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l Ruspinhome SRL angajează Decorator
interioare designer de mobilă. Cunoștințe
obligatorii: 3DS Max, Autocad și limba rusă
avansat. Locație București, rugăm CV pe
mail: info@ruspinhome.ro.

l Bărbulescu Paulina este citată în data de
11.05.2021, în dosarul nr.18692/215/2019*.
Aflat pe rolul Judecătoriei Craiova, în contradictoriu cu Bărbulescu Ion Marian, având ca
obiect divorț.

l BURKLIA TRANS SRL, CUI 42403777,
cu sediul în oraș Segarcea, angajează conducători auto transport rutier de mărfuri.
Cerințe: lb.engleză, permis de conducere
cat.E. Tel.0725.505.758.

l Se citează marți, 15 iunie, ora 10,20, la
Judecătoria Pitești, judeţul Argeş, Sala 2,
numita Vasile (Mincă) Camelia, ca pârâtă în
dosarul civil nr. 1764/280/2020.

l ARENA DITI SRL, CUI 41611702, cu
sediul în oraș Slatina, angajează brutari
și muncitor necalificat lucrător bucătarie
-spălător vase mari. Cerințe brutar: curs
de calificare și experiență; muncitor
necalificat -studii primare.
Tel.0744.896.119.
l INTER TURIST SRL, CUI 2333060, cu
sediul în oraș Băilești, angajează muncitor
necalificat la ambalarea produselor solide și
semisolide. Cerințe: studii primare.
Tel.0722.567.034.
l MAX COSMETICS SRL, CUI 41703911,
cu sediul în Ișalnița, angajează ambalator
manual. Cerințe: studii primare.
Tel.0748.107.363.
l Angajez menajeră în Timișoara. Sarcini:
curățenie, spălarea și călcarea hainelor, pregătirea și servirea mesei, precum și efectuarea
altor sarcini casnice. Cerințe: un an experiență, limba Engleză nivel mediu. Mai multe
detalii la tel.0757.717.844.
l U.M. 02031 Bucureşti, din Ministerul
Apărării Naţionale, organizează concurs
pentru ocuparea a 5 posturi vacante astfel:
-1 funcţie de inginer specialist IA în
construcţii civile, industriale şi agricole/
instalaţii pentru construcţii; -1 funcţie de
Tehnician IA în construcţii/tehnician instalator construcţii; -1 funcţie de Muncitor
calificat I (confecţioner tâmplărie aluminiu
şi mase plastice); -1 funcţie de Muncitor
calificat I (sudor); -1 funcţie de Muncitor
calificat I (geamgiu). Concursul se va desfăşura la sediul U.M.02031 Bucureşti, astfel:
-proba scrisă se va desfăşura în data de
24.05.2021, începând cu ora 11:00; -proba
practică se va desfăşura în data de
02.06.2021, începând cu ora 10:00. Data
limită de depunere a dosarelor, la sediul
U.M.02031 Bucureşti este 14.05.2021, ora
16:00. Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul U.M.02031 Bucureşti, Şoseaua
Alexandriei, nr.158, Sector 5, telefon
021/776.42.75 -Constantin Sofica.

l Se citează numiţii Vineroiu Eleonora, Vineroiu Cristian, Vineroiu Dan, Vineroiu Paula,
Vineroiu Mihaela, toți cu domiciliul în com.
Urdari, sat Hotăroasa, judeţul Gorj, Ia familia
Vineroiu Ioana, în calitate de pârâţi în dosarul
cu nr.8769/318/2018, aflat pe rolul Judecătoriei Tg-Jiu, cu termen de judecată la data de
25.05.2021, având ca obiect partaj succesoral/
ieșire din indiviziune, acţiune formulată de
reclamanţii Camin Constantin și Sârbu Ioana.
l Numitul Babiac Sorin-Nicolae este chemat
în judecată în calitate de pârât de către reclamantul Babiac Călin Mihai în dosarul
nr.29824/215/2019, aflat pe rolul Judecătoriei
Craiova, cu termen de judecată la data de
26.05.2021, ce are ca obiect partaj succesoral
după autoarea Babiac Alexandrina Domnița.
l Referitor dosar civil nr.3001/338/2020. Se
aduce la cunoștința celor interesați că petenta
Schneider Elena a solicitat Judecătoriei
Zărnești să se constate că a dobândit dreptul
de proprietate prin uzucapiunea de 20 ani,
asupra imobilelor situate în Râșnov, str.Crișan,
nr.33, jud.Brașov, teren de 216mp și casă de
locuit înscrisă în CF 114092 Râșnov, top 908 și
teren de 450mp înscris în CF 114085 Râșnov,
top 909, 910.
l Numita Struta Mihaela, cu ultimul domiciliu cunoscut în Bistrița, loc. componenta
Ghinda, nr.1D, jud.Bistrița-Năsăud, fără
forme legale în Voineasa, str.Grotului, bl.9,
ap.5, jud.Vâlcea, este citată la Judecătoria
Bistrița, pentru data de 12.05.2021, ora 09.00,
în calitate de pârâtă, dosar nr.7789/190/2020,
în procesul de divorț cu reclamantul Struta
Gavril-Oscar.
l Numitul Pokrantz Aribert Paul, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Germania, strada Dr.
Winter, nr. 19, Hameln 31787, este chemat pe
data de 12.05.2021, ora 9:00, la Tribunalul
Brăila, Completul 4AC, în calitate de pârât în
dosarul civil nr. 15.862/196/2017, în procesul
având ca obiect: acţiune în constatare, stadiu
procesual: apel, reclamanţii fiind: Drambu
Toader, Drambu Ioana şi Drambu Cristi Iulian.
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Licitație publică cu strigare
Subscrisa SC Apollodor Group SA – în faliment, cu sediul în loc. Reșița, str.
Zimbrului, nr. 44, jud. Caraș-Severin, prin lichidator judiciar LICEV GRUP S.P.R.L.,
va facem cunoscut faptul că în data de 11.05.2021, ora 12, va avea loc la sediul
lichidatorului judiciar din localit Reșița, str. Horea, bl. A2, parter, jud. Caraş-Severin,
licitația publică cu strigare privind vânzarea în bloc următoarelor bunuri imobile:
l Dosar nr.873/305/2021.Somație.Prin
prezenta somație se aduce la cunoștința celor
interesați faptul că:petenții Racz Ida și Racz
Gavril-Ștefan cu domiciliul în:comuna Valea
Crișului, sat Valea Crișului nr.72, județul
Covasna, solicită dobândirea dreptului de
proprietate/prin uzucapiune, asupra:imobilelor situate în intravilanul satului Valea
Crișului, înscrise în:CF.nr.24554-Valea
Crișului (CF.vechi.1534-Valea Crișului) nr.
top.114-grădină în suprafață de 1668mp și
imobilul înscris în cartea funciară nr.24555Valea Crișului (CF.vechi.1534-Valea Crișului)
nr.top.115-grădină în suprafață de 1595mp,
proprietar tabular fiind:Asztalos Andrei. Toți
cei interesați pot face opoziții, în termen de 30
de zile, la Judecătoria Sf.Gheorghe.

Teren și construcții industriale și edilitare compuse din Teren cu construcții
- 1.395 mp, conform CF Nr. 30738 Reșița (nr. CF vechi 4725-Reșița Montană),
situate în localitatea Reșița, str. Zimbrului, nr. 44, jud. Caraș-Severin.
Prețul de pornire al licitației este de 104.200 euro + TVA.
Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar la
valoarea de 700 lei +TVA, până înainte cu o zi de data licitaţiei conform procedurilor legale. În cazul în care bunurile imobile licitate nu vor fi valorificate la
data de 11.05.2021, următoarele licitații vor avea loc în 26.05.2021, 10.06.2021,
25.06.2021, 13.07.2021, în aceleași condiții procedurale. Vizitarea imobilelor scoase la vânzare se poate efectua cu o programare prealabilă. Informații suplimentare
se pot obține la telefon 0255/212940 sau la sediul lichidatorului judiciar.

DIVERSE
l Această informare este efectuată de
Comuna Săpoca și Administrația Bazinală
de Apă Buzău-Ialomița, ce intenționează să
emită avizul de gospodărire a apelor pentru
„Exploatarea a 2.000 de mc agregate minerale din albia râului Slănic, comuna
Săpoca, jud.Buzău”. Persoanele care
doresc să obțină informații suplimentare se
pot adresa solicitantului la adresa Sat
Săpoca, comuna Săpoca, jud.Buzău,
tel.0238/528.144.
l Societatea Kronospan Trading SRL titular
al activităţiilor colectarea deşeurilor nepericuloase, colectarea deşeurilor periculoase,
tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase,
tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase, recuperarea materialelor reciclabile
sortabile, comerţ cu ridicata al deşeurilor şi
resturilor la adresa Strada Rudeni, nr.60-62,
oraş Chitila, judeţul Ilfov, anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru activitate.
Informaţiile privind potenţialul impact asupra
mediului al activităţii pot fi consultate la
sediul A.P.M.Ilfov, str.Lacul Morii, nr.1, sector
6, Bucureşti, Tel/Fax: 430.15.23, 430.14.02,
0746.248.440, în zilele de luni-joi, între orele
09:00-13:00, vineri 09:00-12:00. Observaţiile
publicului se primesc zilnic, la sediul
A.P.M.lfov.

l Anunţ public privind depunerea solicitării
de emitere a acordului de mediu. S.C. Friendly
Waste România S.R.L. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul
,,Construire clădire hală, bazin betonat vidanjabil, platforme betonate, împrejmuire, sistem
de iluminat, executare foraj și rețea internă
pentru alimentare cu apă și canalizare ,
amplasare stație de preepurare ape uzate,
amplasare incinerator de deșeuri medicale cu
instalații anexe”, propus a se realiza în jud.
Giurgiu, mun. Giurgiu, Șos. Sloboziei, Km 4,
CF 41214, NC 41214. Informaţiile privind
proiectul propus pot fi consultate la APM
Giurgiu, sos Bucuresti, bl. 111, sc A+B, mun.
Giurgiu, jud. Giurgiu, la adresa de e-mail:
office@apmgr.anpm.ro. și la S.C. Friendly
Waste România S.R.L. cu sediul în munici-

piul București, sector 2, str. Corneliu Botez, nr.
10, corp F, parter, birou nr. 1, ap.1. Observaţiile
publicului se primesc la APM Giurgiu, pe
adresa de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.
l BUCUR SA informează investitorii că
Raportul anual aferent exercitiului financiar
2020, întocmit in conformitate cu prevederile
Legii nr.24/2017 si ale Regulamentului ASF
nr.5/2018, este disponibil și poate fi vizualizat
de persoanele interesate, începând cu data de
23.04.2021, prin Autoritatea de Supraveghere
Financiară, website-ul http://www.bvb.ro la
simbolul BUCV, cât și pe website-ul http://
bucurcom.ro, sectiunea „Acționariat- Documente”. Informaţii suplimentare se pot obţine
de la sediul societăţii, tel.021.323.67.30; fax:
021.323.67.36; e-mail: office@bucurcom.ro

ANUNȚURI
l Anunț Public: Comuna Manasia cu sediul
în comuna Manasia , județul Ialomița , titular
al planului / programului „ Reactualizare
PUG și RLU comuna Manasia” – propus a fi
realizat în comuna Manasia , județul Ialomița
, anunță publicul interesat asupra disponibilizării proiectului de plan / program , finalizarea
raportului de mediu și dezbaterea publică a
proiectului de plan / program și a raportului
de mediu pentru planul mai sus menționat.
Ședința de dezbatere publică va avea loc în
data de 11.06.2021 , la sediul Primăriei
Manasia , județul Ialomița , ora 11:00.
Proiectul de plan / program și Raportul de
Mediu poate fi consultate pe site-ul APM
Ialomița , la secțiunea : Reglementari / Aviz de
Mediu / Documentații procedura SEA și EA și
la sediul Primăriei Manasia. Observațiile ,
sugestiile , propunerile publicului se primesc
la APM Ialomița din localitatea Slobozia , str.
Mihai Viteazu , numărul 1, județul Ialomița ,
telefon : 0243 / 232971 , fax: 0243 / 215949 , pe
adresa : office@apmil.anpm.ro .
l Informare: Această informare este efectuată de: S.C. LEIER ROM S.R.L., sediu:mun.
Cluj Napoca, str. Cibinului, nr. 14, jud. CLUJ,
CP400615; J12/ 2710/2004 CUI 16615290;
telefon: 0264.433.788, e-mail: info@leier.ro ce
intenționează să solicite de la Administrația
Bazinală De Ape Crișuri Oradea, aviz de
gospodărire a apelor PRIVIND „Construire
hala productie P, cladire birouri P+1E, boxe
depozitare, cantar auto, platforme de incinta”,
în com. Simand, intravilan, F.N., jud. ARAD.
Această investiție este NOUĂ. Terenul pe
care urmeaza sa se construiasca ce urmeaza
este situat in intravilanul localitatii Simand,
adiacent DN 79 ce face legatura cu Arad Oradea, la o distanta de aproximativ 10,5 km
in partea de sud fata de limita intravilanului
edificat al comunei Simand, pe latura stanga
la km 19,510 fata de municipiul Arad, identificat prin CF nr. 300981 Simand, nr. cad.
300981 - avand suprafata de 87.200,00mp. Pe
parcela se vor construi: o hala de productie cu
regim de inaltime parter, o cladire de birouri
cu regim de inaltime P+1E, boxe de depozitare, un cantar auto, precum si platforme de
incinta. Fabrica va produce materiale de
constructii din beton, pavaje din beton in diferite sorto-tipo-dimensiuni, elemente de
fundatie , elemente de zidarie din beton cu
goluri pentru peretii de imprejmuire sau
portanti ai locuintelor, cladirilor de agrement,
ai celor publice, ai constructiilor industriale,
agricole si de transport . Ca rezultat al procesului de producție vor rezulta permanent,
următoarele ape uzate: 1.Ape uzate fecaloid
-menajere care vor fi dirijate printr-o retea de
canalizare de incinta ce se va racorda la un
bazin vidanjabil colector general ce va fi
amplasat in incinta studiata. Bazinul vidanjabil va fi o constructie prefabricata etansa din
beton cu polimeri, montata subteran, din care
apele uzate vor fi transportate cu vidanjera la
statia de epure a orasului Chisineu Cris. 2.Ape
pluviale contaminate de pe căi de acces rutier
și parcări ce vor fi dirijate printr-o retea de
canalizare de incinta, si se vor deversa gravitational in separatorul de hidrocarburi - clasa 1
- cu deznisipator incorporat, filtru coalescent
si obturator automat. Apele preepurate vor fi
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deversate spre canalul de desecare adiacent
amplasamentului, respectiv – la nord: canal de
desecare CN 599. 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 transmită observații,
sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa buruzs.csaba@leier.ro,
Buruzs Csaba, 0799.012.206 după data de
30.04.2021

ADUNARI GENERALE
l Obștea de Moșneni din Titești, județul
Vâlcea, convoacă Adunarea Generală a
membrilor acționari, pentru data de
09.05.2021, ora 13:00, pe terenul de sport al
Școlii Titești, având următoarea ordine de zi:
1. Dare de seamă a Consiliului de Administrație pentru anunl 2020; 2. Raport comisie de
Cenzori pe 2020; 3. Descărcarea de gestiune
pe 2020; 4.Aprobare cote părți pe 2020; 5.
Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe
anul 2021; 6. Discuții; 7 Alegerea Consiliului
de Administrație și a Comisiei de Cenzorei
l Convocator: In conformitate cu prevederile
legale si ale actului constitutiv al societatii,
Adminstratorul unic convoaca Adunarea
Generala Ordinara a Actionarilor SOCIETATII COMERCIALE CIOPLEA SA cu
sediul in Predeal, jud . Brasov, str. Mihail
Saulescu , nr. 28 , J08/545/1991 , CUI RO
1127151 care va avea loc la data de 28,05,2021
, la ora 10.00, la sediul societatii , perntru toti
actionarii inscrisi in registrul actionarilor la
data de referinta de 20,05,2021. Adunarea
Generala Ordinara are urmatoarea ordine de
zi ; 1. Aprobarea raportului de activitate al
Adminstratorului unic pe 2020. 2. Aprobarea
raportului de audit a situatiior finanaciare pe
anul 2020 , intocmit de auditorul financiar. 3.
Aprobarea situatiior financiare ale exercitului
financiar 2020. 4. Descarcarea de gestiune a
Administratorului unic pentru exercitiul
financiar 2020. 5. Aprobarea bugetului de
venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar
2021. 6. Aprobarea repartizarii profitului la
inchiderea exercitiului financiar 2020 pe destinatii si distribuirea de dividend , conform
propunerii Adminstratorului unic . 7. Imputernicirea unei persoane pentru indeplinirea
tuturor formalitatilor necesare inregistrarii
hotararii la Oficiul Registrului Comertului . In
cazul neandeplinirii cvorumului necesar
desfasurarii statutare a adunarii , aceasta se
va tine , pe data de 31,05,2021 , in aceeasi
locatie , ora 10:00, cu aceeasi ordine de zi .
Toate documentele pentru adunarea generala
pot fi consultate cu 5 zile inaintea desfasurarii
adunarii, la sediul societatii , intre orele 08:00
si 12:00. Adinistrator unic Marica Gabriel
l Convocator: Consiliul de Administraţie al
S.C. IMOPOST Developments S.A., cu sediul
în Bucureşti, Calea Griviţei nr.136, corp A,
etaj 1, camera 17, sector 1, înregistrată la
Registrul Comerţului sub nr. J40/13379/2005,
C.U.I. RO 17832131, convoacă: Adunarea

Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii
pentru data de 27.05.2021, ora 12.00. Şedinţa
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor va
avea loc la sediul societăţii din Bucureşti,
Calea Griviţei nr.136, corp A, etaj 1, camera
17, sector 1. La Adunarea Generală Ordinară
sunt invitaţi să participe toţi acţionarii aflaţi în
evidenţa Registrului Acţionarilor la data de
26.05.2021. De asemenea, sunt invitaţi să
participe la Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor societăţii şi cenzorii societăţii. Pe
ordinea de zi, sunt înscrise următoarele
probleme: 1. Prezentarea raportului Consiliului de Administraţie al societăţii pentru
anul 2020; 2. Prezentarea raportului cenzorilor
societăţii pentru anul 2020; 3. Discutarea,
aprobarea sau modificarea, după caz, a situaţiilor financiare anuale ale societăţii, pe baza
raportului Consiliului de Administraţie şi al
cenzorilor şi fixarea dividendului pentru anul
2020; 4. Pronunţarea asupra gestiunii şi activităţii Consiliului de Administraţie al societăţii
pe anul 2020; 5. Stabilirea programului de
activitate al societăţii pentru exerciţiul financiar 2021.6. Stabilirea bugetului de venituri şi
cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2021. În
situaţia în care Adunare Generală Ordinară
nu va putea delibera şi vota în mod valabil, o a
doua Adunare Generală Ordinară este convocată pentru ziua de 28.05.2021, la ora 12.00, în
acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi. Se precizează că acţionarii ce vor fi împiedicaţi de
anumite împrejurări să participe la Adunarea
Generală Ordinară vor putea mandata, în
conformitate cu art.125 din Legea nr.31/1990
republicată, printr-o procură specială o terţă
persoană care să participe şi să voteze în
numele lor şi pentru ei, în Adunarea Generală
Ordinară, în condiţiile legii. Procurile speciale
pot fi transmise pe e-mail: mihaela.tapai@
comnord.ro sau pot fi ridicate de la sediul
societăţii începând cu data convocării şi vor fi
depuse spre înregistrare la secretariatul
adunării până cel târziu la data de 27.05.2021,
orele 10:30. Documentele aferente şedinţei şi
procurile speciale pot fi obţinute de la d-na.
Stefan Alina– administrator: tel.
021.206.68.00, 0730.602.653. Preşedinte al
Consiliului de Administraţie Tapai Mihaela.
l Convocare: Niculai Bezerghianu, în calitate
de Administrator unic al Robinson Turism
S.A., societate pe acţiuni, cu sediul social în
Bucuresti, Sectorul 5, Bulevardul Naţiunile
Unite, nr.4, Ansamblul Gemenii Sitraco, bloc
107A, Birou nr.A3, etaj 3, înregistrată la
Registrul Comerţului sub nr. J40/805/2010,
CUI 1127941, în temeiul dispoziţiilor art.117
din Legea nr. 31/1990 republicată, completată
şi modificată, convoacă în ziua de 28.05.2021,
ora 10:00, la adresa din Bucureşti, Sectorul 5,
Bulevardul Naţiunile Unite, nr.4, Ansamblul
Gemenii Sitraco, bloc 107A, Birou nr.A3, etaj
3, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
Robinson Turism S.A. pentru toţi acţionarii
Robinson Turism S.A. înscrişi în registrul
acţionarilor la sfârşitul zilei de 10.05.2021
(data de referinţă), cu ordinea de zi mai jos
menţionată: Ordinea de Zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor: 1.Prezentarea,
dezbaterea şi aprobarea Situaţiilor Financiare
anuale întocmite pentru exerciţiul financiar al
anului 2020; 2.Prezentarea şi dezbaterea

Raportului Auditorului Financiar al Societăţii
pentru exerciţiul financiar al anului 2020; 3.
Prezentarea şi dezbaterea Raportului Administratorului unic al Societăţii pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2020;
4.Aprobarea activităţii şi descărcarea de
gestiune a Administratorului unic al Societăţii, pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020;
5.Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul
financiar al anului 2021; 6. Împuternicirea
Administratorului unic al Societăţii, dl.
Niculai Bezerghianu, să aducă la îndeplinire
hotărârea A.G.O.A. şi să îndeplineasca toate
formalităţile necesare pentru efectuarea înregistrărilor privind hotărârea A.G.O.A. în
Registrul Comerţului şi publicarea acesteia în
Monitorul Oficial al României, putând sub-delega aceste competenţe către terţe persoane.
*** Materialele vor putea fi consultate de
catre acţionari la sediul societăţii, conform
legii. Acţionarii pot participa şi vota în
adunarea generală a acţionarilor, personal sau
prin reprezentant (împuternicit), în baza unei
împuterniciri acordate pentru respectiva
adunare; acţionarii care nu au capacitate de
exerciţiu precum şi persoanele juridice pot fi
reprezentaţi/ reprezentate prin reprezentanţii
lor legali, care, la randul lor, pot da altor
persoane împuternicire pentru respectiva
adunare generală. Procurile speciale se vor
prezenta, în original, la sediul societăţii cu cel
puţin 48 de ore înainte de data stabilită pentru
ţinerea adunării sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare.
Acţionarii care detin, individual sau
împreună, cel puţin 5% din capitalul social au
dreptul de a cere introducerea unor noi puncte
pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare; cererile vor fi transmise, în scris, Societăţii în termen de cel mult 15 zile de la data
publicării convocării. Dacă nu se vor îndeplini
condiţiile necesare pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor la prima convocare, se convoacă o a doua
şedinţă a acesteia în data de 31.05.2021 cu
menţinerea locului, a orei, a ordinii de zi şi a
datei de referinţă. Administrator unic, Niculai
Bezerghianu.
l Silk Estate S.A. J 13/1895/2013, CUI
32155895. Municipiul Constanţa, strada Timişanei nr. 34, încăperea 6, etaj 2, judeţul
Constanţa. Convocare. Subsemnatul, Raduca
Septimiu Manuel, în calitate de administrator
unic al societăţii Silk Estate S.A., convoacă
adunarea generală ordinară a acţionarilor
Societăţii Silk Estate - S.A. („Societatea”),
persoană juridică română, cu sediul în municipiul Constanţa, strada Timişanei nr. 34,
încăperea 6, etaj 2, judeţul Constanţa, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul
Constanţa sub nr. J13/1895/2013, având CUI
32155895, în data de 28.05.2021, la ora 11.00,
la sediul societăţii din municipiul Constanţa,
strada Timişanei nr. 34, încăperea 6, etaj 2,
judeţul Constanţa, cu următoarea ordine de
zi: 1. Prezentarea şi aprobarea Raportului
Administratorului pe anul 2020; 2. Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori privind
situaţia financiară anuală la 31.12.2020; 3.
Discutarea şi aprobarea situaţiei financiare

anuale pe anul 2020; 4. Descărcarea de
gestiune a administratorului pentru anul 2020;
5. Diverse. În cazul în care la data şi la ora
precizate se constată că nu sunt îndeplinite
condiţiile necesare pentru desfăşurarea
Adunării Generale Ordinare , se convoacă o
nouă Adunarea Generală Ordinară, cu aceeaşi
ordine de zi şi în acelaşi loc, în data de
29.05.2021, ora 11.00. La Adunarea Generală
Ordinară vor participa toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de
1.05.2021, stabilită ca dată de referinţă. Acţionarii pot participa la adunare direct sau prin
mandatari împuterniciţi cu procură specială,
ce se va depune la sediul societăţii până la
data de 27.05.2021. Administrator Unic,
Raduca Septimiu Manuel.
l Consiliul de Administrație al Societății
Metroul S.A., (denumită în continuare
”Metroul” sau ”Societatea”), înmatriculată la
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul București sub nr. J40/4631/1991,
Cod unic de înregistrare 426112, cu sediul în
Municipiul București, Str. Johann Gutenberg
nr.3 bis, sector 5, România, în temeiul Legii
Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (”Legea
31/1990„) și al prevederilor din Actul Constitutiv al Societății METROUL S.A., Convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Societății METROUL S.A. în data de
25.05.2021, de la ora 11:00, exclusiv prin
corespondență (fără prezența acționarilor),
pentru toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății, la sfârșitul zilei de
10.05.2021, considerată Data de Referință
pentru această adunare. Având în vedere
starea de alertă pe întreg teritoriul ţării instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020
privind declararea stării de alertă și măsurile
care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, precum şi prelungirea măsurii
prin Hotărârea nr.432 din 8 aprilie 2021, Societatea METROUL S.A., în vederea prevenirii/
limitării răspândirii virusului SARS-Cov-2
(COVID 19), nu va organiza Adunarea Generală Ordinară cu prezența acționarilor. În
cazul în care la data menționată mai sus nu se
întrunesc condițiile de validitate/cvorumul
prevăzut de Actul Constitutiv al Societății, se
convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din
Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare
Generală Ordinară a Acționarilor Societății,
pentru data de 26.05.2021, la aceeași oră și cu
aceeași ordine de zi. Ordinea de zi a Adunării
Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea: 1) Prezentarea și aprobarea Raportului
Administratorilor Societăţii METROUL S.A.
pe anul 2020, pe baza: 1.1. Situațiilor financiare anuale 1.2. Raportului Auditorului
Independent pe anul 2020; 2) Aprobarea
repartizării profitului net al Societăţii la data
de 31 decembrie 2020 în alte rezerve pe anul
2020; 3) Aprobarea descărcării de gestiune a
membrilor Consiliului de Administrație al
Societății pentru activitatea desfășurată în
anul 2020, pe baza rapoartelor prezentate; 4)
Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021; 5) Numirea
Auditorului Financiar și stabilirea indemnizaţiei acestuia; 6) Aprobarea menţinerii valorii

ANUNȚURI
curente a indemnizației membrilor Consiliului
de Administrație pentru exercițiul financiar
2021; 7) Aprobarea împuternicirii Directorului
General al Societății, cu posibilitatea de substituire, pentru efectuarea tuturor formalităților
necesare pentru înregistrarea la ONRC a
hotărârii adoptate; PRECIZĂRI PRIVIND
ŞEDINŢA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE I. Cerinţele de identificare aplicabile
acţionarilor La Adunarea Generală Ordinară
sunt îndreptățiți să își poată exercita dreptul
de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință conform prevederilor legale si ale
Actului Constitutiv, personal sau prin reprezentant (pe baza de Procură dată unui alt
acționar al societății în conformitate cu art.
20.2 din Actul Constitutiv). Acționarii nu vor
putea fi reprezentați în adunările generale
decât prin alți acționari ai societății, în baza
unei procuri acordate pentru respectiva
adunare generală. Procurile pot fi obținute la
cerere, începând cu data de 22.04.2021, ora
09:00, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.0014.00, de la sediul Societății, de pe site-ul
societății (www.metroul.ro), prin fax sau
poștă. II. Materialele informative privind
ordinea de zi Documentele și materialele
informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi, respectiv situațiile
financiare anuale și raportul de activitate al
Consiliului de Administrație pot fi consultate
la cerere începând cu data de 22.04.2021, în
fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00-14.00, la
sediul Societății sau descărcate de pe site-ul
Societății la rubrica „AGA 2021”, parola fiind
obținută de către acționari de la secretariatul
Societății. Acționarii reprezentând singuri sau
împreună cel puțin 5% din capitalul social al
Societații au dreptul, în condițiile legii, să
introduca noi puncte pe ordinea de zi în
termen de cel mult 15 zile de la data publicării
prezentului convocator în Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea a IV-a. III. Întrebări privind
ordinea de zi Fiecare acționar al Societății,
indiferent de participația deținută la capitalul
social al Societății, poate adresa Consiliului de
Administrație întrebări privind subiectele de
pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor, în scris, înaintea datei
de desfășurare a acesteia, în condițiile de mai
jos. Respectivele întrebări vor fi adresate
Consiliului de Administrație și vor fi transmise fie (i) în format fizic, la Registratura
Societății (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie (ii) prin
e-mail facând dovada calității de acționar la
adresa de e-mail metroul@metroul.ro, astfel
încât să fie recepționate în termen de cel mult
15 zile de la publicarea convocatorului, cu
mențiunea scrisă clar și cu majuscule: „Întrebări Privind Ordinea De Zi Pentru Adunarea
Generală Ordinară Din Data De 25.05.2021”.
IV. Exprimarea votului prin corespondenţă
Exprimarea votului acţionarilor în cadrul
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se
va realiza exclusiv prin corespondenţă, prin
completarea, semnarea şi transmiterea corespunzătoare a formularului de vot prin corespondenţă. Formularul de vot prin
corespondenţă, completat şi semnat de acţionari, va fi transmis în scris fie (i) în original în
format fizic (personal sau prin poştă/servicii
de curierat cu confirmare de primire), la sediul
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social al societății METROUL S.A. din Municipiul București, Str. Johann Gutenberg nr. 3
bis, sector 5, România, fie (ii) prin e-mail
facând dovada calității de acționar, la adresa
electronică metroul@metroul.ro, astfel încât
acestea să fie recepţionate până pe data de 21
mai 2021, ora 17:00, respectiv cu cel puţin 2
zile lucrătoare înainte de data desfăşurării
şedinţei AGA. Ambele modalităţi de transmitere a formularelor de vot prin corespondenţă
trebuie să conţină menţiunea scrisă clar, cu
majuscule ,,Formular De Vot Prin Corespondenţă - Pentru Aga Din Data De 25.05.2021”.
Buletinele de vot prin corespondenţă astfel
recepţionate sunt valabile, atât pentru prima
convocare a Adunării Generale Ordinare a
Acționarilor, cât şi pentru a doua convocare,
dacă condiţiile legale şi/sau statutare de
cvorum prevăzute pentru ţinerea AGA la
prima convocare nu au fost îndeplinite.
Formularele de vot prin corespondenţă vor fi
însoţite de documentele care să ateste îndeplinirea cerinţelor de identificare prin simpla
probă a identității acestora, făcută cu buletin
de identitate/carte de identitate pentru cetațenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini.
Acţionarii vor putea intra în posesia formularului de vot prin corespondenţă descărcându-l
de pe site-ul Societăţii, sau îl vor putea solicita
de la sediul social METROUL S.A., începând
cu data de 22.04.2021. phone: 0765656501

LICITATII
l S.C. ANDIBO SRL prin lichidator judiciar
CII Cismaru Elena vinde prin licitatie publica
sau negociere directa stoc de produse din categoria bunurilor destinate amenajari de
tamplarie pvc la pretul de 94.504,60 lei plus
TVA, pret redus cu 30% . Licitatiile vor avea
loc in zilele 29 aprilie, 5, 6, 7, 10, 12, si 14 mai,
orele 13 la sediul lichidatorului judiciar din
Ploiesti, str.Plaiesilor nr.47 jud.Prahova. Regulamentul de vanzare si caietul de sarcini se pot
obtine de la sediul lichidatorului judiciar.
Relatii suplimentare la tel:0728.878298.
l Primaria Municipiului Oradea organizeaza:licitatie publica/cu plic inchis.1Informatii
privind autoritatea:Primaria Municipiului
Oradea, cu sediul in mun.Oradea-410100,
P - t a . U n i r i i n r. 1 j u d . B i h o r, C o d
fiscal:RO35372589,
tel:0259/408812;0259/437.000, int.223;
fax:0259/436.276; E-mail:primarie@oradea.ro.
2)Informatii privind obiectul licitatiei si pretul
de pornire:Inchiriere teren pentru amplasare
3.terase-T8, T14 si T15 in suprafata totala de
164,5mp situat in Piata Unirii, pe domeniul
public al Municipiului Oradea. 3)Data limita
de depunere a ofertelor:10.mai.2021, ora
10:00, la sediul autoritatii. 4)Data desfasurarii
sedintei publice de deschidere a ofertelor:11.
mai.2021, ora 11:00. 5)Informatii si Documentatia de atribuire gasiti accesand site-ul:www.
oradea.ro, sectiunea-licitatii.
l SC KOPTIMMO IMOB SRL, prin lichidator judiciar, anunţă vânzarea prin licitaţie
publică a urmatorului activ: Proprietate
imobiliara industriala compusa din:
constructia C10 – Depozit + birouri (su =
1664,80 si casa scarii su = 362,49 mp) si teren

intravilan aferent in suprafață de 2515 mp,
situata in Ploieşti, Şos. Ploieşti - Târgovişte,
km 8, Prahova, înscrisa în CF a Mun. Ploieşti
nr. 133408, la pretul de 1.120.000 lei la care se
adauga TVA dupa caz. Licitaţia are loc in
baza hotararii Adunarii Creditorilor din
15.04.2021, conform caietului de sarcini, ce
poate fi achizitionat de la sediul lichidatorului
la pretul de 3.000 lei fara TVA. Garantia de
participare la licitatie este 10% din pretul de
pornire al licitatiei. Licitatia va avea loc pe
data de: 07.05.2021, orele 12.00, la sediul lichidatorului judiciar în Ploieşti, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud Prahova.
Relaţii suplimentare 0344104525.
l Publicație De Vânzare: S.C. HVS PREST
S.R.L.- cu sediul ȋn loc. Satu Mare, Bld.
Lucian Blaga, nr. 35, jud. Satu Mare , înregistrată sub nr. J30/83/2015, CUI RO 6782887
prin lichidatorul judiciar REOINSOLV
IPURL prin Andrișan Adrian, desemnat de
Tribunalul Satu Mare în Dosar nr.
1721/83//2015, vinde la licitație publică următoarele bunuri din averea debitoarei: Pompă
submersibilă: 593 euro - Prețul de pornire la
licitație este de 90% din prețul de evaluare de
mai sus - Participanții la licitație vor achita, în
contul de lichidare al debitoarei, până în ziua
licitației, o garanție de 10% din prețul de
pornire al licitației; Pasul de licitație este de
5% - Dacă un eventual adjudecatar nu
plătește în termen de 30 de zile diferența de
preț, pierde avansul plătit, urmând a se organiza o nouă licitație. - Lista cu bunurile mobile
și prețul de vânzare poate fi consultată la
sediul lichidatorului judiciar. Licitația va avea
loc în data de 11.05.2021, ora 12:00 la sediul
lichidatorului judiciar din Baia Mare, str.
George Coșbuc, nr. 25/A, et. 4, ap. 38, jud.
Maramureș. Informații suplimentare se pot
obține la telefon nr. 0745 503 123.
l Primăria Comunei Preutești, judeţul
Suceava, CUI 5645490, cod poştal 727445, tel/
fax: 0230/ 541.242/0230.541.242, e-mail:
primarpreutesti@yahoo.com, anunţă organizarea procedurii de licitaţie publică, cu plic
sigilat, în vederea vânzării a unui lot teren în
suprafață de 1.437mp, aparținând domeniului privat al Comunei Preutești. Documentaţiile de atribuire pot fi ridicate de la sediul
Primăriei Comunei Preutești, în baza unei
cereri în acest sens, începând cu data de
28.04.2021, contra sumei de 100Lei. Ofertele
vor fi depuse la sediul Primăriei Comunei
Preutești, judeţul Suceava, până la data de
19.05.2021, ora 14:00. Data licitaţiei publice
este 20.05.2021, ora 10:00.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană
de contact: Serviciul de Utilitate Publică de
Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila, cu sediul în Brăila, Str. M.
Eminescu, nr.27, județul Brăila, telefon
0372/037.100, fax 0372/037.103, e-mail:
dspbr2008@ gmail.com, cod fiscal 13035159.
2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea
și identificarea bunului care urmează să fie
închiriat: spațiul situat în Brăila, Str.Ana
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Aslan, nr.42-44, județul Brăila, ce constituie
apartamentul 12 din construcția C1, compus
din 4 încăperi și grupuri sanitare, astfel: 1
încăpere situată la parter cu o suprafață de
41,88mp, grupuri sanitare în suprafață de
8,22mp, 1 încăpere la subsol cu o suprafață de
50,90mp și 2 încăperi (parțial etaj) în suprafață de 29,30mp. Spatiul are nr.cadastral
70561, este înscris în Cartea Funciară
nr.70561-C1, aparţine domeniului privat al
Municipiului Brăila, va avea destinaţia de
cabinete, birouri, cabinete medicale, reprezentanţe persoane juridice, sedii firmă sau activităţi economice, conform O.U.G.
nr.57/03.07.2019, art.332-333 și H.C.L.M.
Brăila nr.95/25.02.2021. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documentației de
atribuire: la cerere, de la sediul instituției,
Birou Fond Locativ. 3.2.Denumirea și datele
de contact ale serviciului/compartimentului
din cadrul instituției de la care se poate obține
un exemplar din documentația de atribuire: se
poate obține de la Serviciul de Utilitate
Publică de Administrare a Fondului Locativ și
a Cimitirelor Brăila -Birou Fond Locativ, Str.
M.Eminescu, nr.27, județul Brăila. 3.3.Costul
și condițiile de plată pentru obținerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ: se ridică de la sediul instituției, Birou
Fond Locativ, după achitarea sumei de 300 lei/
exemplar, sumă ce se achită la casieria instituției. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 11.05.2021, ora 14:00. 4.Informații
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 19.05.2021, ora 09:45. 4.2.Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului
Locativ și a Cimitirelor Brăila, cu sediul în
Brăila, Str. M.Eminescu, nr.27, județul Brăila,
Birou Secretariat. 4.3.Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un
exemplar, în două plicuri sigilate. 5.Data și
locul la care se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 19.05.2021, ora 10:00,
licitaţia se organizează la sediul Serviciului de
Utilitate Publică de Administrare a Fondului
Locativ și a Cimitirelor Brăila, cu sediul în
Brăila, Str. M.Eminescu, nr.27, județul Brăila.
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/
sau adresa de e-mail ale instanței competente
în soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Brăila,
Brăila, Calea Călăraşilor, nr.47, județul Brăila,
cod poștal 810017, telefon 0239/613.370, fax
0239/612.608, e-mail: registratura.tr-braila@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 26.04.2021.
l 1.Informaţii generale privind concedentul, în
special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul
de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale
persoanei de contact: Oraşul Bicaz, str.Barajului,
nr.4, județul Neamț, cod fiscal: 2614392, telefon:
0233/254.310, interior 107, fax: 0233/254.530,
e-mail: primariabicaz@yahoo.com, e-mail
persoană de contact: albertinanemteanu@
primariabicaz.ro. 2.Informaţii generale privind
obiectul concesiunii, în special descrierea şi

identificarea bunurilor care urmează să fie
concesionate: Teren, în suprafaţă de 21mp,
situat în intravilan Bicaz, Aleea Teilor, pct.
„Lângă Munte”, oraş Bicaz, N.C.51176, cu
destinația „Garaj auto”. Spațiu, în suprafaţă
totală de 41.09mp, situat în intravilan Dodeni,
str.Barajului, nr.31A, oraş Bicaz, cu destinația:
„Ambulatoriu de specialitate”, N.C.632/1/0/7,
N.C.632/1/0/8, N.C.632/1/0/15. Bunurile care
urmează sa fie concesionate, conform H.C.L.
nr.24 din 25.02.2021, H.C.L. nr.30 din
25.03.2021, și O.U.G.57/2019, aparțin domeniului public și privat al Orașului Bicaz. 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: prin solicitare scrisă, de la
sediul Primăriei Oraşului Bicaz. 3.2.Denumirea
şi adresa serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se poate obţine
un exemplar din documentaţia de atribuire:
Compartimentul Administrarea Domeniului
Public și Privat, strada Barajului, nr.4, oraşul
Bicaz, județul Neamț. 3.3.Costul şi condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde
este cazul: Persoanele interesate pot achita
contravaloarea documentației de atribuire de
30Lei, ce se achită la casierie, sau în contul
RO66TREZ4945006 XXX000058. 3.4.Data
limită pentru solicitarea clarificărilor:
12.05.2021, ora 16.00. 4.Informaţii privind ofertele: conform caietului de sarcini. 4.1.Data
limită de depunere a ofertelor: 19.05.2021, ora
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Registratura Primăriei Orașului Bicaz, strada
Barajului, nr.4, județul Neamț. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
1 exemplar -original și copie. 5.Data şi locul la
care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 19.05.2021, ora 13.00, Sala de
şedințe a Casei de Cultură Bicaz, str.Barajului,
nr.29, loc.Bicaz, județul Neamț. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa
de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Judecătoria Bicaz, strada
Republicii, nr.21, Bicaz, 615100, telefon:
0233/254.199, 0233/253.299, fax: 0233/253.299,
e-mail: jud-bicaz@just.ro. 7.Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate,
în vederea publicării: 26.04.2021.
l 1.Informaţii generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul
fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau
adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Oraşul Bicaz, str.Barajului, nr.4, județul Neamț,
cod fiscal: 2614392, telefon: 0233/254.310, interior 107, fax: 0233/254.530, e-mail: primariabicaz@yahoo.com, e-mail persoană de contact:
albertinanemteanu@primariabicaz.ro. 2.Informaţii generale privind obiectul vânzării, în
special descrierea şi identificarea bunurilor care
urmează să fie vândute: Teren, în suprafaţă de
214mp, situat în intravilan Bicaz, str.Paltinului,
pct. „Vis a Vis N.C.P.=1303”, oraş Bicaz,
N.C.53117. Bunul care urmează sa fie vândut,
conform H.C.L. nr.135 din 31.08.2020, și
O.U.G.57/2019, aparține domeniului privat al
Orașului Bicaz. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalităţile prin
care persoanele interesate pot intra în posesia
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unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
prin solicitare scrisă, de la sediul Primăriei
Oraşului Bicaz. 3.2.Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar
din documentaţia de atribuire: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și
Privat, strada Barajului, nr.4, județul Neamț.
3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Dacă
se ridică de la sediul instituției: Persoanele
interesate pot achita contravaloarea documentației de atribuire de 30Lei, ce se achită la casierie, sau în contul RO66TREZ4945006
XXX000058. 3.4.Dată limită privind solicitarea
clarificărilor: 12.05.2021, ora 16.00. 4.Informații privind ofertele: conform caietului de
sarcini. 4.1.Data limită de depunere a ofertelor:
19.05.2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Registratura Primăria
Oraşului Bicaz, cu sediul în Bicaz, Barajului,
nr.4, județul Neamț. 4.3.Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar -original și copie. 5.Data și locul la care se
va desfășură sedința publică de deschidere a
ofertelor: 19.05.2021, ora 13.00, Sala de şedințe
a Casei de Cultură Bicaz, str.Barajului, nr.29,
loc.Bicaz, județul Neamț. 6.Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și terme-

nele pentru sesizarea instanței: Judecătoria
Bicaz, strada Republicii, nr.21, Bicaz, 615100,
telefon: 0233/254.199, 0233/253.299, fax:
0233/253.299, e-mail: jud-bicaz@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație către instanțele abilitate, în vederea publicării: 26.04.2021.
l 1.Informaţii generale privind proprietarul,
în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail
ale persoanei de contact: Oraşul Bicaz, str.
Barajului, nr.4, județul Neamț, cod fiscal:
2614392, telefon: 0233/254.310, interior 107,
fax: 0233/254.530, e-mail: primariabicaz@
yahoo.com, e-mail persoană de contact: albertinanemteanu@primariabicaz.ro. 2.Informaţii
generale privind obiectul închirierii, în special
descrierea şi identificarea bunurilor care
urmează să fie închiriate: Teren, în suprafaţă
de 10mp, situat în intravilan Bicaz, str.Pieței,
pct. „Piața Agroalimentară”, oraş Bicaz, cu
destinația: „Magazie pentru lemne-construcție
provizorie”. Teren, în suprafaţă de 38mp,
situat în intravilan Bicaz, str.Pieței, pct. „Piața
Agroalimentară”, oraş Bicaz, cu destinația:
„Chioşc-construcție provizorie”. Teren, în
suprafaţă de 172mp, situat în intravilan Bicaz,
str.Piatra Corbului, pct. „Lângă Bl.15”, oraş
Bicaz, cu destinația: „Amenajare gradină”.

Bunurile care urmează sa fie închiriate,
conform H.C.L. nr.112 din 30.07.2020, H.C.L.
nr.148 din 30.09.2020, H.C.L. nr.20 din
25.02.2021 și O.U.G.57/2019, aparțin domeniului public (terenurile, în suprafață de 10mp
și 38mp) și privat (terenul, în suprafață de
172mp) al Orașului Bicaz. 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: prin solicitare scrisă, de la sediul
Primăriei Oraşul Bicaz. 3.2.Denumirea şi
adresa serviciului/compartimentului din
cadrul proprietarului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Administrarea Domeniului Public şi Privat, strada Barajului, nr.4,
județul Neamț. 3.3.Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este
cazul: prețul documentației de atribuire este de
30 lei/exemplar, ce se achită la casierie, sau în
contul RO66TREZ4945006 XXX000058.
3.4.Data limită pentru solicitarea clarificărilor:
12.05.2021, ora 16.00. 4.Informaţii privind
ofertele: conform caietului de sarcini. 4.1. Data
limită de depunere a ofertelor: 19.05.2021, ora
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei Orașului Bicaz,

strada Barajului, nr.4, județul Neamț.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar -original și
copie. 5.Data și locul la care se va desfășură
sedința publică de deschidere a ofertelor:
19.05.2021, ora 13.00, Sala de şedințe a Casei
de Cultură Bicaz, str.Barajului, nr.29, loc.
Bicaz, județul Neamț. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail ale instanţei competente în soluţionarea
litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Judecătoria Bicaz, strada Republicii,
nr.21, Bicaz, 615100, telefon: 0233/254.199,
0233/253.299, fax: 0233/253.299, e-mail:
jud-bicaz@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 26.04.2021.

PIERDERI
l Pierdut legitimație de avocat emisă de
Baroul București pe numele Vedel I. Cristina
Gabriela. O declar nulă.
l Pierdut certificat de înregistrare fiscală seria
B nr. 1571051/26.10.2017, aparţinând SC
Webmaker Products SRL Slobozia, CUI:
RO35644306. Se declară nul.
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despre slăbiciunile, visurile şi dezamăgirile lui Iisus
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