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OFERTE SERVICIU
l Fundația Crawford House angajează Institutor. Cerința 
obligatorie: Limba engleză nivel avansat și experiență într-o 
școală care funcționează după o curriculă internațională. 
CV-urile se pot trimite la adresa: hr@britishschool.ro. 
Telefon: 0731.499.088.

l Posturi vacante la Inspectoratul Școlar Județean Călărași. 
Inspectoratul Școlar Județean Călărași, cu sediul în Munici-
piul Călărași, Str.Sloboziei, nr.28, județul Călărași, anunță 
organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante 
de experți, pe perioadă determinată, în cadrul proiectului 
„RESTART -educație prin programe de a doua șansă în 
inima Bărăganului” nr: POCU/665/6/23/136156. Depunerea 
dosarelor de concurs se realizează până la data de 10.09.2021. 
Relații suplimentare la sediul instituției din str.Sloboziei, 
nr.28, tel: 0242/315.949, email: isjcalarasi@gmail.com.

l Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera” Suceava, cu sediul în 
Suceava, Str.Mitropoliei, nr.4, jud.Suceava, organizează în 
temeiul H.G. nr.286/2011, modificat și completat de H.G. 
nr.1027/2014, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeter-
minată a postului vacant de execuţie (personal contractual): 
Muncitor calificat, tr.I, studii medii /generale, Compartiment 
Legătorie, întreținere și deservire generală -1 post. Concursul 
se va desfășura astfel: -proba scrisă în data de 17.09.2021, ora 
10.00. -interviul în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la 
susținerea probei scrise. Pentru participarea la concurs candi-
daţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice: 
-Studii medii/generale; -Vechime în muncă minimă necesară: 
9 ani, 6 luni; -calificare/atestat profesional electrician. Candi-
daţii vor depune dosarele de participare la concurs, în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunţului, respectiv 
până în data de 09.09.2021, ora 14.00, la sediul administrativ 
al instituţiei, din strada Mitropoliei, nr.4, etajul I, Secretariat, 
Suceava. Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs, 
iar rezultatele selectării dosarelor se vor afișa la sediul admi-
nistrativ și pe site-ul www.bbsv.ro. Informaţii suplimentare și 
bibliografia necesară se pot obţine de la secretariatul institu-
ţiei, telefon 0230/530.798.

l Liceul „Corneliu Medrea”, cu sediul în oraș Zlatna, Str.T.
Vladimirescu, nr.14, judeţul Alba, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: Paznic, 
conform H.G.nr.286/ 23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 22.09.2021, ora 15.00; -Proba 
interviu în data de 23.09.2021, ora 15.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii: medii; -vechime: nu se cere; -atestat pentru 
executarea activităților de pază. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul Liceul „Corneliu Medrea” 
Zlatna. Relaţii suplimentare la sediul: Liceul „Corneliu 
Medrea” Zlatna, persoană de contact: Jude Minerva, telefon 
0258/856.509.

l Primăria Comunei Stănișești, cu sediul în sat Stănișești, 
comuna Stănișești, județul Bacău, organizează concurs 
pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante, de 1. Consi-
lier II în cadrul Biroului financiar contabilitate, taxe și 
impozite locale, agricol –funcție contractuală  perioadă 
determinată de 18 luni; 2. Șofer- din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Stănișești, conform H.G. 
nr. 286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel:  Consi-
lier II: -Proba scrisă 17.09.2021, ora 9,00; -Proba interviu 
20.09.2021, ora 9,00. Condiţiile specifice necesare în vederea 
participării la concurs și a ocupării funcției contractuale 
sunt: -studii universitare de licență  absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă în unul din următoarele domenii: 
științelor inginerești; (studii universitare de licență absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă); -vechime în 
specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contrac-
tuale: nu se solicită; Șofer: -Proba scrisă 17.09.2021, ora 

12,00; -Proba practică 20.09.2021, ora 12,00; - Proba interviu 
20.09.2021 ,ora 14. -Pentru participarea la concurs candidații 
trebuie să îndeplinească următoarele condiții: Nivelul studi-
ilor: studii gimnaziale/ medii. Vechimea în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită; nivelul 
studiilor– studii gimnaziale/ medii, dovedite prin diplome/ 
atestate/ certificate; posedă permis de conducere categoriile 
B, C, D, sau TR; posedă aviz psihologic eliberat de unități 
abilitate; calificări/ specializări suplimentare dovedite prin 
diplome/ atestate/ certificate în cel puțin unul dintre dome-
niile: mecanică auto/ tehnician transporturi/ mașinist la 
mașini pentru terasamente. Candidații vor depune  dosarele 
de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunțului în Monitorul Oficial al României 
(10.09.2021), Partea a III-a, la sediul Primăriei comunei 
Stănișești, județul Bacău. Relații suplimentare se pot obține 
la sediul Primăriei comunei Stănișești, persoană de contact 
David Vicențiu, telefon 0756022650.

l Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” anunță scoa-
terea la concurs a unui post contractual vacant, în conformi-
tate cu pevederile art.12(1) și art.30(1) din Codul muncii. -1 
post contractual vacant de bibliotecar IA S durată  nedetermi-
nată– Serviciul Cercetare. Dezvoltare. Digitizare. Condiții 
specifice de participare: -Studii superioare; -Cunoștințe certi-
ficate de limbi clasice; -Specializare  printr-o formă atestată- 
curs de inițiere în biblioteconomie sau curs postuniversitar în 
domeniul științei informării; -vechimea nu este necesară 
ocupării postului. Concursul se organizează la sediul Biblio-
tecii Centrale Universitare „Carol I”, strada Boteanu, nr.1, 
sector 1 și va conține două probe: proba scrisă în data de 
17.09.2021, ora 09.00 și interviul în data de 22.09.2021, ora 
09.00. Dosarele de înscriere la concurs se vor depune fizic 
până la data de 10.09.2021, ora 12.00, la sediul Bibliotecii 
Centrale Universitare „Carol I”, Biroul Resurse Umane și 
trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute 
la art.6 din H.G. nr.286/2011, cu modificările și completările 
ulterioare. Tematica și bibliografia se afișează la sediul Biblio-
tecii Centrale Universitare „Carol I” și pe site-ul www.bcub.
ro. Relații suplimentare se pot obține la sediul Bibliotecii 
Centrale Universitare și la telefon 021.313.16.05/ int.234.

l Centrul National de Cartografie, cu sediul in:Bucuresti, 
B-dul. Expozitiei nr. 1A, sect.1, organizeaza concurs pentru 
ocuparea unor posturi vacante corespunzatoare functiilor 
contractuale de executie, cu incadrare pe perioada determi-
nata, dupa cum urmeaza: 1 post de consilier cadastru gr. IA 
la Biroul Suport Implementare Inregistrare Sistematica, post 
contractual vacant/ pe perioada determinata, activitate 
PNCCF; CERINTELE POSTULUI: studii de specialitate: 
studii universitare de licenta absolvite cu diploma sau studii 
superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta 
sau echivalenta in domeniul geodezie, topografie, cadastru; 
vechime in specialitate:minim 6 ani si 6 luni;experienta in 
domeniul geodezie/ topografie/ cadastru; 1 post de consilier 
gr.IA la Biroul Suport Implementare Inregistrare Sistema-
tica, post contractual vacant /pe perioada determinata, acti-
vitate PNCCF; CERINTELE POSTULUI: studii de 
specialitate: studii universitare de licenta absolvite cu 
diploma sau studii superioare de lunga durata, absolvite cu 
diploma de licenta sau echivalenta; vechime in munca minim 
6 ani si 6 luni; Concursul se va desfasura la sediul CNC, cu 
sediul in Bucuresti, B-dul. Expozitiei nr. 1A, sect.1, in peri-
oada: 13.09.2021 - 16.09.2021. Proba scrisa va avea loc pe 
data de:13.09.2021, ora 10.00, iar interviul in data 16.09.2021, 
ora 10.00. Dosarele de concurs se depun la sediul CNC, 
Bucuresti, B-dul. Expozitiei nr.1A, sect.1, pana in data de 
03.09.2021 inclusiv (de luni pana joi la ora 16.30, iar vinerea 
pana la 14,00) la sediul Centrului National de Cartografie 
situat in Bucuresti, Bulevardul Expozitiei nr.1A, sect. 1. 
Dosarele de concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu 
documentele prevazute de art.6 din HG nr. 286/2011, cu 
modificarile si completarile ulterioare. Tematica si biblio-
grafia vor fi afisate la sediul CNC si pe site-ul:www.cngcft.ro. 
Informatii suplimentare se pot obtine la tel.021/2241621/
int.233.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova, cu 
sediul în localitatea Ploiești, str.Unirii, nr.2, judeţul Prahova, 
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractual 
vacante pe perioadă nedeterminată; -Numele funcţiei: asis-
tent registrator principal debutant; Număr posturi -1 post, 
conform HG 286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 17.09.2021, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 22.09.2021, ora 10.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii de specialitate: studii universitare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau cu diplomă 
-specializarea drept; -vechime în muncă: nu este necesară; 
-cunoștinţe medii PC (internet, word, excel). Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Oficiului de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Prahova. Relaţii suplimentare la 
sediul: OCPI Prahova, Ploiești, Str.Unirii, nr.2, telefon: 
0244/519.569, interior 206, fax 0244/592.295 și pe site-ul 
OCPI Prahova: www.ocpiph.ro/angajare.

l Spitalul Clinic „Sfânta Maria” cu sediul în București, 
B-dul Ion Mihalache, nr.37-39, sector 1 organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale: -1 (un) 
post referent I, serviciul administrativ -nivel studii medii 
-perioadă nedeterminată, vechime în specialitate 6 ani și 6 
luni. Acte necesare în vederea participării la concurs: -cererea 
de înscriere la concurs; -copia actului de identitate; -copia 
certificatului de naștere, de căsătorie; -copie acte studii și alte 
acte care atestă efectuarea unor specializări (cursuri); -copia 
carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să 
ateste vechimea în muncă și după caz în specialitate; -cazi-
erul judiciar; -certificat de integritate comportamentală; 
-adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate cores-
punzătoare; -Curriculum Vitae. Condiţii de participare la 
concurs: -are cetăţenie română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 
Spaţiului European și domiciliul în România; -cunoaște 
limba română, scris și vorbit; -are vârsta limită reglementată 
de prevederile legale; -are capacitate deplină de exerciţiu; 
-are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată 
de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate; -înde-
plineste condiţiile de studii și, după caz, de vechime sau de 
condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 
-nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infrac-
ţiuni contra umanității, contra statului ori contra autorităţii, 
de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăp-
tuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârșite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă 
cu exercitarea funcţiei, cu execepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea. Condiţii pentru ocuparea posturilor 
vacante și temporar vacante, conform Ordinului M.S. 
nr.1470/2011; -diplomă de licenţă; -concurs pentru ocuparea 
postului. Concursul se va desfășura la sediul unităţii conform 
calendarului următor: -20 septembrie 2021, ora 09.00 -proba 
scrisă; -23 septembrie 2021, ora 09.00 -interviu. Data limita 
pentru depunerea dosarelor la concurs -08 septembrie 2021, 
ora 15.00. Relaţii suplimentare: compartiment RUNOS 
tel.021/222.35.59.

l Spitalul Clinic „Sfânta Maria” cu sediul în București, 
B-dul Ion Mihalache, nr.37-39, sector 1, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale: -1 (un ) 
post asistent medical principal PL, laborator radiologie -nivel 
studii PL -perioadă nedeterminată, vechime în specialitate 5 
ani și 6 luni; -1 (un) post asistent medical PL, laborator radi-
ologie -nivel studii PL -perioadă nedeterminată, vechime în 
specialitate 6 luni. Acte necesare în vederea participării la 
concurs: -cererea de înscriere la concurs; -copia actului de 
identitate; -copia certificatului de naștere, de căsătorie; -copie 
acte studii și alte acte care atestă efectuarea unor specializări 
(cursuri); -copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeve-
rinţă care să ateste vechimea în muncă și după caz în specia-
litate; -cazierul judiciar; -certificat de integritate 
comportamentală; - adeverinţă medicală care să ateste starea 
de sănătate corespunzătoare; -Curriculum Vitae. Condiţii de 

participare la concurs: -are cetăţenie română, cetăţenie a 
altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apar-
ţinând Spaţiului European și domiciliul în România; 
-cunoaște limba română, scris și vorbit; -are vârsta limită 
reglementată de prevederile legale; -are capacitate deplină de 
exerciţiu; -are o stare de sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medi-
cale eliberată de medicul de familie sau de unităţi sanitare 
abilitate; -îndeplinește condiţiile de studii și, după caz, de 
vechime sau de condiţii specifice potrivit cerinţelor postului 
scos la concurs; -nu a fost condamnat definitiv pentru săvâr-
șirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, 
care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de 
corupţie sau a unei infracţiuni săvârșite cu intenţie, care ar 
face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu execepţia 
situaţiei în care a intervenit reabilitarea. Condiţii pentru 
ocuparea posturilor vacante și temporar vacante, conform 
Ordinului M.S. nr.1470/2011; -diplomă de bacalaureat; 
-concurs pentru ocuparea postului. Concursul se va desfă-
șura la sediul unităţii conform calendarului următor: -22 
septembrie 2021, ora 10.00 -proba scrisă; -27 septembrie 
2021, ora 10.00 -interviu. Data limită pentru depunerea 
dosarelor la concurs -08 septembrie 2021, ora 15.00. Relaţii 
suplimentare: RUNOS tel.021/222.35.59.

l Spitalul Clinic „Sfânta Maria” cu sediul în București, 
B-dul Ion Mihalache, nr.37-39, sector 1, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale: -2 (două) 
posturi asistent medical PL, compartiment pneumologie 
-nivel studii PL -perioadă nedeterminată, vechime în specia-
litate 6 luni; -2 (două) posturi asistent medical PL, secție 
clinică medicină internă -nivel studii PL -perioadă nedeter-
minată, vechime în specialitate 6 luni; -1 (un) post asistent 
medical PL, compartiment cardiologie -nivel studii PL 
-perioadă nedeterminată, vechime în specialitate 6 luni; -1 
(un) post asistent medical PL, secție reumatologie -nivel 
studii PL -perioadă nedeterminată, vechime în specialitate 6 
luni; -1 (un) post asistent medical PL, secție clinică ORL 
-nivel studii PL -perioadă nedeterminată, vechime în specia-
litate 6 luni; -4 (patru) posturi infirmiere, compartiment 
pneumologie -nivel studii G -perioadă nedeterminată; -1 (un) 
post infirmieră, secție reumatologie -nivel studii G -perioadă 
nedeterminată; -1 (un) post infirmieră, secție clinică ORL 
-nivel studii G -perioadă nedeterminată; -3 (trei) posturi 
brancardier, BO chirurgie -nivel studii G -perioadă nedeter-
minată. Acte necesare în vederea participării la concurs: 
-cererea de înscriere la concurs; -copia actului de identitate; 
-copia certificatului de naștere, de căsătorie; -copie acte studii 
și alte acte care atestă efectuarea unor specializări (cursuri); 
-copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care 
să ateste vechimea în muncă și după caz în specialitate; 
-cazierul judiciar; -certificat de integritate comportamentală; 
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate cores-
punzătoare; -Curriculum Vitae. Condiţii de participare la 
concurs: -are cetăţenie română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 
Spaţiului European și domiciliul în România; -cunoaște 
limba română, scris și vorbit; -are vârsta limită reglementată 
de prevederile legale; -are capacitate deplină de exerciţiu; 
-are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care 
candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată 
de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate; -înde-
plinește condiţiile de studii și, după caz, de vechime sau de 
condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 
-nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infrac-
ţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, 
de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăp-
tuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârșite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă 
cu exercitarea funcţiei, cu execepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea. Condiţii pentru ocuparea posturilor 
vacante și temporar vacante, conform Ordinului M.S. 
nr.1470/2011; -diplomă de bacalaureat; -concurs pentru 
ocuparea postului. Concursul se va desfășura la sediul 
unităţii conform calendarului următor: -21 septembrie 2021, 
ora 10.00 -proba scrisă; -24 septembrie 2021, ora 10.00 

-interviu. Data limită pentru depunerea dosarelor la concurs 
-08 septembrie 2021, ora 15.00. Relaţii suplimentare: 
RUNOS tel.021/222.35.59.

l Spitalul Clinic „Sfânta Maria” cu sediul în București, 
B-dul Ion Mihalache, nr.37-39, sector 1, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale: -1 (un) 
post asistent medical PL debutant, compartiment gastroente-
rologie -nivel studii PL -perioadă nedeterminată; -1 (un) post 
asistent medical principal PL, compartiment gastroentero-
logie -nivel studii PL -perioadă nedeterminată, vechime în 
specialitate 5 ani și 6 luni; -2 (două) posturi asistent medical 
PL, compartiment gastroenterologie -nivel studii PL -peri-
oadă nedeterminată, vechime în specialitate 6 luni; -3 (trei) 
posturi asistent medical debutant PL, secție chirurgie gene-
rală II -nivel studii PL -perioadă nedeterminată; -2 (două) 
posturi asistent medical PL, secție clinică chirurgie generală 
I -nivel studii PL -perioadă nedeterminată, vechime în speci-
alitate 6 luni; -2 (două) posturi infirmiere, secție clinică 
chirurgie generală I -nivel studii G -perioadă nedeterminată; 
-1 (un) post infirmieră, secție chirurgie generală II -nivel 
studii G -perioadă nedeterminată; -1 (un) post îngrijitoare, 
laborator radiologie -nivel studii G -perioadă nedeterminată; 
-1 (un) post îngrijitoare, farmacie -nivel studii G -perioadă 
nedeterminată. Acte necesare în vederea participării la 
concurs: -cererea de înscriere la concurs; -copia actului de 
identitate; -copia certificatului de naștere, de căsătorie; -copie 
acte studii și alte acte care atestă efectuarea unor specializări 
(cursuri); -copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeve-
rinţă care să ateste vechimea în muncă și după caz în specia-
litate; -cazierul judiciar; -certificat de integritate 
comportamentală; -adeverinţă medicală care să ateste starea 
de sănătate corespunzătoare; -Curriculum Vitae. Condiţii de 
participare la concurs: -are cetăţenie română, cetăţenie a 
altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apar-
ţinând Spaţiului European și domiciliul în România; 
-cunoaște limba română, scris și vorbit; -are vârsta limită 
reglementată de prevederile legale; -are capacitate deplină de 
exerciţiu; -are o stare de sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medi-
cale eliberată de medicul de familie sau de unităţi sanitare 
abilitate; -îndeplinește condiţiile de studii și, după caz, de 
vechime sau de condiţii specifice potrivit cerinţelor postului 
scos la concurs; -nu a fost condamnat definitiv pentru săvâr-
șirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, 
care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de 
corupţie sau a unei infracţiuni săvârșite cu intenţie, care ar 
face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu execepţia 
situaţiei în care a intervenit reabilitarea. Condiţii pentru 
ocuparea posturilor vacante și temporar vacante, conform 
Ordinului M.S. nr. 1470/2011; -diplomă de bacalaureat; 
-concurs pentru ocuparea postului. Concursul se va desfă-
șura la sediul unităţii conform calendarului următor: -20 
septembrie 2021, ora 10.00 -proba scrisă; -23 septembrie 
2021, ora 10.00 -interviu. Data limită pentru depunerea 
dosarelor la concurs -08 septembrie 2021, ora 15.00. Relaţii 
suplimentare: RUNOS tel.021/222.35.59.

l Ministerul Sănătății. Agenția Națională a Medicamentului 
și a Dispozitivelor Medicale din România, Str. Av. Sănătescu, 
nr.48, Sector 1, 011478, București, 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 prevederi le 
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.Direcţia Generală 
Dispozitive Medicale: Direcția Avizare: a)1 (unu) post 
inspector de specialitate gr.IA, nivel studii S, 6 luni vechime în 
specialitate administraţie publică, (specialitate tehnică 
asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, 
electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, 
tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și manage-

mentul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de 
mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, 
biologie etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată; 2.
Direcția Studii Clinic: Compartiment Studii Clinice Medica-
mente de Uz Uman Faza 1-4: a)1 (unu) post expert gr.IA, 
farmacist specialist (laborator farmaceutic/Industrie farmace-
utică și cosmetică), nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în 
specialitate (farmacie), normă întreagă, perioadă nedetermi-
nată; 3.Direcția Resurse Umane și Managementul Calității: a)
Serviciul asigurarea calității și registratură, Compartiment 
asigurarea calității, etică și integritate: -1 (unu) post expert 
gr.IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate 
(economic, juridic, administrație publică), normă întreagă, 
perioadă nedeterminată; b)Serviciul personal, salarizare, 
Compartiment salarizare: -1 (unu) post expert gr.IA, nivel 
studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate drept, normă 
întreagă, perioadă nedeterminată; 4.Compartimentul Preve-
nire și Protecție: a)1 (unu) post expert gr.IA, nivel studii S, 6 
ani și 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată, 
cu normă întreagă. 5.Serviciul Publicitate: a)1 (unu) post 
expert gr.IA, farmacist specialist, nivel studii S, 6 ani și 6 luni 
în specialitate, normă întreagă, perioadă nedeterminată. 
Selecția dosarelor -09.09.2021, ora 16.00. Proba scrisă 
-17.09.2021, ora 10.00. Proba interviu -23.09.2021, ora 10.00. 
Data limită pentru depunerea dosarelor la concurs 
-08.09.2021, ora 16.00. Relații suplimentare -Serviciul 
personal, salarizare, tel. +4021/317.11.00, int.: 307, 418.

l Comuna Borș-Bihor, în calitate de autoritate tutelară, a 
demarat procedura de selecție a unui număr de 3 (trei) 
membri ai Consiliului de Administrație al societății SC Apă 
Canal Borș SRL, în conformitate cu prevederile OUG 
nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinde-
rilor publice, cu modificările și completările ulterioare. 
Condiții de participare: -studii superioare absolvite cu 
diplomă de licenţă; -cunoașterea limbii române (scris și 
vorbit); -capacitatea deplină de exerciţiu; -cel puţin doi dintre 
membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii 
superioare economice sau juridice și experienţă în domeniul 
economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel 
puţin 5 ani; -cel puțin unul dintre membrii consiliului de 
administraţie trebuie să aibă studii superioare în domeniul 
tehnic; -nu a fost iniţiată și nici nu se află în desfășurare 
procedură de natură penală împotriva lor și nu au cazier 
judiciar; -nu au cazier fiscal. Criteriile de evaluare /selecție 
sunt prevăzute în matricea consiliului de administrație al 
societății SC Apa Canal Borș SRL. Informații suplimentare 
pot fi accesate pe site-ul https://www.pcbors.ro/index.php/
concurs-examen-recrutare. Comuna Borș a ales firma 
Romarketing pentru asistență în procesul de recrutare. 
Candidații trebuie să depună candidaturile până în data de 
24.09.2021, orele 16.00, ora României. Documentele vor fi 
depuse în plic închis cu mențiunea: Aplicație pentru poziția 
de membru în Consiliul de Administrație al societății SC Apa 
Canal Borș SRL. Candidaturile vor fi depuse personal sau 
trimise prin poștă la adresa Romarketing, Oradea, str.
Alexandru Vlahuță, nr.3.

CITAŢII
l Sunt chemaţi în instanţa Tribunalului Botoșani, la data de 
9 septembrie 2021, în dosarul numărul 890/40/2020, urmă-
torii: Ghenciu Nicu, Ghenciu Margareta, Ghenciu Ana, 
Marcu Rodica și Bîșcă Constantin.

l Subsemnata Almasan Haynal, în calitate de nepoată, 
public prezentul anunț de deschidere a procedurii de decla-
rare judecătorească a morții a numitului PETER ARON, 
născut la data de 7 iulie 1915, cu ultimul domiciliu cunoscut 
în com.Simonești, sat Bentid, nr.76, jud.Harghita, proprietar 
tabular al imobilului înscris în CF nr. 52213 Simonești, CF 
vechi 342 Bentid, nr. top. 161/1, 161/2 și rog pe oricine are 
vreo informație despre această persoană să o comunice la 
dosarul nr. 2326/268/2021, aflat pe rol la Judecătoria Odor-
heiu Secuiesc.
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l Se citeaza numita Closca Elena cu ultimul domiciliu 
cunoscut in loc.Tandarei, sos.Bucuresti, bl.125, sc. B1, et.3, 
ap.15, jud.Ialomita in calitate de parata in dosarul cu 
nr.3856/229/2018 aflat pe rolul Jud. Fetesti avand ca obiect 
succesiune pentru termenul din data de 16.septembrie.2021, 
ora:11, complet.6

l Aducem la cunoștință pârâtei Cirpaci Lucica, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Timișoara, Bd.Take Ionescu, nr. 11-13, 
Sc.B, Ap.5, jud.Timiș, că este chemată în judecată de către 
reclamanta Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara pentru 
înlocuire amendă cu muncă în folosul comunității, pentru 
termenul de judecată din data de 15.09.2021, ora 09.00, sala 
331, complet C6 civil, în dosarul nr.28311/325/2020, aflat pe 
rolul Judecătoriei Timișoara, pe seama acesteia fiind numit 
curator în cauză.

l Aducem la cunoștința pârâtului Popescu Marius-Lau-
rențiu, cu ultimul domiciliu cunoscut în Timișoara, Str. 
Oglinzilor, nr.20, Sc.A, Ap.18, jud.Timiș, că este chemat în 
judecată de către reclamanta Direcția Fiscală a Municipiului 
Timișoara pentru înlocuire amendă cu muncă în folosul 
comunității, pentru termenul de judecată din data de 
15.09.2021, sala 331, complet C6 civil, în dosarul nr. 
25425/325/2020, aflat pe rolul Judecătoriei Timișoara, în 
cauză fiind numit curator pe seama pârâtului.

l Dispozitivul Hotărârii nr.141 din 03.02.2021, pronunţată 
de Judecătoria Huși în dosarul nr. 479/244/2018, este urmă-
torul: Admite acţiunea civilă formulată de reclamanţii Ursu 
Ionela, domiciliată în sat Simionești, nr.82, com.Budacu de 
Jos, jud.Bistrița-Năsăud, Bozianu Florin, domiciliat în mun. 
Bîrlad, str.Petru Rareș, nr.38, jud.Vaslui, ambii cu domiciliul 
procesual ales la Cabinetul de Avocat „Radu Bobârnat” din 
mun.Huși, str.1 Decembrie, nr.1, jud.Vaslui, în contradictoriu 
cu pârâtul Jora Cătălin, domiciliat în sat Strejnicu, str.Morii, 
nr.24, com.Târgușoru Vechi, jud.Prahova. Constată că părţile 
sunt în indiviziune, privind suprafața de 3ha și 8300mp, 
situat în extravilanul satului Giurcani, com. Găgești, jud. 
Vaslui, care a aparținut autorilor Popa Ion și Jora Profira și 
înscris în Titlu comun nr. 676/47444. Constată că cei doi 
coreclamanți au o cotă de câte 1 fiecare, iar pârâtul are o cotă 
de 1. Dispune ieșirea din indiviziune a părţilor, conform 
art.1143 Cod civil și, în consecinţă: Atribuie reclamantei 
Ursu Ionela, în proprietate exclusivă: -lotul nr.6- suprafața 
materializată pe schița -Anexa nr. 5 și delimitată de conturul 
1, 2, 3, 4, 5 ,6, 1, reală în teren de 4.800mp, dispusă în extra-
vilanul loc. Giurcani, com.Găgești, jud.Vaslui, în T49, 
P971/73- punctul toponimic “Podiș”- categoria de folosință 
arabil. Valoarea lotului nr.6 este de 4800Lei, -lotul nr.1- supra-
fața materializată pe schița- Anexa nr.1 și delimitată de 
conturul 1, 2, 3, 4, 9, 1, reală în teren de 4.850mp, dispusă în 
extravilanul loc.Găgești, jud. Vaslui, în T54, P 1119/42- 
punctul toponimic “Șes Șosea”- categoria de folosință arabil. 
Valoarea lotului nr. 1 este de 662,5 Lei. Atribuie reclaman-
tului Bozianu Florin, în proprietate exclusivă: -lotul nr. 2- 
suprafața materializată pe schița- Anexa nr.1 și delimitată de 
conturul 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, reală în teren de 9.650 mp, dispusă 
în extravilanul loc.Găgești, jud.Vaslui, în T54, P1119/42- 
punctul toponimic Șes arabil. Valoarea lotului nr.2 este de 
12062,5Lei. Atribuie pârâtului Jora Cătălin, în proprietate 
exclusivă: -lotul nr. 3- suprafața materializată pe schița- 
Anexa nr.2 și delimitată de conturul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, reală în 
teren de 7.800mp, dispusă în extravilanul loc.Giurcani, com.
Găgești, jud.Vaslui, în T50, P1064/52- punctul toponimic 
„Peste Elean”, categoria de folosință arabil. Valoarea lotului 
nr.3 este de 7.800Lei -lotul nr.4- suprafața materializată pe 
schița Anexa nr.3 și delimitată de conturul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 1, reală în teren de 5.300mp, dispusă în extravilanul loc.
Giurcani, com.Găgești, jud.Vaslui, în T49, P.972/73- punctul 
“Podiș”- categoria de folosință arabil. Valoarea lotului nr.4 
este de 5.300Lei, -lotul nr.5- suprafața materializată pe 
schița- Anexa nr.4 delimitată de conturul 1, 2, 3, 4, 1, reală în 
teren de 5.900 mp, dispusă în extravilanul loc.Giurcani, com.
Găgești, jud.Vaslui, în T49, P972/l/73- punctul toponimic 
“Podiș”, categoria arabil. Valoarea lotului nr.5 este de 
5.900Lei. Pentru egalizarea valorică a cotelor, obligă pe recla-
manta Ursu Ionela să achite pârâtului suma de 381Lei, iar pe 
reclamantul Bozianu Florin să achite pârâtului suma de 
1.581Lei, cu titlul de sultă. În baza art.453 alin.2 Cod pr. 
civilă obligă pârâtul să achite reclamanților în solidar, suma 
de 2.326Lei cheltuieli de judecată. În temeiul art.111 alin.1 și 
6 din Legea nr.227/2015, instanţa dispune comunicarea 
prezentei hotărâri la Primăria com.Găgești, jud.Vaslui, în 
vederea fiscalizării. În temeiul art.35 alin.5 din Legea 
nr.7/1996 a Cadastrului și Publicităţii imobiliare, instanţa 
dispune comunicarea prezentei hotărâri și a câte unei copii 
de pe raportul de expertiză în specialitatea topografie 
cadastru cu schiţele anexă 1, 2, 3, 4 și 5 întocmit de către 

expert Ciulei Liviu, către Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Vaslui, în trei zile de la data rămânerii definitive a 
prezentei hotărâri judecătorești. Cu drept de apel în termen 
de 30 zile de la comunicare. Apelul și motivele de apel se 
depun la Judecătoria Huși. Pronunţată prin punerea soluţiei 
la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 
03.02.2021.

DIVERSE
l S.C. Rivero Alpin SRL, cu sediul în str. Pionierilor, nr.53, 
bloc 55, scara B, ap. 4, municipiul Arad, dorește să obțină 
autorizație de mediu pentru punctul de lucru al firmei din 
orașul Curtici, DJ 709B Curtici – Arad FN, jud. Arad,  C.F. 
nr. 300473, unde se desfășoară activitatea cod CAEN 4671 
„Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi sau 
gazoși și ai produselor derivate”, cod CAEN 4730 „Comerț 
cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule, în maga-
zine specializate ” și cod  CAEN 4520 „Întreținerea și repa-
rarea autovehiculelor” (numai spălătorie auto), având ca 
principale faze ale procesului tehnologic: recepția combusti-
bililor lichizi benzină, motorină, GPL, depozitare și livrare, 
spălare, clătire și ștergere mașini. Măsuri de protecție a 
factorilor de mediu: apă – apa uzată menajeră în bazin 
vidanjabil, apa pluvială - trecută prin separator de produse 
petroliere, epurare aerobă și colectare în bazin betonat, sol – 
spațiu betonat, aer – recuperator vapori. Deșeurile rezultate 
– menajere, plastic, hârtie-carton, hidrocarburi și șlam din 
separatoare, se ridică de către prestatori autorizați. Informa-
țiile privind potențialul impact asupra mediului pot fi consul-
tate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Arad, 
Splaiul Mureșului FN, tel.0257/280331, tel/fax. 0257/280996. 
Observațiile publicului se primesc zilnic, la secretariatul 
Agenției pentru Protecția Mediului Arad, Splaiul Mureșului 
FN, timp de zece zile lucrătoare după data publicării prezen-
tului anunț.

l Informare. Aceasta informare este efectuata de Unitatea 
Militara 02248 Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, Strada 
Drumul Taberei, Nr. 7 – 9, Sector 6, telefon 021.319.81.57, ce 
intentioneaza sa solicite de la S.G.A. Constanta aviz de 
gospodarire a apelor pentru investitia „amenajare infrastruc-
tura in cazarma 2765 Tuzla” ce se va realiza în  localitatea 
Tuzla, incinta cazarmii 2765 Tuzla, nr. cadastral 105620, 
judetul Constanta. Aceasta investitie este noua. Ca rezultat 
al realizarii investitiei vor rezulta ape pluviale, ce se vor 
evacua intr-un bazin de retentie, dupa trecerea printr-un 
separator de hidrocarburi. Aceasta solicitare de aviz este 
conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modifi-
carile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa 
obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea 
avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de 
aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa trans-
mita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solici-
tantului sau la Rodica Alexandru, telefon  0721.236.457, 
dupa data de 26.08.2021.

l Comuna Nana, titular al proiectului „Asfaltare și moder-
nizare drumuri comunale în zona est, comuna Nana, județul 
Călărași” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către A.P.M. Călărași, în cadrul proce-
durii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru 
proiectul „Asfaltare și modernizare drumuri comunale în 
zona est, comuna Nana, județul Călărași”, propus a fi 
amplasat în jud.Călărași, comuna Nana, sat Nana, cod 
poștal 917185. 1.Proiectul deciziei de încadrare și motivele 
care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M.Călă-
rași, Șoseaua Chiciului, nr.2, jud. Călărași, în zilele de luni-vi-
neri, între orele 10.00-14.00, precum și la următoarea adresă 
de internet: www.apmcl.anpm.ro. Publicul interesat poate 
înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de înca-
drare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe 
pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia 
mediului. 2.Publicul interesat poate depune propuneri în 
ceea ce privește 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.Călărași.

l Potrivit Hotărârilor Consiliului Local Ghiroda: Hotărârea 
Consiliului Local Ghiroda nr.109/17.06.2020 privind declan-
șarea procedurii de expropriere a imobilelor situate pe 
amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local 
„Modernizare străzi în comuna Ghiroda: str Romaniţei, str.
Albăstrelelor, str. Ghioceilor, str.Apele Repezi, str.Primăverii, 
Aleea Castanilor, Str.Salciei, str.Trandafirilor lot 1”, U.A.T. 
Ghiroda, jud.Timiș”, modificată prin HCL nr.162/21.07.2021. 
Hotărârea Consiliului Local Ghiroda nr. 110/17.06.2020 a 

fost declanșată procedura de expropriere a imobilelor situate 
pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local 
„Modernizare străzi în Comuna Ghiroda: str.Bobâlna, str. 
Pădurea Verde, str. Zorilor, str. Nufărul, str.Rachitei, str.Iris, 
Str.Crizantemelor, str.Bujorilor, str.Florilor, str. Zambilelor, str. 
Lalelelor, str. Crinilor, str. Lacului, inclusiv legătura cu Calea 
Lugojului (DN6)  -lot 8, U.A.T. Ghiroda, jud.Timiș, modifi-
cată prin HCL nr.163/21.07.2021. Hotărârea Consiliului 
Local Ghiroda nr. 111/17.06.2020 privind procedura de 
expropriere a imobilelor situate pe amplasamentul lucrării de 
utilitate publică de interes local „Modernizare străzi în loca-
litatea Giarmata Vii: str.Magnoliei, str. Narciselor, str. Brân-
dușei, str.Lacrămioarelor, str.Iorgovanilor, str.Mușețelului, str.
Toporașilor, str. Pelicanului, str. Venus, str. Viișoara, str.Viti-
cultorilor, str.Viorelelor Lot 9, tronson 1, 2 și 3, 
U.A.T.Ghiroda, jud. Timiș”, modificată prin HCL 
nr.168/21.07.2021. Planul cu amplasamentul lucrărilor și 
ofertelor de despăgubire pentru imobilele expropriate, pentru 
fiecare lot în parte, pot fi consultate la sediul Consiliului 
Local. Potrivit art.19 din Legea 255/2010, plata despăgubi-
rilor pentru imobilele expropriate se face în baza cererii 
adresate de către titularul drepturilor reale, precum și de 
către orice persoana care justifică un interes legitim. Cererea 
pentru plata despăgubirilor va conţine numele și prenumele 
titularului drepturilor reale, adresa de domiciliu și actele 
doveditoare referitoare la existenţa drepturilor reale asupra 
bunului imobil expropriat. Cererea, împreuna cu documen-
tele doveditoare, originale și/sau copii legalizate (CI, extras 
de cont, extras CF nu mai vechi de 30 zile, contract de vânza-
re-cumpărare, în situaţia în care persoana este decedată 
-certificatul de moștenitor), vor fi depuse în termen de 10 zile 
de la data aducerii la cunostinţa publică și data afișării la 
sediul Consiliului Local pe raza căruia se afla imobilele (în 
cazul în care nu au fost depuse). Întrunirea Comisiei de 
analiză a cererilor depuse de titularii de drepturi reale asupra 
imobilelor expropriate va avea loc la sediul Consiliului Local 
Ghiroda în data de 15 septembrie 2021, ora 09.00.

l Anunţ prealabil privind afișarea publică a documentelor 
tehnice ale cadastrului. Denumire judeţ: Sibiu. Denumire: 
UAT Alţîna. Sectoare cadastrale: 29, 30, 31, 35, 36 și 38. 
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu anunţă 
publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr. 29, 30, 31, 35, 36 și 38 pe o perioadă 
de 60 de zile calendaristice, conform art.14 alin.(1) și (2) din 
Legea Cadastrului și a Publicităţii Imobiliare nr.7/1996, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Data 
de început a afișării: 02.09.2021. Data de sfârșit a afișării: 
01.11.2021. Adresa locului afișării publice: Localitatea Alţîna, 
Strada Principală, nr.94. Repere pentru identificarea locaţiei: 
Primăria Comunei Alţîna. Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei 
Comunei Alţîna, de luni până joi, între orele 09.00-15.00, și 
vineri, între orele 09.00-12.00. Informaţii privind Programul 
naţional de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obţine 
pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.

l Judecătoria Sector 4, București, Secția civilă. Dosar 
nr.8823/4/2018. Sentință civilă nr.11389/05 septembrie 2019. 
Dispozitiv. Respinge, ca neîntemeiată, excepția prescripției 
dreptului material la acțiune, invocată de pârât prin întâm-
pinare. Admite cererea formulată de reclamantul Inspecto-
ratul de Stat în Construcții, cu sediul în sectorul 3, București, 
str.CF Robescu, nr.23, în contradictoriu cu pârâtul Stoian 
Radu, având CNP…, cu domiciliul în sector 4, București, str.
Împăratul Traian, nr.3, Bl..., sc..., et..., ap..., citat și prin 
publicitate și prin curator special avocat Soare Cristian 
Nicușor, cu sediul în sectorul 4, str. Huedin, nr. 1, bl..., sc..., 
et..., ap..., București. Obligă pârâtul la plata către reclamant 
a sumei de 800 Lei compusă din sumele de: 50Lei reprezen-
tând contravaloare cotă 0,1% și 50Lei penalități de întârziere 
la plata acesteia, 350Lei reprezentând contravaloare cotă 
0,7% și 350Lei penalități de întârziere la plata acesteia. 
Obligă pârâtul la plata către reclamant a sumei de 500Lei cu 
titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu curator 
special. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comu-
nicare, cererea urmând a se depune la Judecătoria Sector 4 
București. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția 
părților prin mijlocirea grefei instanței, astăzi 05.09.2019. 
Președinte. Grefier.

l Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor 
tehnice ale cadastrului. Denumire județ: Prahova. Denumire: 
U.A.T.Cornu. Sectoare cadastrale: 0-33. OCPI Prahova 
anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele cadastrale nr.0-33 U.A.T.Cornu pe o peri-
oadă 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: 31.08.2021. Data de sfârșit a afișării: 
29.10.2021. Adresa locului afișării publice: Sediul Primăriei 
Comunei Cornu din Comuna Cornu, Bdul.Eroilor, nr.750, 
județul Prahova. Repere pentru identificarea locației: în 
apropierea Căminului Cultural Cornu. Cererile de rectificare 
ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primă-
riei Cornu și electronic pe pagina de internet a ANCPI creată 
în acest scop. Alte indicații utile pentru cei interesați: Cererile 
de Rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului se 
formulează în perioada afișării, de 60 de zile, și sunt însoțite 
de documente doveditoare în original sau în copie legalizată. 
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 Primăria Otopeni, anunță publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „Extindere microstație de epurare zona străzilor 
Grivița -Crăițelor” propus a fi amplasat în Otopeni, strada 
Marin Preda. Informațiile privind proiectul pot fi consultate 
la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ilfov din Bucu-
rești, str.Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, și la sediul Primă-
riei Otopeni, strada 23 august, nr.10. Observații/comentarii și 
sugestii se primesc în scris la sediul A.P.M.Ilfov, 
(021/430.14.02) în termen de 18 zile de la data publicării 
anunțului.

l Primăria Otopeni, anunță publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „Extindere stație de epurare centru str.Transilva-
niei” propus a fi amplasat în Otopeni, strada Marin Preda. 
Informațiile privind proiectul pot fi consultate la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului Ilfov din București, str.
Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, și la sediul Primăriei 
Otopeni, strada 23 August, nr.10. Observații/comentarii și 
sugestii se primesc în scris la sediul A.P.M.Ilfov, 
(021/430.14.02) în termen de 18 zile de la data publicării 
anunțului.

l TTS (Transport Trade Services) SA, cu sediul social în 
București, sector 2, strada Vaselor, nr.27, tf. 021.210.29.07, 
fax: 021.210.35.43, email: proiectgiurgiu@tts-group.ro, inten-
ționează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă 
Argeș- Vedea avizul de gospodarire a apelor pentru reali-
zarea lucrărilor la investiția: “Modernizarea infrastructurii în 
portul Giurgiu, zona Ramadan, danele 1,2-platformă 
portuara, utilități, căi de acces”, amplasată în municipiul 
Giurgiu, port fluvial Giurgiu- zona Ramadan, șoseaua 
Portului nr.1-2. Ca rezultat al realizării investiției vor rezulta 
ape uzate menajere ce se vor evacua în rețeaua publică de 
canalizare menajeră a orașului și ape pluviale ce se vor 
evacua în Dunăre, după ce au fost epurate prin separatoare 
de hidrocarburi cu eficiență de epurare/separare clasa I 
(<5mg/l conținut de hidrocarburi în apă la ieșirea din sepa-
rator, conform NTPA001/2002). Această solicitare de aviz 
este conformă cu prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu 
modificările și completările ulterioare. Persoanele care doresc 
să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea 
avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de 
aviz la adresa menționată. Persoanele care doresc să trans-
mită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solici-
tantului de aviz la adresa menționată, după data de 
19.08.2021.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administrație al SC ALIA SA, cu sediul în 
Craiova, str. Bariera Vâlcii, nr.245, înregistrată la Registrul 
Comerțului sub nr.J16/64/1991, având CUI:RO2317197, 
convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționa-
rilor pentru data de 27.09.2021, ora 11.00. AGEA va avea 
loc la sediul societății din Craiova, str.Bariera Vâlcii, 
nr.245, jud.Dolj. În cazul neîndeplinirii condiţiilor legale de 
validitate stabilite de Actul Constitutiv, Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acționarilor va fi reprogramată 
pentru data de 28.09.2021, ora 11.00, în același loc și cu 
aceeași ordine de zi. Convocarea se efectuează conform 
Legii nr.31/1990R, cu modificările ulterioare și cele ale 
actului constitutiv al societății. La AGEA sunt îndreptățiți 
să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul 
zilei de 28.08.2021, stabilită ca data de referință. Ordine de 
zi Adunarea Generală Extraordinară: 1.Discutarea și 
aprobarea domeniului și activitatea principală a societății, 
corespunzător grupei CAEN 464 având activitatea princi-
pală codificată în clasa CAEN 4645- Comerț cu ridicata al 
produselor cosmetice și de parfumerie. 2.Discutarea și 
aprobarea domeniului și activitatea secundară a societății, 
corespunzător grupei CAEN 682 având activitatea secun-

dară codificată în clasa CAEN 6820 Închirierea și subîn-
chirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate și 
actualizarea actului constitutiv. Acționarii persoane juri-
dice se vor prezenta cu împuternicire, iar acționarii 
persoane fizice, cu buletinul de identitate și certificatul de 
acționar, iar dacă reprezintă alți actionari, cu procură 
specială de reprezentare pentru AGEA. Acționarii repre-
zentând individual sau împreună 5% din capitalul social 
au dreptul de a introduce puncte pe ordinele de zi a 
adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie 
însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus 
spre adoptare de respectivă adunare generală, precum și 
dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele 
incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinile de zi ale 
adunării generale. Acționarii își pot exercita dreptul în 
termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării. 
Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind 
punctele de pe ordinele de zi a adunărilor generale, până 
cel mai târziu în data de 18.09.2021. Societatea poate 
răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul 
propriu, la secțiunea întrebări frecvente. Drepturile prevă-
zute pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii 
de curierat la adresa SC ALIA SA, cu sediul în Craiova, 
str.Bariera Vâlcii, nr.245 sau prin mijloace electronice, cu 
mențiunea “pentru Adunarea Generală Extraordinară a 
Acționarilor din data de 27.09.2021”- la adresa: office@
alia-sa.ro). Pentru identificarea persoanelor, acționarii care 
fac propuneri pentru completarea ordinilor de zi, vor 
anexa solicitării următoarele documente care să le ateste  
identitatea: pentru persoane fizice- act de identitate și 

pentru persoanele juridice- actul de identitate al reprezen-
tatului legal, însoțit de dovada calității de reprezentant 
legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul 
comerțului, prezentat în original sau în copie conform cu 
originalul sau orice alt document, în original sau în copie 
conform cu originalul, emis de către o autoritate compe-
tentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, 
care îi atestă calitatea de reprezentat legal. Documentul 
care atestă calitatea de reprezentant legal al acționaria-
tului- persoana juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni 
înainte de data publicării convocatorului AGA. Documen-
tele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmit 
într-o limbă străină, alta decât engleza, vor fi însoțite de o 
traducere- în limba engleză sau română- realizata de un 
traducător autorizat. Aceleași documente se vor depune și 
de către acționarii care adresează întrebări Consiliului de 
Administrație. Materialele care vor fi supuse dezbaterii vor 
fi consultate la sediul societății din Craiova, str.Bariera 
Vâlcii, nr.245 sau pot fi procurate contra cost, de acționari 
începând cu data de 10.09.2021. Acționarii persoane juri-
dice se vor prezenta cu împuternicire, iar acționarii 
persoane fizice, cu buletinul de identitate și certificatul de 
acționar, iar dacă reprezintă alți acționari, cu procură 
specială de reprezentare pentru  AGEA. Formularele de 
procuri speciale se pot obține de la sediul societății, înce-
pând cu data de 15.09.2021. După completarea și 
semnarea lor, un exemplar în original al procurii speciale 
se va depune la Compartimentul Juridic din cadrul socie-
tății cu cel puțin 48 ore înainte de data ținerii adunării.

26.08.2021

Anunț privind lansarea unei proceduri de achiziție de lucrări de construcție

VETRO SOLUTIONS SRL anunță lansarea unei proceduri de achiziție de lucrări de 
construcție pentru proiectul ”Dezvoltarea activităţii VETRO SOLUTIONS SRL prin 
înfiinţarea unei unităţi de depozitare”, după cum urmează:

Achiziția 2 – Lucrări de construcție 
Documentația de atribuire poate fi obținută de la adresa: e-mail  HYPERLINK 

“mailto:mihaela.moisa@vetro.vet” mihaela.moisa@vetro.vet sau la adresa Munic-
ipiul Iași, Calea Chișinăului nr. 6, Imobil C1, județ Iași. 

Data şi ora limită de depunere a ofertelor:  03.09.2021, ora 12:00.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la: sediul VETRO SOLUTIONS 
SRL, Adresa: Municipiul Iași, Calea Chișinăului nr. 6, Imobil C1, județ Iași, Telefon: 
+40754.993.181, Fax: 0374091600, E-mail:  mihaela.moisa@vetro.vet, persoană de 
contact Mihaela MOISĂ (Manager investiții). 

Vă mulțumim. 
VETRO SOLUTIONS SRL

26.08.2021

Announcement regarding the launch of one procurement procedure for works

VETRO SOLUTIONS SRL announces the launch of 1 procurement procedure for 
construction works for the project “Development of the activity of VETRO SOLU-
TIONS SRL by establishing a new storage unit”, as follows:

Procurement 2 – Construction works 
The procurement documentation can be obtained from: e-mail  HYPERLINK 

“mailto:mihaela.moisa@vetro.vet” mihaela.moisa@vetro.vet or at the address Iași 
County, Iași, 6 Calea Chisinăului Street, Building C1. 

Date and time limit for submission of the offer: 03.09.2021 at 12:00.

For more information you can contact VETRO SOLUTIONS SRL, Adress: Iași 
County, Iași, 6 Calea Chisinăului Street, Building C1, Phone: +40754993181, Fax: 
0374091600, E-mail: mihaela.moisa@vetro.vet, contact person: Mihaela MOISĂ 
(Investment Manager). 

Thank you. 
VETRO SOLUTIONS SRL
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l Convocator al Adunarii Generale Ordinare si al Adunarii 
Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Germina 
Agribusiness S.A. Consiliul de Administratie al Societatii 
GERMINA AGRIBUSINESS S.A. (denumita in continuare 
„Societatea” sau „Germina”) cu sediul in Mun. Bucuresti, 
Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, Modulele M2, M3, M4 si M5, 
Etaj 10, sector 2, inmatriculata la Registrul Comertului sub 
nr. J40/895/1991, cod unic de inregistrare RO 351290, potrivit 
Deciziei Consiliului de Administratie al Societatii (Consiliul 
de Administratie) din data de 24.08.2021, convoaca, in 
temeiul art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 
31/1990”), art. 123 coroborat cu art. 105 din Legea nr. 
24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si opera-
tiuni de piata („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului A.S.F. 
nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si 
operatiuni de piata („Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018”) si al 
Actului Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordi-
nara a Actionarilor (Adunare/AGOA) si Adunarea Generala 
Extraordinara a Actionarilor (Adunare/AGEA), pentru data 
de 28.09.2021, astfel: • AGOA cu incepere de la ora 11:00 
(ora Romaniei), la adresa din Bucuresti, sector 2, Str. Delea 
Veche nr. 24, Corp A, et. 10, Sala de sedinte, pentru toti acti-
onarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 
17.09.2021, stabilita ca Data de Referinta conform prevede-
rilor art. 2 alin. (2) lit. g) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018; 
• AGEA cu incepere de la ora 11:30 (ora Romaniei), la 
adresa din Bucuresti, sector 2, Str. Delea Veche nr. 24, Corp 
A, et. 10, Sala de sedinte, pentru toti actionarii inregistrati in 
registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 17.09.2021, stabilita 
ca Data de Referinta conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. 
g) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. In cazul in care, la 
data de 28.09.2021, nu se intruneste cvorumul legal si 
statutar pentru a valida intrunire a AGOA si respectiv 
AGEA, se convoaca si se fixeaza cea de a doua sedinta 
AGOA si respectiv cea de a doua sedinta AGEA pentru data 
de 29.09.2021, in acelasi loc si avand aceeasi ordine de zi, 
astfel: • AGOA cu incepere de la ora 11:00 (ora Romaniei), la 
adresa din Bucuresti, Str. Delea Veche nr. 24, Corp A, et. 10, 
Sala de sedinte, sector 2; • AGEA cu incepere de la ora 11:30 
(ora Romaniei), la adresa din Bucuresti, Str. Delea Veche nr. 
24, Corp A, et. 10, Sala de sedinte, sector 2. Data de Refe-
rinta pentru participarea la vot a actionarilor in cadrul celei 
de-a doua convocari a AGOA si respectiv AGEA ramane 
aceeasi, respectiv data de 17.09.2021. I. Adunarea Generala 
Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi: 1. 
Alegerea a doi membri ai Consiliului de Administratie, 
pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 01.10.2021, 
ca urmare a expirarii mandatelor Doamnei Alina Constanti-
nescu si al Doamnei Silvia Trifu. 2. Aprobarea Contractului 
de administrare – cadru care se incheie de catre Societate cu 
administratorii alesi, de la data semnarii pana la finalizarea 
mandatelor administratorilor. 3. Mandatarea doamnei Cris-
tina Gabriela Gagea, pentru a semna, din partea Societatii, 
Contractul de administrare. 4. Aprobarea datei de 
15.10.2021, ca Data de Inregistrare, conform prevederilor 
art. 123 coroborat cu art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de 
piata, pentru identificarea actionarilor asupra carora se 
rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala 
Ordinara a Actionarilor si a datei de 14.10.2021, ca Ex-Date, 
in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regu-
lamentul A.S.F. nr. 5/2018. 5. Aprobarea imputernicirii 
doamnei Iuliana Cernat, cu posibilitatea acesteia de substi-
tuire, pentru a efectua si/sau semna si/sau executa in numele 
Societatii si/sau al actionarilor Societatii toate actele si a 
realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la 
indeplinire hotararea prezentei Adunari Generale Ordinare a 
actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea 
hotararii prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor,  
depunerea si preluarea actelor si semnarea lor in numele si pe 
seama Societatii la si de la Oficiul Registrul Comertului de pe 
langa Tribunalul Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere 
Financiara, Depozitarul Central S.A. Bucuresti, Bursa de 
Valori Bucuresti S.A., organele fiscale, precum si alte 

persoane fizice sau juridice, publice sau private. II. Adunarea 
Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea 
ordine de zi: 1. a) Aprobarea vanzarii activului (bunuri 
mobile si imobile) aflat in proprietatea Societatii: SUCP 
Vadeni - Statia de uscare, calibrare si procesare porumb de 
samanta “Vadeni”, Comuna Vadeni, Judetul Braila, catre 
Societatea Rodbun Grup S.A., la pretul de 650.000 EURO, 
conform propunerii Consiliului de Administratie. b) Apro-
barea imputernicirii Directorului General al Societatii pentru 
negocierea si semnarea tuturor documentelor necesare, refe-
ritoare la vanzarea activului mentionat la lit. a). 2. Aprobarea 
datei de 15.10.2021, ca Data de Inregistrare, conform preve-
derilor art. 123 coroborat cu art. 87 alin. (1) din Legea nr. 
24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si 
operatiuni de piata, pentru identificarea actionarilor asupra 
carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare 
Generala Extraordinara a Actionarilor, si a datei de 
14.10.2021, ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 
alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. 3. Apro-
barea imputernicirii Dnei. Iuliana Cernat, Presedintele 
Consiliului de Administratie si Directorul General al Socie-
tatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua si/sau 
semna si/sau executa in numele Societatii si/sau al actiona-
rilor Societatii toate actele si a realiza toate formalitatile 
prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararile 
Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor, incluzand, 
dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor Adunarii Gene-
rale Extraordinare a actionarilor, negocierea, incheierea si 
executarea actelor juridice necesare executarii hotararii, 
depunerea si preluarea actelor si semnarea lor in numele si pe 
seama Societatii la si de la Oficiul Registrul Comertului de pe 
langa Tribunalul Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere 
Financiara, Depozitarul Central S.A. Bucuresti, Bursa de 
Valori Bucuresti S.A., organele fiscale, precum si alte 
persoane fizice sau juridice, publice sau private. PRECIZARI 
COMUNE PRIVIND SEDINTELE AGOA SI AGEA. ● 
Materiale informative cu privire la Adunari. Incepand cu 
data de 27.08.2021, ora 10:00, vor fi puse la dispozitia actio-
narilor documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi, 
inclusiv proiectele de hotarare privind punctele de pe ordinea 
de zi a AGOA si AGEA, in format electronic pe website-ul 
Societatii, la adresa www.germina.ro si in format fizic la 
Registratura Societatii de la sediul social al acesteia, in zilele 
lucratoare, intre orele 09:00 si 17:00. Actionarii pot obtine, la 
cerere, copii ale documentelor referitoare la punctele incluse 
pe ordinea de zi a AGEA. Exercitarea acestui drept se va face 
cu respectarea procedurilor de transmitere si de identificare 
a actionarilor, mentionate mai jos. ● Documente pentru 
identificarea actionarilor: a) Actionari persoane fizice: copia 
actului de identitate, certificata prin mentionarea „conform 
cu originalul”, urmata de semnatura olografa a actionarului. 
In cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate legala de 
exercitiu vor fi prezentate si urmatoarele documente: copia 
actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de 
reprezentant legal, copia actului care dovedeste calitatea de 
reprezentant legal, toate acestea purtand mentiunea 
„conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a 
reprezentantului legal.  b) Actionari persoane juridice 
romane, straine si entitati fara personalitate juridica: copia 
actului de identitate al reprezentantului legal, certificata prin 
mentionarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura 
olografa a reprezentantului legal.  Calitatea de reprezentant 
legal va fi luata din Registrul Actionarilor intocmit de Depo-
zitarul Central pentru Data de Referinta. In cazul in care 
informatiile din Registrul Actionarilor intocmit de Depozi-
tarul Central pentru Data de Referinta nu permit identifi-
carea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica 
romana, identificarea poate fi facuta in baza unui certificat 
constatator eliberat de registrul comertului, in original sau 
copie conforma cu originalul, sau in baza oricarui alt docu-
ment cu rol similar, in original sau in copie conforma cu 
originalul, emis de catre o autoritate  competenta. Documen-
tele care atesta calitatea de reprezentant legal trebuie sa fie 
emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocato-
rului adunarii. Daca documentele mai sus mentionate sunt 

intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, 
acestea vor fi insotite de o traducere in limba romana sau in 
limba engleza realizata de un traducator autorizat. ● Dreptul 
actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a 
Adunarilor si de a face propuneri de hotarari pentru punctele 
de pe ordinea de zi. Unul sau mai multi actionari, reprezen-
tand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul 
social, are/au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de 
zi a adunarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o 
justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare 
de adunare; b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru 
punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi 
a adunarii. Drepturile prevazute la lit. a) si b) pot fi exercitate 
numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise, 
in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, ora 
17:00. Procedura de transmitere a documentelor: - prin 
servicii de curierat, la adresa din Bucuresti, sector 2, Str. 
Delea Veche nr. 24, Corp A, et. 10. - prin e-mail, la adresa 
office@germina.ro. Copiile scanate ale documentelor vor fi 
transmise ca atasamente, in format pdf, avand incorporat, 
atasat sau asociat logic semnatura electronica extinsa a acti-
onarului, potrivit Legii nr. 455/2001. Pentru identificarea 
actionarilor care isi exercita drepturile mentionate mai sus, 
Societatea poate solicita, suplimentar documentelor mentio-
nate mai sus, urmatoarele documente: 1) dovada calitatii de 
actionar, in original, respectiv extras de cont emis de catre 
Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii care 
furnizeaza servicii de custodie, din care rezulta calitatea de 
actionar si numarul de actiuni; 2) documente care atesta 
inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozi-
tarul Central/respectivii participanti. Actionarii pentru care 
verificarea identitatii sau a calitatii persoanei/persoanelor 
semnatare reiese din certificatul atasat semnaturii electronice 
utilizate sunt exonerati de la prezentarea documentelor 
specificate la pct. 1) si 2) enumerate anterior. In cazul in care 
cererile actionarilor impun modificarea ordinii de zi, ordinea 
de zi actualizata, formularele de imputernicire speciala 
actualizate si formularele de buletin de vot prin corespon-
denta actualizate, vor fi disponibile inainte de data de refe-
rinta 17.09.2021, cu respectarea procedurii utilizate la 
convocarea Adunarilor. ● Dreptul actionarilor de a adresa 
intrebari referitoare la ordinea de zi Actionarii isi pot exercita 
drepturile prevazute de art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 
5/2018, respectiv dreptul sa adreseze intrebari privind punc-
tele de pe ordinea de zi a Adunarilor cu conditia ca acestia: 
(i) sa transmita intrebarile prin una din metodele de transmi-
tere a documentelor mentionate mai sus;  (ii) sa faca dovada 
calitatii de actionar cu respectarea cerintelor specificate mai 
sus (Documente pentru identificare a actionarilor); (iii) sa 
transmita intrebarile, in scris, astfel incat acestea sa fie recep-
tionate de catre Societate pana cel tarziu la data de 
15.09.2021, ora 16.00. Societatea va raspunde intrebarilor 
adresate de catre actionari, in conditiile legii, la data de 
22.09.2021, ora 16:00, raspunsurile urmand sa fie postate pe 
pagina de internet a societatii: www.germina.ro. ● Dreptul 
actionarilor de a formula propuneri de candidati pentru 
postul de administrator. Membrii actuali ai Consiliului de 
Administratie sau actionarii au dreptul de a nominaliza 
persoane pentru candidatura la postul de administrator, 
conform art. 117 alin. (6) si art. 1371 din Legea nr. 31/1990. 
Candidatii pentru functia de administrator vor depune 
dosarele de candidatura la sediul Societatii pana la ora 16:00 
a celei de a 15-a zile de la data publicarii convocarii in Moni-
torul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Daca aceasta zi este 
o zi nelucratoare, termenul se prelungeste pana la urma-
toarea zi lucratoare. Lista cuprinzand informatii cu privire la 
numele si calificarea profesionala a persoanelor propuse 
pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actio-
narilor, publicata pe site-ul societatii www.germina.ro, si 
poate fi completata pana la data limita de depunere a dosa-
relor. Pe site-ul Societatii vor fi afisate candidaturile depuse, 
in ordinea cronologica a primirii, insotite de CV-urile puse la 
dispozitie de candidat. Candidatii pentru calitatea de admi-
nistrator vor fi inscrisi pe buletinele de vot in ordinea inregis-
trarii candidaturii. ● Participarea si votul in Adunari. La 

Adunari sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii 
inregistrati la Depozitarul Central S.A. la Data de Referinta 
17.09.2021 si pot vota dupa cum urmeaza: a) personal in 
cadrul adunarii, prin vot direct; b) prin reprezentant, cu 
imputernicire speciala sau generala; c) prin corespondenta, 
pe baza de buletin de vot prin corespondenta. - Votul direct. 
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunare este 
permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in 
cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al 
acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentan-
tului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor 
persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data 
persoanei care Ie reprezinta, cu respectarea prevederilor 
legale aplicabile in materie. - Votul prin reprezentant. Formu-
larul de imputernicire. Actionarii pot mandata alte persoane 
pentru a-i reprezenta si a vota in adunare pe baza unei 
imputerniciri speciale sau generale, astfel cum e descris mai 
jos. Votul prin reprezentant in baza unei imputerniciri 
speciale. O imputernicire speciala poate fi acordata pentru o 
singura adunare generala si contine instructiuni specifice de 
vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de 
vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii 
(„pentru”, „impotriva” sau „abtinere”). In situatia discutarii 
in cadrul adunarii, in conformitate cu prevederile legale, a 
unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputerni-
citul poate vota asupra acestora conform interesului actiona-
rului reprezentat. Reprezentarea actionarilor in adunare se 
poate face prin imputernicit, doar prin completarea si 
semnarea corespunzatoare a formularului imputernicirii 
speciale. Mentiunile de mai sus nu afecteaza dreptul actiona-
rului de a desemna prin imputernicire unul sau mai multi 
imputerniciti supleanti, care sa ii asigure reprezentarea in 
adunare, in conformitate cu reglementarile emise de A.S.F. 
Reprezentarea se va putea face atat prin alti actionari, cat si 
prin terte persoane. Imputernicirea speciala va fi transmisa 
(i) in original, la adresa din Bucuresti, sector 2, Str. Delea 
Veche nr. 24, Corp A, et. 10; (ii) prin e-mail, cu semnatura 
electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001, la 
adresa: office@germina.ro, astfel incat aceasta sa fie recepti-
onata de catre Societate pana la data de 26.09.2021, ora 11:00 
(ora Romaniei) pentru AGOA si ora 11:30 (ora Romaniei) 
pentru AGEA. Imputernicirea speciala pentru punctul 1. de 
pe ordinea de zi a AGOA, va fi depusa intr-un plic inchis 
avand inscrisa mentiunea „imputernicire vot secret”. In 
cazul depunerii acesteia prin email, actionarul va transmite 
doua emailuri distincte, mentionand corespunzator la subiect 
caracterul inchis al votului respectiv. Formularul imputerni-
cirii speciale. i)  va fi pus la dispozitia actionarilor de catre 
Societate, in aceleasi conditii si la aceeasi data ca si materia-
lele informative; ii) va fi actualizat de catre Societate, daca se 
vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a adunarii, si va fi 
publicat pe pagina de internet a Societatii, in forma actuali-
zata; iii) va fi completat de catre actionar, in trei exemplare: 
unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul 
pentru Societate. Identificarea actionarilor si a reprezentan-
tilor legali ai acestora se va face cu respectarea regulilor 
privind identificarea actionarilor mai sus mentionate. Votul 
prin reprezentant in baza unei imputerniciri generale. 
Formularul imputernicirii generale trebuie sa contina infor-
matiile prevazute la art. 202 din Regulamentul A.S.F. nr. 
5/2018. Actionarul poate acorda o imputernicire valabila 
pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand repre-
zentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea 
adunarii, a unuia sau mai multor emitenti identificati in 
imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare 
generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, 
inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca 
imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de 
client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 
alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Impu-
ternicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun la Socie-
tate, cu 48 de ore inainte de adunare, in copie, cuprinzand 
mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura repre-
zentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt reti-
nute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in 

procesul-verbal al adunarii. Imputernicitul nu poate fi 
substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept 
i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputer-
nicire. In conditiile in care persoana imputernicita este o 
persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul 
primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din 
organul sau de administrare sau conducere sau dintre anga-
jatii sai. Actionarii nu pot fi reprezentati in adunare pe baza 
unei imputerniciri de catre o persoana care se afla intr-o 
situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in 
unul dintre urmatoarele cazuri: a) este un actionar majoritar 
al emitentului sau o alta persoana, controlata de respectivul 
actionar; b) este membru al unui organ de administrare, de 
conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui acti-
onar majoritar sau al unei persoane controlate, conform 
prevederilor de la lit. a); c) este un angajat sau un auditor al 
societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati 
controlate, conform prevederilor de la lit. a); d) este sotul, 
ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia 
dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c). Documente 
ce insotesc imputernicirea generala. Imputernicirea gene-
rala trebuie sa fie insotita de o declaratie pe propria 
raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului 
sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezen-
tare, din care sa reiasa ca imputernicirea este acordata de 
respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului 
sau, dupa caz, avocatului si ca imputernicirea generala 
este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semna-
tura electronica extinsa, daca este cazul. Declaratia trebuie 
depusa odata cu imputernicirea generala la Societate, in 
original, semnata si, dupa caz, stampilata, pana cel tarziu 
la data de 26.09.2021, ora 11:00 (ora Romaniei) pentru 
AGOA si ora 11:30 (ora Romaniei) pentru AGEA, in cazul 
primei utilizari. - Votul prin corespondenta. Actionarii pot 
vota in cadrul adunarii si prin corespondenta, prin 
completarea si semnarea corespunzatoare a buletinelor de 
vot prin corespondenta. Buletinele de vot completate, 
semnate si dupa caz, stampilate pot fi transmise la sediul 
Societatii prin una din metodele mentionate mai sus in 
prezentul convocator.  Buletinele de vot vor fi insotite de 
documente care sa permita identificarea actionarilor si a 
reprezentantilor legali ai acestora, cu respectarea regulilor 
specificate mai sus in prezentul convocator. Buletinul de 
vot prin corespondenta pentru punctul 1. de pe ordinea de 
zi a AGOA, va fi depus intr-un plic inchis avand inscrisa 
mentiunea „vot secret”. In cazul depunerii acestuia prin 
email, actionarul va transmite doua emailuri distincte, 
mentionand corespunzator la subiect caracterul inchis al 
votului respectiv. Vor fi luate in considerare doar buletinele 
de vot prin corespondenta primite pana la data de 
26.09.2021, ora 11:00 (ora Romaniei) pentru AGOA si ora 
11:30 (ora Romaniei) pentru AGEA. In situatia in care 
actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta parti-
cipa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, 
votul prin corespondenta exprimat pentru adunare este 
anulat. In acest caz este luat in considerare doar votul 
exprimat personal sau prin reprezentant. Daca persoana care 
reprezinta actionarul prin participare personala la adunare 
este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, 
atunci, pentru valabilitatea votului sau aceasta trebuie sa 
prezinte la adunare o revocare scrisa a votului prin corespon-
denta, semnata de actionar sau de reprezentantul care a 
exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este 
necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia 
este prezent la adunare. La data convocarii, capitalul social 
al Societatii este de 33.772.730 RON si este format din 
13.509.092 actiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu 
valoarea nominala de 2,50 RON/actiune, fiecare actiune 
dand dreptul la un vot in AGOA/AGEA. Informatii supli-
mentare se pot obtine la adresa din Bucuresti, sector 2, Str. 
Delea Veche nr. 24, Corp A, et. 10 sau la numarul de telefon 
021.322.54.80, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00 
–17:00. Presedintele Consiliului de Administratie Iuliana 
Cernat

LICITAȚII
l U.A.T. Comuna Probota, județul Iași, C.U.I. 4540364, 
telefon 0232/297572, email: primariaprobota@yahoo.com; 
Vânzare prin licitație publică teren intravilan domeniul 
privat în suprafață de 1000mp, situat în T 159/1, P 1664/3/51, 
carte funciară nr. 62022. Vânzare prin licitație publică teren 
intravilan domeniul privat în suprafață 1419mp, situat în T 
159/1, P 1664/3/1, carte funciară nr. 62025. Vânzare prin lici-
tație publică teren intravilan domeniul privat în suprafață 
1070mp, situat în T 155, P 1792/6/32/1, carte funciară nr. 
62020; Vânzare prin licitație publică teren intravilan dome-
niul privat în suprafață 1000mp, situat în T 234, A 1876/1, 
PS 1877/1/1, carte funciară nr. 62013. Vânzările se fac 
conform art.363 din O.G. 57/2019, și conform Hotărârilor 
Consiliului Local nr. 65, 66, 67 și 68 din 29.07.2021.

l Eurolemn Trans SRL - în reorganizare anunta vanzarea 
prin licitatie publica a  bunului mobil reprezentand: Camion 
Articulat VOLVO A 25 E=pret pornire licitatie=227.939 lei 
+T.V.A.  Pretul de pornire al licitatiei  este de 50% din pretul 
de evaluare + T.V.A. Caietele de sarcini se pot achizitiona de 
la sediul ales al administratorului judiciar din Resita, str. P-ta 
1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.Caras-Severin, 
telefon  0355-429 116, pretul caietelor de sarcini fiind de 500 
lei + T.V.A. Licitatia va avea loc in data de 10.09.2021, orele 
09.30, la sediul ales al administratorului judiciar din Resita, 
str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap. 21, jud. Caras-Se-
verin. In caz de neadjudecare, se va organiza o noua licitatie 
in data de 17.09.2021, orele 09.30, in data de 24.09.2021, orele 
09.30 si respectiv in data de 01.10.2021, orele 09.30.

l Consiron SRL - în faliment anunta vanzarea prin licitatie 
publica a bunurilor imobile, reprezentand: Teren acces CF 
40023, cad: 5531 top 1146/4 Reșița, în suprafață de 1.440 mp, 
situat în Reșița zona Calea Caransebeșului, Jud. Caraș 
Severin, la prețul de 5.792 lei, -Teren acces CF33684/cad: 3288 
top 1173/1174/22 Reșița, în suprafață de583 mp, situat în 
Reșița zona Calea Caransebeșului, Jud. Caraș Severin, la 
prețul de 2.345 lei, -Teren acces CF33685, cad: 3289 top 
1173/1174/23 Reșița, în suprafață de 1.430 mp, situat în Reșița 
zona Calea Caransebeșului, Jud. Caraș Severin, la prețul de 
5.752 lei. Pretul de pornire al licitatiei  este de 35 % din pretul 
de evaluare, la care se adauga T.V.A. conform cod fiscal. 
Caietele de sarcini se pot achizitiona de la sediul ales al lichi-
datorului judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, 
et.2, ap.21, jud. Caras-Severin, telefon  0355-429 116, pretul 
caietelor de sarcini fiind de 500 lei + T.V.A. Licitatia va avea 
loc in data de 10.09.2021, orele 12.30, la sediul ales al lichida-
torului judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, 
et.2, ap. 21, jud. Caras-Severin. In caz de neadjudecare, se va 
organiza o noua licitatie in data de 17.09.2021, orele 12,30, in 
data de 24.09.2021, orele 12,30, in data de 01.10.2021, orele 
12,30 si respectiv in data de 08.10.2021, orele 12,30.

l Debitorul SC Exclusiv Agro Line SRL prin lichidator judiciar 
BFJ Consulting Group SPRL, în dosarul nr.  6221/30/2009, valori-
fică prin licitație publică echipamente și bunuri astfel: -echipa-
mente constând în mijloace fixe și stocuri de natura 
echipamentelor de distribuție, posturilor de transformare, măsură 
și control prin vânzare grupate pe ansamble/categorii în bloc, 
pornind de la prețul de 51.550,99 EURO (exclusiv TVA); - echipa-
mente aferente Liniei Schnell de producție panouri termoizolante, 
investiții și stocuri, prin vânzare în bloc, pornind de la prețul de 
1.286.029,47  Euro (exclusiv TVA); -echipamente linie concasare și 
sortare – MTF, prin valorificare în bloc grupate pe subansamble 
funcționale,  pornind de la prețul de 142.088,18 EURO  (exclusiv 
TVA); -echipamente mijloace fixe și stocuri confecții metalice, prin 
valorificare individuală grupate pe ansamble și în bloc, pornind de 
la prețul de 4.619.375 EURO  (exclusiv TVA); Licitația va avea loc 
la data de 16.09.2021, ora 14.00, cu repetare în data de 23.09.2021, 
ora 14.00, cu repetare în data de 30.09.2021, ora 14.00, cu repetare 
în data de 07.10.2021, ora 14.00. Informații suplimentare se pot 
obține la e-mail: office@bfj.ro. web: www.licitatii-insolventa.ro.



ANUNȚURI www.jurnalul.ro
l 1.Informaţii generale privind concedentul, în special 
denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: 
Comuna Coțuşca, Strada Principală, nr.116, județul Boto-
şani, telefon/fax 0231/561.643, e-mail: primariacotusca@
yahoo.com, cod fiscal 3372157. 2.Procedura aplicată pentru 
atribuirea contractului de concesiune de bunuriinformații cu 
privire la repetarea procedurii de licitație dacă e cazul: lici-
tație publică. 3.Data publicării anunţului de licitaţie/anun-
ţului negocierii directe în Monitorul Oficial al României, 
Partea a VI-a: 30.07.2021, conform O.U.G.57/03.07.2019. 
4.Criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câştigătoare: 
cel mai mare nivel al redevenței. 5.Numărul ofertelor primite 
şi al celor declarate valabile: 2 oferte primite, 2 oferte decla-
rate valabile. 6.Denumirea/numele şi sediul/adresa ofertan-
tului a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare: Dănilă 
Corina, comuna Coțuşca, sat Puțureni, județul Botoşani. 7. 
Durata contractului: 49 ani. 8.Nivelul redevenţei: 96,64 euro 
/an. 9.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Botoşani, municipiul Botoşani, Str.Maxim Gorki, 
nr.8, județul Botoşani, telefon 0231/511.739, fax 
0231/531.832, e-mail: tr-botosani-reg@just.ro. 10.Data infor-
mării ofertanţilor despre decizia de stabilire a ofertei câştigă-
toare: 24.08.2021. 11.Data transmiterii anunţului de atribuire 
către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 25.08.2021.

l 1.Informații 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 Runcu, Str. Principală, nr.17, județul 
Dâmbovița, telefon/fax 0245/234.003, e-mail: primaria.
runcu@yahoo.com, achiziti_runcu@yahoo.com, cod fiscal 
4344473. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea şi identificarea bunului 
care urmează să fie vândut: teren cu vegetație forestieră în 
suprafață de 165.363mp, nr.cadastral 72037, amplasat în 
comuna Runcu, în punctul „Vârf la In”, bun proprietate 
publică a Comunei Runcu, conform H.C.L. nr.54/31.07.2021 
şi 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 documenta-
ției de atribuire: prin solicitarea scrisă transmisă la sediul 
Primăriei Comunei Runcu. 3.2. Denumirea şi datele de 
contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzăto-
rului, de la care pot obține un exemplar din documentația de 
atribuire: Compartimentul de achizitii publice din cadrul 
Primăriei Comunei Runcu, Str.Principală, nr.17, județul 
Dâmbovița. 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: Persoanele 
interesate pot achita contravaloarea documentației de atri-
buire de 50 Lei în numerar la Casieria Primăriei Runcu sau 
p r i n  O P / v i r a m e n t  b a n c a r  î n  c o n t u l 
RO91TREZ2755006XXX000770 deschis la Trezoreria 
Pucioasa. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
10.09.2021, ora 15.00. 4.Informații privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 20.09.2021, ora 
09.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi 
depusă la Registratura Primăriei Runcu, Str.Principală, 
nr.17, județul Dâmbovița, cod poştal 137400. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă oferta: 2 exemplare, 
original şi copie. 5.Data şi locul la care se va desfăşura 
şedința publică de deschidere a ofertelor: 20.09.2021, ora 
10.00, la sediul Primăriei Comunei Runcu, Str. Principală, 
nr.17, județul Dâmbovița. 6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon şi/sau adresa de e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanței: Acțiunea în justiție se poate introduce la Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului Dâmbovița, Târgo-
vişte, Str.Calea Bucureşti, nr.3, județul Dâmbovița, telefon 
0245/612.344, fax 0245/216.622, e-mail: tr-dâmbovița-brp@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către insti-
tuțiile abilitate, în vederea publicării: 25.08.2021.

l 1.Informații 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: Consiliul Local Secuieni, comuna Secuieni, Str.
Principală, nr.174, județul Bacău, telefon/fax 0234/223.002, 
0234/223.305, e-mail: comunasecuieni@yahoo.ro, cod fiscal 
4455188. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea şi identificarea bunului 
care urmează să fie închiriat: Spațiu şi teren, cu destinația de 
punct farmaceutic şi cale de acces, alcătuit din spațiu cu 
suprafața de 26,37mp şi teren curți -construcții în suprafață 
de 70mp, înscris în cartea funciară nr.60962, nr. cadastral 

60962, situate administrativ în comuna Secuieni, sat Secu-
ieni, Str.Răzeşilor, nr.7, parte din domeniul privat al Comunei 
Secuieni, conform H.C.L. nr. 26/24.06.2021, modificată prin 
H.C.L. nr. 32/22.07.2021 şi temeiul legal O.U.G. 
nr.57/03.07.2019, art. 332-333. 3.Informații privind documen-
tația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Moda-
litatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: 
la cerere, de la sediul instituției. 3.2.Denumirea şi datele de 
contact ale serviciului /compartimentului din cadrul institu-
ției de la care se poate obține un exemplar din documentația 
de atribuire: Se poate obține de la Compartimentul Secreta-
riat din cadrul Primăriei Comunei Secuieni, comuna Secu-
ieni, Str.Principală, nr. 174, județul Bacău. 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: 20 lei/exemplar, se achită numerar la 
Casieria Primăriei Comunei Secuieni. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 08.09.2021, ora 09.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
16.09.2021, ora 09.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Secuieni, comuna Secuieni, 
Compartimentul Registratură, Str.Principală, nr.174, județul 
Bacău. 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 ofer-
telor: 16.09.2021, ora 11.00, Primăria Comunei Secuieni, 
Comuna Secuieni, Str.Principală, nr.174, județul Bacău -Sala 
de şedințe. 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 Bacău, 
Bacău, Str.Ștefan cel Mare, nr.4, județul Bacău, telefon 
0234/514.419, fax 0234/525.211, e-mail: tr-bacau-info@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 25.08.2021.

l Informații generale privind autoritatea contractantă: 
Comuna Ozun, str.Gábor Áron, nr.75, Comuna Ozun, satul 
Ozun, județul Covasna, telefon/fax: 0267/331.002, 
0267/331.003, e-mail: primaria@ozun.ro, cod fiscal 4201910. 
Informații generale privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea şi identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: imobil compus din teren (în supra-
față de 507 mp) şi construcții (în suprafață de 108mp), înscris 
în CF. nr.24612 Ozun, situat administrativ în Comuna Ozun, 
satul Ozun, nr.406, județul Covasna, domeniul public al 
comunei Ozun, conform H.C.L. nr. 63/2021, şi în conformi-
tate cu prevederile O.U.G. nr.57/2019. Persoanele interesate, 
la cerere, pot intra în posesia unui exemplar al documentației 
de atribuire, la sediul instituției, Compartimentul relaţii cu 
publicul şi resurse umane. Costul şi condițiile de plată pentru 
obținerea acestuia: 50 lei/exemplar, care se achită la Casieria 
Primăriei Comunei Ozun. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 09.09.2021, ora 12.00. Data-limită, număr de 
exemplar şi adresa de depunere a ofertelor: 16.09.2021, ora 
14.00, într-un exemplar, la Primăria Comunei Ozun, comuna 
Ozun, satul Ozun, str.Gábor Áron, nr.75, județul Covasna. 
Data şi locul la care se va desfăşura şedința publică de 
deschidere a ofertelor este 17.09.2021, ora 11.00, la sediul 
Primăriei Comunei Ozun.

l Anunţ privind concesionarea, prin licitaţie publică a unui 
număr de trei imobile-terenuri, proprietate privată a comunei 
Ghiroda: Lot I -imobil-teren înscris în C.F. nr.410952, în supra-
faţă de 3.500 mp -construire spaţii pentru prestarea de servicii 
IT (HUB IT); Lot II -imobil-teren înscris în C.F. nr.410951, în 
suprafaţă de 3.500mp -construire spaţii pentru prestarea de 
servicii medicale; Lot III -imobil-teren înscris în C.F. nr. 410950, 
în suprafaţă de 3.255mp -construire spaţii pentru prestarea de 
servicii medicale. 1.Informaţii generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscal, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Primăria Comunei Ghiroda, strada 
Victoria, nr.46, localitatea Ghiroda, comuna Ghiroda, cod 
307200, jud.Timiş, telefon 0256/205.201; 0256/219.193, fax 
0256/287.406, e-mail: achiziţii.publice@primariaghiroda.ro. 2. 
Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special 
descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesi-
onat: Lot I -imobil-teren înscris în C.F. nr.410952, situat în sat 
Ghiroda, comuna Ghiroda, în suprafaţă de 3.500mp 
-construire spaţii pentru prestarea de servicii IT (HUB IT); Lot 
II -imobil-teren înscris în C.F. nr.410951, situat în sat Ghiroda, 
comuna Ghiroda, în suprafaţă de 3.500mp construire spaţii 
pentru prestarea de servicii medicale; Lot III -imobil-teren 
înscris în C.F. nr.410950, situat în sat Ghiroda, comuna 
Ghiroda în suprafaţă de 3.255mp -construire spaţii pentru 
prestarea de servicii medicale; bunurile aparţin domeniului 

privat al comunei Ghiroda, iar organizarea licitaţiei se face 
conform O.U.G.57/2019, H.C.L. nr.83/21.04.2021, H.C.L. 
nr.84/21.04.2021 şi H.C.L. nr.85/21.04.2021. 3. Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire: la cerere la sediul Primăriei Comunei Ghiroda, 
comuna Ghiroda, strada Victoria, nr.46, judeţul Timiş. 3.2. 
Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul 
instituţiei de la care se poate obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: Compartimentul Registratură -Relaţii cu 
Publicul, Primăria Comunei Ghiroda, strada Victoria, nr.46, 
telefon 0256/205.201; 0256/219.193. 3.3.Costul şi condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ: 100Lei documentaţia 
de atribuire se va achita la Casieria Primăriei Comunei 
Ghiroda, strada Victoria, nr.46, Ghiroda. 3.4.Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 10.09.2021, ora 12,00. 4.Infor-
maţii privind ofertele: 4.1.Data limită de depunere a ofertelor: 
17.09.2021, ora 12.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Primăria Comunei Ghiroda, strada Victoria, nr.46, 
Ghiroda, jud.Timiş, Compartimentul Registratură -Relaţii cu 
Publicul. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 1 exemplar original, într-un plic sigilat. 5. Data şi 
locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 20.09.2021, ora 16.00, la Căminul Cultural Ghiroda, 
strada Victoria, nr.48, Ghiroda, jud.Timiş. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a 
instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi terme-
nele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Timiş, P-ţa Ţepeş 
Vodă, nr.2, etaj 1, Timişoara, tel.: 0256/498.230; 0256/498.070, 
e-mail: tr-timis@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de lici-
taţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 24.08.2021.

l Lichidator judiciar, societăți profesionale de insolvență, 
asociate prin contract, YNA Consulting SPRL ȘI Consultant 
Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Drobeta-Tur-
nu-Severin, str.Mărăşeşti, nr.18, jud. Mehedinţi, anunţă lici-
taţie publică cu strigare pentru vânzarea bunurilor imobile 
existente în proprietatea debitoarei SC Izometal-Magellan 
SRL, cu sediul în Drobeta-Turnu-Severin, str.I.C.Brătianu, nr. 
11, parter, camera 2, judeţul Mehedinţi, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului Mehedinţi sub nr. J25/276/2012, având 
cod de identificare fiscală nr.6633311, aflată în procedura de 
faliment, conform sentinţei nr.177/2016 din şedinţa publică 
din data de 16.05.2016 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în 
dosar nr. 6902/101/2012, după cum urmează: teren intravilan, 
în suprafață de 565mp, situat în loc. Caransebeş, str.Calea 
Orşovei, nr.3-5, jud.Caraş-Severin, CF31595 Caransebeş, nr. 
cadastral/nr. topografic CAD: 2014 Top. XXXVI (1932/2-1931-
1932/1)- Caransebeş şi Construcție P+1E+M şi mansardare, 
construcție existentă, având nr. cadastral CAD: C1 Top: 
XXXVI (1932/2-1931-1932/1)- preț pornire licitație 
334.800Euro exclusiv TVA- preț stabilit prin Raportul de 
expertiză tehnică-judiciară nr. 95/08.04.2019 de expert tehnic 
judiciar *ing.Mircea Suciu* Tg.Mureş; teren intravilan, în 
suprafață de 532 mp, situat în loc.Caransebeş, str.Calea 
Orşovei, nr.7, jud.Caraş-Severin, CF33192 Caransebeş, nr. 
cadastral/nr. topografic Top. 1932/3- Caransebeş şi 
Construcție, având nr. cadastral CAD: C1 Top: 1932/3- preț 
pornire licitație 86.900Euro exclusiv TVA- preț stabilit prin 
Raportul de expertiză tehnică-judiciară nr.108/03.06.2019 de 
expert tehnic judiciar *ing.Mircea Suciu* Tg.Mureş; teren 
intravilan, categoria de folosință „curți construcții“, în supra-
față de 600mp, situat în loc.Dumbrăvița, str. A. Lăpuşneanu, 
nr.1, jud.Timiş, CF402832 Dumbrăvița şi construcțiile C1 în 
CF402832-C1- Casă P+M- preț pornire licitație total 
162.100Euro exclusiv TVA- preț stabilit prin Raportul de 
expertiză tehnică-judiciară nr. 126/11.09.2019 de expert tehnic 
judiciar *ing.Mircea Suciu* Tg.Mureş, după cum urmează: 
-apartament 1 compus din 2 camere, bucătărie, antreu, casa 
scării, baie şi hol la parter, iar la mansardă 3 camere, baie hol 
şi balcon, cu 47,03% p.c. gen. şi 282/600mp teren în proprie-
tate, având nr. CF individ. 402732-C1-U1, cu suprafață utilă 
de 104,05mp; -apartament 2 situat la parter, compus din 
camera şi baie, cu 5,21% p.c. gen. şi 31/600mp teren în propri-
etate, având nr. CF individ. 402732-C1-U2, cu suprafață utilă 
de 11,52mp; -apartament 3 situat la parter, compus din 2 
camere, hol şi baie, cu 12,46% p.c. gen. şi 75/600mp teren în 
proprietate, având nr. CF individ. 402732-C1-U3, cu suprafață 
utilă de 27,56 mp; -apartament 4 situat la parter, compus din 
camera şi baie, cu 6,86% p.c. gen. şi 41/600mp teren în propri-
etate, având nr. CF individ. 402732-C1-U4, cu suprafață utilă 
de 15,19mp; apartament 5 situat la parter, compus din 2 
camere, hol, baie şi balcon, cu 13,01% p.c. gen. şi 78/600mp 
teren în proprietate, având nr. CF individ. 402732-C1-U5, cu 
suprafață utilă de 28,79mp; apartament 6 situat la mansardă, 
compus din 2 camere, hol, baie, încăpere şi 2 balcoane, cu 

15,43% p.c. gen. şi 93/600mp teren în proprietate, având nr. 
CF individ. 402732-C1-U6, cu suprafață utilă de 34,15mp; 
teren intravilan situat în intravilanul extins al Comunei Recaş, 
loc.Nădaş, jud.Timiş, înscris în Cartea Funciară după cum 
urmează: CF nr.402752, nr. cad. 50142- teren intravilan în 
suprafață de 1.882mp; CF nr.402643, nr. cad. 50143- teren 
intravilan în suprafață de 1.246mp; CF nr.403011, nr. cad. 
50144- teren intravilan în suprafață de 1.097mp; CF 
nr.402522, nr. cad. 50145- teren intravilan în suprafață de 
1.041mp; CF nr. 402578, nr. cad. 50146- teren intravilan în 
suprafață de 1.046mp; CF nr.402521, nr. cad. 50147- teren 
intravilan în suprafață de 1.012mp; CF nr.402525, nr. cad. 
50148- teren intravilan în suprafață de 1.069 mp; CF 
nr.403106, nr. cad. 50149- teren intravilan în suprafață de 
5.319mp; CF nr.402523, nr. cad. 50150- teren intravilan în 
suprafață de 3.237mp; CF nr.402529, nr. cad. 50151- teren 
intravilan în suprafață de 944mp; CF nr.402912, nr. cad. 
50152- teren intravilan în suprafață de 849mp; CF nr. 402760, 
nr. cad. 50153- teren intravilan în suprafață de 755mp; CF 
nr.402524, nr. cad. 50154- teren intravilan în suprafață de 
1.540mp; CF nr.402580, nr. cad. 50155- teren intravilan în 
suprafață de 998 mp; CF nr. 402536, nr. cad. 50156- teren 
intravilan în suprafață de 909mp; CF nr.402526, nr. cad. 
50162- teren intravilan în suprafață de 2.140mp; CF 
nr.402585, nr. cad. 50128- teren intravilan în suprafață de 
10.517 mp; CF nr. 408363, nr. cad. 408363- teren intravilan în 
suprafață de 4.088mp; CF nr.402881, nr. cad. 50209- teren 
intravilan în suprafață de 942mp; CF nr.400472, nr. cad. 
502103- teren intravilan în suprafață de 1.135 mp- preț 
pornire licitație 346.826Euro exclusiv TVA- preț stabilit prin 
Raportul de expertiză tehnică-judiciară nr.128/17.09.2019 de 
expert tehnic judiciar *ing.Mircea Suciu* Tg.Mureş (Vânzarea 
acestui teren se poate face şi individual pentru fiecare CF, 
prețul de pornire fiind cel stabilit în Raportul de expertiză 
tehnică judiciară nr.128/17.09.2019, întocmit de expert tehnic 
judiciar ing.Mircea Suciu Tg.Mureş, dispus de Tribunalul 
Specializat Mureş în dosarul nr.6902/101/2012/a44). Titlul 
executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la 
vânzarea bunurilor imobile descrise mai sus, îl reprezintă 
Sentinţa nr. 177/2016 din şedinţa publică din data de 
16.05.2016, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a 
Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 
6902/101/2012, prin care s-a dispus deschiderea procedurii de 
faliment împotriva debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, 
Încheierea din şedința publică de la 05.08.2020 pronunțată de 
Tribunalul Specializat Mureş în dosarul nr. 6902/101/2012/
a44- executorie- având ca obiect „anulare acte frauduloase“, 
precum şi Decizia nr. 65/2021 din şedința publică de la 
02.02.2021 pronunțată de Curtea de Apel Târgu Mureş în 
dosarul nr. 6902/101/2021/a44- irevocabilă. Licitația va avea 
loc în Drobeta-Turnu-Severin, str.Banovitei, nr.5, jud. Mehe-
dinţi, la data de 07.09.2021, ora 13.30, iar în cazul în care 
bunurile nu vor fi valorificate, licitația va fi reluată, în aceleaşi 
condiții, la data de 14.09.2021, ora 13.30, la data de 21.09.2021, 
ora 13.30, la data de 28.09.2021, ora 13.30, la data de 
05.10.2021, ora 13.30, respectiv la data de 12.10.2021, ora 
13.30. Participarea la licitaţie este condiţionată de achiziţio-
narea caietului de sarcini şi consemnarea unei cauţiuni de 10% 
din preţul de pornire al licitaţiei, până la cel târziu ziua anteri-
oară organizării licitaţiei în contul unic de insolvenţă deschis 
la BRD GSG SA, sub nr. RO 94 BRDE 260 SV 576 5840 2600. 
Invităm pe toţi cei care vor să se prezinte la şedinţa de licitaţie 
la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi pâna la 
acel termen să depună oferte de cumpărare. Somăm pe toți cei 
care pretind vreun drept asupra imobilelor să anunţe lichida-
torul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în 
termen, sub sancţiunea prevazută de lege. Informaţii supli-
mentare, privind bunurile scoase la licitaţie, la telefoanele: 
0252.328.293, 0744.528.869, 0252.354.399, 0742.592.183, 
0256.220.827 sau 0745.267.676 şi pe site-urile: www.ynaconsul-
ting.ro şi www.consultant-insolventa.ro

l Debitorul Mola N. Sorin Laurenţiu P.F.A. - societate în fali-
ment, in bankrupcy, en faillite, cu sediul în Com. Devesel, sat 
Scăpău, str.Principală nr.249, jud.Mehedinţi, CUI 368227395, 
F25/573/2016, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență 
SPRL, cu sediul social în Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, 
jud. Mehedinți, RFO II-0649, CIF 31215824, reprezentată de 
ec. Emil Popescu, conform Sentintei nr. 53 din data de 
05.10.2020, pronunţată de Tribunalul Mehedinti, în dosarul nr. 
937/101/2020, scoate la vânzare, la preturile stabilite prin 
Raportul de Evaluare nr. 19726/EB/06.04.2021, urmatoarele 
bunuri mobile: -Tractor Case IH Luxxum 120 cu seria 
DBDLX120KJSS01200, An fabricatie 2018, Culoare Rosu, 
Ore functionare 2.117, la pretul de pornire al licitatiei de 
42.000 Euro; -Tractor Case IH Farmall 115C cu seria 
HLRFC115HJLF03409, An fabricatie 2018, Culoare Rosie, 
Ore functionare 2.150 ore, la pretul de pornire al licitatiei de 
33.000 Euro; -Grapa cu discuri Gregoire Besson cu seria 

N142994, Model XRVP 666-44 – Big Pro 4.8, An fabricatie 
2017, Stare Buna, Culoare rosu, la pretul de pornire al licitatiei 
de 25.000 Euro; -Incarcator frontal Stoll FZ 10 cu cupa, Serie 
7096667, An fabricatie 2018, Stare Buna, Culoare rosu, la 
pretul de pornire al licitatiei de 6.000; -Semanatoare paioase 
Sulky Tramline SX4 M, Serie 18NX03110, An fabricatie 2018, 
Stare Buna, Culoare Albastru deschis, la pretul de pornire al 
licitatiei de 9.000 Euro Exclusiv T.V.A (-Semanatoare 
Gaspardo MTR 6, Serie HG9271020, An fabricatie 2017, Stare 
Buna, Culoare rosie, la pretul de pornire al licitatiei de 14.000 
. Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Dr. 
Tr. Severin, str. Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti la data de 
13.09.2021, orele 14:00. Titlul executoriu în baza căruia lichi-
datorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile, 
conform Raportului de evaluare nr. 19726/EB/06.04.2021, il 
reprezinta Sentinta nr. 53 din data de 05.10.2020, de deschi-
dere a procedurii de faliment impotriva debitoarei Mola N. 
Sorin Laurenţiu P.F.A., pronunţată de Tribunalul Mehedinti 
Secţia a II - a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal în 
dosarul nr. 937/101/2020. Participarea la licitaţie este condiţio-
nată de consemnarea în contul unic de insolventa al debitoarei 
Mola N. Sorin Laurenţiu P.F.A., pana la data de 10.09.2021 
orele 17.00 a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire pentru 
bunul mobil pe care intentioneaza sa-l achizitioneze precum şi 
achiziţionarea caietului de sarcini in suma de 500,00 lei+TVA. 
Cont deschis la Banca Romaneasca S.A. sub nr. 
RO11BRMA09991 00091403775. Invităm pe toti cei care vor 
să participe la şedinţa de licitaţie să transmita oferte de 
cumpărare şi documentele în copie xerox din care rezultă 
faptul că a fost achitată garanția de licitație şi contravaloarea 
caietului de sarcină la adresa de email: office@consultant-in-
solventa.ro. Avand in vedere măsurile de prevenire a răspân-
dirii virusului COVID 19 (CORONAVIRUS), precum si a 
ordonantelor militare emise, lichidatorul judiciar recomanda 
ca participarea la licitatie sa aiba loc prin sistem de videocon-
ferinta, iar in masura in care se doreste participarea fizica se 
impune prezenta unui singur participant care sa respecte 
masurile impune de autoprotectie (masca, manusi, halat, etc.). 
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor 
mobile descrise anterior sa anunte lichidatorul judiciar inainte 
de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea 
prevazută de lege. Relaţii suplimentare la telefoanele: 
0742592183, 0756482035, 0252/354399, email office@consul-
tant-insolventa.ro. Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă 
SPRL.

l Debitorul Mola N. Sorin Laurenţiu P.F.A. - societate în 
faliment, in bankrupcy, en faillite, cu sediul în Com. Devesel, 
sat Scăpău, str.Principală nr.249, jud.Mehedinţi, CUI 
368227395, F25/573/2016, prin lichidator judiciar Consultant 
Insolvență SPRL, cu sediul social în Dr.Tr.Severin, str.Zăbră-
uțului nr.7A, jud. Mehedinți, RFO II-0649, CIF 31215824, 
reprezentată de ec. Emil Popescu, conform Sentintei nr. 53 
din data de 05.10.2020, pronunţată de Tribunalul Mehedinti, 
în dosarul nr. 937/101/2020, scoate la vânzare, la pretul 
stabilit conform hotarare adunare creditori din data de 
16.08.2021, urmatorul bun mobil: -Tractor Case IH Magnum 
340 cu seria JJAM0340AHRF01276, An fabricatie 2017, 
Culoare Rosie, Ore functionare 2.162 ore, la pretul de pornire 
al licitatiei de 77.000 Euro Exclusiv T.V.A (echivalentul in lei 
la cursul BNR din ziua platii). Licitaţia va avea loc la biroul 
lichidatorului judiciar din Dr.Tr.Severin, str. Zabrautului 
nr.7A, jud.Mehedinti la data de 13.09.2021, orele 1400. Titlul 
executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la 
vânzarea bunurilor mobile, conform Raportului de evaluare 
nr. 19726/EB/06.04.2021, il reprezinta Sentinta nr. 53 din data 
de 05.10.2020, de deschidere a procedurii de faliment impo-
triva debitoarei Mola N. Sorin Laurenţiu P.F.A., pronunţată 
de Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a Civilă de Contencios 
Administrativ si Fiscal în dosarul nr. 937/101/2020. Partici-
parea la licitaţie este condiţionată de consemnarea în contul 
unic de insolventa al debitoarei Mola N. Sorin Laurenţiu 
P.F.A., pana la data de 10.09.2021 orele 17.00 a unei cauţiuni 
de 10% din preţul de pornire pentru bunul mobil pe care 
intentioneaza sa-l achizitioneze precum şi achiziţionarea 
caietului de sarcini in suma de 500,00 lei+TVA. Cont deschis 
la Banca Romaneasca S.A. sub nr. RO11BRMA09991 
00091403775. Invităm pe toti cei care vor să participe la 
şedinţa de licitaţie să transmita oferte de cumpărare şi docu-
mentele în copie xerox din care rezultă faptul că a fost achi-
tată garanția de licitație şi contravaloarea caietului de 
sarcină la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro. 
Avand in vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului 
COVID 19 (CORONAVIRUS), precum si a ordonantelor 
militare emise, lichidatorul judiciar recomanda ca partici-
parea la licitatie sa aiba loc prin sistem de videoconferinta, 
iar in masura in care se doreste participarea fizica se impune 
prezenta unui singur participant care sa respecte masurile 
impune de autoprotectie (masca, manusi, halat, etc.). Somam 

pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile 
descrise anterior sa anunte lichidatorul judiciar inainte de 
data stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea 
prevazută de lege. Relaţii suplimentare la telefoanele: 
0742592183, 0756482035, 0252/354399, email office@consul-
tant-insolventa.ro. Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă 
SPRL.

l Debitorul Popovici Nelu Persoana Fizica Autorizata cu 
sediul în sat Zlagna nr.65, com. Turnu Ruieni, jud. Caras 
– Severin, F11/496/2015, C.U.I. 34952987, prin lichidator 
judiciar, Consultant Insolventa SPRL Filiala Timis, cu 
sediul ales in Dr.Tr. Severin, str. Zabrautului nr.7A, jud.
Mehedinti, CUI:38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 
0918, prin reprezentant asociat coordonator Serban 
Valeriu, conform Sentintei nr. 11 din data de 23.01.2020, 
pronunţată de Tribunalul Caras Severin, Secţia a II - a 
Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. 
2427/115/2019, scoate la vânzare, la pretul stabilit prin 
Raportul de Evaluare nr. 20258/28.06.2021, bunurile 
mobile :  -  Tractor Deutz Fahr 6155 cu seria 
WSXCA40200LD50228, An fabricatie 2018, Culoare 
Verde, Stare: Foarte buna, Ore functionare 60, la pretul de 
pornire al licitatiei de 78.000 Euro Exclusiv T.V.A (echiva-
lentul in lei la cursul BNR din ziua platii); -Incarcator 
frontal Stoll FZ 60.1 cu serie 7124711, An fabricatie 2019, 
Stare Foarte Buna, Culoare negru, la pretul de pornire al 
licitatiei de 7.000 Euro Exclusiv T.V.A (echivalentul in lei la 
cursul BNR din ziua platii); -Cupa Stoll Robust M 2,40 MH 
cu seria 5954455, An fabricatie 2019, Stare Foarte Buna, 
Culoare negru, la pretul de pornire al licitatiei de 900 Euro 
Exclusiv T.V.A (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua 
platii). Total valoare bunuri mobile valorificate in bloc 
85.900 Euro  exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul 
BNR din ziua platii). Licitatia va avea loc în Dr.Tr. Severin, 
str. Zăbrăuţului, nr. 7A, jud. Mehedinţi la data de 
20.09.2021 orele 14:00. Titlul executoriu în baza căruia 
lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurile 
mobile ,  conform Raportului  de evaluare nr. 
20258/28.06.2021 o reprezinta Sentința nr. 11 din data de 
23.01.2020 de deschidere a procedurii de faliment pronun-
țată de către judecătorul sindic în dosarul de insolvență nr. 
2427/115/2019. Participarea la licitaţie este condiţionată de 
consemnarea în contul unic de insolventa al debitoarei 
Popovici Nelu Persoana Fizica Autorizata pana la data de 
17.09.2021 orele 1700, a unei cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire pentru bunurile mobile şi achiziţionarea caietului 
de sarcini in suma de 500,00 lei exclusiv TVA Cont deschis 
la Banca Romaneasca S.A., sub nr. RO11BRMA09991 
00090497019. Somam pe toti cei care pretind vreun drept 
asupra bunului imobil sa anunțe lichidatorul judiciar 
înainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub 
sanctiunea prevazută de lege. Relaţii suplimentare la tele-
foanele: 0756482035, 0252/354399 email: office@consul-
tant-insolventa.ro. Lichidator judiciar, Consultant 
Insolvenţă SPRL Filiala Timis, prin ec. Serban Valeriu.

l Anunţ. Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării 
anunță declanşarea procedurilor de atribuire a  proiectului: 
„Elaborarea strategiei pentru dezvoltarea capabilităţilor 
naţionale în domeniul comunicaţiilor cuantice (QTSTRAT)” 
din Planul sectorial de cercetare-dezvoltare propriu,  în 
conformitate cu prevederile HG. nr. 1266/2004 şi OMCID. nr. 
377 din 29.07.2021. Termenul limită de depunere a expresi-
ilor de interes pentru participarea la licitaţie este 06.09.2021, 
ora 12.00, la sediul MCID din Bucureşti, str. Mendeleev nr. 
21-25, sector 1, cod poştal 010362. Expresia de interes pentru 
acest proiect se va completa conform modelului postat pe 
pagina web a MCID-(www.research.gov.ro)  şi poate fi 
propusă de un singur participant sau de un grup/ consorţiu 
de participanţi asociaţi, persoane juridice, care se constituie 
ca parteneri în cadrul proiectului respectiv. Participanţii 
trebuie să se încadreze în categoriile de unităţi şi instituţii 
prevăzute la art. 7 şi 8 din OG. nr. 57/2002, aprobată prin 
Legea nr. 324/2003/cu modificările şi completările ulterioare. 
Indiferent care este calitatea participantului, titular sau 
partener în consorţiu, o entitate poate depune o singură 
expresie de interes şi/sau o singură ofertă. Condiţiile referi-
toare la eligibilitatea potenţialilor contractori se aplică 
cumulativ şi în egală măsură tuturor potenţialilor contrac-
tori, subcontractori, precum şi tuturor potenţialilor contrac-
tori asociaţi la o ofertă comună, indiferent de metoda de 
selectare.

PIERDERI
l Pierdut carte de service pentru Aparat de marcat Elec-
tronic Fiscal  Model DP 25, Serial Nr.DB 4200011081.


