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OFERTE SERVICIU
l Corner Coffe Shop SRL din Arad 
angajează 5 lucrători bucătărie 
(spălători vase mari), cod COR 
751201. Condiții minime: studii 
primare (8 clase), cunoștințe limba 
engleză. CV-urile se depun pe e-mail 
la adresa: expertoffice8@gmail.com. 
Vor fi luate în considerare CV-urile 
primite până la data de 28.10.2020. 
Selecția candidaților va avea loc în 
data de 29.10.2020 și constă în 
concurs de CV-uri. Informații la 
telefon: 0740.530.807.

l Grădinița cu Program Prelungit 
Step By Step nr. 12 cu sediul în Alba 
Iulia, str.Ștefan cel Mare, nr.11, 
județul Alba, organizează concurs 
pentru ocuparea funcției contrac-
tuale vacante pe perioadă nedetermi-
nată cu normă întreagă de îngrijitor 
grupă învățământ preșcolar, în baza 
HG 286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 18 noiembrie 2020, ora 09:00; 
-Proba practică în data de 20 noiem-
brie 2020, ora 09:00. Pentru partici-
parea la concurs candidații trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții: 
-Studii: medii; Vechime: minim 1 an 
într-un post similar; -Abilități de 
comunicare și relaționare. Candidații 
vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunțului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Grădiniței, 
între orele 09:00-13:00. Relații supli-
mentare se pot obține la Secretariatul 
Grădiniței, persoană de contact Ota 
Silvia, telefon numărul 0258/830.879, 
în intervalul orar 09.00-13.00, 
E-mail: gpp12.alba@isjalba.ro.

l Spitalul Municipal Câmpulung 
Moldovenesc, jud.Suceava, organi-
zează concurs pentru ocuparea unui 
post contractual vacant, conform 
H.G. nr.286/2011, de infirmieră la 
Compartimentul Primiri Urgen-
țe-CPU al Spitalului Municipal 
Câmpulung Moldovenesc. Condiţii 
specifice: -studii: școală generală; -nu 
se solicită vechime în muncă. 
Calendar concurs: -18.11.2020, ora 
12:00 -proba scrisă; -20.11.2020, ora 
12:00 -proba practică. Dosarele 
pentru înscrierea la concurs se vor 
depune la Biroul R.U.N.O.S. și 
Contencios al Spitalului Municipal 
Câmpulung Moldovenesc în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data publi-
cării anunțului și vor cuprinde urma-
toarele acte: -cerere de înscriere la 
concurs; -copie după certificatul de 
naștere, căsătorie, naștere a copiilor, 
buletin, diplomă de studii; -copia 
carnetului de muncă, sau, după caz, 
o adeverinţă care să ateste fișa medi-
cală -fișa de aptitudini medicina 
muncii; -Curiculum Vitae; -recoman-
dare de la ultimul loc de muncă, 

acolo unde este cazul; -cazier judi-
ciar; -certificat de integritate 
comportamentală, conform legii 
nr.118/2019. Taxa concurs -200Lei. 
Relaţii  suplimentare referitoare la 
tematică și bibliografie se pot obține 
de la sediul unităţii sau la telefon: 
0230/312.023, între orele 07.30-16.00. 
Persoană de contact: Mera Nicoleta.

l Școala Gimnazială Calopăr, cu 
sediul în comuna Calopăr, str.Princi-
pală, nr.182, judeţul Dolj, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de: 
îngrijitor, 0,25 normă, conform H.G. 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 18.11.2020, ora 09.00; -Proba 
practică în data de 18.11.2020, ora 
13:00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: minim 
8 clase; -vechime: 3 ani; -domiciliul 
în comuna Calopăr, sat Panaghia. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul 
Școlii Gimnaziale Calopăr. Relaţii 
suplimentare la sediul: Școlii Gimna-
ziale Calopăr, persoană de contact: 
Toma Claudiu, telefon 0740.039.876, 
E-mail: scoalacalopar@yahoo.com.

l Gradinița Căsuța Copilăriei cu 
sediul în localitatea Buftea, str.Aleea 
Școlii, nr.4, judeţul Ilfov, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: Adminis-
trator Financiar, nr.posturi: 1, 
conform H.G. nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Termen depunere dosare 10 Noiem-
brie 2020, până la ora 12:00; -Proba 
scrisă în data de 18 Noiembrie 2020, 
ora 13:00; -Proba practică în data de 
19 Noiembrie 2020, ora 14:00; -Proba 
interviu în data de 19 Noiembrie 
2020, ora 15:00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii: superioare economice finali-
zate; -experiență în contabilitatea 
bugetară; -vechime (obligatoriu): 
minim 2 ani. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la 
sediul din Str Aleea Scolii, nr 4, 
Buftea, Ilfov. Relaţii suplimentare la 
sediul: Gradiniței din Str. Aleea 
Școlii, nr.4, Buftea, Ilfov, persoană de 
contact: Dragomir Irina, telefon 
0766.354.591, E-mail: gradinita_
casuta_copilariei@yahoo.com.

l Direcția de Gospodărie Comu-
nală, cu sediul în localitatea Beclean, 
strada 1 Decembrie 1918, nr.5, 
judeţul Bistrița-Năsăud, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 

contractuale vacante de inspector de 
specialitate II S pe perioadă nedeter-
m i n a t ă  - 1  p o s t ,  c o n f o r m 
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 18.11.2020, ora 9:00; -Proba 
interviu în data de 19.11.2020, ora 
9:00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii superi-
oare absolvite cu diplomă de licență 
în științe economice, specializare 
contabilitate și informatică de 
gestiune; -cunoștințe operare/progra-
mare pe calculator -nivel avansat; 
-vechime în muncă -peste 7 ani; 
-capacitate deplină de exercițiu; 
-abilități de comunicare și muncă în 
echipă, capacitate de analiză și 
sinteză, gândire logică, seriozitate, 
adaptabilitate. 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 Direcției de 
Gospodărie Comunală Beclean. 
Relaţii suplimentare la sediul: Direc-
ției de Gospodărie Comunală 
Beclean, persoană de contact: 
B u t e a n u  M i r e l a ,  t e l e f o n 
0263/343.685, fax 0263/343.685, 
e-mail: dgcbeclean@outlook.com.

l Liceul Tehnologic „Alexe Marin”, 
cu sediul în Slatina, str. Cireașov, nr. 
10, judeţul Olt, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante, pe perioadă determi-
nată de: tutore firmă de exercițiu -8 
p o s t u r i ,  c o n f o r m 
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 18.11.2020, ora 12:00; -Proba 
interviu în data de 20.11.2020, ora 
10:00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: superi-
oare; -vechime în proiecte europene 
cu finanțare nerambursabilă: minim 
3 ani; -minim 1 an experiență în 
firme de exercițiu. 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 Liceului 

Tehnologic „Alexe Marin”, cu sediul 
în Slatina, str. Cireașov, nr. 10. Relaţii 
suplimentare la sediul: Liceului 
Tehnologic „Alexe Marin”, cu sediul 
în Slatina, str. Cireașov, nr. 10, 
persoană de contact: Croitoru 
Marian, telefon 0741.124.763, fax 
0249/436.210, e-mail: cro_mar@
yahoo.com

l Școala Gimnazială „Manolache 
Costache Epureanu” Bârlad, cu 
sediul în Bârlad, strada Aleea Parc, 
nr.1, judeţul Vaslui, organizează 
concurs pentru ocuparea pe durată 
nedeterminată a 2 (două) funcţii 
contractuale vacante de îngrijitor, 
conform H.G.nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba pract ică  în  data  de 
18.11.2020, ora 9:00; -Susținerea 
interviului în data de 23.11.2020, ora 
9:00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -nivelul studi-
ilor -liceale cu bacalaureat; -fără 
condiții vechime. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunțului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Școlii 
Gimnaziale „Manolache Costache 
Epureanu” Bârlad. Relaţii suplimen-
tare la sediul școli i ,  telefon 
0235/413.001.

l Spitalul de Pneumoftiziologie 
Leordeni, cu sediul în localitatea 
Leordeni, str.Coloniei, nr.106, județul 
Argeș, organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post contrac-
tual vacant: -1 post: Muncitor cali-
ficat IV, specialitatea: electromecanic 
în cadrul compartimentului adminis-
t r a t i v ;  c o n f o r m 
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura la sediul unității, astfel: 
1.Proba scrisă 18.11.2020, ora 11:00; 
2.Interviu 23.11.2020, ora 11:00. 
Pentru participarea la concurs candi-
dații trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiții: 1.Muncitor calificat 
IV, specialitatea: electromecanic. 
Criterii la angajare: -studii: școală 
generală; -certificat de calificare 
profesională în specialitatea: electro-

mecanic; Vechime minimă în muncă: 
-nu este cazul. Candidații vor 
depune dosarele de participare la 
concurs până la data de: 10.11.2020, 
ora 14:00, la sediul Spitalului de 
Pneumoftiziologie Leordeni. Relaţii 
suplimentare la sediul: Spitalului de 
Pneumoftiziologie Leordeni , 
persoana de contact: Costache 
Cecilia, telefon 0248/653.695, fax 
0248/653.690. E-mail: runos@
spitalleordeni.ro

CITAȚII
l Se citează pârâtul Paica Achim 
(unul și același cu Peica Achim), cu 
ultimul domiciliu cunoscut în loc. 
Tirnova, nr.244, jud. Caraș-Severin 
la Judecătoria Reșiţa în dosar nr. 
665/290/2020 la termenul din 
10.11.2020 pentru declararaea jude-
cătoreasca a morţii.

l Izilein Gabriel Ehimen este citat la 
Judecătoria Craiova în dosarul 
nr.28680/215/2019, având ca obiect 
divorț cu Izilein Alina, în data de 
17.11.2020, ora 10:00, complet CMF 
2.

l Grumezescu Violeta cheamă în 
judecată pe Grumezescu Adrian 
Robert în dosarul 4978/196/2019 al 
Judecătoriei Brăila, având ca obiect, 
desfacerea căsătoriei, cu termen de 
judecată pe data de 18.11.2020.

l Numitul Dumitrascu Cristian cu 
ultimul domiciliu cunoscut in sat 
Paun , str. Vasluet nr. 13, com.
Barnova, jud. Iasi , este chemat la 
Judecatoria Iasi-Sectia Civila cu 
sediul in str. Anastasie Panu nr. 
25,Iasi, jud. Iasi , in data de 18.11. 
2020, orele 13:00 , completul de jude-
cata C 11, in calitate de parat , in 
dosar nr.8093/245/2019, dosar avand 
ca obiect “divort cu minor, exerci-
tarea autoritatii parintesti,stabilire 
domiciliu minor ,pensie de intreti-
nere”, reclamanta fiind Dumitrascu 
Mihaela.

l Dl. Popescu Marian, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în comuna 
Topana, sat Topana nr. 97, jud. Olt, 
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este chemat la Judecătoria Piteşti, în 
proces cu Dragomir Amelia-Maria, 
reprezentant legal al minorei 
Popescu Antonia-Nicoleta, pentru 
data de 11.11.2020, orele 11:20, sala 
2, Complet de judecată C3-3 MI, în 
dosarul nr. 16761/280/2019, având ca 
obiect stabilire domiciliu minoră + 
exercitarea autorităţii părinteşti + 
pensie de întreţinere în favoarea 
minorei.

l Prin prezenta somație se aduce la 
cunoştința celor interesați faptul că 
petenta Kanabe Ida cu domiciliul în 
mun.Sfântu Gheorghe, str.Bolyai 
Janos, nr.12, bl.4, sc.C, etj.1, ap.4, 
jud.Covasna, solicită dobândirea 
prin uzucapiune conform prevede-
rilor art.28,alin.1 din Decretul-Lege 
nr.115/1938, a dreptului de proprie-
tate asupra imobilului înscris în 
CF.24117-Ilieni (CF.vechi.416 ) cu 
nr.top.260/1 grădină de 320mp, 
proprietatea tabulară a defuncților: 
Bako Ioan decedat la 23.05.1963 şi 
Kadar Vilma decedată la 29.05.1988 
şi asupra imobilului înscris în 
CF.24112-Ilieni (CF.vechi.476) cu 
nr.top.257 curte în suprafață de 
548mp. Toți cei interesați pot face 
opoziție în termen de o lună de la 
afişare la Judecătoria Sfântu 
Gheorghe, str.Kriza Janos, nr.2, jud.
Covasna.

l Prin prezenta somație se aduce la 
cunoştința celor interesați faptul că 
petenții Oiță Eugen şi Oiță Iulia, 
domiciliați în mun.Braşov, str.
Brazilor nr.66D, bl.7, etj.2, ap.13, 
solicită dobândirea prin uzucapiune 
conform prevederilor art.28,alin.1 
din Decretul-Lege nr.115/1938, a 
dreptului de proprietate asupra cotei 
de 3/12 parte din terenul înscris în 
CF.nr.24011 Boroşneul Mare cu nr.
top.132/1 şi 132/2 teren, curte de 
252mp, şi arabil de 360mp, asupra 
terenului înscris în CF.nr.25167 
Boroşneul Mare cu nr.top.131/1 
curte de 238mp, şi asupra terenului 
înscris în CF.nr.25168 Boroşneul 
Mare cu nr.top.131/2 curte de 
238mp, prin joncțiune cu pârâții 
Bartos Maria-Magdolna, Olah 
Erzsebet-Piroska şi Radulz Sandor. 
Toți cei interesați pot face opoziție în 
termen de o lună de la afişare la 
Judecătoria Sfântu Gheorghe, str.
Kriza Janos, nr.2, jud.Covasna.

l Tribunalul Caraş-Severin, dosar 
nr.1465/115/2020. Notifică intrarea 
în procedura generală de insolvență 
a debitoarei Rtm Optim Production 
SRL, cu sediul în Reşiţa, str.Teilor, 
nr.34, ap.6, jud.Caraş-Severin, înre-
gistrată la ORC sub nr.J11/413/2016, 
având CUI:RO36341971, în baza 
sentinței civile nr. 168/JS/15.10.2020. 
Termenul limită pentru depunerea 
cererii de admitere a creanţelor este 

fixat pentru data de 02.12.2020. 
Termenul pentru verificarea crean-
ţelor, întocmirea şi publicarea în BPI 
a tabelului preliminar al creanţelor 
este 23.12.2020. Termen pentru defi-
nitivarea tabelului de creațe este 
18.01.2021. Se notifică faptul că 
prima Adunare a creditorilor va 
avea loc în Baia Mare, str.Nicolae 
Iorga, nr.1/44, jud.Maramureş, data 
29.12.2020, ora 10:00.

l Judecătoria Făgăraş. Județul 
Braşov. Dosar nr.3236/226/2019. 
Pârâții Cornea Elisabeta căs.cu 
Cornea Neculae sunt citați pentru 
termenul din 9 decembrie 2020, în 
proces de uzucapiune de reclamanta 
Stoica Maria, domiciliată în Veneția 
de Jos, nr. 184, com.Părău, jud.
Braşov.

l Judecătoria Rupea . Judeţul 
Braşov . Dosar nr. 1070/293/2020 . 
Pârâții Popa Ilona căs.Costea, Popa 
Achim, Popa Ileana, Sechel losif 
văduv sunt citați pentru termenul 
din 24 noiembrie 2020 în proces de 
uzucapiune de reclamanta Mon 
Rozalia.

DIVERSE
l Unitatea Administrativ-Terito-
rială Berca, din județul Buzău, 
anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru Berca 
începând cu data de 28.10.2020, pe o 
perioadă de 60 de zile, la sediul 
Primăriei Berca conform: „Legii 
cadastrului şi publicității imobiliare 
nr.7/1996 republicată, cu modifică-
rile şi completările ulterioare”. Cere-
rile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul 
Primăriei Comunei Berca şi pe 
site-ul Agenției Naționale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară: 
http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?-
dir=Buzau

l Unitatea administrativ-teritorială 
Celaru, din judeţul Dolj, anunţă 
publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoarele cadas-
trale nr.46, 51, începând cu data de 
02.11.2020, pe o perioadă de 60 de 
zile, la sediul Primăriei Celaru, 
conform art.14 alin.(1) şi (2) din 
Legea cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulteri-
oare. Cererile de rectificare ale docu-
mentelor tehnice vor putea fi depuse 
la sediul primăriei şi pe site-ul Agen-
ţiei Naţionale de Cadastru şi Publici-
tate Imobil iară.  Cererile de 
rectificare depuse prin orice alte 
mijloace decât cele menționate mai 
sus nu vor fi luate în considerare.

l Anunț public privind depunerea 
solicitării de emitere a acordului de 

mediu Cantarprod SRL. Cantar-
prod SRL prin Macovei Ionel 
Romeo, cu sediul în mun.Constanța, 
str.Dâmboviței, nr.12, jud.Constanța, 
anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul: 
Construire unitate de producție, 
propus a fi amplasat în Com.Poarta 
Albă, sat Nazarcea, str.Calea Ovidiu, 
nr.56, jud.Constanța. Informațiile 
privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Constanța: 
municipiul Constanța, str. Unirii, nr. 
23, şi la adresa titularului, Cantar-
prod SRL prin Macovei Ionel 
Romeo, cu sediul în mun.Constanța, 
str.Dâmboviței, nr.12, jud.Constanța, 
în zilele de luni-vineri, între orele 
09:00-13:00. Observațiile publicului 
se primesc zilnic la sediul autorității 
componente pentru protecția 
mediului Constanța.

l Această informare este efectuată 
de către Lidl Romania SCS, cu 
sediul social in comuna Chiajna, 
strada  Industriilor nr.19, Etaj 1, 
camera E05, județul Ilfov, tel- 
0756.039.802 ce intenționează să 
solicite de la SGA Prahova, aviz de 
gospodărire a apelor pentru 
„Executie Foraj De Explorare-Ex-
ploatare Pentru Irigarea Spatiilor 
Verzi Apartinand Supermarketului 
Lidl Din Orasul Valenii De Munte, 
Judeţul Prahova”. Aceasta investie 
este nouă. Ca rezultat al acestei 
lucrări - nu rezulta ape uzate. 
Aceasta solicitare de aviz este 
conforma cu prevederile Legii apelor 
nr. 107/1996, cu modificările şi 
completările ulterioare. Persoanele 
ce doresc să obțină informații supli-
mentare sau intenționează sa trans-
mită sugestii şi recomandări se pot 
adresa solicitantului la adresa mai 
sus menționată, după data de 
28.10.2020.

l S.C. Fepra Collection SRL (titu-
larul proiectului) anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării 
de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul Centru de colectare 
inteligent al deşeurilor de ambalaje, 
deee-uri şi Dba-uri (CEST) (denu-
mirea proiectului), propus a fi 
amplasat în Șoseaua Vergului, Nr.18, 
Sector 2, Bucureşti (în incinta 
parcării Cora Pantelimon) (adresa 
amplasamentului). Informațiile 
privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului din Bucureşti, 
Aleea Lacul Morii, Nr. 1, Sector 6, 
Bucureşti şi la sediul S.C. Fepra 
Collection SRL din Str.Londra, 
nr.18, parter, ap.6, Sector 1, Bucu-
reşti (denumirea titularului şi 
adresa), în zilele de luni-vineri, între 
orele 09:00-12:00. Observațiile publi-

cului se primesc zilnic la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului 
Bucureşti.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare a Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor societăţii 
INTEROIL Agritrading S.A.: Consi-
liul de Administraţie al societăţii 
INTEROIL Agritrading S.A. („Soci-
etatea”), o societate pe acţiuni cu 
sediul în Bucureşti, Strada Barbu 
Văcărescu, nr.201, et.13, biroul nr.6, 
sector 2, înregistrată la Oficiul Regis-
trului Comerţului de pe lângă Tribu-
n a l u l  B u c u r e ş t i  s u b  n r. 
J40/4464/2019, având cod unic de 
înregistrare 54523 şi Identificator 
Unic la Nivel European (EUID): 
ROONRC.J40/4464/2019, în temeiul 
dispoziţiilor statutare şi prevederilor 
articolului 117 din Legea Societăţilor 
nr. 31/1990, republicată şi modifi-
cată, prin prezenta, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor societăţii INTEROIL 
Agritrading S.A. pentru data de 
03.12.2020, ora 9:00 a.m., la sediul 
Societăţii, la adresa indicată mai sus, 
cu următoarea Ordine de Zi: 1) 
Prelungirea, pentru o noua perioadă 
de 4 ani, a mandatului administrato-
rului Shaleva Daswani Vesselina. 2) 
Diverse. 3) Emiterea de autorizări şi 
împuterniciri pentru parcurgerea  
procedurilor şi formalităţilor legale 
necesare ducerii la îndeplinire a 
hotărârilor adoptate, incluzând, dar 
fără a se limita la acestea, transmi-
terea puterilor de a semna, de a 
depune şi ridica documente în 
numele societăţii INTEROIL Agri-
trading S.A. La Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor sunt îndrep-
tăţiţi să participe şi să voteze toţi 
acţionarii înregistraţi în registrul 
acţionarilor la sfârşitul zilei de 
12.11.2020, stabilită ca dată de refe-
rinţă. Registrul acţionarilor este 
ţinut la societate. Acţionarii pot fi 
reprezentaţi în cadrul şedinţei 
adunării generale a acţionarilor pe 
bază de procură specială care va fi 
depusă în original la Societate cu 48 
ore înainte de adunarea generală a 
acţionarilor. Lista cuprinzând infor-
maţii cu privire la numele, locali-
tatea de domiciliu şi calificarea 
profesională a persoanelor propuse 
pentru funcţia de administrator se 
află la dispoziţia acţionarilor, la 
secretariatul Societăţii, putând fi 
consultată şi completată de aceştia. 
Informaţii şi documente privind 
punctele aflate pe ordinea de zi a 
Adunării Generale Ordinare a Acţi-
onarilor pot fi obţinute de către acţi-
onari de la secretariatul Societăţii 
începând cu data convocării 
adunării generale a acţionarilor. 
Pentru ipoteza neîntrunirii cerinţelor 
de cvorum în data de 03.12.2020, la 

ora şi locul stabilite, Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
este reconvocată pentru data de 
04.12.2020, în acelaşi loc şi la aceeaşi 
oră. Preşedintele Consiliului de 
Administraţie, Shaleva Daswani 
Vesselina.

l Convocator. Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor Societății 
Teraplast S.A. 27.11.2020. În 
conformitate cu prevederile art.111 
şi art.117 din Legea 31/1990 privind 
societățile, cu modificările la zi, ale 
prevederilor Actului Constitutiv, 
Legii nr.24/2017 privind emitenţii 
de instrumente financiare şi opera-
ţiuni de piaţă şi ale Regulamentului 
ASF nr.5/2018 privind emitentii de 
instrumente financiare şi operaţiuni 
de piaţă, Consiliul de Administratie 
al Teraplast SA („Societatea”), cu 
sediul în Săraţel, comuna Șieu-Mă-
gheruş, DN 15A, km 45+500, 
judetul Bistrița-Năsăud, cod postal 
427301, înregistrata la Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Bistrița-Năsăud sub 
nr.J06/735/1992, având CUI 
3094980, prin decizia din data de 
23.10.2020, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor 
(AGOA) pentru data de 27.11.2020, 
care îşi va desfăşura lucrările la 
sediul societății situat în Săraţel, 
comuna Șieu-Măgheruş, DN 15A, 
km 45+500, județul Bistrița-Nă-
săud, cod poştal 427301, începând 
cu ora 10.00 (ora României). La 
această Adunare Generală a Acțio-
narilor sunt îndreptățiți să participe 
şi să voteze toți acționarii înregis-
trați în Registrul Acționarilor la 
sfârşitul zilei de 16.11.2020, stabilită 
ca dată de referință. Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor 
va avea următoarea: Ordine de zi: 
1.Aprobarea situațiilor financiare 
individuale interimare ale Teraplast 
SA, pentru perioadă de nouă luni 
încheiată la data de 30.09.2020 
(respect iv  pentru per ioada 
01.01.2020-30.09.2020), pe baza 
raportului Consiliului de Adminis-
trație al Societății şi a raportului 
auditorului financiar. 2.Aprobarea 
repartizării profitului net aferent 
situațiilor financiare individuale 
interimare ale Teraplast SA pentru 
perioadă de nouă luni încheiată la 
data de 30.09.2020, şi aprobarea 
distribuirii de dividende în valoare 
totală de 45.323.187,31Lei, divi-
dendul brut/acțiune propus fiind de 
0,0260Lei*. *La calcularea valorii 
dividendului brut/acțiune s-a avut 
în vedere numărul de acțiuni emise 
de societate, din care s-a scăzut un 
număr de 966 acțiuni care au intrat 
în contul Societății (în urma apli-
cării algoritmului şi rotunjirii rezul-
tatelor la întregul inferior ca 
urmare a procesării majorării capi-
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talului social, realizată în temeiul 
Hotărârii A.G.E.A. nr.1/29.04.2020) 
și pe care Societatea le deține la 
data prezentei, tinând cont de 
faptul că acțiunile proprii nu dau 
drept la dividende sau alte drepturi. 
3.Stabilirea datei de înregistrare 
care servește la identificarea acțio-
narilor asupra cărora se vor 
răsfrânge efectele hotărârilor adop-
tate de Adunarea Generală Ordi-
nară a Acționarilor, conform art.86 
alin.(1) din Legea nr.24/2017. Data 
propusă de Consiliul de Adminis-
trație este 16 decembrie 2020. 4.
Aprobarea datei de 15 decembrie 
2020 ca „ex date”, respectiv dată 
anterioară datei de înregistrare la 
care instrumentele financiare obiect 
al hotărârilor organelor societare se 
tranzacționează fără drepturile 
care derivă din hotărâre, în confor-
mitate cu art.2 alin.2 lit.l) din Regu-
lamentul nr.5/2018. 5.Aprobarea 
datei de 24 decembrie 2020 ca data 
plății, astfel cum este definită de 
art.86 alin.2 din Legea nr.24/2017, 
art.2 alin.2 lit.h) și art.178 din 
Regulamentul nr.5/2018. 6.Manda-
tarea Consiliului de Administrație 
pentru ducerea la îndeplinire a 
hotărârilor adoptate de Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor. 
7.Mandatarea președintelui Consi-
liului de Administrație, domnul 
Dorel Goia, să semneze, în numele 
și pe seama tuturor acționarilor 
prezenți  la adunare, hotărârea 
AGOA. 8.Mandatarea consilierului 
juridic al Societății, doamna Kinga 
Vaida, să îndeplinească toate 
formalitățile privind înregistrarea 
hotărârii AGOA la Oficiul Regis-
trului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Bistrița-Năsăud și publi-
carea acesteia în Monitorul Oficial 
al României, Partea a IV-a. Având 
în vedere ultimele recomandări ale 
autorităților publice române în 
legătură cu prevenirea/limitarea 
răspândirii Covid-19, Teraplast 
recomandă acționarilor săi ca în 
măsura posibilului: -să acceseze 
materialele informative pentru 
AGOA, în format electronic, dispo-
nibile pe website-ul Societății, mai 
degrabă decât în format fizic la 
Registratură; -să voteze prin cores-
pondență, prin utilizarea Formula-
relor de Buletin de Vot prin 
corespondență; -să utilizeze, ca 
mijloace de comunicare, e-mailul 
cu semnătură electronică extinsă 
încorporată, mai degrabă decât 
transmiterea prin poștă sau prin 
curier la Registratură atunci când 
trimit: (i)propuneri cu privire la 
adăugarea de noi puncte pe ordinea 
de zi a AGOA, (ii)proiecte de hotă-
râre, (iii)întrebări scrise înainte de 
AGOA; (iv)procurile pentru repre-
zentarea în AGOA sau (v)Buleti-
nele de Vot pentru votul prin 

corespondență. (1)Unul sau mai 
mulți acționari reprezentând, indi-
vidual sau împreună, cel puțin 5% 
din capitalul social, au dreptul (i)de 
a introduce puncte pe ordinea de zi 
a Adunării Generale a Acționarilor, 
cu condiția ca fiecare punct să fie 
însoțit de o justificare sau de un 
proiect de hotărâre propus spre 
adoptare de Adunarea Generală a 
Acționarilor; (ii)de a prezenta 
proiecte de hotărâre pentru punc-
tele incluse sau propuse a fi incluse 
pe ordinea de zi a Adunării Gene-
rale. (2)Drepturile prevazute la 
alin.(1) pot fi exercitate numai în 
scris, iar documentele vor fi depuse 
în plic închis la sediul societății, 
respectiv transmise prin orice 
formă de poștă sau curierat rapid 
cu confirmare de primire, mențio-
nând pe plic în clar și cu majuscule 
„Pentru Adunarea Generală Ordi-
nară a Acționarilor din data de 
27.11.2020” sau transmise prin 
mijloace de curierat sau prin 
mijloace electronice, cu semnatură 
electronică extinsă încorporată 
conform Legii nr.455/2001 privind 
semnatura electronică, la adresa de 
e-mail secretariatCA@teraplast.ro, 
menționând la subiect: „Pentru 
Adunarea Generală Ordinară a 
A c ț i o n a r i l o r  d i n  d a t a  d e 
27.11.2020”. (3)Acționarii își pot 
exercita drepturile prevăzute la 
alin.(1) lit.(i) și (ii) în termen de cel 
mult 15 zile calendaristice de la 
data publicării prezentei convocări, 
respectiv până cel târziu în data de 
11.11.2020 inclusiv. Fiecare acți-
onar are dreptul să adreseze între-
bări privind punctele de pe ordinea 
de zi a Adunării Generale a Acțio-
narilor, iar societatea va răspunde 
la întrebările adresate de acționari 
în cadrul respectivei Adunări. 
Întrebările vor fi depuse în plic 
închis la sediul societății, respectiv 
transmise prin orice formă de poștă 
sau curierat rapid cu confirmare de 
primire, menționând pe plic în clar 
și cu majuscule „Pentru Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor 
din data de 27.11.2020” sau trans-
mise prin mijloace electronice, cu 
semnătură electronică extinsă 
încorporată  conform Legi i 
nr.455/2001 privind semnatură 
electronică, la adresa de e-mail 
secretariatCA@teraplast.ro, menți-
onând la  subiect :  „Pentru 
Adunarea Generală Ordinară a 
A c ț i o n a r i l o r  d i n  d a t a  d e 
27.11.2020”, până la data de 
26.11.2020 inclusiv. Acționarii pot 
participa personal sau pot fi repre-
zentați în cadrul ședințelor Adună-
rilor Generale ale Acționarilor, fie 
de reprezentanții lor legali, fie de 
alți reprezentanți cărora li s-a 
acordat o procură specială sau o 
procură generală, în condițiile 

art.92 alin (10) din Legea nr.24/2017 
privind emitenţii de instrumente 
financiare și operaţiuni de piaţă. 
Accesul acționarilor este permis 
prin simpla probă a identității aces-
tora, făcută în cazul acționarilor 
persoane fizice cu actul de identi-
tate al acestora sau, în cazul persoa-
nelor juridice, al reprezentantului 
legal. Acționarii pot acorda o 
procură (împuternicire) generală 
valabilă pentru o perioadă care nu 
va depăși trei ani, permițând repre-
zentantului desemnat să voteze în 
toate aspectele aflate în dezbaterea 
adunărilor generale ale acționarilor 
Societății, cu condiția ca procura 
(împuternicirea) să fie acordată de 
către acționar, în calitate de client, 
unui intermediar definit conform 
art.2 alin.(1) pct 20 din Legea 
nr.24/2017 privind emitenţii de 
instrumente financiare și operaţiuni 
de piaţă sau unui avocat. Acționarii 
nu pot fi reprezentați în adunarea 
generală a acționarilor pe baza unei 
procuri (împuterniciri) generale, de 
către o persoană căre se află într-o 
situație de conflict de interese, în 
conformitate cu prevederile art.92 
alin (15) din Legea nr.24/2017 
privind emitenţii de instrumente 
financiare și operaţiuni de piaţă. 
Procurile (împuternicirile) generale 
se depun la Registratura Societății 
sau trimise prin orice formă de 
poștă sau curierat cu confirmare de 
primire, astfel încât să fie înregis-
trate la Registratura societății cu cel 
puțin 48 de ore înainte de adunarea 
generală, respectiv până la data de 
25.11.2020, ora 10.00 (ora Româ-
niei), în copie, cuprinzând menți-
unea conformității cu originalul sub 
semnătura reprezentantului. Procu-
rile pot fi transmise, în același 
termen, și prin e-mail cu semnătură 
electronică extinsă încorporată 
conform Legii nr.455/2001 privind 
semnătura electronică, la adresa 
secretariatCA@teraplast.ro, menți-
onând la  subiect :  „Pentru 
Adunarea Generală Ordinară a 
A c ț i o n a r i l o r  d i n  d a t a  d e 
27.11.2020”. Calitatea de acționar, 
precum și, în cazul acționarilor 
persoane juridice sau al entităților 
fără personalitate juridică, calitatea 
de reprezentant legal se constată în 
baza listei acționarilor de la data de 
referință/de înregistrare, primită de 
emitent de la depozitarul central, 
sau, dupa caz, pentru date diferite 
de data de referinţă/de înregistrare, 
pe baza următoarelor documente 
prezentate emitentului de către 
acționar: a) extrasul de cont din 
care rezultă calitatea de acționar și 
numărul de acțiuni deținute; b)
documente care atestă înscrierea 
informației privind reprezentantul 
legal la depozitarul central/respec-
tivii participanți. Cu toate acestea, 

dacă acționarul nu a informat la 
timp Depozitarul Central în legă-
tură cu reprezentantul său legal sau 
nu este menționată această infor-
mație în lista acționarilor de la data 
de referință primită de societate de 
la Depozitarul Central, atunci 
dovada calității de reprezentant se 
va face cu certificatul constatator, 
în original sau copie conformă cu 
originalul, eliberat de Registrul 
Comerțului sau orice alt document, 
în original sau în copie conformă cu 
originalul, emis de către o autori-
tate competentă din statul în care 
acționarul este înmatriculat legal, 
în scopul dovedirii existenței 
persoanei juridice și a numelui/
calității de reprezentant legal, cu o 
vechime de cel mult 1 lună raportat 
la data publicării convocatorului 
adunării generale. Documentele 
care atestă calitatea de reprezen-
tant legal întocmite într-o limbă 
străină, alta decât limba engleză, 
vor fi însoţite de o traducere reali-
zată de un traducător autorizat în 
limba română sau în limba engleza. 
Cerințele de identificare de mai sus 
se aplică în mod corespunzător și 
pentru dovedirea calității de repre-
zentant legal al acționarului care 
propune introducerea unor noi 
puncte pe ordinea de zi a adună-
rilor generale ale acționarilor sau 
care adresează întrebari emiten-
tului privind puncte de pe ordinea 
de zi a adunărilor generale ale acți-
onarilor. Conform art.200, alin.(4) 
din Regulamentul ASF nr.5/2018 
privind emitenții de instrumente 
financiare și operaţiuni de piaţă, un 
acționar poate desemna o singură 
persoană să îl reprezinte la o 
anumită adunare generală. Cu 
toate acestea, daca un acționar 
deține acțiuni ale unei societăți 
comerciale în mai multe conturi de 
valori mobiliare, această restricție 
nu îl va împiedica să desemneze un 
reprezentant separat pentru acțiu-
nile deținute în fiecare cont de 
valori mobiliare cu privire la o 
anumită adunare generală. Această 
prevedere nu aduce atingere dispo-
ziţiilor alin.(6) al art.200 din Regu-
lamentul ASF nr.5/2018. Conform 
art.200, alin.(5) din Regulamentul 
ASF nr.5/2018 un acționar poate 
desemna prin împuternicire unul 
sau mai mulți reprezentanți 
supleanți care să îi asigure repre-
zentarea în adunarea generală în 
cazul în care reprezentantul 
desemnat conform alin.(4) este în 
imposibilitate de a-ți îndeplini 
mandatul. În cazul în care prin 
împuternicire sunt desemnați mai 
mulţi reprezentanți supleanți, se va 
stabili și ordinea în care aceștia își 
vor exercita mandatul. Acționarii 
pot să voteze punctele înscrise pe 
ordinea de zi și prin corespondență, 

formularul de vot, completat și 
semnat corespunzător, va fi trimis 
în plic închis la sediul societății, și 
trebuie să ajungă la sediul societății 
până cel mai tărziu în data de 
25.11.2020, ora 10.00 (ora Româ-
niei), menționând pe plic în clar și 
cu majuscule „Pentru Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor 
din data de 27.11.2020”. Buletinele 
de vot pot fi transmise în același 
termen și prin e-mail cu semnatură 
electronică extinsă încorporată 
conform Legii nr.455/2001 privind 
semnătura electronică, la adresa 
secretariatCA@teraplast.ro, menți-
onând la  subiect :  „Pentru 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acț ionar i lo r  d in  data  DE 
27.11.2020”. Votul prin corespon-
dență poate fi exprimat de către un 
reprezentant numai în situaţia în 
care acesta a primit din partea acți-
onarului pe care îl reprezintă o 
împuternicire specială/generală 
care se depune la emitent în confor-
mitate cu art.92 alin.(14) din Legea 
nr.24/2017 privind emitenţii de 
instrumente financiare și operaţiuni 
de piaţă. Formularele de procuri 
speciale care vor fi utilizate pentru 
votul prin reprezentare, precum și 
formularele care vor fi utilizate 
pentru votul prin corespondență 
vor fi puse la dispoziția acționarilor, 
atât în limba română, cât și în 
limba engleză și vor fi disponibile la 
adresa sediului social al societății, 
în timpul zilelor lucrătoare, între 
orele 08.00-16.30 și pe pagina de 
web a societății: www.teraplast.ro, 
Categoria „Investitori”, Secțiunea 
„Guvernanța  Corporat ivă 
-Adunarea Generală a Acționa-
rilor”, începând cu data de 
27.10.2020. Procurile speciale și 
formularele de buletin de vot prin 
corespondență vor fi depuse în 
original, fie în limba română, fie în 
limba engleză, la sediul societății 
respectiv transmise prin orice 
formă de poștă sau curierat rapid 
cu confirmare de primire astfel 
încât să fie înregistrate la Registra-
tura societății cel târziu până la 
data de 25.11.2020, ora 10:00 (ora 
României), menționând pe plic în 
clar și cu majuscule „Pentru 
Adunarea Generală Ordinară a 
A c ț i o n a r i l o r  d i n  d a t a  d e 
27.11.2020” sau pot fi transmise, în 
același termen, si prin e-mail cu 
semnătură electronică extinsă 
încorporată  conform Legi i 
nr.455/2001 privind semnatura 
electronică, la adresa secretari-
atCA@teraplast.ro, menționând la 
subiect: „Pentru Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acționarilor din 
data de 27.11.2020”. Un exemplar 
se va înmâna reprezentantului, 
unul va rămâne la societate, iar cel 
de-al treilea exemplar va rămâne la 
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acționar. La completarea procurilor 
speciale și a buletinelor de vot prin 
corespondență, se va ține cont de 
posibilitatea completării ordinii de zi 
a A.G.O.A. cu noi puncte. În acest 
caz, procurile speciale actualizate și 
buletinele de vot actualizate, atât în 
limba română, cât și în limba 
engleză, pot fi obținute de la regis-
tratura societății și de pe pagina de 
web a societății: www.teraplast.ro, 
Categoria „Investitori”, Secțiunea 
„ G u v e r n a n ț ă  C o r p o r a t i v ă 
-Adunarea Generală a Acționa-
rilor”, începând cu data publicării 
ordinii de zi completate. În cazul în 
care ordinea de zi va fi completată 
iar acționarii nu trimit procurile 
speciale și/sau buletinele de vot prin 
corespondență actualizate, procurile 
speciale și buletinele de vot prin 
corespondență trimise anterior 
completării ordinii de zi vor fi luate 
în considerare doar pentru punctele 
din acestea care se regăsesc pe 
ordinea de zi inițială. Acționarii pot 
să-și desemneze reprezentantul și 
prin mijloace electronice, notificarea 
desemnării prin mijloace electronice 
putându-se face la adresa de e-mail 
secretariatCA@teraplast.ro, cu 
semnătură electronică extinsă încor-
porată conform Legii nr.455/2001 
privind semnatura electronică. 
Documentele și materialele informa-
tive, precum și proiectele de hotărâri 
vizând problemele înscrise pe 
ordinea de zi a Adunării Generale a 
Acționarilor vor fi disponibile acțio-
narilor, atât în limba română, cât și 
în limba engleză, la sediul societății, 
în timpul zilelor lucrătoare, între 
orele 08:00-16:30 și pe pagina de 
web a societății: www.teraplast.ro, 
Categoria „Investitori”, Secțiunea 
„ G u v e r n a n ț ă  C o r p o r a t i v ă 
-Adunarea Generală a Acționa-
rilor”,  începând cu data de 
27.10.2020. În situația neîndeplinirii 
condițiilor de validitate la prima 
convocare, următoarea Adunare 
Generală a Acționarilor este convo-
cată pentru data de 28.11.2020, cu 
menținerea ordinii de zi, a orei și a 
locului de desfășurare.

LICITATII
l Societatea AS3-Administrare 
Străzi S3 S.R.L., intenționează să 
încheie un contract de achiziție 
publică pentru Proiectare, furnizare, 
execuție și montaj tobogane interi-
oare la clădirea C1 din cadrul proiec-
tului „Modernizare și Reabilitare 
Parc Pantelimon”. „Documentația 
de atribuire” se poate solicita la 
adresa de email: achizitii@as3-strazi.
ro sau la adresa din Șoseaua Gării 
Cățelu, nr.1M (Parc Pantelimon), 
Sector 3, București. Data limită de 
depunere a ofertelor este 06.11.2020, 
ora 12:00.

l Dinu, Urse Si Asociatii S.P.R.L. 
administrator judiciar al SC S.I.Te 
Instalatii SRL in reorganizare, 
anunta vanzarea prin licitatie publica 
cu strigare a autoturismului Jeep 
Grand Cherokee, serie sasiu 
1C4RJFCM5CC309858, proprie-
tatea SC S.I.Te Instalatii SRL. Pretul 
de pornire este de 18.500 euro +TVA 
(platibil in lei la cursul BNR din data 
efectuarii platii). Sedinta de licitatie a 
fost fixata la data de 11.11.2020, la 
sediul administratorului judiciar din 
Bucuresti str. Buzesti nr.71, et.5, cam. 
504, sector 1, ora 14:00 iar daca auto-
turismul nu se adjudeca la aceasta 
data, urmatoarele sedinte de licitatie 
vor avea loc in datele de: 25.11.2020, 
09.12.2020, 23.12.2020, 06.01.2021, 
20.01.2021, 03.02.2021, 17.02.2021, 
03.03.2021 si 17.03.2021, la sediul 
administratorului judiciar din Bucu-
resti str. Buzesti nr.71, et.5, cam. 504, 
sector 1, ora 14.00. Participarea la 
sedinta de licitatie este conditionata 
de consemnarea in contul nr. RO02 
BREL 0002 0014 6307 0100 deschis 
la Libra Internet Bank, pe seama 
debitoarei SC S.I.Te Instalatii SRL, 
sub sancţiunea decăderii, cel tarziu 
cu o zi inainte de data si ora stabilita 
pentru sedinta de licitatie, a garantiei 
de 10% din pretul de pornire si de 
achizitionarea pana la aceeasi data a 
Caietului de sarcini. Pretul Caietului 
de Sarcini este in valoare de 1.000 lei 
+TVA si se achită prin OP in contul 
nr. RO43INGB5514999900513726 
deschis la ING BANK Sucursala 
Dorobanti pe seama administrato-
rului judiciar Dinu Urse Si Asociatii 
SPRL sau prin numerar la sediul din 
București, str. Buzesti nr.71, et.5, 
sector 1. Pentru relatii suplimentare 
sunati la telefon: 021.318.74.25, 
email: dinu.urse@gmail.com.

l Anunţ de vânzare. Unitatea Mili-
tară 0406 Constanţa, cu sediul în 
strada Mircea cel Bătrân, nr. 108, 
Constanţa, organizează în condiţiile 
H.G. nr. 81 din 23 ianuarie 2003, 
licitaţie publică deschisă cu strigare 
pentru valorificarea următoarelor 
bunuri materiale: -Autospecială 
Nissan Terrano, Serie șasiu -VSKT-
VUR20U0496340 -1 cpl; -Autospe-
cială Nissan Terrano, Serie șasiu 
-VSKTVUR20U0496355 -1 cpl; 
-Autoturism M1 Dacia Logan, Serie 
șasiu -UU1LSDAAH34482804 -1 cpl; 
-Autovehicul special N3 AB 16215/
F A ,  S e r i e  ș a s i u 
-UU4202068S01011813 -1 cpl; 
-Autoutilitară N3 AB 16230/ FA, 
Serie șasiu -UU4202111 X0104936 -1 
cpl; -Autospecială Volkswagen 
Passat, Serie șasiu -WVWZZZ3BZ 
2E166844 -1 cpl. Licitaţia se va ţine 
la sediul U.M. 0406 Constanţa, din 
Strada Mircea cel Bătrân, nr. 108, 
Constanţa, la data de 20.11.2020, ora 
10:00. În cazul în care nu se prezintă 

niciun licitator, licitaţia se repetă în 
data de 07.12.2020, ora 10:00, iar 
dacă nici la a doua licitaţie nu se 
prezintă niciun licitator se va relua în 
data de 14.12.2020, ora 10:00. La 
licitaţie poate participa orice 
persoană fizică și juridică care va 
prezenta documentele prevăzute la 
art. 21 din HG nr. 81 din 23 ianuarie 
2003. Documentele de participare la 
licitaţie se primesc la sediul din 
strada Mircea cel Bătrân, nr. 108, 
Constanţa, cu cel mult 5 zile lucră-
toare înaintea datei stabilite pentru 
ţinerea licitaţiei de vânzare. Garanţia 
de participare la licitaţie este de 10% 
din valoarea fiecărui bun material. 
Caietul de sarcini pentru fiecare bun 
material în parte și celelalte docu-
mente se pot procura de la sediul 
Unităţii Militare 0406 Constanţa, 
contra sumei de 30 lei, depusă cu 
chitanţă la casieria unităţii, începând 
cu data de 30.10.2020. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la telefon 
0241/618969 -int.  24517, fax 
0241/616153 sau la adresa de e-mail: 
api@jandarmeriaconstanta.ro.

l 1.Informații generale privind auto-
ritatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Consiliul Local Cetate, comuna 
Cetate, Calea Severinului, nr. 83, 
județul Dolj, telefon/fax 0251/364.022, 
e-mail: tehnic@primariacetate.ro, cod 
fiscal: 4553470. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identi-
ficarea bunului care urmează să fie 
închiriat: spațiu comercial în comuna 
Cetate, în suprafață totală de 45mp, 
situat pe Calea Severinului, nr. 23, ce 
aparține domeniului privat al 
Comunei Cetate, județul Dolj, 
conform H.C.L.21/30.08.2016 și teme-
iului legal: O.U.G.57/03.07.2019, 
art.332-333. 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 atri-
buire: la cerere, de la sediul instituției, 
Compartimentul Secretariat. 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 
Compartimentul Secretariat din 
cadrul Primăriei Comunei Cetate, 
Calea Severinului, nr. 83, județul Dolj. 
3.3. Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
a d m i n i s t r a t i v :  G r a t u i t . 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 13.11.2020, ora 12:00. 4. 
Informaț i i  pr iv ind  ofer te le : 
4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor: 23.11.2020, ora 12:00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Cetate, Comparti-
mentul Secretariat, Calea Severinului, 
nr.83, județul Dolj. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: se depun într-un singur 
exemplar, în două plicuri sigilate 
-unul exterior și unul interior. 5. Data 
și locul la care se va desfășura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 
23.11.2020, ora 14:00, Primăria 
Comunei Cetate, Calea Severinului, 
nr. 83, județul Dolj. 6.D enumirea, 
adresa, numărul de telefon și/sau 
adresa de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute 
și termenele pentru sesizarea 
instanței: Secția de Contencios Admi-
nistrativ a Tribunalului Dolj, Craiova, 
Strada Brestei, nr. 12, județul Dolj, 
t e l e f o n  0 2 5 1 / 4 1 8 . 6 1 2 ,  f a x 
0251/418.612, e-mail: tribunalul-dolj@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului 
de licitație către instituțiile abilitate, 
în vederea publicării : 26.10.2020.

PIERDERI
l Pierdut atestat profesional TAXI 
emis pe numele Ureche Iliuta 
Adrian. Il declar nul.

l Pierdut certificat inregistrare al 
Loca Market Team SRL-D, cu sediul 
in Bucuresti Sect. 2, Str. Grigore C.
Moisil Nr. 3, bl. 7, sc. 4, et. 8, ap. 247, 
avand J40/11110/2017,  CUI 
37883784. Il declar nul.

l Pierdut carnetul și legitimația 
transport student numele Codrescu 
Maria.

l Declar pierdute și nule următoa-
rele documente cu regim special 
aparținând SC Omniasig VIG SA: 
B352054, B337703, F2546333, 
G981452, G946193.

l Subscrisa Global City Business 
Park SRL, persoană juridică română, 
cu sediul în Orașul Voluntari, județul 
Ilfov, Șoseaua București Nord, nr.10, 
clǎdirea O21, etajul 10, camera nr.2, 
înregistratǎ la Oficiul Registrului 
C o m e r ţ u l u i  I l f o v  s u b  n r.
J23/2991/15.11.2010, cod unic de 
înregistrare 24354285, anunț pier-
derea Registrului Unic de Control și 
îl declar nul.

l  Pierdut Act de concesiune 
nr.495/23.07.1975, eliberat de Parohia 
Chitila I, pe numele Mantopol Anas-
tasia și Ion Ion.

l Pierdut legitimație de transport 
pentru studenți, pe numele Marcu 
Sonia Andrada, eliberat de Academia 
de Poliție Alexandru Ioan Cuza din 
București. O declar nulă.

l Unic Oil SRL, J5/207/2013, CUI 
31198715, declară piedut și nul 
Certificat Constatator pentru sediul 
social.

DECESE
Compasiune și sincere condoleanțe

Suntem alături de familia 
Nicolae Șt. Noica 

în aceste momente de grea 
încercare și durere pricinuite de 

decesul fratelui său, distinsul medic 

MIHAI NOICA
Dumnezeu să-I primească 
sufletul în Împărăția Sa, 

oferindu-I odihnă veșnică!
Colectivul 

Bibliotecii Academiei Române

Ne despărțim astăzi de

medicul 

MIHAI NOICA
devotat copiilor și nu numai, profesionist 

desăvârșit, cu dragoste de oameni.

Vărsăm multe lacrimi la trecerea lui într-o 
lume pe care i-o dorim mai bună. Îi vom 
păstra veșnică amintire și ne vom ruga 

pentru odihna lui veșnică.

Dumnezeu să-l primească în Împărăția Sa!

Veșnică pomenire.

Maia, Ruxandra și Nicolae Șt. Noica


