor: superioare de lungă durată cu examen de diplomă/ licență- inginer în
domeniile: mecanică, electromecanică, transporturi, electrotehnică,
energetică, automatizări, construcții, metalurgie, fizică tehnologică,
chimie industrială, instalații, petrol și gaze, Vechimea în muncă și în
specialitatea studiilor: minim 6 ani, Permis de conducere: cel puțin
categoria B de autovehicule. Concursul se va desfăşura la sediul
ISCIR, astfel: -proba scrisă: 20.07.2021, ora 09:00; -proba interviu:
27.07.2021, ora 09:00. 14. Inspector de specialitate grad profesional
I, în cadrul IT ISCIR Iași- Biroul Control- Iași- 1 post. Nivelul
studiilor: superioare de lungă durată cu examen de diplomă/
licență- inginer în domeniile: mecanică, electromecanică, transporturi, electrotehnică, energetică, automatizări, construcții, metalurgie, fizică tehnologică, chimie industrială, instalații, petrol și
gaze, Vechimea în muncă și în specialitatea studiilor: minim 6 ani,
Permis de conducere: cel puțin categoria B de autovehicule.
Concursul se va desfăşura la sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă:
20.07.2021, ora 09:00; -proba interviu: 27.07.2021, ora 09:00. 15.
Inspector de specialitate grad profesional II, în cadrul IT ISCIR
Ploiești- Biroul Control- Ploiești- 1 post. Nivelul studiilor: superioare de lungă durată cu examen de diplomă/licență- inginer în
domeniile: mecanică, electromecanică, transporturi, electrotehnică,
energetică, automatizări, construcții, metalurgie, fizică tehnologică,
chimie industrială, instalații, petrol și gaze, Vechimea în muncă și în
specialitatea studiilor: minim 3 ani, Permis de conducere: cel puțin
categoria B de autovehicule. Concursul se va desfăşura la sediul
ISCIR, astfel: -proba scrisă: 20.07.2021, ora 09:00; -proba interviu:
27.07.2021, ora 09:00. 16. Inspector de specialitate grad profesional
IA, în cadrul IT ISCIR Ploiești- Biroul Control- Ploiești- 1 post.
Nivelul studiilor: superioare de lungă durată cu examen de
diplomă/licență- inginer în domeniile: mecanică, electromecanică,
transporturi, electrotehnică, energetică, automatizări, construcții,
metalurgie, fizică tehnologică, chimie industrială, instalații, petrol și
gaze, Vechimea în muncă și în specialitatea studiilor: minim 9 ani,

Ministerul Finanþelor. Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã. Direcþia
Generalã Regionalã a Finanþelor - Braºov. Administraþia Judeþeanã a Finanþelor
Sibiu. Serviciul Fiscal Municipal Mediaº. Str. I.C. Brãtianu nr. 3, loc. Mediaº, jud.
Sibiu; Tel: 0269.841990; Fax: 0269.841047; e-mail: Admin.MDSBAFMX01.SB@
mail.mfinante.gv.ro. Dosar de executare nr. 1541/22.05.2019. Nr. SBMD_DEX2668-2021 din 18.06.2021. Anunþ privind vânzarea bunurilor mobile. Anul
2021, Luna Iunie, Ziua 18. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de Procedurã Fiscalã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, vã facem cunoscut cã, în ziua de 08, luna iulie, anul 2021, ora 12.00,
în localitatea Mediaº, str. I.C. Brãtianu, nr. 3, se vor vinde la licitaþie urmãtoarele
bunuri mobile, proprietate a debitorului BLAJAN RODICA INTREPRINDERE
INDIVIDUALÃ, licitaþia a III a. - Autoutilitarã Fiat Ducato, nr. înmatriculare SB 12
CUH, an fabricaþie 2004, nr. locuri 3, cilindree 2800 cmc, putere maximã 92 kw,
masã totalã maximã autorizata 3500 kg, combustibil motorinã, închidere
centralizatã, radio, geamuri electrice, ABS, transmisie manualã, 2 airbag-uri,
caroseria cu urme de lovituri, zgârieturi, pete de ruginã, peste 334000 km, preþul
de pornire 8100 lei, exclusiv TVA *. - Autoutilitarã Mercedes Benz Sprinter 316
CDI, nr. înmatriculare SB 11 ROD, an fabricaþie 2011, nr. locuri 3, cilindree 2143
cmc, putere maximã 120 kw, masã totalã maximã autorizatã 3500 kg,
combustibil motorinã, închidere centralizatã, radio-cd, oglinzi electrice ºi
încãlzite, geamuri electrice, ABS, ESP, transmisie manualã, aer condiþionat, 2
airbag-uri, computer bord, stare bunã de întreþinere, mici zgârieturi, peste
1000000 km, preþul de pornire 13800 lei, exclusiv TVA *. *) Regimul ºi cotele de
taxã pe valoare adãugatã aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile
sunt cele prevãzute de Titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare. Invitãm pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri sã înºtiinþeze despre aceasta organul de executare, înainte
de data stabilitã pentru vânzare. Cei interesaþi în cumpãrarea bunurilor sunt
invitaþi sã se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop ºi pânã la
acel termen sã prezinte oferte de cumpãrare. Pentru participarea la licitaþie
ofertanþii depun, cu cel puþin o zi înainte de data licitaþiei, urmãtoarele
documente: a) oferta de cumpãrare; b) dovada plãþii taxei de participare sau a
constituirii garanþiei sub forma scrisorii de garanþie, reprezentând 10% din preþul
de pornire a licitaþiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO34TREZ
5765067XXX004916, beneficiar Direcþia Generalã Regionalã a Finanþelor Publice
Braºov - Administraþia Judeþeanã a Finanþelor Publice Sibiu, cod de identificare
fiscalã 4240766 , deschis la Trezoreria Municipiului Sibiu; c) împuternicirea
persoanei care îl reprezintã pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române,
copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comerþului; e) pentru persoanele juridice strãine, actul de înmatriculare tradus
în limba românã; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de
identitate; g) pentru persoanele fizice strãine, copie de pe actul de identitate/
paºaport; h) declaraþia pe proprie rãspundere a ofertantului prin care certificã
faptul cã nu este persoanã interpusã cu debitorul. Cumpãrãtorului îi revine
obligaþia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaþiile de mediu,
obligaþiile de conservare a patrimoniului naþional sau altele asemenea. Pentru
informaþii suplimentare, vã puteþi adresa la sediul nostru sau la numãrul de
telefon 0269.841990, int. 106. Data afiºãrii: 18.06.2021.
Permis de conducere: cel puțin categoria B de autovehicule.
Concursul se va desfăşura la sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă:
20.07.2021, ora 09:00; -proba interviu: 27.07.2021, ora 09:00. 17.
Consilier debutant, în cadrul ISCIR- Biroul Administrativ- București- 1 post. Nivelul studiilor: superioare de lungă durată cu
examen de diplomă/ licență, Permis de conducere: cel puțin categoria B de autovehicule, Vechimea în muncă și în specialitatea
studiilor: 0 ani. Concursul se va desfăşura la sediul ISCIR, astfel:
-proba scrisă: 21.07.2021, ora 09:00; -proba interviu: 28.07.2021, ora
09:00. 18. Referent treapta profesională IA, în cadrul ISCIR- Biroul
Administrativ- București- 1 post. Nivelul studiilor: medii, cu
diplomă de bacalaureat, Vechimea în muncă: minim 9 ani.
Concursul se va desfăşura la sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă:
21.07.2021, ora 09:00; -proba interviu: 28.07.2021, ora 09:00. 19.
Auditor public grad profesional II, în cadrul ISCIR- Compartimentul Audit Public- București- 2 posturi. Nivelul studiilor: superioare de lungă durată cu examen de diplomă/ licență, în domeniile:

științe juridice sau științe economice, Certificat de atestare pentru
funcția de auditor intern în sectorul public, Vechimea în muncă și în
specialitatea studiilor: minim 3 ani. Concursul se va desfăşura la
sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă: 21.07.2021, ora 13:00; -proba
interviu: 28.07.2021, ora 14:00. Candidații declarați ADMIS după
finalizarea concursului, trebuie să obțină avizul de numire în
funcția de auditor public în conformitate cu prevederile pct. 2.3.4.1.
din Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea
Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public
intern. 20. Referent treapta profesională I, în cadrul ISCIRCompartimentului Arhivă- București- 1 post. Nivelul studiilor:
medii, cu diplomă de bacalaureat, Curs arhivar, Vechimea în
muncă: minim 6 ani. Concursul se va desfăşura la sediul ISCIR,
astfel: -proba scrisă: 21.07.2021, ora 11:00; -proba interviu:
28.07.2021, ora 12:00. 21. Consilier debutant, în cadrul ISCIRCompartimentul Securitate și Sănătate în Muncă- PSI Situații de
Urgență- București- 1 post. Nivelul studiilor: superioare de lungă
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durată cu examen de diplomă/ licență- în domenii tehnice. Curs în
domeniul securității și sănătății în muncă, cu o durată de cel puțin
80 de ore. Certificat de absolvire- cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, Permis de conducere: cel puțin
categoria B de autovehicule, Vechimea în muncă și în specialitatea
studiilor: 0 ani. Concursul se va desfăşura la sediul ISCIR, astfel:
-proba scrisă: 21.07.2021, ora 11:00; -proba interviu: 28.07.2021, ora
12:00. Anunțul cuprinzând condițiile generale și specifice, calendarul de desfășurare a concursurilor, cererea (formular) tipizat de
înscriere, Anexa GDPR și bibliografia, se regăsesc pe site-ul oficial
ISCIR, www.iscir.ro, la secțiunea– Carieră. Dosarul de concurs,
conținând documentele necesare pentru înscriere, se depune
personal de către candidat, pentru postul pe care candidează, la
sediul ISCIR din str. Sf. Elefterie nr.47-49, sector 5, Bucureşti, zilnic
între orele 10:00-12:00 și 13:00-14:30, în termen de 10 zile lucrătoare
de la data publicării prezentului anunț. Informații suplimentare se
pot obţine la telefon 021.411.97.60 int.147.
l În conformitate cu prevederile art.1-4 şi ale art.7 din anexa la
Hotărârea Guvernului 286/2011 pentru aprobarea Regulamentuluicadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant, sau temporar vacant, corespunzător funcţiilor contractuale
şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare, Primăria
oraşului Budeşti, județul Călăraşi, organizează concurs de recrutare, pe perioadă nedeterminată, în vederea ocupării funcţiei
contractuale vacante de execuţie de muncitor tr.I, din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială. Pentru a ocupa un post contractual vacant,
sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu
modificările și completările ulterioare: Condiţiile generale de participare la concurs ale candidaţilor: a)are cetăţenia română, cetăţenie
a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; b)
cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d)are capacitate deplină de exerciţiu;
e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care
candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de
medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; f) îndeplineşte
condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor. Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs: -studii generale/ gimnaziale, absolvite cu diplomă;
-cursuri calificare: lăcătuş mecanic, -vechime în specialitatea studiilor, mínimum 5 ani. Dosarele vor conţine, în mod obligatoriu: a)
cerere de înscriere la consurs adresată Primarului oraşului Budeşti;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă
identitatea; c)copia documentelor care să ateste nivelul studiilor şi
ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi
copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
ale postului, solicitate de primărie, conform prevederilor art.34,
alin.5 din Legea nr.53/2003; d) carnetul de muncă sau după caz
adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meseria şi/sau în
specilitatea studiilor, în copie; e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe
propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
imcompatibil cu funcţia pentru care candidează; f) adeverinţă
medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către
medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare
abilitate; g) curriculum vitae; -alte documente relevante pentru
desfăşurarea concursului precum: certificat de naştere, certificat de
căsătorie, cursuri de specialitate, etc. Candidatul declarat admis la
selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria
răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar cel
mai târziu până la desfăşurarea primei probe de concurs; Actele
prevăzute la lit.b)–d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Concursul se va organiza
conform calendarului următor: -Termenul limită de depunere a
dosarelor pentru concurs este data de: 08.07.2021, ora 16.00; -Proba
scrisă se va desfăşura în data de 16.07.2021, ora 10.00, la sediul
Primăriei oraşului Budeşti, judeţul Călăraşi; -Data şi ora susţinerii
interviului se va afişa odată cu rezultatele probei scrise; -În vederea
participării la concurs, în termen de 10 zile lucrătoare de la data
publicării anunţului, candidaţii depun la secretarul comisiei de
concurs, doamna Tudor Speranta, tel. 0242528301, dosarul de
concurs. Pentru relaţii suplimentare la sediul instituţiei, telefon:
0242528301. Se stabileşte următoarea Bibliografie /Tematică:
-Constituţia României; -O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; -Legea nr.319/2006–
Legea privind securitatea şi sanatatea în muncă Cap.4– Obligaţiile
lucrătorilor– art.22 şi 23; -Ordonanţa guvernului nr.137/2000
privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; -Legea
202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi
bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Atribuţiile postului: Se informează permanent şi îşi insuşeşte parametric şi normele tehnice de realizare a lucrărilor de întreţinere şi
reparaţii, tipurile şi parametric funcţionali ai utilajelor şi instalaţi-
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ilor, tipurile de lucrări, materiile prime şi materialele de bază folosite. Urmăreşte permanent respectarea parametrilor de calitate
impuşi prin procedurile specific de lucru sau prin instrucţiunile
tehnologice. Comunică informaţiile despre sarcini, posibilităţi şi
diferite evenimente şi rapoarte scrise sau verbale; Efectuează lucru
în condiţii de securitate, în conformitate cu legislaţia şi normele de
tehnica securităţii muncii specific locului de muncă; Participă la
execuţia efectivă a tuturor lucrărilor de reparaţii, întreţinerea
instalaţiilor din dotare. Râspunde material de păstrarea bunurilor
şi materialelor încredinţate şi ia măsuri împotriva sustragerilor şi
deteriorarilor. Efectuează numai lucrări pentru care este calificat şi
istruit conform sarcinilor de muncă şi a dispoziţiilor şefului de
serviciu (cu excepţia celor care ar putea să producă accidentare
proprie, a altor persoane sau sa provoace accidente sau evenimente
tehnice), desfăşurându-şi activitatea numai dacă sunt luate măsuri
tehnice şi organizatorice pentru eliminarea pericolelor de accidentare sau îmbolnăvire profesională şi dacă este echipat corespunzător
cu EIP, conform riscurilor existente şi a normativului de acordare
EIP/EIL.

CITAȚII
l Se citează pentru data de 13.07.2021 ora-13.00, la Judecătoria
Resita, Camera 15, numitul Lungu Marian Fanel cu domiciliu
necunoscut, în calitate de pârât in dosarul nr. 3740/290/2020.
l Citarea prin publicitate a lui Lolea Dorin pentru data de
29.06.2021 la Judecatoria Motru, ora-11.00 in dosarul
nr.916/263/2021 avand ca obiect: Divort cu minori.
l Coman Aurica o citează pe Iosif Georgeta Elena, la Judecătoria
Găeşti în dosarul nr. 5320/232/2020 pentru termenul de judecată de
la data de 13.07.2021, orele 11.00-12.00, dosar care are ca obiect
partaj succesoral.
l Pârâtele Șopron Ștefana și Șopron Geanina Mihaela, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Iași, strada Mușatini, nr. 8, județul Iași, sunt
citate și chemate la Judecătoria Vaslui pentru termenul de judecată
din data de 07.09.2021, ora 11.00, în proces cu reclamantul Șopron
Manole, dosar nr. 6818/333/2015, având ca obiect partaj succesoral
și ieșire din indiviziune.
l Se comunică sentința civilă nr.878/2018 din data de 21 noiembrie
2018, pronunțată de Judecătoria Corabia în dosarul
nr.299/213/2018, astfel: Pentru aceste motive în numele legii hotărăște: Admite acțiunea formulată de reclamantul Briceag Tudorel,
domiciliat în comuna Rusănești, str. Barbucenilor, nr. 4, jud.Olt, în
contradictoriu cu pârâta Briceag Mihaela, domiciliată în comuna
Tomești, sat Gorun, jud. Iași, la familia Achirei Victor. Dispune
desfacerea căsătoriei încheiată sub nr.16/08.11.2011 la Primăria
comunei Rusănești, jud.Olt, din vina pârâtei. Pârâta Briceag
Mihaela își va relua numele avut anterior căsătoriei, acela de
„Spircu”. Se ia act că nu se solicită cheltuieli de judecată. Cu apel în
termen de 30 zile de la comunicare, cerere de apel care se depune la
instanța a cărei hotărâre se atacă, respectiv la Judecătoria Corabia.
Pronunțată în ședința publică din 21.11.2018.

DIVERSE
l Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice
ale cadastrului. OCPI Argeș anunță publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.27, 29, 30, 31,
32, 36, 39, 40, 46, 65, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice,
conform art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările
ulterioare. Data de început a afișării: 30.06.2021. Data de sfârșit a
afișării: 30.08.2021. Adresa locului afișării publice: Comuna Leordeni, Județul Argeș. Repere pentru identificarea locației: Sediul
Primăriei Comunei Leordeni. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la Sediul Primăriei Comunei
Leordeni. Alte informații pentru cei interesați: Program -luni-vineri:
09.00-16.00. Informații privind Programul național de cadastru și
carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa
http://www.ancpi.ro/pnccf/.
l Societatea Perfect Glam 2020 SRL, CUI: RO43276680,
J35/3248/03.11.2020, sediul: Timișoara, Str. Simion Barnuțiu nr. 13,
camera 3, demisol, jud. Timiș, cod poștal: 300133, Destinatar înregistrat: RO0108300YY00/27.04.2021, email: perfectglam2020@
gmail.com, telefon 0722.208.123. Declarație privind prețurile de
vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete. Începând cu data
de 28.06.2021 prețurile de vânzare cu amănuntul practicate pe
sortimente vor fi următoarele: 1. Gold 22 Black- 19 Ron; 2. Gold 22
Red- 19 Ron; 3. Gold 22 Blue- 19 Ron.
l Smart Management Invest SRL cu sediul în localitatea Arad.
B-dul Decebal, nr. 2, ap.307, et. 3. judeţul Arad anunţă intenţia de
obtinere a autorizaţiei de mediu pentru activitatea cu cod CAEN
(rev 2) 4730 - Comert cu amănuntul al carburantilor pentru autove-

hicule în magazine specializate, desfăşurată la punctul de lucru din
Arad, Zona Industriala Vest, str. II, nr. 8, jud Arad.
l Smart Management Invest SRL cu sediul în localitatea Arad.
B-dul Decebal, nr. 2, ap.307, et. 3. judeţul Arad anunţă intenţia de
obtinere a autorizaţiei de mediu pentru activitatea cu cod CAEN
(rev 2) 4730 - Comert cu amănuntul al carburantilor pentru autovehicule în magazine specializate, desfăşurată la punctul de lucru din
din Chisinau Cris, str.Tudor Vladimirescu , nr. 32, jud. Arad.
l Smart Management Invest SRL cu sediul în localitatea Arad.
B-dul Decebal, nr. 2, ap.307, et. 3. judeţul Arad anunţă intenţia de
obtinere a autorizaţiei de mediu pentru activitatea cu codurile
CAEN (rev 2) 4730 - Comert cu amănuntul al carburantilor pentru
autovehicule în magazine specializate si 4520-Intretinerea si repararea autovehiculelor (spalatorie auto – self service)desfăşurată la
punctul de lucru din Loc. Curtici, Oraș Curtici, Strada CLOSCA,
Nr. 2, Județ Arad.
l Smart Management Invest SRL cu sediul în localitatea Arad.
B-dul Decebal, nr. 2, ap.307, et. 3. judeţul Arad anunţă intenţia de
obtinere a autorizaţiei de mediu pentru activitatea cu codurile
CAEN (rev 2) 4730 - Comert cu amănuntul al carburantilor pentru
autovehicule în magazine specializate si 4671-Comert cu ridicata al
combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate
desfăşurată la punctul de lucru din Pecica, DN 7, Km 563+170 ( str.
601, nr.78) jud. Arad.
l Anunţ Prealabil privind afişarea publică a documentelor tehnice
ale cadastrului: Comuna Șipote, judeţul Iaşi, anunţă publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului pentru Sectoarele cadastrale
67 (Tarla 91) pe o perioadă de 60 de zile calanderistice, conform
art.14, alin.(1) şi (2) din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare
nr.7/1996, republicată şi completările ulterioare. Data de început a
afişării: 02.07.2021. Data de sfârşit a afişării: 01.09.2021. Adresa
locului de afişare: Sediul Primăriei Comunei Șipote. Cererile de
rectificare ale documentaţiei tehnice vor putea fi depuse la sediul
Primăriei Comunei Șipote și pe siteul Agenției Naționale de
Cadastru și Publicitate Imobiliară. Informaţii privind Programului
Naţional de Cadastru şi Carte Funciară 2015-2023 se pot obţine pe
siteul A.N.C.P.I. la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL reprezentata prin asociat
coordonator Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al Aegis
Tech Consulting SRL desemnat prin hotararea nr.3569 din data de
23.06.2021, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a
Civila in dosar nr. 33028/3/2020, notificã deschiderea falimentului
prin procedura simplificata prevazuta de Legea nr.85/2014 împotriva Aegis Tech Consulting SRL, cu sediul social in Bucureşti,
Sectorul 2, Strada Fabrica De Gheaţă, Nr. 2, Bloc 84/2, Scara 3, Etaj
4, Ap. 89, CUI 30671644, nr. de ordine in registrul comertului
J40/10598/2012. Persoanele fizice si juridice care inregistreaza un
drept de creanta nascut dupa data deschiderii procedurii insolventei impotriva Aegis Tech Consulting SRL vor formula declaratie
de creanta care va fi inregistrata la grefa Tribunalului Bucureşti Secţia a VII-a Civila, cu referire la dosarul nr. 33028/3/2020, in
urmatoarele conditii: a) termenul limita pentru inregistrarea cererii
de admitere a creantelor in tabelul suplimentar al creantelor
23.07.2021; b) termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creantelor
12.08.2021; c) termenul pentru depunerea contestatiilor la tabelul
suplimentar va fi de 7 zile de la publicarea in BPI a tabelului suplimentar; d) termen pentru intocmirea si afisarea tabelului definitiv
consolidat 31.08.2021.
l Mitu Ioan-Aurel si Mitu Lucretia, având sediul în jud. Arad,
comuna Vladimirescu, str. Libertatii, nr. 9, titulari ai P.U.Z. si
R.L.U. - “ ansamblu rezidential - locuinte individuale, cuplate si/sau
insiruite, cu amenajarile aferente”, amplasat in jud. Arad, com.
Vladimirescu, str. Stefan cel Mare, CF nr. 317562; 316992; 315049 si
316991 Vladimirescu, anunţă publicul interesat asupra depunerii
solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru P.U.Z.- ul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare. Prima versiune a P.U.Z.ului poate fi consultată la sediul APM ARAD, strada Splaiul
Muresului, FN, localitatea Arad, judeţul Arad, de luni până joi între
orele 09 - 16.00, vineri între orele 09 – 13.00. Observaţii /comentarii
şi sugestii se primesc în scris la sediul APM Arad, în termen de 18
zile de la data publicării anunţului.
l Vehicule aflate pe domeniul public sau privat al Sectorului 5 ce
prezintă indicii pentru a fi încadrate în categoria vehiculelor fără
stăpân: - autovehicul marca Volkswagen, culoare albastru, fără
număr de înmatriculare, identificat în Calea Ferentari nr. 72 (parc),
Sector 5; - autovehicul marca Dacia, culoare ALB, fără număr de
înmatriculare, identificat în strada Ion Vistierilor nr. 18A, Sector 5;
- autovehicul marca Ford, culoare roșu, număr de înmatriculare B
039831, identificat în Șoseaua Alexandriei nr. 210-212, Sector 5; autovehicul marca Dacia, culoare galben, fără număr de înmatriculare, identificat în strada Cartojani nr. 4, Sector 5; - autovehicul
marca Land Rover, culoare negru, fără număr de înmatriculare,
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identificat în strada Lăngești nr. 11, Sector 5; - autovehicul marca
Renault, culoare ALB, fără număr de înmatriculare, identificat în
strada Pucheni nr. 4, Sector 5; - autovehicul marca Peugeot, culoare
maro, fără număr de înmatriculare, identificat în strada Petre
Gădescu nr. 24, Sector 5; - autovehicul marca Ford, culoare GRI,
fără număr de înmatriculare, identificat în strada Mișcă Petre nr.
10, Sector 5; - autovehicul marca Mercedes, culoare alb, fără număr
de înmatriculare, identificat în strada Coman Ion nr. 2, sector 5; autoremorcă marca neidentificabilă, culoare alb, fără număr de
înmatriculare, identificat în strada Nicolae Galea nr. 5, sector 5; autovehicul marca Dacia, culoare galben, fără număr de înmatriculare, identificat în strada Jiblea nr. 36, Sector 5; - autovehicul marca
Smart, culoare gri, fără număr de înmatriculare, identificat în
strada Vasile si Elena Cojocaru nr. 37, Sector 5; - autovehicul marca
Dacia, culoare galben, fără număr de înmatriculare, identificat în
strada Radu Constantin nr. 24, Sector 5; - autovehicul marca
Smart, culoare gri, fără număr de înmatriculare, identificat în
strada Focșani nr. 10, Sector 5; - autovehicul marca Dacia, culoare
gri, fără număr de înmatriculare, identificat în strada Surugiilor,
Sector 5.
l Institutul de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională ORL
“Prof. Dr. Dorin Hociota”, cu sediul social și punctul de lucru în
Loc. București Sect. 5, Str. Mihail Cioranu, Nr.21, Jud.București,
înregistrată la Agenția Națională de Administrare Fiscală sub
nr.4316210, informează pe cei interesați că s-a depus solicitarea
pentru emiterea autorizației de mediu pentru activitatea “Activități
de asistență spitalicească”- cod CAEN: 8610, desfășurată în Loc.
Bucuresti Sect. 5, Str.Mihail Cioranu, Nr.21, Jud.Bucuresti. Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale contestații
sau sugestii la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului București
din sect.6, Aleea Lacul Morii nr.1 (Barajul Lacul Morii-in spatele
benzinariei LUKOIL), între orele 9.00-12.00, de luni până vineri.
l Unitatea Administrativ-Teritorială Ştefan cel Mare, din judeţul
Neamţ, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectoarele cadastrale nr. 38, 67, 82 începând cu data de
02.07.2021, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, la sediul
Primăriei Comunei Ştefan cel Mare, 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 Ştefan cel Mare, şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
l Administratorul judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL notifica
creditorii cu privire la deschiderea procedurii insolventei prevazuta
de Legea nr. 85/2014, impotriva debitoarei S.C. Apoterm Nadlac
S.A. cu sediul in Nadlac, Str. Nicolae Balcescu nr.76A, judetul Arad,
J2/445/1997, CUI 9782270, in dosarul 1403/108/2021 aflat pe rolul
Tribunalului Arad, Sectia a II-a Civila. Termenul limita pentru
inregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitorului – 30.07.2021, termenul de verificare a creantelor, de intocmire,
afisare si publicarea in BPI a tabelului preliminar de creante
19.08.2021, termenul de definitivare a tabelului creantelor
–29.09.2021. Urmatorul termen de judecata a fost fixat pentru data
de 20.07.2021. Pentru relatii: 021.318.74.25.
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: Orașul Ardud, cu sediul
în localitatea Ardud, str.Nouă nr.1, județul Satu Mare, cod poștal
447020, telefon 0261/767.130, fax 0261/771.016, e-mail: primaria@
orasardud.ro, primaria.ardud@yahoo.com, cod fiscal 3897173.
Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:
-Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes
general; -Ordonanța Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătățirea
sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, cu
modificările și completările ulterioare; -Legea nr.69/2000 a educației
fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;
-Ordinul Ministrului Tineretului și Sportului nr. 664/2018 privind
finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive,
cu modificările și completările ulterioare; -Hotărârea nr.1447/2007
privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă,
cu modificările și completările ulterioare. Perioada de finanţare:

anul 2021. Domeniile pentru care se acordă finanţarea nerambursabilă: -150.000Lei -Cultură; -10.000Lei -Tineret; -65.000 Lei -Sport.
Criteriile de acordare a finanţărilor nerambursabile sunt cele
prezentate în Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitățile nonprofit de
interes local. Documentația pentru elaborarea și prezentarea
propunerilor de programe /proiecte /acțiuni culturale și proiecte/
programe sportive se poate obține de pe site-ul Orașului Ardud:
www.orasardud.ro. Data limită pentru depunerea propunerilor de
proiecte: 12.07.2021, ora 12.00. Adresa: Ardud, str. Nouă, nr.1,
județul Satu Mare, adresa de mail: primaria@orasardud.ro.
Conform art. 20, alin. 2 din Legea 350/2005, din motive de urgență,
Primăria Orașului Ardud, are dreptul de a accelera aplicarea procedurii de selecție de proiecte prin reducerea numărului de zile, în caz
contrar ar cauza prejudicii autorității finanțatoare, deoarece există
programe culturale și competiții sportive de tradiție care se vor
desfășura în perioada imediat următoare. Data la care se desfășoară selecția de proiecte, verificarea eligibilității, a îndeplinirii
criterilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară și evaluarea
propunerilor de proiecte: 13.07.2021, ora 10.00. Anunțul de
program anual a fost publicat în Monitorul Oficial al României
partea a VI-a nr.119 din 24.06.2021.

SOMAȚII
l In dosarul civil cu nr. 1475/210/2021 al Judecatoriei Chisineu
Cris, avand ca obiect uzucapiune, reclamanta Roman Florica, solicita sa se constate ca a dobandit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra urmatoarelor imobile: - Cota de ¼ din terenul iscris in
CF nr. 310269 Santana, proprietar tabular Bozgan Sena, reprezentand 1726 mp; - cora de ¼ di terenul inscris in CF nr. 309784
Santana, proprietar tabular Bozgan Sena, reprezentand 1725 mp;
- cota de ¼ din terenul iscris in CF nr. 309326 Santana, proprietar
tabular Bozgan Sena, reprezentand 1725 mp; - cota de ¼ din terenul
inscris in CF nr. 313115 Santana, proprietar tabular Bozgan Sena,
reprezentand 725 mp; - Cota de ¼ din terenul inscris in CF nr.
313142 Santana, proprietar tabular Bozgan Sena, reprezentand
1000 mp. Toti cei interesati in cauza pot formula la prezentna
somatie, in termen de 30 de zile de la publicare si respective afisarea
somatiei, in dosar cu numarul de mai sus al Judecatoriei Chisineu
Cris. Emis in conform. Art. 130 din Decretul Lege nr. 115/1938.
Termen de afisare pe o durata de 30 de zile. termen: 23.09.2021 –
ora 10:00.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator Completat. Având în vedere solicitarea formulată
prin adresa nr. 4058/CIGN/17.06.2021 și 560596/SSF/17.06.2021,
înregistrată la ROMAERO nr. 6304/18.06.2021 de către acționarul
majoritar Statul Român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, ce deţine 56,7153% din capitalul social,
respectiv 3.940.337 acţiuni, de completare a ordinii de zi a şedinţei
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de
07/08.07.2021, în conformitate cu prevederile art. 1171 din Legea
nr.31/1990 republicată şi Decizia C.A. ROMAERO nr.
17/22.06.2021, Consiliul de Administraţie al ROMAERO S.A.
completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a
Acţionarilor (A.G.E.A.) la data de 07.07.2021 ora 14.00 la sediul
societăţii din Bucureşti, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1,
pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de
referinţă de 30.06.2021, având următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea majorării capitalului social al ROMAERO S.A., cu valoarea
investițiilor finanțate în anii 2019 și 2020 de la bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (în
prezent Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului),
într-o singură etapă, fără primă de emisiune, prin subscrierea în
cadrul unei oferte publice cu acordarea dreptului de preferinţă
pentru acţionarii înscrişi la Depozitarul Central S.A. la data de
înregistrare, cu o sumă de până la 34.426.680 lei, de la nivelul actual
al capitalului social de 17.368.942,50 lei până la nivelul maxim de
51.795.622,50 lei, pentru asigurarea capitalului de lucru şi pentru
realizarea de investiţii, fiind justificată de obligaţia ROMAERO
S.A. de a respecta prevederile art. 13 din Legea nr. 232/2016, în
următoarele condiţii: 1.1. Majorarea capitalului social se realizează
prin emisiunea unui număr de 13.770.672 acţiuni noi, nominative,

ordinare, dematerializate, fiecare având o valoare nominală de 2,50
lei/acţiune, cu acordarea dreptului de preferinţă pentru acţionarii
înscrişi la Depozitarul Central S.A., proporţional cu cotele de participare deţinute de aceştia la data de înregistrare; 1.2. Subscrierea se
poate face de către acţionari, atât în numerar cât şi prin conversia
în acţiuni a oricărei creanţe certe, lichide şi exigibile deţinute faţă de
societatea ROMAERO S.A. de către acţionarii existenţi, înregistraţi
în Registrul Acţionarilor Societăţii, ţinut de Depozitarul Central
S.A. Bucureşti, la data de înregistrare, conform prevederilor art. 173
din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente
financiare și operațiuni de piață, creanţă ce trebuie recunoscută de
către Consiliul de Administraţie al ROMAERO S.A.; 1.3. Preţul de
emisiune pentru o acţiune nou emisă subscrisă în cadrul exercitării
dreptului de preferinţă va fi de 2,50 lei/acțiune; 1.4. Numărul total
al drepturilor de preferință va fi de 13.770.672; Drepturile de preferinţă nu sunt tranzacţionabile. 1.5. Raportul de subscriere este de
1,982082751 acţiuni nou emise la 1 acţiune deţinuta la data de
înregistrare, prin rotunjirea întotdeauna la prag inferior; un acționar al societății poate achiziționa un număr maxim de acțiuni nou
emise calculat prin înmulţirea numărului de acțiuni deținute de
respectivul acționar la data de înregistrare aferentă majorării de
capital social cu numărul de drepturi de preferință necesare pentru
a subscrie o acțiune nouă (1,982082751) aplicându-se rotunjirea;
1.6. Perioada în care se pot realiza subscrierile în cadrul exercitării
dreptului de preferinţă va fi de o lună de la data stabilită în prospectul UE de ofertă şi va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social şi datei de publicare a
hotărârii în Monitorul Oficial al României; 1.7. Majorarea capitalului social se face în limita conversiei în acţiuni a creanţelor şi a
sumelor efectiv subscrise şi vărsate în contul societăţii, acţiunile noi
emise nesubscrise sau cele neplătite în întregime fiind anulate. Plata
acţiunilor subscrise se face integral la data subscrierii, conform
prospectului aprobat de ASF. 1.7.1 Acțiunile nou emise vor fi plătite
integral la data subscrierii. Acțiunile rămase nesubscrise ca urmare
a exercitării dreptului de preferință vor fi oferite spre subscriere în
cadrul unui plasament privat adresat unui număr de maximum 150
de investitori; 1.8. Conform prevederilor art. 6 și art. 161 din Legea
nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni
de piață și ale art. 6 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenţii
de instrumente financiare şi operaţiunile de piață, operaţiunea de
subscriere se va realiza în baza unui Prospect aprobat de ASF şi
printr-un intermediar autorizat de către ASF să presteze servicii de
investiţii financiare pentru derularea ofertei publice de majorare a
capitalului social al Romaero SA în conformitate cu reglementările
pieţei de capital. 2. Aprobarea listei cu entităţile care deţin creanţe
certe, lichide şi exigibile şi valoarea acestora, entităţi care pot
subscrie cu aceste creanţe; 3. Aprobarea delegării către Consiliul de
Administrație al ROMAERO S.A. a exercițiului atribuţiei majorării
capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) şi ale
art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferintă în cadrul ofertei
publice să constate numărul acţiunilor noi care au fost subscrise, să
anuleze acţiunile rămase nesubscrise, să stabilească valoarea cu care
se majorează capitalul social, să modifice Actul Constitutiv al
societăţii în conformitate cu noua valoare a capitalului social şi cu
noua structură a acţionariatului acesteia, să efectueze formalităţile
necesare la instituţiile competente (Oficiul Registrului Comerțului,
Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori Bucureşti,
Depozitarul Central S.A.) în vederea înregistrării majorării de
capital social. 31. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație al Romaero S.A. a exercițiului atribuției majorării capitalului
social în conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) și ale art. 114
alin.1 din Legea 31/1990, pentru ca la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință în cadrul ofertei publice să constate
numărul acțiunilor noi care au fost subscrise, să constate numărul
acțiunilor care urmează a fi oferite în cadrul plasamentului privat,
să stabilească condițiile aferente plasamentului privat, să stabilească prețul de emisiune al acțiunilor oferite în cadrul plasamentului privat, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul
social, să modifice Actul Constitutiv al societății în conformitate cu
noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acționariatului acesteia, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile
competente (Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valor București, Depozitarul Central
S.A.) în vederea înregistrării majorării de capital social. 4. Aprobarea modificării dispoziţiilor art. 7 din Capitolul III al Actului
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Constitutiv al Societăţii conform cifrelor corespunzatoare dupa
centralizarea, de catre Consiliul de Administratie al societatii, a
rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social. Mandatarea
Directorul General al Romaero S.A. să semneze Actul Constitutiv
actualizat. 5. Aprobarea ex-date de 26.07.2021, a datei de 27.07.2021
ca dată de înregistrare și a datei plății de 28.07.2021. 6. Aprobarea
împuternicirii Directorului General al societăţii ROMAERO S.A.
pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și
publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului,
persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată
a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităţilor
menţionate mai sus. La ședinţă pot participa şi vota numai acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii la data de
30.06.2021 stabilită ca dată de referinţă. La data convocării, capitalul social al societăţii este de 17.368.942,50 lei, divizat în 6.947.577
acţiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 2,50
lei, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor societăţii. Documentele şi informaţiile
referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum şi
proiectul de hotărâre supus dezbaterii şi aprobării A.G.E.A. sunt
disponibile la sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul A.G.A.,
începând cu data de 04.06.2021 precum şi pe website-ul societăţii
ROMAERO S.A.: www.romaero.com. Unul sau mai mulţi acţionari
reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul
social au dreptul: de a introduce până la data de 18.06.2021 puncte
pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acţionarilor, cu
condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un
proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală
extraordinară a acţionarilor; de a prezenta până la data de
18.06.2021 proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse
spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare.
Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele
de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea are obligaţia de a
răspunde la întrebările adresate de acţionari, sub condiţia respectării art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Drepturile prevăzute anterior pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii
de curierat sau prin mijloace electronice). Acţionarii înscriși în
registrul acţionarilor la data de referință pot exercita dreptul de vot
direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Formularul de vot
prin corespondență atât în limba română, cat şi în limba engleză, se
pun la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii precum şi pe pagina
de Internet a societăţii www.romaero.com, începând cu data de
04.06.2021. Formularul de vot prin corespondență, completat de
către acţionar şi însoțit de o copie a actului de identitate a acţionarului persoană fizică, respectiv Certificat de înregistrare eliberat de
ORC împreună cu copia actului care dovedeşte calitatea de reprezentant legal al acestora, în cazul persoanelor juridice, sunt expediate sau se depun la sediul Societăţii cu cel puţin o oră înainte de
adunare (07/08.07.2021 ora 13.00) cu menţiunea scrisă pe plic în
clar şi cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENŢĂ PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 07/08.07.2021”. Buletinele de vot prin corespondenţă
care nu sunt primite în forma şi în termenul stipulat în prezentul
convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezenţă şi vot precum şi la numărătoarea voturilor în
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor. În temeiul
prevederilor legale (art. 92 alin. (10) – Legea nr. 24/2017), acţionarii
pot fi reprezentaţi de alţi acţionari, în baza unei Împuterniciri
speciale (Procuri speciale), înscris sub semnatură privată, pusă la
dispoziţie de către Consiliul de Administraţie sau în baza unei
Împuterniciri generale (Procuri generale). Forma Împuternicirii
speciale (Procurii speciale) atât în limba română, cât şi în limba
engleză, se pun la dispoziţia acţionarilor atât la sediul societăţii cât
şi pe pagina de Internet a societăţii www.romaero.com şi pot fi
consultate începând cu data de 04.06.2021. Împuternicirea specială
(Procura specială) se depune sau se poate expedia, în original, la
societate cu cel puţin o oră înainte de adunare (07/08.07.2021 ora
13.00). În cazul în care Împuternicirea specială (Procura specială)
se expediază prin poştă trebuie facută pe plic menţiunea scrisă în
clar şi cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ
EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 07/08.07.2021”.
Procurile speciale care nu sunt primite în termenul stipulat în
prezentul convocator nu vor fi acceptate de către Societate. Formularele de vot prin corespondenţă sau împuternicirile speciale pot fi
transmise şi prin email cu semnatură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică până

cel târziu cu o oră înainte de adunare (07/08.07.2021 ora 13.00), la
adresa office@romaero.com, menţionând la subiect: “PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 07/08.07.2021”. Reprezentarea acţionarilor
în cadrul adunării generale de către alte persoane decât acţionarii se
poate face şi în baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale)
valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permițând
reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în
dezbaterea adunării generale a acţionarilor societăţii cu condiţia ca
împuternicirea generală să fie acordată de către acţionar, în calitate
de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din
Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Împuternicirile generale (Procurile generale) trebuie să conţină informaţiile prevăzute la art. 202
din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și se depun/expediază la societate
cu cel puţin o oră înainte de adunare (07/08.07.2021, ora13.00), în
copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul, sub
semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale Împuternicirilor
generale (Procurilor generale) sunt reţinute de societate, făcându-se
menţiune despre acestea în procesul verbal al adunării generale.
Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în adunarea generală a acţionarilor,
pe baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale), de către o
persoană care se află într-o situaţie de conflict de interese, în conformitate cu dispoziţiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, cu
modificările şi completările ulterioare. În cazul neîntrunirii condiţiilor de cvorum/validitate prevăzute de Actul Constitutiv al societăţii pentru prima convocare, A.G.E.A. se reprogramează pentru
data de 08.07.2021, în acelaşi loc, la aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine de
zi şi dată de referinţă. Informaţii suplimentare se pot obţine la
telefon 021/599.41.04; fax 021/319.20.82. Preşedintele C.A.
Viorel-Dan Dobra.
l Convocator Completat. Având în vedere solicitările formulate
prin: - adresa nr. 3509/110346/11.06.2021, înregistrată la
ROMAERO nr. 6118/11.06.2021 de către acționarul Societatea de
Investiții Financiare Muntenia S.A., care deţine 23,24% din capitalul social, respectiv 1.614.693 de acţiuni Și - adresa nr. 4058/
CIGN/17.06.2021 și 560596/SSF/17.06.2021, înregistrată la
ROMAERO nr. 6304/18.06.2021 de către acționarul majoritar
Statul Român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și
Turismului, ce deţine 56,7153% din capitalul social, respectiv
3.940.337 acţiuni, de completare a ordinii de zi a şedinţei Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 07/08.07.2021, în
conformitate cu prevederile art. 1171 din Legea nr.31/1990 republicată şi Decizia C.A. ROMAERO nr. 17/22.06.2021, Consiliul de
Administraţie al ROMAERO S.A. completează ordinea de zi a
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (A.G.O.A.) la data de
07.07.2021 ora 13.00, la sediul societăţii din Bucureşti, Bulevardul
Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă de 30.06.2021, având următoarea ordine de zi completată: 1. Alegerea a patru administratori
provizorii ai societăţii ROMAERO S.A. ca urmare a expirării, la
data de 08.07.2021, a mandatului de administrator provizoriu al
domnul Constantin ALEXIE-COTAN, domnului Viorel-Dan
DOBRA, domnului Teodor-Iulian GHEORGHE şi doamnei Doina
VARIU. 2. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii aleşi la pct.1; 3. Alegerea unui administrator al societății
ROMAERO S.A., ca urmare a demisiei dlui. Ștefan PARASCHIV
din calitatea de administrator, începând cu data de 01.04.2021 și a
expirării mandatului dlui. Gabriel-Andrei ȚECHERĂ, numit în
calitate de administrator provizoriu începând cu data de 02.04.2021
și până la întrunirea primei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor societății, care a avut loc în data de 02.06.2021. 4. Stabilirea
unei durate de 4 ani pentru mandatul administratorului ales la
punctul anterior; 5. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a
administratorilor provizorii ai Societății ROMAERO S.A.; 6. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu
administratorii provizorii; 7. Împuternicirea reprezentantului
Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.A.
pentru semnarea contractelor de mandat/actelor adiționale la
contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai societății.
8. Aprobarea ex-date de 26.07.2021 şi a datei de 27.07.2021 ca dată
de înregistrare; 9. Aprobarea împuternicirii Directorului General al
societății ROMAERO S.A. pentru a semna documentele necesare
privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul
Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei
alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la

îndeplinirea formalităţilor menţionate mai sus. La sedinţă pot
participa şi vota numai acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii la data de 30.06.2021, stabilită ca dată de referinţă.
Documentele şi informaţiile referitoare la problemele incluse pe
ordinea de zi precum şi proiectul de hotărâre supus dezbaterii şi
aprobării A.G.O.A. sunt disponibile la sediul ROMAERO S.A., la
Secretariatul A.G.A., începând cu data de 04.06.2021, precum şi pe
website-ul societăţii ROMAERO S.A.: www.romaero.com. Unul sau
mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel
puţin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce până la data
de 18.06.2021 puncte pe ordinea de zi a adunării generale ordinare
a acţionarilor, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de
adunarea generală ordinară a acţionarilor; de a prezenta până la
data de 18.06.2021 proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau
propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale ordinare. Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind
punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea are
obligaţia de a răspunde la întrebările adresate de acţionari, sub
condiţia respectării art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.
Drepturile prevăzute anterior pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice). Lista
cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu
şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţia de
administrator provizoriu se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi
consultată şi completată la propunerea acestora, la sediul
ROMAERO S.A., la Secretariatul A.G.A., începând cu data de
04.06.2021. Propunerile de candidaţi pentru funcţia de administrator provizoriu se pot depune la registratura societăţii până la
data de 18.06.2021 sau pot fi transmise prin email cu semnatura
electronica extinsa incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind
semnatura electronică până la data de 18.06.2021 la adresa office@
romaero.com, menţionând la subiect: „PENTRU ADUNAREA
GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN
07/08.07.2021.” Acţionarii înscriși în registrul acţionarilor la data de
referință pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau
prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență atât în
limba română, cat şi în limba engleză, se pun la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii precum şi pe pagina de Internet a societăţii
www.romaero.com, începând cu data de 04.06.2021. Formularul de
vot prin corespondență, completat de către acţionar şi însoțit de o
copie a actului de identitate a acţionarului persoană fizică, respectiv
Certificat de înregistrare eliberat de ORC împreună cu copia actului
care dovedeşte calitatea de reprezentant legal al acestora, în cazul
persoanelor juridice, sunt expediate sau se depun la sediul Societăţii
cu cel puţin o oră înainte de adunare (07/08.07.2021 ora 12.00) cu
menţiunea scrisă pe plic în clar şi cu majuscule “VOT PRIN
CORESPONDENŢĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ
ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 07/08.07.2021”. Buletinele
de vot prin corespondenţă care nu sunt primite în forma şi în
termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi luate în calcul
pentru determinarea cvorumului de prezenţă şi vot precum şi la
numărătoarea voturilor în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. În temeiul prevederilor legale (art. 92 alin. (10) – Legea nr.
24/2017), acţionarii pot fi reprezentaţi de alţi acţionari, în baza unei
Împuterniciri speciale (Procuri speciale), înscris sub semnatură
privată, pusă la dispoziţie de către Consiliul de Administraţie sau în
baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale). Forma Împuternicirii speciale (Procurii speciale) atât în limba română, cât şi în
limba engleză, se pun la dispoziţia acţionarilor atât la sediul societăţii cât şi pe pagina de Internet a societăţii www.romaero.com şi
pot fi consultate începând cu data de 04.06.2021. Împuternicirea
specială (Procura specială) se depune sau se poate expedia, în
original, la societate cu cel puţin o oră înainte de adunare
(07/08.07.2021 ora 12.00). În cazul în care Împuternicirea specială
(Procura specială) se expediază prin poştă trebuie făcută pe plic
menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule “PENTRU ADUNAREA
GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN
07/08.07.2021”. Procurile speciale care nu sunt primite în termenul
stipulat în prezentul convocator nu vor fi acceptate de către Societate. Formularele de vot prin corespondenţă sau împuternicirile
speciale pot fi transmise şi prin email cu semnatură electronică
extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura
electronică până cel târziu cu o oră înainte de adunare
(07/08.07.2021 ora 12.00), la adresa office@romaero.com, menţionând la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDI-
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NARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 07/08.07.2021”.
Reprezentarea acţionarilor în cadrul adunării generale de către alte
persoane decât acţionarii se poate face şi în baza unei Împuterniciri
generale (Procuri generale) valabilă pentru o perioadă care nu va
depăşi 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în
toate aspectele aflate în dezbaterea adunării generale a acţionarilor
societăţii cu condiţia ca împuternicirea generală să fie acordată de
către acţionar, în calitate de client, unui Intermediar definit
conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui
avocat. Împuternicirile generale (Procurile generale) trebuie să
conţină informaţiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul ASF nr.
5/2018 și se depun/expediază la societate cu cel puţin o oră înainte
de adunare (07/08.07.2021 ora 12.00), în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul, sub semnătura reprezentantului.
Copiile certificate ale Împuternicirilor generale (Procurilor generale) sunt reţinute de societate, făcându-se menţiune despre acestea
în procesul verbal al adunării generale. Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în adunarea generală a acţionarilor, pe baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale), de către o persoană care se află
într-o situaţie de conflict de interese, în conformitate cu dispoziţiile
art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul neîntrunirii condiţiilor de cvorum/validitate
prevăzute de Actul Constitutiv al societăţii pentru prima convocare,
A.G.O.A. se reprogramează pentru data de 08.07.2021, în acelaşi
loc, la aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine de zi şi dată de referinţă. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021/599.41.04 ; fax
021/319.20.82.” Preşedintele C.A. Viorel-Dan Dobra
l Convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor
IFMA IMOBILIARE S.A. Consiliul de administratie al societatii
IFMA IMOBILIARE S.A., cu sediul in Sos. Nordului nr.24-26, etaj
3, camera 2, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul
Comertului cu nr.J40/2290/2008, CUI 25157095 in conformitate cu
prevederile art.117 alin.(1) din Legea nr.31/1990, modificata si
completata, CONVOACA: Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor (AGEA) la data de 29.07.2021, ora 11:00, la sediul
societatii din București, Șos. Nordului nr. 24-26, etaj 3, camera 2,
sector 1, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la
data de referinţă 08.07.2021. În situaţia în care, la prima convocare
nu vor fi îndeplinite condiţiile de cvorum, adunarea enerala extraordinara se va întruni la a doua convocare, în condiţile legii, la data de
30.07.2021, ora 11:00, în aceeaşi locaţie şi cu aceeaşi ordine de zi. La
adunare sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze acţionarii înscrişi
în Registrul Acţionarilor la data de 08.07.2021, stabilită ca dată de
referinţă. Participarea la adunare se face în conformitate cu dispoziţiile Actului Constitutiv al Societăţii, precum şi cu prevederile legale
aplicabile societăţilor comerciale pe acţiuni. Unul sau mai mulţi
acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din
capitalul social are/au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea
de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de
o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de
adunarea generală; şi b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru
punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a
adunării generale. Acţionarii pot participa fie personal, fie prin
reprezentant, prin acordarea unei procuri speciale altor persoane. În
caz de prezentare prin împuternicit, un exemplar original al procurii
speciale se va depune la sediul social al Societăţii cu 48 de ore înainte
de adunare. ORDINEA DE ZI a Adunarii Generale Extraordinare
a Acţionarilor: 1. Modificarea Actului constitutiv, avand in vedere
cesiunea de actiuni intervenita in data de 15.06.2021 intre actionarul
Weybridge Property CO SRL si noul actionar Weybridge Holdings
Limited, dupa cum urmeaza: 1.1 – Preambul – se va inlocui actionarul Weybridge Property Co SRL cu: „Weybridge Holdings
Limited, persoana juridica cipriota, cu sediul in Strovolou 77, Strovolos Centre, ap/birou 303, Strovolos, P.C. 2018, Nicosia, Cipru,
inregistrata sub nr.82132, detinatoare a 544219 de actiuni, reprezentand 74,63142% din capitalul social al societatii; 1.2 -Articolul 8– va
avea urmatorul continut: „Repartizarea capitalului social si a celor
729209 actiuni, intre actionarii Societatii, este urmatoarea:
-WEYBRIDGE Holdings Limited, persoana juridica cipriota, cu
sediul in Strovolou 77, Strovolos Centre, ap/birou 303, Strovolos, P.C.
2018, Nicosia, Cipru, inregistrata sub nr.82132, detinatoare a 544219
de actiuni, in valoare totala de 1.001.362,96 lei, reprezentand
74,63142% din capitalul social al societatii; -SIF Muntenia persoana
juridica romana, avand sediul in strada Splaiul Unirii nr 16, sector
4, Bucuresti, detinatoare a 101737 de actiuni, in valoare totala de
187.196,08 lei, reprezentand 13,95169% din capitalul social al societatii; -Deținători persoane fizice a 83153 de actiuni, reprezentand
11,40318% din capitalul social al societatii; -Persoane juridice detinatoare a 100 actiuni, reprezentind 0,01371% din capitalul social al
societatii.” 2. Actualizarea actului constitutiv conform deciziei luate
de actionari la punctul 1 din prezenta ordine de zi. 3. Aprobarea
mandatarii Dlui Stefanut Catalin Roman si a Dnei Enache Costina
Genoveva, fiecare individual, pentru a incheia si/sau semna in
numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararea prezentei
Adunari Generale Extraordinare si Actul Constitutiv actualizat al
Societatii si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor
adoptate si a Actului Constitutiv actualizat, precum si pentru a

depune, prelua acte si semna in acest scop in numele Societatii, in
relatia cu Oficiul Registrului Comertului si alte entitati publice sau
private. Presedinte al Consiliului de Administratie. Roman Ștefănuț
Cătălin.		

LICITAŢII
l Primăria Comunei Bogdănești judeţul Suceava, CUI: 4326817,
cod poştal 727035, tel/ fax: 0230.570.511, e-mail: primariabogdanesti@yahoo.com, anunţă organizarea procedurii de licitaţie
publică, cu plic sigilat, în vederea vânzării a 3 suprafețe de teren
respectiv: -teren în suprafață de 1.125 mp înscris în Cartea Funciară
nr. 32011, număr cadastral 32011; -teren în suprafață de 1.475 mp
înscris în Cartea Funciară nr. 32014, număr cadastral 32014; -teren
în suprafață de 2.824 mp înscris în Cartea Funciară nr. 30843,
număr cadastral 30843, aparținând domeniului privat al Comunei
Bogdănești, județul Suceava. Documentaţiile de atribuire pot fi
ridicate de la sediul Primăriei comunei Bogdănești, în baza unei
cereri în acest sens, începând cu data de 28.06.2021, contra sumei de
50 Lei. Ofertele vor fi depuse la sediul Primăriei comunei Bogdănești, judeţul Suceava, până la data de 20.07.2021, ora 14.00. Data
licitaţiei publice este 21.07.2021, ora: 10.00.
l Licitație deschisă cu strigare. CN ROMARM SA Societatea
Uzina Mecanică Mija SA., cu sediul în DN-72, km 33+145, comuna
Ion Luca Caragiale, județul Dâmbovița, organizează începând cu
data de 14.07.2021, ora 12:00, licitație publică cu strigare în vederea
valorificării unor mijloace fixe (autoturisme) aflate în proprietatea
Societății Uzina Mecanică MIJA S.A., iar prima licitație va fi numai
pentru întreprinderile mici și mijlocii conform Legii nr.346/2004. În
caz de neadjudecare licitația se va repeta în fiecare zi de miercuri, la
aceeași oră. (în perioada 26.07-08.08.2021 societatea va avea activitatea întreruptă). Detalii și condiții de participare se obțin de la
Biroul 41 – Achiziții Transporturi., tel.: 0245 207 417, e-mail: achizitii@ummija.ro, precum și de pe site-ul oficial al companiei www.
ummija.ro.
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
01.07.2021, 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 08.07.2021 și 15.07.2021 aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l SC Carmangeria Tudor – Lung SRL- în faliment, en faillite, in
bankruptcy cu sediul in loc. Baia Mare, str. Alexandru Odobescu, nr.
1, Bazar Albina-boxa nr. 3, jud. Maramureș, J24/1543/1991, CUI:
2198363, prin lichidatorul judiciar Reoinsolv IPURL, desemnat de
Tribunalul Maramureș în Dosar nr. 1257/100/2016, vinde la licitație
publică următoarele bunuri din averea debitoarei: Construcții și
alte Obiecte inventar. - Pretul de pornire la licitație este 80% din
prețul de evaluare; - Participanții la licitație vor achita, in contul de
lichidare al debitoarei, pana in ziua licitatiei, o garantie de 10% din
pretul de pornire al licitației; Pasul de licitație este de 5%. - 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.
- Lista cu bunurile și prețul de vânzare poate fi consultată la sediul
lichidatorului judiciar. Licitația va avea loc în data de 06.07.2021,
ora 12,00 la sediul lichidatorului judiciar din Baia Mare, str. George
Coșbuc, nr. 25/A, et. 4, ap. 38, jud. MM. Informații suplimentare se
pot obține la telefon nr. 0745503123.
l SC Agecom SA- în 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 08.07.2021, 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 Primaria comunei Sofronea, cu sediul in Sofronea, str. 8, nr. 7,
judetul Arad, telefon 0257/416101, fax 0257/416100, avand ca
reprezentant legal pe d-l Sandu Cristian - primar, anunta vanzarea,
conform H.C.L. Sofronea nr. 56/28.05.2021 si H.G. 841/1995, prin
licitatie publica a urmatoarelor bunuri: • Dacia Solenza, categoria
autoturism berlina cu hayon C, marca Dacia, inmatriculata cu nr.
AR-06-ZYD, data fabricatiei 2005, pret de pornire 156 lei; • ARO,
categoria autospecializata cabina retr 2+1+1 usi, inmatriculat cu nr.
AR-06-TBT, data fabricatiei 2003, pret de pornire 355 lei; • Tractor
rutier, categoria tractor rutier, caroseria - 2 Vol Cab Ret 1 usi, marca
Universal, tip -650 M, inmatriculat AR-04-FAH, data fabricatiei
1989, pret de pornire 1660 lei; • Remorca, specializata basculanta,
marca I.M MIRSA, inmatriculata cu nr. AR-80- DFS, data fabricatiei 1989, pret de pornire 981 lei. Garantia de participare la Iicitatie
este de 100 lei. Data licitatiei este 15.07.2021, ora 10:00, la sediul
primariei comunei Sofronea. Data limita pentru depunerea ofertelor este 14.07.2021, ora 12:00, iar acestea se depun la registratura
primariei. Eventualele contestatii vor fi solutionate de catre instanta
competenta. In cazul neadjudecarii la licitatia din data de
15.07.2021, Iicitatia nu se va mai repeta.Pentru informatii suplimentare putem fl contactati la sediul primariei, in Sofronea, str. 8,
nr. 7, judetul Arad, sau la nr. de telefon 0257/416100- int 6.
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, persoana de contact: Comuna Comloşu
Mare, cu sediul în Comloşu Mare, nr.655, județul Timiş, telefon/fax
0256/364.114, e-mail: primariacomlosumare@yahoo.com, cod fiscal
4483854. 2.Data publicării anunțului de licitație în Monitorul Oficial
al României, Partea a VI-a: 06.05.2021, conform
O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Criteriile utilizate pentru determinarea
ofertei câștigătoare: cel mai mare nivel al chiriei. 4.Numărul ofertelor primite și al celor declarate valabile: 6 oferte primite, 6 oferte
declarate valabile. 5.Denumirea/numele și sediul/adresa ofertantului
a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare: SC Casicon Carwash
SRL, comuna Comloșu Mare, nr.688, județul Timiș, pentru teren
intravilan, 900mp; Borza Adrian Ioan, comuna Comloșu Mare,
nr.290, județul Timiș, pentru teren extravilan, 4.900mp; Borza
Adrian Ioan, comuna Comloșu Mare, nr.290, județul Timiș, pentru
teren extravilan, 24.000mp. 6.Durata contractului: 15 ani. 7.Nivelul
chiriei: SC Casicon Carwash SRL, pentru teren intravilan, 900mp
-150Lei/an; Borza Adrian Ioan, pentru teren extravilan, 4.900mp
-360Lei/an; Borza Adrian Ioan, pentru teren extravilan, 24.000mp
-1.500Lei/an. 8.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios
Administrativ a Tribunalului Timiș, Palatul Dicasterial, Timișoara,
Piața Țepeș Vodă, 2A, județul Timiș, cod poștal 300055, telefon
0256/498.054, fax 0256/221.990, e-mail: tr-timis@just.ro. 9.Data
informării ofertanților despre decizia de stabilire a ofertei câștigătoare: 14.06.2021. 10.Data transmiterii anunțului de atribuire către
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 24.06.2021.
l 1.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: Comuna Comloşu
Mare, cu sediul în Comloşu Mare, nr.655, județul Timiş, telefon/fax
0256/364.114, e-mail: primariacomlosumare@yahoo.com, cod fiscal
4483854. 2.Data publicării anunțului de vânzare în Monitorul
Oficial al României, Partea a VI-a: 06.05.2021, conform
O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Criteriile utilizate pentru determinarea
ofertei câștigătoare: cel mai mare preț ofertat. 4.Numărul ofertelor
primite și al celor declarate valabile: 18 oferte primite, 18 oferte
declarate valabile. 5. Denumirea /numele și sediul /adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare: Carp Victor,
comuna Giroc, sat Chișoda, Str. Retezat, nr. 4, ap.9, județul Timiș,
pentru teren extravilan, 400 mp; Carp Victor, comuna Giroc, sat
Chișoda, Str. Retezat, nr.4, ap.9, județul Timiș, pentru teren extravilan, 11.161 mp; Carp Victor, comuna Giroc, sat Chișoda, Str.
Retezat, nr. 4, ap. 9, județul Timiș, pentru teren extravilan, 8.509
mp; SC Agro Bibanu SRL, comuna Lenauheim, sat Grabaț, nr. 278,
județul Timiș, pentru teren extravilan, 5.815 mp; SC Agro Bibanu
SRL, comuna Lenauheim, sat Grabaț, nr. 278, județul Timiș, pentru
teren extravilan, 4.428 mp; SC Doris Expres Consulting SRL,
comuna Comloșu Mare, nr. 276, județul Timiș, pentru teren extravilan, 1.813 mp; Miclău Lucian, comuna Giroc, Str. Planetei, nr.12,
et.1, ap. 7, județul Timiș, pentru teren intravilan, 2.158 mp; SC
Lumiagro SRL, comuna Comloșu Mare, nr.605, ap. 2, județul
Timiș, pentru teren extravilan, 86.100 mp; Călin Ioana, comuna
Comloșu Mare, nr. 1135, județul Timiș, pentru teren intravilan,
1.439 mp. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor

apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Timiș, Palatul Dicasterial, Timișoara, Piața Țepeș Vodă, 2A, județul Timiș, cod poștal 300055,
telefon 0256/498.054, fax 0256/221.990, e-mail: tr-timis@just.ro. 7.
Data informării ofertanților despre decizia de stabilire a ofertei
câștigătoare: 14.06.2021. 8.Data transmiterii anunțului de atribuire
către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 24.06.2021.
l 1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea,
codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/ sau
adresa de e- mail, persoana de contact: Comuna Beriu, cu sediul în
Beriu, nr. 131, județul Hunedoara, telefon: 0254/246.170, fax
0254/246.236, e- mail: primariaberiu@gmail.com, cod fiscal:
4521281. 2.Informații generale privind obiectul concesiunii, în
special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat: -teren intravilan proprietate privată a comunei Beriu în
suprafaţă de 392mp, situat în localitatea Beriu, înscris în CF nr.
62943, identificat cu nr.cad.62943. Concesionarea se face conform
O.U.G. nr.57/2019 și conform H.C.L. 29/27.05.2021; -teren extravilan proprietate privată a comunei Beriu în suprafaţă de 1.252mp,
situat în localitatea Beriu, înscris în CF nr. 63980, identificat cu nr.
cad. 63980. Concesionarea se face conform O.U.G. nr. 57/2019 și
conform H.C.L. 30/27.05.2021; -teren extravilan proprietate privată
a comunei Beriu în suprafaţă de 17.430mp, situat în localitatea
Beriu, înscris în CF nr.63654, identificat cu nr. cad. 63654. Concesionarea se face conform O.U.G. nr. 57/2019 și conform H.C.L.
31/27.05.2021; -teren extravilan proprietate privată a comunei Beriu
în suprafaţă de 20.239mp, situat în localitatea Beriu, înscris în CF
nr.63655, identificat cu nr.cad.63655. Concesionarea se face
conform O.U.G. nr.57/2019 și conform H.C.L. 32/27.05.2021; -teren
intravilan proprietate privată a comunei Beriu în suprafaţă de
1.290mp, situat în localitatea Beriu, înscris în CF nr.63656, identificat cu nr.cad.63656. Concesionarea se face conform O.U.G.
nr.57/2019 și conform H.C.L. 33/27.05.2021; -teren intravilan
proprietate privată a comunei Beriu în suprafaţă de 795mp, situat
în localitatea Sibișel, înscris în CF nr.63148, identificat cu nr. cad.
63148. Concesionarea se face conform O.U.G. nr. 57/2019 și
conform H.C.L. 34/27.05.2021; -teren intravilan proprietate privată
a comunei Beriu în suprafaţă de 1.078 mp, situat în localitatea
Beriu, înscris în CF nr. 63979, identificat cu nr.cad.63979. Concesionarea se face conform O.U.G. nr. 57/2019 și conform H.C.L.
35/27.05.2021. 3.Informații privind documentația de atribuire: se
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin
care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: se poate obține de la sediul Primăriei
comunei Beriu, compartiment Juridic. 3.2. Denumirea și adresa
serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului , de la care
se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Biroul
juridic din cadrul Primăriei comunei Beriu, nr. 131, județul Hunedoara. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ: documentația de atribuire se obține în
mod gratuit. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:
05.07.2021, ora 15.00. 4. Informații privind ofertele: fiecare ofertant
poate depune o singură ofertă. 4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 12.07.2021, ora 15.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Beriu, nr.131, la Biroul juridic. 4.3. Numărul
de exemplare în care trebuie depusă oferta: un singur exemplar,
într-un plic sigilat. 5. Data și locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor: 14.07.2021, ora 10.00, la sediul
Primăriei comunei Beriu, județul Hunedoara.
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, persoana de contact: Comuna Săvinești,
comuna Săvinești, str.General Buniș nr.7, județul Neamț, cod poștal
617410, telefon/fax 0233/281.573, e-mail: primaria@savinesti.ro,
cod fiscal 2613176. 2.Informații generale privind obiectul procedurii
de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie vândut: 3 (trei) parcele de teren, proprietate privată
a Comunei Săvinești, identificate astfel: -Parcela A- 117mp, teren
intravilan, nr.cadastral: CF53301, situat în str.Grădinarilor, comuna
Săvinești, județul Neamț; -Parcela B- 514mp, teren intravilan, nr.
cadastral: CF53251, situat în str.General Buniș, comuna Săvinești,
județul Neamț; -Parcela C- 231mp, teren intravilan, nr.cadastral:
CF53240 situat în comuna Săvinești, județul Neamț, conform
H.C.L.31, 32, 33/18.06.2021 și temeiul legal: O.U.G. 57/03.07.2019.
3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației
de atribuire: la cerere, de la sediul instituției sau se poate consulta pe
site-ul oficial al instuției: www.savinesti.ro. 3.2.Denumirea și datele
de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Achiziții Publice, comuna Săvinești, str.
General Buniș nr.7, județul Neamț. 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: 100Lei /
exemplar, ce se achită numerar la casieria instituției, sau se poate

Publicitate
descărca de pe site-ul instituției: gratuit. 3.4.Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 13/07/2021, ora 10.00. 4.Informații privind
ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 21/07/2021, ora
14.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Săvinești, str.General Buniș, nr.7, județul Neamț. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă oferta: într-un singur exemplar,
într-un plic sigilat. 5.Data și locul la care se va desfașura ședința
publică de deschidere a ofertelor: 22/07/2021, ora 10.00, la sediul
Primăriei Comunei Săvinești, str.General Buniș nr.7, județul Neamț.
6.Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ale
instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a
Tribunalului Neamț, municipiul Piatra Neamț, B-dul Decebal nr.5,
județul Neamț, telefon 0233/211.27.17, fax 0233/232.363, e-mail:
tr-neamt-scivil@just.ro 7.Data transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 24/06/2021.
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, persoana de contact: Primăria Comunei
Maliuc, comuna Maliuc, Str.Platanilor, nr.1, județul Tulcea, cod
poștal 827135, telefon 0240/546.543, fax 0372/003.861, e-mail:
primarie@comuna-maliuc.ro, cod fiscal 4508711. 2. Informații
generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: 1.
Teren intravilan sat Maliuc, suprafață 121mp, T3, A 23/9, CF/NC
31013 -arabil; 2.Teren intravilan sat Maliuc, suprafață 243 mp, T4,
A 50/16, lot 73, CF/NC 30968 -arabil; 3.Teren intravilan sat Maliuc,
suprafață 236 mp, T4, A 50/28, lot 85, CF/NC 30980 -arabil; 4.Teren
intravilan sat Maliuc, suprafață 236 mp, T4, A 50/25, lot 82, CF/NC
30977 -arabil; 5. Teren intravilan sat Partizani, suprafață 500 mp,
T16, A 178/1, lot 9, CF/NC 30893 -arabil; 6. Teren intravilan sat
Partizani, suprafață 500mp, T16, A 178/1, lot 10, CF/NC 30894
-arabil; 7. Teren intravilan sat Vulturu, suprafață 3.245mp, T4, A
128/2, CF/NC 30721 -arabil; 8.Teren intravilan sat Vulturu, suprafață 5.808mp, T4, A 129/2, CF/NC 30699 -arabil; terenuri ce aparțin
domeniului privat al Comunei Maliuc, conform H.C.L. nr.
26/23.06.2021 și temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul Primăriei. 3.2. Denumirea și datele de
contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului,
de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: se
poate obține de la Compartiment Secretariat, Primăria Comunei
Maliuc, comuna Maliuc, localitatatea Maliuc, Str.Platanilor, nr.1,
județul Tulcea. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ: 50Lei/exemplar, ce
se achită numerar la casieria instituției. 3.4.Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 08.07.2021, ora 10.00. 4. Informații privind
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 16.07.2021, ora
10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Maliuc, comuna Maliuc, localitatea Maliuc, Str.Platanilor, nr.1,
județul Tulcea. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă
oferta: într-un singur exemplar, într-un plic sigilat. 5. Data și locul la
care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:
16.07.2021, ora 12.00, Primăria Comunei Maliuc, Str. Platanilor, nr.
1, județul Tulcea. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția Contencios
Administrativ al Tribunalului Tulcea, Tulcea, Str.Toamnei, nr. 15,
județul Tulcea, cod poștal 820127, telefon/fax 0240/504.213, e-mail:
tribunalul-tulcea@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 24.06.2021.

PIERDERI
l Trandafir M. Ioana Persoană Fizică Autorizată, F16/547/2014,
CUI: 33295161, declară pierdut: Certificat de înregistrare seria B,
nr.4230857 din data de 19.06.2014, emis de ORCT Dolj. Se declară
nul.
l Societatea Tab-Lory SRL a pierdut certificatul de TVA nr. B
647105. Îl declar nul.
l Am pierdut legitimația de călătorie și carnetul de student în zona
Timișoara. Subsemnatul Feier Marius Eunice.
l Declar pierdut și nul 1 Certificat Constatator pentru sediu și la
terți pentru SC Ideal Start Construct, având CUI: 37499458,
J6/434/2017, sediul social: Sîngeorz Băi, Nr. 34, Str. Brândușei, Jud.
Bistrița Năsăud.
l Declar pierdut și nul Certificat Constatator scurt pentru Firma
Moldovan M. A. Vasile IF având CUI: 39701366, F06/602/2018, cu
sediul în Sat Mureșenii Bârgăului, Com. Tiha Bârgăului, Nr. 54A,
Jud. Bistrița Năsăud.

