
ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l Școala Gimnazială “George Călinescu”, cu sediul în 
Str. Bachus, nr. 42, Sector 5, Mun.București, anunță 
organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi 
vacante pe perioadă determinată în cadrul proiectului 
“O nouă șansă pentru persoanele care nu au finalizat 
învățământul obligatoriu- sprijin pentru o capitală 
educată!”, POCU/666/6/23/ 135469. Depunerea dosa-
relor de concurs se realizează până la data de 
12.05.2021. Relații suplimentare la sediul instituției din 
Str.Bachus nr.42, Sector 5, Mun.București, tel: 
+4(021).423.28.89. Email: scoala148gc@yahoo.com

l Primăria Poiana Mare, județul Dolj, cu sediul în Str.
Independenței, nr.8, organizează concurs pentru 
ocuparea funcției contractuale vacante, de muncitor, 
treaptă profesională I, conform H.G.nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba scrisă în data 
de 20.05.2021, ora 10.00; -Proba interviu în data de 
21.05.2021, ora 10.00. Pentru participarea la concurs 
candidații trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: -studii medii absolvite cu diplomă de bacalau-
reat; -certificat de calificare profesională -Mașinist la 
mașini pentru terasamente; -vechime minimă -5 ani. 
Candidații vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei Poiana Mare. Relații supli-
mentare la sediul Primăriei Poiana Mare, persoană de 
contact: Picu Daniela, consilier superior, Compartiment 
resurse umane, tel./fax 0251/236.284, 0729.191.710.

l Liceul Tehnologic „Dumitru Dumitrescu” Buftea, cu 
sediul în oraș Buftea, județul Ilfov, șos.București-Târ-
goviște, nr.135, organizează concurs conform temeiului 
legal HG 286/2011, modificată și completată cu HG 
nr.1027/2014, pentru ocuparea, 1 (un) post contractual 
vacant de paznic școală, studii liceale, vechime în 
muncă 5 ani, durată nedeterminată; 1 (un) post 
contractual vacant de secretar -șef școală, studii superi-
oare/medii, vechime în muncă 5 ani, durată nedetermi-
nată. Concursul va avea loc la sediul Liceului 
Tehnologic „Dumitru Dumitrescu” Buftea, constând în 
probă scrisă care va avea loc pe data de 20 mai 2021, 
ora 09.00 și proba practică 20 mai 2021, ora 13.00, 
interviu în data de 20 mai 2021, ora 14.00. Data limită 
de depunere a dosarelor 10 zile lucrătoare de la publi-
care, orele 14.00. Relații suplimentare se pot obține la 
secretariatul Liceului Tehnologic „Dumitru Dumi-
trescu” Buftea, telefon 021/351.59.11.

l În temeiul prevederilor art. 7 (2) din Legea nr. 319 
/2003 privind Statutul personalului de cercetare- 
dezvoltare, Centrul de Economie Montană CE-MONT 
organizează  în perioada 26 aprilie 2021- 04 iunie 2021, 
la sediul din Vatra Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. 
Suceava, concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante: Cercetător știinţific gradul I, 1 post, 
normă întreagă; Cercetător științific gradul III, 1 post 
½ normă (cercetător în medicină veterinară) Cercetător 
științific, 1 post normă întreagă (cercetător în medicină 
veterinară) și Asistent de cercetare științifică, 3 posturi, 
normă întreagă (Asistent de cercetare în agricultură- 1 
post, Asistent de cercetare în horticultură- 1 post și 
Asistent de cercetare economist în marketing- 1 post), 
cu prezența la Centrul de Economie Montană 
CE-MONT din Vatra Dornei; Înscrierile la concurs se 
fac până pe data de 26 mai 2021, ora 16:00. Documen-
tele aferente concursului, respectiv anunţul cuprinzând 

condiţiile generale și specifice, calendarul concursului și 
bibliografia sunt afișate   la sediul Centrului de 
Economie Montană CE-MONT din Vatra Dornei, str. 
Petreni nr. 49, jud. Suceava. Dosarele de concurs se 
transmit prin poștă sau se primesc direct, la sediul 
Centrului de Economie Montană CE-MONT din Vatra 
Dornei, str. Petreni nr. 49, jud. Suceava, până la data de  
26.05.2021, ora 16:00.  Relații suplimentare  se obțin  de 
la Secretariatul CE-MONT, la numărul de telefon: 
0330.110.030. 

l Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, aflată 
în subordinea M.A.D.R., organizează concurs în data 
de 20 mai 2021 -proba scrisă, ora 10:00, iar în data de 
26 mai 2021 -interviul, începând cu ora 09:00, pentru 
ocuparea posturilor contractuale vacante de conducere 
și de execuție, cu studii superioare, de: -1 post de 
Director gr.II -C.R.F.I.R. 7 Centru- vechime în speciali-
tate: minimum 3 ani; -1 post de Director gr.II -O.J.F.I.R. 
Alba- vechime în specialitate: minimum 3 ani; -1 post 
de Consilier gr.IA -C.R.F.I.R. 8 București- Ilfov 
-S.I.B.A.-C.I. -vechime în specialitate: minimum 1 an; 
-1 post de Consilier gr.IA -O.J.F.I.R. Timiș 
-S.A.F.P.D.-C.E. -vechime în specialitate: minimum 1 

an; Cerințele specifice pentru ocuparea posturilor se 
regăsesc pe site-ul A.F.I.R. -www.afir.info, la secțiunea 
Despre noi/ Resurse Umane/ Anunțuri concursuri de 
angajare și la sediul A.F.I.R. din str. Știrbei Vodă. nr.43, 
sector1, București. Data limită de depunere a dosarelor 
de concurs: 12 mai 2021, ora 17:00, la sediul A.F.I.R., 
str. Știrbei Vodă, nr.43, sector 1, București. Proba scrisă 
și interviul se vor desfășura la sediul A.F.I.R., str. Știrbei 
Vodă. nr.43, sector 1, București. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul A.F.I.R. și la numărul de 
telefon 031.860.25.32 -Ana Maria Huiban/ 
031.860.25.48 -Lorena Lăpădătescu.

l Primăria Comunei Mircea-Vodă, Judeţul Brăila, 
organizează la sediul său din str.Mircea Cel Bătrân, 
nr.42, în data de 24.05.2021, ora 10:00 -proba scrisă, 
respectiv 27.05.2021, ora 10:00 -proba interviu, concurs 
pentru ocuparea postului vacant de Șofer Gradul I din 
cadrul Compartimentului Administrativ/Deservire. 
Condiţiile necesare ocupării unui post de natură 
contractuală vacant sau temporar vacant sunt prevă-
zute la art.3 din H.G.R.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţiile specifice de înscriere 
și participare la concurs pentru ocuparea postului 

vacant mai sus menționat sunt următoarele: Studii 
medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; Permis de 
conducere categoriile B, C, D; Atestat transport rutier 
persoane, cât si card tahograf eliberat de ARR; Fișă 
medicală eliberată de un cabinet specializat de medi-
cina muncii, în ceeea ce privește examinarea conducă-
torilor auto; Să posede bune condiţii de mecanică auto; 
Vechime minim 10 ani în categoria D; Cazier auto. 
Cazier judiciar; Dosarele de participare la concurs se 
pot depune la Secretariatul comisiei de concurs 
-Compartiment Dezvoltare, achiziţii publice, proiecte și 
resurse umane, din cadrul Primăriei Mircea-Vodă, 
Judeţul Brăila, în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data afișării anunţului și vor conţine, în mod obliga-
toriu, documentele prevăzute la art.6 alin.(1) din Regu-
lamentul cadru privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale și a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesionale imediat 

superioare a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, aprobat de Hotă-
rârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Coordonate de contact pentru 
primirea dosarelor de concurs: sediul Primăriei Mircea-
Vodă, str. Mircea cel Bătrân, nr.42, judeţul Brăila, 
telefon: 0239/669.583, e-mail: primaria.mirceavoda@ 
yahoo.com, persoană de contact: Oprisan Geanina 
-consilier. Informaţii suplimentare referitoare la organi-
zarea și desfășurarea concursului se afișează la sediul și 
pe pagina de internet a instituţiei -www.primariamir-
ceavoda.ro.

l Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare- Filiala 
Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Constanţa, cu 
sediul în localitatea Constanţa, str.Zburătorului, nr.4, 
cod poștal 900419, tel.0241.654.010, fax: 0241.656.498, 
organizează concurs, în conformitate cu HG 
nr.286/23.03.2011, pentru ocuparea următoarelor 
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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_DEX-1821-2021 din 
22.04.2021. Anunþ privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2021, Luna Aprilie, Ziua 

22. 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 11, luna mai, anul 2021, ora 13.00, în localitatea Mediaº, str. I.C. Brãtianu, nr. 
3, se vor vinde la licitaþie urmãtoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului 
BLAJAN RODICA, prima licitaþie. - Autoturism VW Passat, berlinã 1.9 TDI, nr. 
înmatriculare SB 57 ROD, an fabricaþie 2003, nr. locuri 5, cilindree 1896 cmc, putere 
maximã 74 kw, masa totalã maximã autorizatã 1970 kg, combustibil motorinã, 
închidere centralizatã, radio-cd, geamuri electrice ºi încãlzite, ABS, ESP, transmisie 
manualã, aer condiþionat, 4 airbag-uri, caroseria cu zgârieturi, pete de ruginaã, 

vopsea mãtuitã, preþul de evaluare 12.060 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 RO34TREZ5765067XXX004916, 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: 22.04.2021.
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Fiscal Municipal Mediaº. Str. I.C. Brãtianu nr. 3, loc. Mediaº, jud. Sibiu; Tel: 0269 
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Dosar de executare nr. 1541/22.05.2019. Nr. SBMD_DEX-1815-2021 din 
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22. 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 11, luna mai, 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, prima licitaþie. - Autoutilitarã Fiat 
Ducato, nr. înmatriculare SB 12 CUH, an fabricaþie 2004, nr. locuri 3, cilindree 2800 
cmc, putere maximã 92 kw, masa totalã maximã autorizatã 3500 kg, combustibil 
motorinã, închidere centralizatã, radio, geamuri electrice, ABS, transmisie manualã, 
2 airbag-uri, caroseria cu urme de lovituri, zgârieturi, pete de ruginã, preþul de 
evaluare 16.200 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, masa 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, preþul de evaluare 27.600 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 RO34TREZ5765067XXX00 
4916, 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: 22.04.2021.



posturi contractuale de execuţie vacante, astfel: 1 post 
muncitor calificat II în cadrul Unităţii de Administrare 
Constanţa Nord- punctul de lucru SP 1A Saligny; 1 
post muncitor calificat III în cadrul Unităţii de Admi-
nistrare Constanţa Sud- punctul de lucru SRP1 Basa-
rabi; 1 post muncitor calificat II în cadrul Unităţii de 
Administrare Constanţa Sud- punctul de lucru SPB 
Galeşu; 1 post muncitor calificat I în cadrul Unităţii de 
Administrare Constanţa Sud- punctul de lucru SPA 
Poarta Albă; 1 post muncitor calificat IV în cadrul 
Unităţii de Administrare Constanţa Sud- punctul de 
lucru SPB Basarabi Pădure +conductă refulare; 1 post 
muncitor calificat IV în cadrul Unităţii de Adminis-
trare Constanţa Sud- punctul de lucru SPB Galeşu 
+conductă refulare. Pentru participarea la concursul 
organizat în vederea ocupării posturilor contractuale 
vacante de execuţie candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii privind nivelul studiilor şi 
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului: pentru postul de muncitor calificat I în cadrul 
Unităţii de Administrare Constanţa Sud- punctul de 
lucru SPA Poarta Albă este necesară următoarea pregă-
tire:  şcoala generală (8 ani/10 ani) +diplomă calificare 
cu profil electric/electromecanic/mecanic, eliberată 
conform prevederilor legale la momentul emiterii, sau 
cursuri cu profil electric/electromecanic/mecanic, şi 
atestat agent de securitate. Vechimea necesară pentru 
ocuparea postului trebuie să fie mai mare de 2 ani 
vechime în specialitate; pentru posturile de muncitor 
calificat II în cadrul Unităţii de Administrare 
Constanţa Nord- punctul de lucru SP 1A Saligny şi a 
Unităţii de Administrare Constanţa Sud- punctul de 
lucru SPB Galeşu este necesară următoarea pregătire:  
şcoala generală (8 ani/10 ani) +diplomă calificare cu 
profil electric/electromecanic/mecanic, eliberată 
conform prevederilor legale la momentul emiterii, sau 
cursuri cu profil electric/ electromecanic/ mecanic, şi 
atestat agent de securitate. Vechimea necesară pentru 
ocuparea postului trebuie să fie între 1 an-2 ani vechime 
în specialitate; pentru postul de muncitor calificat III în 
cadrul Unităţii de Administrare Constanţa Sud- 
punctul de lucru SRP1 Basarabi este necesară urmă-
toarea pregătire:  şcoala generală (8 ani/10 ani) 
+diplomă calificare cu profil electric/electromecanic/
mecanic, eliberată conform prevederilor legale la 
momentul emiterii, sau cursuri cu profil electric/ elec-
tromecanic/ mecanic, şi atestat agent de securitate. 
Vechimea necesară pentru ocuparea postului trebuie să 
fie între 6 luni-1 an vechime în specialitate; pentru 
posturile de muncitor calificat IV în cadrul Unităţii de 
Administrare Constanţa Sud- punctele de lucru SPB 
Basarabi Pădure+conductă refulare şi punctul de lucru 
SPB Galeşu +conductă refulare, este necesară urmă-
toarea pregătire:  şcoala generală (8 ani/10 ani) 
+diplomă calificare cu profil electric/electromecanic/
mecanic, eliberată conform prevederilor legale la 
momentul emiterii, sau cursuri cu profil electric/electro-
mecanic/mecanic, şi atestat agent de securitate. 
Vechimea necesară pentru ocuparea postului trebuie să 
fie între 0 luni-6 luni vechime în specialitate. Data, ora 
şi locul de desfăşurare a concursului: Comisia de 
concurs îşi va desfăşura activitatea astfel: selecţia dosa-
relor în data de 14.05.2021, ora 10:00, la sediul Filialei 
Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare Constanţa, din 
localitatea Constanţa, str.Zburătorului, nr.4; -proba 
practică în data de 20.05.2021, ora 10:00, la sediul 
SRP1 Basarabi, loc.Poarta Albă; -proba interviu în data 
de 26.05.2021, ora 10:00, la sediul Filialei Teritoriale de 
Îmbunătăţiri Funciare Constanţa, din localitatea 
Constanţa, str.Zburătorului, nr.4. Data limită până la 
care se pot depune actele pentru dosarul de concurs 
este 13.05.2021, la sediul Filialei Teritoriale de Îmbună-
tăţiri Funciare Constanţa, din localitatea Constanţa, 
str.Zburătorului, nr.4, etaj I, biroul Resurse Umane. 
Documentele aferente concursului, respectiv documen-
tele necesare pentru întocmirea dosarului de concurs, 
condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa postului 
şi bibliografia vor fi afişate la sediul Filialei Teritoriale 
de Îmbunătăţiri Funciare Constanţa şi pe site-ul insti-
tuţiei, la adresa www.anif.ro. Menţionăm că angajarea 
pensionarilor se va face cu contract individual de 

muncă pe durată determinată de 6 luni. Relaţii supli-
mentare la sediul Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri 
Funciare Constanţa, persoana de contact dna. Miu 
Mariana, telefon 0241.654.010/int.1009.

CITAȚII
l Pârâtul Ciornei Vasile, domiciliul cunoscut sat.Doro-
banț, com.Aroneanu, jud.Iasi, este citat în 14 mai 2021, 
ora 09:00, la Judecătoria Iaşi, dosar 35997/245/2019, de 
reclamanta Ciornei Anişoara, pentru pretenții-bani.

l Se citează în calitate de pârâți numiți Vermesan 
Gabor, Szakacs Paraschiva şi Magyarusan Laszlone, la 
Judecătoria Bistrița, în dosar nr.675/190/2020, cu 
termen de judecată la 09.06.2021, sala nr. 2, orele 09:00.

l Se citează numita Bălaj Melinda (ns. Covaci) CNP 
2850227055121, cu ultimul domiciliu cunoscut în sat 
Tisa Nouă nr. 281, com. Fântânele, jud. Arad, pentru 
data de 04 mai 2021, orele 09:00 la sala 215, et.1 la 
Judecătoria Arad, în dosarul nr. 1099/55/2021 în cali-
tate de pârâtă, în proces cu Bălaj Leonardo, pentru 
divorț fără minori.

l Rotariu Valentin cu ultimul domiciliu în sat Săcele, 
com.Săcele, str.Energiei, nr.11, jud.Constanța,  Rotariu 
Mihai cu ultimul domiciliul în sat Săcele, com.Săcele, 
str.Energiei, nr.11, jud.Constanța, Rotariu Marcel cu 
ultimul domiciliul în oraş Năvodari, str.Panseluțelor, 
bl.64, sc.B, et.2, ap.23, jud.Constanța, Dascălu Alina cu 
ultimul domiciliu în sat Valea Râmnicului,  com.Valea 
Râmnicului, nr.357, jud.Buzău, sunt chemați la Judecă-
toria Medgidia, camera Sala1, Complet c10/2019, în 
data de 14 mai 2021, ora 11:00, în calitate de pârâți, în 
proces cu reclamanții Marin Marian si Marin Chira,  în 
dosarul nr.6276/256/2020, având ca obiect partaj judi-
ciar+ ieşire din indiviziune privind imobilul compus din 
teren şi construcții  situat în sat Ciocârlia de Jos, com.
Ciocârlia, str. 1 Decembrie, nr. 88, jud. Constanţa.

l Predoiu Mihai, cu ultimul domiciliu cunoscut în 
Canada, 4632 Cornerstone Drive, Burlington, ON L7M 
0C9, este citat la sediul Societății Prefesionale Manta 
Claudiu şi Chivu-Răceanu Maria din Tg-Jiu, str. Unirii 
nr. 8A, jud. Gorj, în data de 27.05.2021, ora 12:00, în 
calitate de promitent-vânzător, de către Ardeleanu 
Simona, în calitate de moştenitoare a defunctei Zamfir 
Corina (promitent cumpărător), în vederea încheierii 
contractului de vânzare-cumpărare privind imobilul 
din Bumbeşti-Jiu, sat Pleşa, jud. Gorj, nr. Cadastral 
37667, CF nr. 37667.

l Paratul Feldioreanu Sorin-Alexandru cu ultimul 
domiciliu cunoscut in: Str. Tarinei, Bl. 1F, Ap. 12, 
Caransebes, Jud. Caras Severin, este citat la Judeca-
toria Caransebes, in dosar nr.2421/208/2020, camera 1, 
termen 08.06.2021, cerere de valoare redusa, in proces 
cu Enel Energie SA.

l Somație. Se aduce la cunoştință că:petentul Zoltani 
Ludovic, domiciliu: com. Valea Crişului, sat Valea 
Crişului, nr. 70, jud. Covasna, solicită dobândirea prin 
uzucapiune a dreptului de proprietate asupra cotelor 
părți 125/1233, 4/8, 1/8, 375/4932 şi 983/1233 din 
imobilul înscris în C.F.25773 Valea Crişului, top. 200, 
201/2 în suprafață de 1.233mp, situat în com. Valea 
Crişului, sat Valea Crişului, nr. 70, jud.Covasna, propri-
etari tabulari Solomon Ilona, Salamon Miklos. Cei inte-
resați pot face opoziție în termen de o lună de la afişare 
la Judecătoria Sfântu Gheorghe în dos.nr.4442/305/2020

DIVERSE
l I.P.J. Hunedoara, cu sediul în Deva, str. M. Eminescu, 
nr. 130, anunță transmiterea fără plată către instituții 
publice, persoane juridice sau persoane fizice a doi câini, 
rasa ciobănesc german, masculi, cu vârsta de 10 ani şi 5 
luni. Precizăm că animalele pot fi văzute la sediul I.P.J.
Hunedoara, respectiv Poliția Vulcan, iar predarea aces-
tora se va face către primul solicitant, indiferent că este 

vorba de o instituție publică, persoană juridică sau 
persoană fizică. Date suplimentare se obțin la telefon 
0254/206.722, int.20238, respectiv 0739.953.006.

l CII Dudas Ramona Mariana, în calitate de lichi-
dator judiciar desemnat de Tribunalul Timiş pentru SC 
Lubora Civil Construct SRL, prin Încheierea civilă 
nr.388/08.04.2021 din dosar 1484/30/2021, solicită 
administratorului social să depună toate documentele 
prevăzute de 67 alin.(1) din Legea nr.85/2014 precum şi 
creditorilor să depună situaţia creanţelor reclamate în 
conformitate cu Legea 85/2014. Pentru întocmirea 
Tabelului preliminar al creanţelor, se vor anexa copii ale 
actelor doveditoare.

l Unitatea administrativ-teritorială Gighera din 
județul Dolj anunță publicarea documentelor tehnice 
ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.3 şi 9, 
începând cu data de 05.05.2021, pe o perioadă de 60 de 
zile, la sediul Primăriei Comunei Gighera, conform 
art.14 alin.(1) şi (2) din Legea cadastrului şi a publici-
tății imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei 
şi pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru şi Publici-
tate Imobiliară. Cererile de rectificare depuse prin orice 
alte mijloace de comunicare decât cele menționate mai 
sus, nu vor fi luate în considerare.

l Potrivit Hotărârii Consiliul Local Ghiroda 
nr.103/03.06.2020, s-a aprobat declanşarea procedurii 
de expropriere a imobilelor situate pe amplasamentul 
de utilitate publică de interes local „Amenajare piste 
pentru biciclete pe malul stâng al canalului Bega în 
comuna Ghiroda -până la Balta cu Nuferi”, jud.Timiş. 
Planul cu amplasamentul lucrării şi ofertele de despă-
gubire pentru imobilele expropriate pot fi consultate la 
sediul Consiliului Local, str.Victoria, nr.46, comuna 
Ghiroda. Potrivit art.19 din Legea 255/2010, plata 
despăgubirilor pentru imobilele expropriate se face în 
baza cererii adresate de către titularul drepturilor real, 
precum şi de către orice persoană care justifică un 
interes legitim. Cererea pentru plata despăgubirilor va 
conţine numele şi prenumele titularului drepturilor 
reale, adresa de domiciliu şi actele doveditoare referi-
toare la existenţa drepturilor reale asupra bunului 
imobil expropriat. Cererea, împreună cu documentele 
doveditoare, originale şi/sau copii legalizate, vor fi 
depuse în termen de 10 zile de la data aducerii la cunoş-
tinţa publică şi data afişarii la sediul consiliului local pe 
raza căruia se află imobilele. Întrunirea Comisiei de 
analiză a cererii depuse de titularii de drepturi reale 
asupra imobilelor expropriate va avea loc la sediul 
Consiliului Local Ghiroda în data de 12.05.2021, ora 
09:00.

l Lipan Marius-Adrian şi Lipan Daniela, titular al 
proiectului „Construire spălătorie auto, service auto, 
birouri, platformă container combustibil, utilități, 
împrejmuire teren” anunţă publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare de către 
A.P.M.Călăraşi, în cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului*), pentru proiectul 
„Construire spălătorie auto, service auto, birouri, plat-
formă container combustibil, utilități, împrejmuire 
teren”, propus a fi amplasat în jud.Călăraşi, comuna 
Frumuşani, sat Orăşti, str.Bucureşti, nr.74. 1.Proiectul 
deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează 
pot fi consultate la sediul A.P.M.Călăraşi, Șoseaua 
Chiciului, nr.2, jud.Călăraşi, în zilele de luni-vineri, 
între orele 10:00-14:00, precum şi la următoarea adresă 
de internet: www.apmcl.anpm.ro. Publicul interesat 
poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei 
de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării 
anunţului pe pagina de internet a autorităţii compe-
tente pentru protecţia mediului. 2.Publicul interesat 
poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul 
raportului privind impactul asupra mediului la sediul 
autorităţii competente pentru protecţia mediului, în 
termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe 
pagina de internet a A.P.M.Călăraşi.

l Informare: Această informare este efectuată de 
către societățile Wild Beach Corbu SRL şi Wild 
Beach Camping Corbu SRL, cu sediul în mun. Bucu-
reşti, sector 4, Splaiul Unirii nr. 160, corp clădire C3, 
Filatura - Aripa 1, parter, camera 7, telefon 0726 173 
943, ce intenţionează să solicite de la Administrația 
Bazinală a Apelor Dobrogea-Litoral aviz de gospodă-
rire a apelor pentru desfăşurarea activității de 
„Amenajare camping şi spațiu alimentație publică; 
Împrejmuire; Puțuri forate şi bazine vidanjabile 
etanşe”, localizat în comuna Corbu, județul 
Constanţa. Această investiție este nouă. Ca rezultat al 
procesului de producție vor rezulta ape uzate mena-
jere, ce se vor evacua în 4 bazine vidanjabile cu capa-
citatea totală de 100 mc. Aceasta solicitare de aviz 
este conformă cu prevederile  Legii apelor nr. 
107/1996, cu modificările şi completările ulterioare. 
Persoanele care doresc să obţină informații suplimen-
tare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a 
apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa 
menționată. Persoanele care doresc sa transmită 
observații, sugestii şi recomandări se pot adresa solici-
tantului la adresa de mai sus sau la numărul de 
telefon 0726 173 943 (persoană de contact Pîrlea 
Laurențiu Cristian), după data de 03 mai 2021.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL reprezentata 
prin asociat coordonator LISCAN AUREL, in calitate 
de lichidator judiciar al Softera Interactive SRL 
desemnat prin hotararea nr.2287 din data de 
22.04.2021, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia 
a VII-a Civila in dosar nr. 817/3/2020, notificã deschi-
derea falimentului prin procedura simplificata preva-
zuta de Legea nr.85/2014 împotriva Softera Interactive 
SRL, cu sediul in Bucureşti Sectorul 6, Spl. Indepen-
denţei, Nr. 273, CORP 2, BIROU 38, Etaj 2, CUI  
20568278, nr. de ordine in registrul comertului 
J40/645/2007. Persoanele fizice si juridice care inregis-
treaza un drept de creanta nascut dupa data deschiderii 
procedurii insolventei impotriva Softera Interactive 
SRL vor formula declaratie de creanta care va fi inre-
gistrata la grefa Tribunalului Bucureşti - Secţia a VII-a 
Civila, cu referire la dosarul nr. 817/3/2020, in urmatoa-
rele conditii: a) termenul limita pentru inregistrarea 
cererii de admitere a creantelor in tabelul suplimentar 
al creantelor 18.05.2021; b) termenul limita pentru 
verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si comuni-
carea tabelului suplimentar al creantelor 31.05.2021; 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 18.06.2021.

l Subscrisul Cabinet Individual de Insolventa 
Ciulianu Elena-Cozmina, reprezentata prin reprezen-
tată prin Ciulianu Elena-Cozmina, in calitate de 
lichidator judiciar al Criss Decor Prosper SRL 
desemnat prin sentinta civila nr. 2035/13.04.2021, 
pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Secţia a VII-a 
Civila in dosar nr. 23940/3/2019, notificã deschiderea 
falimentului prin procedura simplificata prevazuta de 
Legea nr. 85/2014 împotriva Criss Decor Prosper SRL, 
cu sediul social in Bucureşti, Sectorul 2, Str. Poiana cu 
Aluni, Nr. 6, Cam. 2, Bl. 17, Sc. 3, Et. 4, Ap. 89, CUI  
39098282, nr. de ordine in registrul comertului 
J40/4238/2018. Persoanele fizice si juridice care inre-
gistreaza un drept de creanta nascut dupa data 
deschiderii procedurii insolventei impotriva Criss 
Decor Prosper SRL, vor formula declaratie de creanta 
care va fi inregistrata la grefa Tribunalului Bucuresti 
- Secţia a VII-a Civila, cu referire la dosarul nr. 
23940/3/2019, in urmatoarele conditii: a) termenul 
limita pentru inregistrarea cererii de admitere a crean-
telor in tabelul suplimentar al creantelor 14.05.2021; b) 
termenul limita pentru verificarea creantelor, intoc-
mirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar 
al creantelor 15.06.2021; c) termenul pentru depu-
nerea 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 15.07.2021.

ADUNĂRI GENERALE
l Iordache Laurențiu, Preşedinte al Consiliului de 
Administrație al DECIROM SA cu sediul în Constanța, 
Incinta Port,  număr Registrul Comerțului 
J13/516/1991, CUI:RO1890411, în temeiul art.111 din 
Legea nr.31/1990, republicată, convoacă pe data de 
25.05.2021, ora 12:00, la sediul societății, pentru acțio-
narii înscrişi în registrul acționarilor la data de 
27.04.2021, stabilită ca dată de referință, Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor cu următoarea 
ordine de zi: 1. Aprobarea bilanțului/situațiilor finan-
ciare aferente exercițiului financiar 2020. 2. Aprobarea 
repartizării profitului exercițiului financiar 2020. 3. 
Aprobarea dreptului de semnătură unică d-nei Leitzke 
Mueller Catia pentru conturile Decirom SA deschise la 
Banca Transilvania şi pentru aplicația electronică 
BT24. 4. Desemnarea domnului Iordache Laurențiu să 
ducă la îndeplinire Hotărârile AGOA. 5. Diverse. Acți-
onarii pot participa la adunare personal sau prin 
reprezentant, în baza unei procuri speciale, care va fi 
depusă la sediul societății, cu cel puțin 48 de ore înainte 
de AGOA. În cazul în care, la prima convocare, 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Decirom 
SA nu este statutar întrunită, a doua adunare se va ține 
în data de 26.05.2021, la aceeaşi oră, în acelaşi loc şi cu 
aceeaşi ordine de zi. Relații suplimentare la Secretariat, 
telefon: 0241.601.265.

l Societatea Complex Ovidiu Melody S.A. Stațiunea 
Mamaia, Hotel Florida. J 13/2216/1995. CUI 8290619. 
Convocare: Subsemnata, Neacsu Maria, în calitate de 
administrator unic, convoacă adunarea generală ordi-
nară a acționarilor Societății Complex Ovidiu Melody 
- S.A.(“Societatea”), persoană juridică română, cu 
sediul în Stațiunea Mamaia, Hotel Florida, județul 
Constanța, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribu-
nalul Constanța sub nr. J13/2216/1995, având CUI 
8290619, în data de 27.05.2021, ora 12:00, la sediul 
societății din stațiunea Mamaia, Hotel Florida, județul 
Constanța, cu următoarea ordine de zi: 1. Prezentarea 
şi aprobarea Raportului Administratorului pe anul 
2020; 2. Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori 
privind situația financiară anuală la 31.12.2020. 3. 
Discutarea şi aprobarea situației financiare anuale pe 
anul 2020; 4. Descărcarea de gestiune a administrato-
rului pentru anul 2020; 5. Prezentarea, discutarea şi 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 
2021. În cazul în care la data şi la ora precizate se 
constată că nu sunt îndeplinite condițiile necesare 
pentru desfăşurarea Adunării Generale Ordinare, se 
convoacă o nouă Adunarea Generală Ordinară, cu 
aceeaşi ordine de zi şi în acelaşi loc, în data de 
28.05.2021, ora 12,00. La Adunarea Generală Ordinară 
vor participa toți acționarii înregistrați în Registrul 
Acționarilor la data de 01.05.2021, stabilită ca dată de 
referință. Acționarii pot participa la adunare direct sau 
prin mandatari împuterniciți cu procura specială, ce se 
va depune la sediul societății până la data de 
26.05.2021. Administrator Unic, Neacsu Maria.

l Consiliul de Administrație al Kapital Invest 
Company SA, cu sediul în mun.Iaşi, Str.Sf.Lazăr, nr.27, 
C1-camera.13, jud.Iaşi, înregistrată în Registrul 
Comerțului sub nr.J22/1140/1991, reprezentată prin 
Păvăleanu Virgil- Preşedintele Consiliului de Adminis-
trație, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, 
republicată, cu modificările ulterioare, convoacă: 
Adunarea generală ordinară a acționarilor pentru data 
de 27.05.2021, ora 14.00, aceasta urmând a-şi desfăşura 
lucrările la adresa: mun.Iaşi, 700023, str.Gr.Ureche 1-3, 
bl.Walter Mărăcineanu, mezanin, birou 4, jud.Iaşi. La 
adunare sunt îndreptățiți să participe acționarii înregis-
trați în registrul acționarilor la sfârşitul zilei de 
12.05.2021, cu următoarea ordine de zi: 1. Discutarea şi 
aprobarea rapoartelor de gestiune ale Consiliului de 
Administrație şi Directorului General pentru anul 
2020. 2. Discutarea raportului comisiei de cenzori 
(auditului financiar) pentru anul 2020. 3. Aprobarea 
descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de 
Administrație şi a Directorului General pe durata înde-
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plinirii mandatului. 4. Alegerea membrilor Consiliului 
de Administrație. Lista cuprinzând informațiile cu 
privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea 
profesională a persoanelor propuse pentru funcția de 
administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi 
consultată și completată de aceștia în termen de cel 
mult 15 zile de la data publicării convocării în Moni-
torul Oficial al României Partea a IV-a. 5. Aprobarea 
numirii Președintelui Consiliului de Administrație al 
societății și în funcția de Director General. 6. Stabilirea 
remunerației membrilor Consiliului de Administrație și 
a Directorului General. 7. Aprobarea numirii cenzorilor 
(comisiei de cenzori) sau contractarea auditului finan-
ciar, stabilirea remunerației. 8.Discutarea, aprobarea 
sau modificarea situațiilor financiare anuale aferente 
exercițiului financiar al anului 2020 și a situațiilor 
financiare interimare aferente anului 2021, fixarea și 
distribuirea dividendelor. 9. Aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar al anului 
2021. 10. Mandatarea unei persoane pentru a îndeplini 
toate formalitățile privind înregistrarea, în Registrul 
Comerțului a mențiunii referitoare la Hotărârea AGOA 
adoptată, respectiv publicarea Hotărârii AGOA în 
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. În situația 
neîndeplinirii condițiilor pentru ținerea adunării la data 
de 27.05.2021, următoarea Adunare Generală Ordinară 
a Acționarilor este convocată pentru data de 
28.05.2021, ora 14:00, cu menținerea ordinii de zi și 
aceluiași loc de desfășurare.

l În baza actului constitutiv al SC JIUL SA Craiova și 
a prevederilor Legii nr.31/1990 republicată, Președintele 
Consiliului de Administrație al SC JIUL SA, cu sediul 
în Craiova, str.Calea București, nr.1, jud.Dolj, având 
numar de ordine în Registrul Comerțului Dolj 
J16/19/1991 și având Cod Unic de înregistrare 2308342, 
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 
SC JIUL SA Craiova pentru data de 27.05.2021, ora 
10.00, la sediul societații din Craiova, Str.Calea Bucu-
rești, nr.1, jud.Dolj, adunare care va avea următoarea: 
ORDINE DE ZI: 1.Prezentarea și aprobarea bilanțului 
contabil, a contului de profit și pierdere pe anul 2020; 
2.Prezentarea și aprobarea raportului auditorului 
financiar extern pentru anul 2020; 3.Prezentarea și 
aprobarea raportului consiliului de administrație pe 
anul 2020; 4. Prezentarea și aprobarea bugetului de  
venituri și cheltuieli pentru anul 2021. 5.Diverse. La 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC JIUL 
SA Craiova vor putea participa și vor putea vota toti 
acţionarii înregistrați în Registrul acţionarilor la sfâr-
șitul zilei de 18.05.2021, care este considerată data de 
referință, conform dispozițiilor art.123 alin.2 din Legea 
nr.31/1990 rep. Acționarii vor paricipa la Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor SC JIUL SA Craiova 
personal, prin reprezentanții lor legalii sau prin repre-
zentanții mandatați prin procură specială, procuri care 
vor fi depuse in original la sediul societății comerciale 
până la data de 25.05.2021. Modelul procurilor se pot 
procura de la sediu SC JIUL SA Craiova începând cu 
data de 11.05.2021. În vederea participării la ședință, 
acționarii și reprezentanţii lor legali se vor legitima cu 
carte de identitate, buletin de identitate sau cu pașa-
port, potrivit dispoziților legale in vigoare. În situaţia in 
care la data de 27.05.2021, nu se vor întruni condiţiile 
de validare pentru Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor SC JIUL SA din cauza neîndeplinirii 
condiţiilor de cvorum prevăzute în actul constitutiv, se 
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 
SC JIUL SA Craiova pentru data de 28.05.2021, ora 
10.00, la aceeași adresă și cu aceeași ordine de zi, data 
de referință ramânând aceeași. Informații despre docu-
mentele și materialele referitoare la problemele incluse 
pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţio-
narilor SC JIUL SA Craiova se pot obține la sediul 
societății sau la telefon: 0351.100.200.

l Convocare a Adunării Generale Ordinare a Acţiona-
rilor IFMA Imobiliare S.A.: Consiliul de administraţie 
al societăţii IFMA Imobiliare S.A. București, cu sediul 
în București, Sector 1, Şos. Nordului nr.24-26, etaj 3, 
camera 2, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr.
J40/2290/2008, C.U.I. 25157095 în conformitate cu 

prevederile art.117 alin.(1) din Legea nr.31/1990, modi-
ficată și completată, Convoacă: Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor la data de 27.05.2021 ora 11:00, 
la sediul social din București, Şos. Nordului nr. 24-26, 
sector 1, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor la data de referinţă 06.05.2021. În situaţia 
în care, la prima convocare nu vor fi îndeplinite condi-
ţiile de cvorum, adunarea se va întruni la a doua convo-
care, în condiţile legii, la data de 28.05.2021, ora 11:00, 
în aceeași locaţie și cu aceeași ordine de zi. La 
Adunarea Generale Ordinară sunt îndreptăţiţi să parti-
cipe și să voteze acţionarii înscriși în Registrul Acţiona-
rilor la data de 06.05.2021, stabilită ca dată de referinţă. 
Participarea la Adunarea Generală Ordinară se face în 
conformitate cu dispoziţiile Actului Constitutiv al 
Societăţii, precum și 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; și b) de a prezenta proiecte de hotă-
râre 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. Documentele 
și materialele informative referitoare la problemele 
incluse pe ordinea de zi se va afla la dispoziţia acţiona-
rilor, începând cu data de 07.05.2020 la sediul social din 
București, Şos.Nordului nr.24-26, sector 1, putând fi 
consultată și completată de aceștia. Ordinea de Zi: 1. 
Prezentarea Raportului Consiliului de administraţie 
pentru exerciţiul financiar al anului 2020. 2. Prezen-
tarea și aprobarea situaţiilor financiare pentru exerci-
ţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020. 3. 
Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor consi-
liului de administraţie pe anul 2020. 4. Aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021. 5. 
Aprobarea mandatării Dlui Stefanut Catalin Roman și 
Dlui Petru Ion Vaduva, împreună sau individual, cu 
posibilitatea de substituire, pentru a încheia și/sau 
semna în numele Societăţii și/sau al acţionarilor Socie-
tăţii hotărârile prezentei Adunări Generale Ordinare și 
pentru a efectua toate formalităţile legale pentru înre-
gistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publi-
care a hotărârilor adoptate, precum și pentru a depune, 
prelua acte și semna în acest scop în numele Societăţii, 
în relaţia cu Oficiul Registrului Comerţului și alte enti-
tăţi publice sau private. Președinte al Consiliului de 
Administraţie Roman Ştefănuț Cătălin.  

l Convocare: În  conformitate  cu  prevederile  artico-
lului 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, având în 
vedere prevederile din Actul Constitutiv al INDUS-
TRIALEXPORT S.A., societate pe acţiuni de naţiona-
litate română, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul București sub nr. 
J40/252/1991, Cod Unic de Înregistrare 1554446, cu 
sediul social în București, sectorul 4, Str. Dumitru 
Brumarescu, nr.9A, Constructia C1, parter, (denumită 
în continuare „Industrialexport” sau „Societatea”), 
Consiliul de Administraţie al Societăţii convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Industria-
lexport  S.A. pentru ziua de 27.05.2021, ora 10:00, 
adunarea  urmând a se ţine la urmatoarea adresa: 
Bucuresti,  Str. Candiano Popescu, nr.1, sector 4, parter, 
camera 6, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul 
acţionarilor Societăţii la sfârșitul zilei de  10.05.2021 
stabilită ca dată de referinţă. Ordinea de zi a Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor este următoarea: 1.
Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Situaţiilor Finan-
ciare anuale întocmite pentru exerciţiul financiar al 
anului 2020, pe baza Raportului Auditorului Financiar 
al Societăţii și a Raportului Consiliului de administraţie 
al Societăţii; 2.Aprobarea activităţii și descărcarea de 
gestiune a Consiliului  de  Administraţie al Societăţii 

pentru activitatea desfășurată în exerciţiul financiar al 
anului 2020; 3.Prelungirea  mandatelor administrato-
rilor societăţi, respectiv: mandatul dlui. Niculai Bezer-
ghianu- Președinte al Consiliului de Administraţie, 
mandatul dlui. Mihailov Sergiu– administrator și 
mandatul dlui. Iliuta Remus- administrator, toate 
aceste mandate urmând a fi prelungite până la data de 
25.04.2025  cu păstrarea acelorași remuneraţii . 4.
Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Bugetului de 
venituri și cheltuieli al Societăţii pentru anul  2021. 5. 
Împuternicirea  Președintelui Consiliului de Adminis-
trație, dl. Niculai Bezerghianu pentru a aduce la înde-
plinire cele aprobate prin hotărârea adunării generale a 
acţionarilor Societăţii  și a dnei. Timari  Daiana- Sanda, 
consilier juridic, angajat al Societății, legitimată cu CI 
seria IF număr 680827 emisă de SPCLEP Popești-Le-
ordeni la data de 11.09.2019, pentru a realiza toate 
demersurile necesare în vederea efectuării mențiunilor/ 
înregistrărilor corespunzătoare la Registrul Comerțului 
București în legătură cu cele aprobate de Adunarea 
Generală a Acționarilor Societății, semnăturile împu-
ternicitilor, în executarea mandatelor încredinţate, fiind 
opozabile Societății. *** Completarea ordinii de zi: În 
cel mult 15 zile de la publicarea  prezentului  Convo-
cator  în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 
unul sau mai mulţi acţionari ai  Societăţii  reprezen-
tând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capi-
talul social al acesteia,  pot înainta Consiliului de 
Administraţie al Societăţii cereri privind introducerea 
unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor. Participarea la ședința 
Adunării Generale Ordinare  a Acţionarilor: La 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pot parti-
cipa și pot vota, direct sau prin reprezentare, în baza 
unei procuri speciale toţi acţionarii înscriși în Registrul 
Acţionarilor Societăţii la data de 10.05.2021, stabilită ca 
dată de referinţă. Toţi  acţionarii  reprezentaţi  în baza 
unei procuri speciale se vor asigura că aceste procuri 

vor fi depuse în original la sediul social al Societăţii cu 
cel mult 48 de ore înainte de data ședințelor, sub sancţi-
unea pierderii exerciţiului dreptului de vot în Adunarea 
Generala Ordinară a Acţionarilor. Procurile vor rămâne 
valabile pentru a doua adunare, în cazul în care prima 
adunare este amânată din cauza neîndeplinirii cerin-
ţelor legale. În cazul în care nu se vor îndeplini condi-
ţiile legale privind ținerea Adunării Generale Ordinare 
a Acționarilor, aceasta se reprogramează pentru data de 
28.05.2021 la aceeași oră, în același loc și cu aceeași 
ordine de zi; data de referință stabilită pentru identifi-
carea acţionarilor îndreptăţiţi să participe și să voteze 
în cadrul Adunării Generale Ordinare  a Acționarilor, 
rămâne neschimbată. Președintele  Consiliului de 
Administraţie, Niculai Bezerghianu.

l Convocator: Consiliul de Administraţie al Societăţii 
Componente Auto SA, cu sediul în Topoloveni, str. 
Maximilian Popovici nr. 59, judeţul Argeș, înregistrată 
la ORCT Argeș sub nr. J03/136/1991, având CUI 
162657, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţi-
onarilor pe data de 27.05.2021, ora 13:00 și Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor, pe data de 
27.05.2021, ora 14:00, la sediul societăţii, pentru toţi 
acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la sfâr-
șitul zilei de 10.05.2021, considerată data de referinţă, 
cu următoarele ordini de zi: Pentru Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor: 1. Prezentarea, discutarea și 
aprobarea situaţiilor financiare consolidate ale anului  
2020 pe baza raportului administratorilor și a raportului  
auditorului  financiar; 2.Prezentarea și ratificarea deci-
ziilor consiliului de administraţie din aprilie 2020 până 
în prezent; 3.Prezentarea și aprobarea contractării unui 
credit de investiţii pentru realizarea proiectului Spindele 
Makita , în valoare de 750.000 euro; 4.Ratificarea Deci-
ziei Consiliului de Administraţie nr. 27 /22.04.2021 
privind  cumpărarea unei combine de recoltat Fendt 
5225E, în valoare de161.200 euro, de la firma MEWI 

Stoenești Giurgiu, pentru activitatea agricolă; 5.Împu-
ternicirea persoanei desemnate de a afectua și îndeplini 
oricare și toate formalităţile necesare legate de aducerea 
la îndeplinire a hotărârilor adoptate, pentru a semna, 
executa și înregistra la Oficiul Registrului Comerţului și 
publica la autorităţile competente hotărârile adunării 
generale ordinare a acţionarilor. Pentru Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor: 1.Aprobarea 
rezultatelor implementării Hotărârii AGEA nr. 
73/24.11.2020 și a Deciziei nr. 25/22.03.2021 a Consi-
liului de Administrație; 2. Modificarea Actului Consti-
tutiv al societății, astfel: Art.7, alin.1 se modifică și va 
avea următorul cuprins: ”Capitalul social subscris și 
vărsat al societății este de 12.227.809 lei, divizat în 4897 
acțiuni cu o valoare nominală de 2497 lei fiecare”. 
Art.28, alin.4 se modifică și va avea următorul cuprins: 
”Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor se 
semnează de președintele de ședință și secretarul de 
ședință iar pentru a fi opozabile terţilor vor fi depuse în 
termen legal la oficiul registrului comerţului, spre a fi 
menţionate în registru și publicate în Monitorul Oficial 
al României, Partea a IV-a.” 3.Aprobarea deținerii unui 
număr de 335 acțiuni proprii ca urmare a implementării 
prevederilor Hotărârii AGEA nr. 73/24.11.2020 cu 
privire la majorarea valorii nominale a acțiunilor socie-
tății de la 12,98 lei la 2497 lei. 4.Desemnarea persoanei 
împuternicite să efectueze procedurile legale de publici-
tate și înregistrare a hotărârilor adoptate. Documentele 
referitoare la problemele incluse pe ordinile de zi ale 
adunărilor generale se pot consulta după data apariţiei 
prezentului convocator în Monitorul Oficial al Româ-
niei, partea a IV-a, la sediul societăţii, între orele 10-15. 
Conform art.1171 din Legea nr.31/1990, republicată, 
unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual 
sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social (denu-
miţi în continuare “iniţiatori”) are/au dreptul de a 
introduce, în termen de cel mult 15 zile de la data publi-
cării convocării, puncte pe ordinea de zi a adunării 
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Nr. 
crt. 

Denumire material  
Cantitate 

[m] 

Preț de pornire a  
licitației fără TVA  

[lei/m] 

Locul unde este 
depozitat materialul  

1 Tubing 2 3/8" x 4,83 J55 uzură 90%  2321,75 15 Secția de Producție   
Delenii, jud. Mureș  2 Tubing 2 7/8" x 5,51 J55 uzură 90%  42972,09 18 

3 Saltea cu arcuri   90 x 200  7 80 
C.I.R.R.F.M. Bazna, 

jud. Sibiu 
4 Saltea cu arcuri 160 x 200  3 150 
5 Saltea cu arcuri 180 x 200  2 160 

 



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 de a prezenta proiecte 
de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a 
fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Propune-
rile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi 
a adunării generale şi proiectele de hotărâre pentru 
punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi 
a adunării generale, însoţite de copiile actelor de identi-
tate valabile ale iniţiatorilor, pot fi depuse la sediul 
societăţii din Topoloveni, str. Maximilian Popovici nr.59, 
judeţul Argeş, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar şi 
cu majuscule “Pentru Adunarea Generală Ordinară/ 
Extraordinară A Acţionarilor Din Data De 
27/28/.05.2021”. Conform art.1172 din Legea nr 
31/1990, republicată, fiecare acţionar are dreptul să 
adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a 
adunării generale, până cel târziu în data de 01.05.2021. 
Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea 
răspunsului pe website-ul societăţii (www.catgroup.ro ). 
Întrebările acţionarilor vor putea fi transmise în scris, fie 
prin poştă sau servicii de curierat (la adresa mai sus 
menţionată), fie prin mijloace electronice (la adresa de 
e-mail: office@catgroup.ro). Pentru identificarea persoa-
nelor care adresează întrebări societăţii, acestea vor 
anexa copii ale documentelor care să le ateste identi-
tatea. La data convocării adunării generale a acţiona-
rilor din 27/28.05.2021 numărul total de acţiuni emise 
de societatea Componente Auto SA este de 942050 
acţiuni nominative. Pentru fiecare acţiune deţinută la 
data de referinţă i se conferă titularului de acţiuni 
dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor din 
27/28.05.2021. Acţionarii pot participa şi vota la 
adunarea generală, personal sau pot fi  reprezentanţi şi 
prin alte persoane decât acţionarii, pe bază de împuter-
nicire specială sau generală, cu respectarea normelor 
impuse de către autorităţile de stat pentru prevenirea şi 
răspândirea infectării cu virusul COVID. Formularele 
pentru procura specială se pot ridica de la sediul socie-
tăţii începând cu 20.05.2021 şi se vor depune în original 
la sediul societăţii până cel târziu la 21.05.2021 inclusiv. 
În cazul neîndeplinirii condiţiilor legale de prezenţă, se 
convoacă o a doua adunare generală ordinară / extraor-
dinară a acţionarilor, în data de 28.05.2021, ora 13:00, 
respectiv ora 14:00, în acelaşi loc şi cu aceleaşi ordini de 
zi. Conţinutul convocării este disponibil şi pe pagina 
proprie de internet: www.catgroup.ro.  Informaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul societăţii, la telefon 
nr.0248/607125, int.161 sau 0771041978, sau prin e-mail 
la adresa office@catgroup.ro. Preşedintele Consiliului 
de Administraţie

LICITAŢII
l Primariei Comunei Horia, cu sediul în comuna 
Horia, judeţul Constanța, organizează licitaţie publică 
cu strigare pentru vânzarea a unui vehicul şi anume 
tractor New Holand. Caietul de sarcini şi lista docu-
mentelor ce trebuie depuse în vederea participării la 
licitaţie se pot ridica de la sediul Primăriei Comunei 
Horia. Preţul acestora este de 150 Lei. Documentele 
necesare participării la licitaţie se vor depune la Regis-
tratura Primăriei Comunei Horia până cel mult pe data 
de 18.05.2021, ora 11:00. Licitaţia va avea loc în data de 
20.05.2021, ora 11:00, la Sediul Primăriei Comunei 
Horia. Informaţii suplimentare se pot obţine la 
tel.0241/257.750.

l Primariei Comunei Horia, cu sediul în comuna 
Horia, judeţul Constanța, organizează licitaţie publică 
cu strigare pentru vânzarea a unui vehicul şi anume 
autobuz -Higer. Caietul de sarcini şi lista documentelor 
ce trebuie depuse în vederea participării la licitaţie se 
pot ridica de la sediul Primăriei Comunei Horia. Preţul 
acestora este de 150 Lei. Documentele necesare partici-
pării la licitaţie se vor depune la Registratura Primăriei 
Comunei Horia până cel mult pe data de 18.05.2021, 
ora 11:00. Licitaţia va avea loc în data de 20.05.2021, 
ora 11:00, la Sediul Primăriei Comunei Horia. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine la tel.0241/257.750.

l 1.Informaţii generale privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de 
e- mail, persoană de contact: Comuna Dumbrava 
Roşie, str.Dumbravei, nr.68, Dumbrava Roşie, judeţul 
Neamţ, telefon 0233/282.224, fax 0233/282.767, email 
primariadumbravarosie@yahoo.com. 2.Informaţii 
generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, 
în special descrierea şi identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: Trup păşune Gişca în supra-
faţă de 18,06Ha cu destinaţia Păşune ovine/caprine. 
Închirierea se face conform O.U.G nr.57/2019 şi 
conform HCL nr.35 din 19.04.2021 a Comunei 
Dumbrava Roşie. Trupul de păşune Gişca face parte 
din domeniul public al Comunei Dumbrava Roşie. 3.
Informaţii privind documentaţia de atribuire: Se regă-
sesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalită-
ţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei de atribuire: La cerere 
de Ia sediul instituţiei. 3.2.Denumirea şi datele de 
contact ale serviciului/compartimentului din cadrul 
instituţiei de la care se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Compartiment Achiziţii 
Publice, Primăria Comunei Dumbrava Roşie, strada 
Dumbravei, nr.68, Dumbrava Roşie. 3.3.Costul şi 
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ: 50Lei şi se va achita la 
Casieria Primăriei Comunei Dumbrava Roşie sau în 
contul R057TREZ49121E300530XXX, deschis la 
Trezoreria Piatra Neamţ. 3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 10.05.2021, ora 14.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: Ofertele se redactează în limba română 
şi se depun Ia sediul autorităţii contractante. 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 19.05.2021, ora 
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Dumbrava Roşie, strada 
Dumbravei, nr.68, Dumbrava Roşie, Compartiment 
Registratură. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original în două 
plicuri. 5.Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 19.05.2021, ora 11.00, 
Primăria Dumbrava Roşie, str.Dumbravei, nr.68, 
Comuna Dumbrava Roşie, jud.Neamţ. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon şi/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Neamţ, 
bdul Decebal, nr.5, Piatra Neamţ, jud.Neamţ, cod 
poştal 610012, adresa de email:tr-neamt@just.ro, 
telefon: 0233/212.717. 7.Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
21.04.2021.

l Judeţul Argeş prin Consiliul Județean Argeş, cu 
sediul în Pitesti, Piaţa Vasile Milea, nr. 1, telefon: 
0248.217.800, fax: 0248.220.137, adresă de 
internet: www.cjarges.ro, CUI 4229512, organizează 
licitaţie publică în vederea atribuirii unor contracte de 
închiriere a unor bunuri imobile (camere/spații) desti-
nate activităților medicale/conexe actului medical după 
cum urmează: - 1. Camera 1, în suprafață de 13,39 mp 
împreună cu cota parte indiviză aferentă din spațiile 
comune  (hol, cameră sterilizare şi grup sanitar ) în 
suprafață de 4,49 mp, situată  în cadrul Policlinicii 
Costeşti din Oraşul Costeşti, Strada Pieții, nr. 5, Punct 
-“Dispensar policlinic”, județul Argeş, înscrisă în CF nr. 
81561 - UAT Costeşti, aflată în domeniul public al 
Județului Argeş; - 2. Camera 15,  în suprafață de 11,35 
mp împreună cu cota parte indiviză aferentă din 
spațiile comune    (hol, cameră sterilizare şi grup 
sanitar ) în suprafață de 4,49 mp, situată  în cadrul 
Policlinicii Costeşti din Oraşul Costeşti, Strada Pieții, 
nr. 5, Punct -“Dispensar policlinic”, județul Argeş, 
înscrisă în CF nr. 81561 - UAT Costeşti, aflată în dome-
niul public al Județului Argeş; - 3. Camera 16,  în 
suprafață de 13,06 mp împreună cu cota parte indiviză 
aferentă din spațiile comune  (hol, cameră sterilizare şi 
grup sanitar ) în suprafață de 4,49 mp, situată  în 
cadrul Policlinicii Costeşti din Oraşul Costeşti, Strada 
Pieții, nr. 5, Punct -“Dispensar policlinic”, județul 
Argeş, înscrisă în CF nr. 81561 – UAT Costeşti, aflată în 

domeniul public al Județului Argeş; - 4. Camera 17, în 
suprafață de 14,25 mp împreună cu cota parte indiviză 
aferentă din spațiile comune  (hol, cameră sterilizare şi 
grup sanitar ) în suprafață de 4,49 mp, situată  în 
cadrul Policlinicii Costeşti din Oraşul Costeşti, Strada 
Pieții, nr. 5, Punct -“Dispensar policlinic”, județul 
Argeş, înscrisă în CF nr. 81561 - UAT Costeşti, aflată în 
domeniul public al Județului Argeş. Menţionăm faptul 
că sunt admise la licitaţie persoane fizice şi juri-
dice,  române sau străine  care desfăşoară activi-
tăți medicale/conexe actului medical, durata inchirierii 
fiind de 10 ani cu începere de la data înregistrării 
contractului  la sediul proprietarului. Documentaţia de 
atribuire se poate obţine de către orice persoană intere-
sată care înaintează o solicitare în acest sens, de la 
sediul Consiliului Judeţean Argeş, Piaţa Vasile Milea 
nr. 1, cam. 95,  etaj II, Serviciul Evidența Administrare 
Patrimoniu şi Devize, telefon: 0248/217800, int. 198, 
începând cu data 26.04.2021, între orele 8,30 – 16,00, 
costul acesteia fiind de 17 lei (se achită la caseria Consi-
liului Judeţean Argeş, et. 2, cam. 100). Garanţia de 
participare va fi constituită în cuantum de  460 
lei pentru camera 1, 401 lei pentru camera 15,  450 
lei  pentru camera 16 şi 479 lei  pentru camera 17 şi se 
achită la caseria Consiliului Judeţean Argeş, et. 2, cam. 
100. Documentele solicitate de autoritatea contractantă 
prevăzute în documentația de atribuire Judeţean Argeş, 
Piata Vasile Milea nr. 1, Registratură-parter până la 
data de 24.05.2021, ora 10:00. Data limită pentru 
primirea solicitărilor de clarificări este 10.05.2021, ora 
10:00. Licitația va avea loc la sediul Consiliului Jude-
ţean Argeş, Piaţa Vasile Milea nr. 1, etajul II, cam. 95, în 
ziua 25.05.2021, ora 10:00 în prezenţa reprezentanților 
împuterniciţi ai ofertanţilor. Eventualele litigii se vor 
soluționa, în cazul în care nu se ajunge la o înțelegere 
amiabilă, la secția de contencios administrativ a tribu-
nalului în a cărui jurisdicție se află sediul proprietarului 
în termenul prevăzut de Legea contenciosului adminis-
trativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulte-
rioare. Prezentul anunț va fi transmis spre publicare în 
data de 26.04.2021, în Monitorul Oficial al României, 
Partea a VI-a, într-un cotidian de circulație națională şi 
într-unul de circulație locală, precum şi pe pagina de 
internet a Consiliului Județean Argeş, cu respectarea 
prevederilor Art. 335, alin (3) din Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul adminis-
trativ  cu modificările şi completările ulteri-
oare (Anunțul de licitație se transmite spre publicare cu 
cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de data-limită 
pentru depunerea ofertelor).  

l 1. Informaţii generale privind locatarul, în special 
denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon şi 
sau fax: Comuna Ţibăneşti, cu sediul în loc.Ţibăneşti, 
jud. Iaşi, cod fiscal 4540267, tel. 0232326401,fax: 
0232326269, e-mail: primaria_tibanesti@yahoo.com, 
contact@primariatibanesti.ro. 2. Informaţii generale 
privind obiectul închirierii în special descrierea şi iden-
tificarea bunului care urmează să fie închiriat: închi-
riere suprafaţă de 30ha păşune comunală, situată în 
T-54, PS.917, B.F. 1047, sat Recea pentru păşunarea 
animalelor pe o perioadă de 7 ani, proprietate publică a 
Consiliului Local Ţibăneşti, judeţtul Iaşi, conform HCL 
47/15.04.2021. 3. Informaţii privind documentaţia de 
atribuire: 3.1 Modalitatea sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar 
al documentaţiei de atribuire: persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar din documentaţia de 
atribuire de la sediul Primăriei Ţibăneşti, comuna Ţibă-
neşti, judeţul Iaşi. 3.2 Denumirea şi adresa comparti-
mentului din codarul concedentului de la care se poate 
obţine un exemplar al documentaţiei de atribuire: 
Compartiment Achiziţii publice, contra sumei de 20 lei 
până la data de 04.05.2021. 3.3 Ofertanţii sunt obligaţi 
să achite la casieria Primăriei Ţibăneşti taxa de partici-
pare la licitaţie în cuantum de 1000 lei şi garanţia de 
participare în valoare de 780 lei până cel târziu 
17.05.2021, ora 09:00. 3.4 Data limită pentru solicitarea 
de clarificări este 06.05.2021 ora 16:00. Pentru relaţii 
suplimentare sau clarificări privind licitaţia şi obiectul 
acesteia, cei interesaţi pot suna la telefon 0232326401, 

fax: 0232326269. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1 
Data limită de depunere a ofertelor: 17.05.2021 ora 
09:00, la secretariatul Primăriei Ţibăneşti. 4.2 Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Primăria Ţibăneşti, 
comuna Ţibăneşti, str. Principală, jud. Iaşi. 4.3 
Numărul de exemplare în care va fi depusă oferta: 
două exemplare.5. Data şi locul la care se va desfăşura 
şedinţa publică de deschidere a ofertelor: şedinţa 
publică de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 
17.05.2021, ora 10:00 la sediu Primăriei Ţibăneşti. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de telefon, adresa de 
e-mail ale instituţiei competente în soluţionarea litigi-
ilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 
Secţia a II-a civilă, contencios administrativ şi fiscal, str. 
Elena Doamna nr.1A, Iaşi, cod poştal 700398, adresa 
e-mail tr-iasi-pgref@just.ro, telefon: 0232260600, 
0232248000, fax: 0332435700. 7. Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 23.04.2021. Relaţii suplimentare la 
sediul unităţii, telefon/fax 0232326269 sau la adresele 
de e-mail: primaria_tibanesti@yahoo.com, contact@ 
primariatibanesti.ro.

l 1.Informații generale privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Consiliul Local Săpânța, 
comuna Săpânța, Str. Principală, nr. 512, județul Mara-
mureş, telefon/fax 0262/372.101, e-mail: primariasa-
panta@yahoo.ro, cod fiscal 3695107. 2. Informații 
generale privind obiectul procedurii de licitație publică, 
în special descrierea şi identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: suprafață de teren de 8mp, 
identificată prin CF nr.50161 -Săpânța, situată în intra-
vilanul localității Săpânța, aflată în cadrul adminis-
trativ al Comunei Săpânța, aparține domeniului public 
al Comunei Săpânța, conform H.C.L. nr.15 din 
12.03.2021 şi temeiul legal: O.U.G. nr.57/03.07.2019, 
art.332-333. 3. Informații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modali-
tatea sau modalitățile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Comparti-
mentul Secretariat. 3.2. Denumirea şi datele de contact 
ale serviciului/ compartimentului din cadrul instituției 
de la care se poate obține un exemplar din documen-
tația de atribuire: se poate obține de la Compartimentul 
Secretariat din cadrul Primăriei Comunei Săpânța, 
comuna Săpânța, Str. Principală, nr. 512, județul Mara-
mureş. 3.3. Costul şi condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ: 50 lei/
exemplar, se achită numerar la Casieria Primăriei 
Comunei Săpânța. 3.4. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 10.05.2021, ora 14:00. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofer-
telor: 18.05.2021, ora 12:00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei Săpânța, comuna 
Săpânța, Compartimentul Secretariat, Str.Principală, 
nr.512, județul Maramureş. 4.3. Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun într-un 
singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior şi 
unul interior. 5. Data şi locul la care se va desfăşura 
şedința publică de deschidere a ofertelor: 20.05.2021, 
ora 11:00, Primăria Comunei Săpânța, comuna 
Săpânța, Str. Principală, nr. 512, județul Maramureş. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea instanței: Secția 
de Contencios Administrativ a Tribunalului Mara-
mureş, Baia Mare, Strada Blv Republicii, nr. 2A, 
județul Maramureş, telefon 0262/218.235, fax 
0262/218.209, e-mail: tr-maramures-reg@just.ro. 7. 
Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 23.04.2021.

PIERDERI
l Pierdut Atestat şofer în regim de închiriere cu 
numele Carligeanu Andrei, Făgăraş. Îl declar nul.
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