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OFERTE SERVICIU
l A.N.„Apele Române” -A.B.A.Buzău Ialomița -S.G.A.
Călărași, cu sediul în mun.Călărași, anunță scoaterea la
concurs a unui post vacant de inginer la Biroul Situații de
Urgență, pe durată nedeterminată, în data de 18.01.2022,
ora 9.00. Relații la telefon: 0242.316.680.
l Școala Gimnazială Nr.2, sector 5, București, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție
vacante, după cum urmează: 0,25 post bibliotecar; 0,5
post secretar; 1 post muncitor; 1 post îngrijitor. Concursul
se va organiza conform calendarului următor: -06 ianuarie 2022, ora 10.00: proba scrisă/practică; -07 ianuarie
2022, ora 10.00: proba interviu. Date de contact:
021.450.11.92, 0786.356.276.
l Școala Gimnazială Nr.1, sat Gârceni, cu sediul în localitatea Gârceni, judeţul Vaslui, organizează concurs
pentru ocuparea postului contractual vacant de: îngrijitor,
1,00 normă, conform HG nr.286/23.03.2011 și HG
nr.1027/2014. Concursul se va desfășura astfel: -Proba
scrisă în data de 27.01.2022, ora 08.00; -Proba practică în
data de 27.01.2022, ora 12.00; -Proba interviu în data de
27.01.2022, ora 14.30. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-minim studii gimnaziale încheiate; -abilități pentru
munca în echipă; -fără vechime. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în termen de zece zile
lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul Școlii Gimnaziale Nr.1, sat
Gârceni. Relaţii suplimentare la sediul Școlii Gimnaziale
Gârceni, persoană de contact: Director, prof.Toplicianu
Veronica, 0762.030.175, e-mail: scoala_garceni@yahoo.ro
l Școala Gimnazială Nr.1, sat Gârceni, cu sediul în localitatea Gârceni, judeţul Vaslui, organizează concurs
pentru ocuparea postului contractual vacant de: îngrijitor,
1,00 normă, conform HG nr.286/23.03.2011 și HG
nr.1027/2014. Concursul se va desfășura astfel: -Proba
scrisă în data de 27.01.2022, ora 08.00; -Proba practică în
data de 27.01.2022, ora 12.00; -Proba interviu în data de
27.01.2022, ora 14.30. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-minim studii gimnaziale încheiate; -abilități pentru
munca în echipă; -fără vechime. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în termen de zece zile
lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul Școlii Gimnaziale Nr.1, sat
Gârceni. Relaţii suplimentare la sediul Școlii Gimnaziale
Gârceni, persoană de contact: Director, prof.Toplicianu
Veronica, 0762.030.175, e-mail: scoala_garceni@yahoo.ro
l Direcția Generală de Salubritate Sector 3, cu sediul în
str.Jean Alexandru Steriadi, nr.17, parter, Sector 3, anunță
scoaterea la concurs, în data de 18.01.2022, a următorului
post contractual vacant de execuție, conform prevederilor
Regulamentului-Cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/23.03.2011, cu modificările și completările
ulterioare: Direcția Administrativă: Compartiment
Facturare: -Inspector de specialitate II -1 post, 1 normă,
studii superioare, 6 luni vechime în specialitatea studiilor.
Concursul se va organiza conform următorului calendar:
-10.01.2022, ora 09.00, data limită de depunere a dosarelor; -18.01.2022, ora 09.00, proba scrisă. Proba interviu
se va stabili nu mai târziu de 4 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise. Locul de desfășurare al concursului
-strada Releului, nr.4, Sector 3, Direcția Generală de
Salubritate Sector 3. Pentru mai multe detalii accesați
site-ul: www.salubritate3.ro, secțiunea Utile ->Cariere.
Candidații trebuie să obțină minim 50 puncte la proba

scrisă pentru a susține interviul. Dosarele respinse cât și
actele din acestea nu se eliberează ulterior.
l Unitatea Militară 02439 București organizează concurs
pentru ocuparea următorului post vacant de personal
civil contractual: -1 post vacant de execuţie „Referent de
specialitate debutant” în Biroul proceduri și monitorizare
achiziții din cadrul Oficiului logistic; -studii: absolvirea cu
diplomă de licenţă a studiilor superioare universitare de
licență în domeniul economie; -vechime: fără vechime în
specialitatea studiilor superioare universitare de licență
absolvite; -proba scrisă: 14.02.2022 ora 10.00; -interviul:
18.02.2022, ora 10.00; -data limită de depunere a dosarelor: 10.01.2022 ora 15.00. Depunerea dosarelor și organizarea concursului se va face la sediul U.M. 02439
București, strada Institutul Medico- Militar nr. 3-5, sector
1, București, unde vor fi afișate și detaliile organizatorice
necesare. Date de contact ale secretariatului, la telefon:
021396006 interior 130.
l U.M. 01835 București, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs/ examen pentru ocuparea
postului vacant de personal civil contractual de consilier
juridic debutant/ studii universitare de licenţă de cel puţin
4 ani, cu diplomă, în domeniul ,,știinte juridice”, specializarea ,,drept”, fără vechime în muncă, astfel: -31.01.2022,
ora 10.00– proba scrisă; -07.02.2022, ora 10.00– interviul;
-data limită de depunere a dosarelor– 10.01.2022, ora
13.00. Depunerea dosarelor și organizarea concursului se
vor face la sediul UM 01835 București, șoseaua BucureștiPloiești Km. 10,5, sector 1, București, unde vor fi afișate și
detaliile organizatorice necesare. Date de contact ale
secretariatului, la telefon: 021.319.40.00, interior 316.
l U.M. 01835 București, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs/ examen pentru ocuparea
postului vacant de conducere de personal civil contractual de șef birou gr. II /studii superioare, cu o vechime în
muncă și în posturi prevăzute cu nivel de studii superior
din domeniul economic de minim 8 ani, astfel:
-25.01.2022, ora 10.00– proba scrisă; -28.01.2022, ora
10.00– interviul; -data limită de depunere a dosarelor–
10.01.2022, ora 13.00. Depunerea dosarelor și organizarea
concursului se vor face la sediul UM 01835 București,
șoseaua București- Ploiești Km. 10,5, sector 1, București,
unde vor fi afișate și detaliile organizatorice necesare.
Date de contact ale secretariatului, la telefon:
021.319.40.00, interior 326.
l Primăria Domnești cu sediul în șos. Al.I. Cuza nr.
25-27, comuna Domnești, județ Ilfov organizează în data
de 17.01.2021 concurs recrutare pentru ocuparea postului
de Inspector – Compartiment Transport și Deservire
Unități Învățământ. Condiţii de participare: studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă,
fara vechime în muncă. Dosarele se depun la sediul
Primăriei comunei Domnești în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, respectiv de la data
de 27.12.2021 până la data de 07.01.2022, ora 16:00.
Detalii suplimentare la 021.351.52.56, persoană de
contact: Beraru Cristina– Inspector Asistent Primăria
Domnești, email: primariadomnestiif@primariadomnesti.
ro.
l U.M. 01961 Otopeni, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs pentru ocuparea a următoarelor posturi vacante de personal civil contractual: •un
post de Șofer I /Studii gimnaziale/ școală profesională/
medii, Permis de conducere categoriile BE și CE, cu o
vechime în muncă de minim 2 ani și în specialitate de
minim 6 luni, astfel: -18.01.2022, ora 08.00 -proba practică; -25.01.2022, ora 08.00 -interviul. -data limită de

depunere a dosarelor– 10.01.2022, ora 14,00. Informaţii
suplimentare pot fi obţinute de la secretarul comisiei de
concurs Bălan George, la telefon: 021/350.51.13, interior
519, de luni până vineri, între orele 08.00-14.00. •un post
de Muncitor III (electrician) / Școală profesională de
specialitate (în domeniul întreţinerii și reparaţiilor instalaţiilor electrice) sau Studii gimnaziale/ școală profesională/ medii și curs de calificare în domeniul întreţinerii și
reparaţiilor instalaţiilor electrice, cu o vechime în muncă
de minim 2 ani și în specialitate de minim 6 luni, astfel:
-18.01.2022, ora 08.00- proba practică; -25.01.2022, ora
08.00- interviul. -data limită de depunere a dosarelor–
10.01.2022, ora 14,00. Informaţii suplimentare pot fi
obţinute de la secretarul comisiei de concurs Ponov
Ovidiu, la telefon: 021/350.51.13, interior 519, de luni
până vineri, între orele 08.00-14.00. •un post de Muncitor
III (ospătar) /Școală profesională de specialitate (în
domeniul economic/ serviciilor personale– ospătar/
chelner) sau Studii gimnaziale/ școală profesională/ medii
și curs de calificare ospătar (chelner) vânzător în unităţi
de alimentaţie, cu o vechime în muncă de minim 2 ani,
astfel: -18.01.2022, ora 08.00- proba practică; -25.01.2022,
ora 08.00- interviul. -data limită de depunere a dosarelor–
10.01.2022, ora 14,00. Informaţii suplimentare pot fi
obţinute de la secretarul comisiei de concurs Pîrlogea
Gabriela, la telefon: 021/350.51.13, interior 519, de luni
până vineri, între orele 08.00-14.00. Depunerea dosarelor
și organizarea concursului se vor face la sediul U.M.
01961 Otopeni, strada Zborului nr.1, localitatea Otopeni,
judeţul Ilfov, unde vor fi afișate și detaliile organizatorice
necesare.
l Primăria Vânători, Judeţul Mehedinţi, organizează
concurs de recrutare pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie, după cum urmează: Arhivar
Treapta II. Condiţii specific necesare în vederea participării la concurs și a a ocupării funcţiei contractuală sunt:
• studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
•Vechime în muncă: minim 1 an în muncă; •să aibă
atestat de specialitate/ curs de calificare conform legislaţiei în vigoare. Concursul ve va organiza conform următorului calendar: -selecţia dosarelor– 17.01.2022, ora
11.00; -probă scrisă- în data de 25.01.2022– ora 11.00,
-proba interviu- în data de 27.01.2022- ora 11.00. Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei în termen de
10 zile de la publicarea anunţului. Detalii se pot obţine:
https://www.primariavinatori.ro, relaţii suplimentarePrimăria Vânători, Judeţul Mehedinţi, secretar- telefon:
0252391049.
l Colegiul Tehnic „Gheorge Balș”, cu sediul în localitatea Adjud, str.Republicii, nr.107, judeţul Vrancea,
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: -Numele funcţiei: muncitor întreținere;
-Număr posturi: 1, conform Hotărârii de Guvern
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel:
-Proba scrisă în data de 18.01.2022, ora 09.00; -Proba
interviu în data de 19.01.2022, ora 09.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -Absolvent, cu diplomă, al școlii
profesionale, cu calificarea în unul din domeniile:
mecanic, electric, electrotehnic, construcții civile, instalații; -Absolvent de liceu, cu atestat profesional în
domenii: mecanic, electric, electrotehnic, construcții
civile, instalații cu/fără diplomă de bacalaureat; -are
vechime minim 3 ani în muncă. -are cetățenia română,
cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau
a statelor aparținând Spațiului Economic European și
domiciliul în România; -cunoaște limba română, scris și
vorbit; -are vârsta minimă reglementată de prevederile
legale; -are capacitate deplină de exercițiu; -are o stare de
sănătate corespunzătoare postului pentru care candi-
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dează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de
medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
-îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime
sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos
la concurs; -nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei
infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra
autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de
corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care
l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția
situației în care a intervenit reabilitarea. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la concurs în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul Colegiului Tehnic
„Gheorghe Balș”. Relaţii suplimentare la sediul: Colegiului Tehnic „Gheorghe Balș”, str.Republicii, nr.107,
Adjud, jud.Vrancea, persoană de contact: Pușcaș
Gabriela, telefon 0237/640.681, fax 0237/640.681, e-mail:
gsaadjud@yahoo.com.
l Penitenciarul Craiova-Pelendava, cu sediul în comuna
Malu Mare, str.Henry Ford, nr.65, judeţul Dolj, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: muncitor calificat IV (tehnologia produselor
alimentare), conform H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se
va desfășura la sediul Penitenciarului Craiova-Pelendava,
astfel: -Proba scrisă: în data de 25.01.2022, ora 13.00;
-Proba interviu: în data de 31.01.2022, începând cu ora
12.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: a)Studii: -minim studii
gimnaziale; -calificare de măcelar/ tranșator, dovedită prin
certificat/ atestat de calificare profesională, dobândit la
absolvirea liceului, școlii profesionale sau unui curs de
calificare autorizat; b)Vechime: 6 luni în specialitatea
studiilor necesare ocupării postului (măcelar /tranșator).
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
Penitenciarului Craiova-Pelendava, respectiv, până la
data de 10.01.2022, ora 15.00. Anunţul este publicat și pe
site-ul www.anp.gov.ro -Carieră/Concursuri din sursă
externă/Concursuri în curs de derulare. Relaţii suplimentare la sediul: Penitenciarului Craiova-Pelendava;
persoana care asigură secretariatul comisiei: Radu
Bogdan Dumitru, telefon 0251/522.274, interior 180.
l Colegiul Tehnic Infoel, cu sediul în Bistriţa, strada
Calea Moldovei, nr.20, judeţul Bistriţa-Năsăud, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante de bucătar calificat-G, număr posturi: 1, conform
H.G. nr. 286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel:
-Proba scrisă în data de 18.01.2022, ora 10.00; -Proba
practică în data de 20.01.2022, ora 10.00; -Proba interviu
în data de 20.01.2022, ora 13.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: generale+cursuri de calificare specifice
postului; -vechime: nu se solicită vechime. 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 Colegiului
Tehnic Infoel Bistriţa. Relaţii suplimentare la sediul
Colegiului Tehnic Infoel Bistriţa, persoană de contact:
Clapa Nicoleta-Monica, telefon: 0263.211.573, fax:
0263.211573, e-mail: office@infoel.ro
l Școala Gimnazială „Constantin Gheorghiţă” Podari,
cu sediul în comuna Podari, str.Școlii, nr.1, judeţul Dolj,
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: muncitor întreţinere calificat, conform
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel:
-Proba scrisă în data de 18.01.2022, ora 10.00; -Proba
practică în data de 20.01.2022, ora 15.00. Pentru partici-

parea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii: studii medii (liceu);
-vechime: 3 ani; -calificare profesională pentru instalator
instalații tehnico-sanitare. 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
„Constantin Gheorghiţă” Podari. Relaţii suplimentare la
sediul: Școlii Gimnaziale „Constantin Gheorghiţă”
Podari, persoană de contact: Predus-Mic Filuta, telefon
0251/339.785.
l Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia
Copilului Vaslui, cu sediul în județul Vaslui, Șoseaua
Națională Vaslui-Iași nr.1, organizează concurs de recrutare în data de 18.01.2022, proba scrisă, ora 10.00, și în
data de 25.01.2022 -interviul, ora 10.00, în vederea
ocupării posturilor contractuale de execuție vacante, pe
perioadă nedeterminată, după cum urmează: -2 posturi
de psiholog, gradul practicant (S), la Serviciul de Asistență Maternală- Compartiment Recrutare, Evaluare,
Instruire și Atestare AMP și Compartiment Evaluare și
Consiliere Psihosocială, cu următoarele condiții de participare: -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă, în domeniul: psihologie;
-atestat de liberă practică, aflat în perioada de valabilitate, în condițiile Legii nr.213/2004 privind exercitarea
profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor
din România, și ale H.G.nr.788/2005 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.213/2004
privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de
liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea
Colegiului Psihologilor din România, în specialitatea
psihologie clinică, psihoterapie sau consiliere psihologică,
treapta de specializare „practicant”; -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării profesiei de psihologminimum 1 an. -1 post de referent, gradul IA (M), la
Biroul Aprovizionare, cu următoarele condiții de participare: -studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
-vechime în muncă: minumum 7 ani. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile
lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Vaslui (27.12.202107.01.2022). Dosarul de înscriere trebuie să conțină în
mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din
H.G.R.nr.286/2011, actualizată. Condițiile de participare
la concurs și bibliografia se afișează pe site-ul și la sediul
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui. Relații suplimentare se pot obține la sediul
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui- Compartiment Gestionarea Resurselor
Umane și la nr.de telefon: 0235/315.138, int.1110 sau
1111, consilier Scântee Iustina.
l Având în vedere prevederile H.G. nr. 286/2011, cu
modificările și completările ulterioare, Spitalul Județean
de Urgență „Sf.Pantelimon” Focșani, jud.Vrancea, organizează concurs în vederea ocupării următoarelor posturi
contractual vacante, pe perioadă nedeterminată: -1 post
auditor gr.I la Compartiment audit; -2 posturi muncitor
IV liftier la Biroul tehnic. Condiții specifice: -pentru
postul de auditor gr.I: să dețină diplomă de licență în
științe economice, 4 ani vechime în specialitatea postului,
certificat de absolvire auditor intern; -pentru postul de
muncitor IV liftier: să dețină diploma /certificate /adeverință de studii (calificare) pentru meseria pentru care
concurează, să dețină diplomă de studii medii sau generale, să dețină autorizație ISCIR, fără vechime. Depunerea dosarelor de concurs: 27.12.2021-07.01.2022, ora
12.00, inclusiv, în plic sigilat, la sediul Spitalului Județean

de Urgență „Sf. Pantelimon” Focșani, județul Vrancea
-Secretariat; -proba scrisă: 18.01.2022, ora 9.00; -proba
interviu: 21.01.2022, ora 9.00. Anunțul complet se regăsește pe site-ul Spitalului Județean de Urgență „Sf.
Pantelimon” Focșani și la avizierul unității. Relații suplimentare la sediul spitalului, Serviciul RUONS, telefon:
0237/625.000, int.278.
l Liceul cu Program Sportiv Viitorul, cu sediul în municipiul Pitești, str.Nicolae Dobrin nr.20, judeţul Argeș,
organizează concurs conform H.G.nr.286/23.03.2011,
pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarelor
funcţii contractuale vacante: -1 post de bucătar; -1 post
ajutor bucătar; -2 posturi supraveghetor de noapte; -2
posturi îngrijitoare. Concursul se va desfășura astfel:
-Proba scrisă în data de 19.01.2022, ora 10.00 (pentru
toate posturile); -Proba practică în data de 21.01.2022, ora
10.00 (doar pentru bucătar și ajutor bucătar); -Proba
interviu în data de 25.01.2022, ora 9.00 (pentru toate
posturile). Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii
medii; -vechime în muncă: minim 3 ani; -vechime în
specialitate: minim 2 ani pentru bucătar. 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 Liceului cu
Program Sportiv Viitorul din Pitești, strada Nicolae
Dobrin nr.20. Relaţii suplimentare la sediul unităţii
școlare și la persoană de contact: Uţă Floarea Marinela,
telefon: 0745.035.079.
l Liceul cu Program Sportiv Viitorul, cu sediul în municipiul Pitești, str.Nicolae Dobrin nr.20, judeţul Argeș,
organizează concurs conform H.G.nr.286/23.03.2011,
pentru ocuparea pe durată determinată, cuprinsă în
perioada de alertă, a următoarei funcţii contractuale
vacante: -1 post referent sportiv (organizator competiţii
sportive). Concursul se va desfășura astfel: -Proba scrisă
în data de 19.01.2022, ora 10.00; -Proba interviu în data
de 25.01.2022, ora 9.00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii medii; -vechime în muncă: minim 3 ani. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în
termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul
Liceului cu Program Sportiv Viitorul Pitești, strada
Nicolae Dobrin nr.20. Relaţii suplimentare la sediul
unităţii școlare și la persoană de contact: Uţă Floarea
Marinela, telefon: 0745.035.079.
l Primăria Comunei Berlești, cu sediul în localitatea
Pârâu Viu, str.Principală, nr.16, județul Gorj, organizează
concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de:
muncitor calificat treapta III (mașinist la mașini pentru
terasamente) la Compartimentul administrativ, personal
de deservire din cadrul Aparatului de specialitate al
Primarului comunei Berlești, județul Gorj, conform
H.G.nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţii specifice de participare la concurs: -nivelul
studiilor: studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat sau studii generale finalizate cu diplomă sau echivalentă și absolvent al unui curs
care să ateste specializarea profesională de mașinist la
mașini pentru terasamente; -permis de conducere categoria B și C, C1, BE, C1E, CE; -certificat pentru transport agabaritic, eliberat de Autoritatea Rutieră Română
-A.R.R.; -vechime în specialitatea calificării profesionale
necesare ocupării postului: minimum 1 an. Data, ora și
locul de desfășurare a concursului: -proba scrisă în data
de 18 ianuarie 2022, ora 10.00, la sediul instituției; -proba
practică în data de 19 ianuarie 2022, ora 10.00, la sediul
instituției; -interviul în termen de maximum 4 zile lucră-
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toare de la data susţinerii probei scrise și/sau probei
practice, la sediul instituției. Data-limită până la care
candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile lucrătoare de la afișare, la sediul instituției.
Date contact ale persoanei care asigură secretariatul
comisiei de concurs: Argeșanu Eugen -secretar general al
comunei, telefon: 0743.364.879.
l Primăria Oraș Comarnic, cu sediul în orașul Comarnic,
str.Republicii nr.104, judeţul Prahova, organizează
concurs pentru ocupare a 1 funcţie contractuală temporar
vacantă de muncitor necalificat I, pe durată determinată,
din cadrul Serviciului Întreținere domeniu public și
privat, conform H.G.nr.286/2011, cu modificările i
completările ulterioare. Concursul se va desfășura astfel:
-Proba practică în data de 11 ianuarie 2022, ora 10.00;
-Proba interviu în data de 17 ianuarie 2022, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: -studii: generale sau
medii; -vechime în muncă: nu se solicită; -alte condiţii: nu
se solicită. Candidații vor depune dosarele de participare
la concurs în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea
anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a, respectiv data-limită: 03 ianuarie 2022, la sediul
Primăriei Orașului Comarnic, str.Republicii nr.104.
Relaţii suplimentare la sediul: Primăria Oraș Comarnic,
str.Republicii nr.104, persoană de contact: Peticilă Iuliana
Mihaela -inspector Comp.Resurse umane, salarizare,
telefon: 0244.360.435, fax: 0244.360.076.
l Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, cu sediul în localitatea Bistrița, strada Gen. Gr.Bălan, numărul 19, judeţul
Bistrița-Năsăud, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante, de: -gestionar custode -1
post -conform H.G.268/2011. Concursul se va desfășura
astfel: -Proba scrisă în data de 18.01.2022, ora 10.00;
-Proba interviu în data de 21.01.2022, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: Gestionar custode M II:
-studii: medii cu diplomă de bacalaureat; -vechime:
minim 3 ani. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a
la sediul Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud. Relaţii
suplimentare la sediul Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud, sau la telefon 0263/211.063.
l Comuna Lipănești, cu sediul în comuna Lipănești, sat
Lipănești, str.Principală, nr.47, judeţul Prahova, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: muncitor calificat, conform H.G. nr.
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel: -Proba
scrisă în data de 25 ianuarie 2022, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 27 ianuarie 2022, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -Studii medii absolvite cu
diplomă de bacalaureat; -vechime: minim 5 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
U.A.T. Lipănești. Relaţii suplimentare la sediul: U.A.T.Lipănești, persoană de contact: Negrea Madalina Mariana,
telefon 0244/215.217.
l Primăria Comunei Florești-Stoenești, cu sediul în sat
Stoenești, Str.1 Decembrie 1918, nr.123, judeţul Giurgiu,
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: Consilier Relații cu publicul, conform
H.G. nr. 286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel:
-Proba scrisă în data de 18.01.2022, ora 10.00; -Proba
interviu în data de: data și proba interviului vor fi comunicate ulterior. Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă în domeniul juridic; -vechime:
minim 1 an. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul Primăriei Comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu. Relaţii suplimentare la sediul:
Primăriei Comunei Florești-Stoenești, județul Giurgiu,
persoană de contact: Mustățea Valentina-Daiana, telefon/
fax 0246/256.005.
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l Direcția de Gospodărie Comunală, cu sediul în oraș
Beclean, strada 1 Decembrie 1918 nr. 5, judeţul Bistrița-Năsăud, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de muncitor necalificat pe perioadă
nedeterminată -1 post, conform H.G.nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura astfel: -Proba practică în data
de 18.01.2022, ora 9.00; -Proba interviu în data de
18.01.2022, ora 10.00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii medii sau generale; -vechime în muncă: 3 ani;
-abilități de comunicare și muncă în echipă; -capacitate
deplină de exercițiu; -să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinței medicale eliberată de medic. 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 Direcției de
Gospodărie Comunală Beclean. Relaţii suplimentare la
sediul: Direcției de Gospodărie Comunală Beclean,
persoană de contact: Buteanu Mirela, telefon
0263/343.685, fax 0263/343.685.
l Primăria Comunei Bogdana, cu sediul în localitatea
Bogdana, județul Vaslui, organizează concurs, pentru
ocuparea unui post contractual vacant de asistent
medical comunitar din cadrul compartimentului de asistență socială: Concursul se va desfășura astfel: a)proba
scrisă: la data de 18.01.2022, ora 10.00; b)interviul: la data
de 20.01.2022, ora 10.00. I.Condiții generale de ocupare a
postului (conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat
prin H.G.nr.286 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare). II.Condiții specifice de participare (art.4
alin.3 din HG 286/2011): -Studii postliceale sanitare
absolvite cu diplomă sau echivalare studii cf.HG
797/1997; -Vechime în specialitatea studiilor: fără
vechime; -Certificat de membru la Ordinul Asistenților
Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali
din România; -Adeverință pentru participare la concurs;
-Cunoștinte de operare calculator (nivel minim). III.
Dosarul de concurs va conține următoarele documente
(art. 6 din HG 286/2011). IV.Depunerea dosarelor de
înscriere (art.19 din HG 286/2011): în termen de 10 zile
lucrătoare de la afișare anunțului, respectiv până la data
de 10.01.2022, ora 14.00, la secretariatul UAT Bogdana.
Relaţii suplimentare și bibliografia se pot obține de la
secretariatul Primăriei Bogdana, tel.0371/303.730, fax
0372/892.824, e-mail: primaria_bogdana@yahoo.com
l Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Bihor, cu sediul în localitatea Oradea, str. Feldioarei, nr.13, judeţul Bihor, organizeazã concurs, în conformitate cu HG nr. 286/2011 (*actualizată*) pentru
ocuparea următoarelor funcţii contractuale temporar
vacante: Denumirea postului; Nr.post; Nivelul de studii;
Vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării
postului. Psiholog principal; 1; Superioare -vechime
minim 6 ani și 6 luni în specialitatea studiilor. Psiholog
practicant; 2; Superioare -vechime minim 6 luni în specialitatea studiilor. Concursul se va desfășura astfel: -Proba
scrisă în data de 11.01.2022, ora 10.00, la sediul instituţiei
publice; -Proba interviu în data de 17.01.2022, ora 10.00,
la sediul instituţiei publice. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul D.G.A.S.P.C. Bihor, str.Feldioarei,
nr.13, la Compartimentul Management Reurse Umane.
Relaţii suplimentare la sediul D.G.A.S.P.C. Bihor,
persoană de contact: Caciora Rodica, telefon
0259/476.371, int.108.
l Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Bihor, cu sediul în localitatea Oradea, str.Feldioarei, nr.13, judeţul Bihor organizeazã concurs, în conformitate cu HG nr.286/2011 (*actualizată*) pentru
ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante:
Denumirea postului, Nr.post; Nivelul de studii; Vechime
în specialitatea studiilor necesară ocupării postului; Kinetoterapeut debutant; 2; Superioare; -nu este cazul. Asistent social practicant; 1; Superioare; -vechime minim 6
luni în specialitatea studiilor. Infirmieră; 2; Generale;
-vechime minim 6 luni în specialitate. Medic specialist; 1;
Superioare; -nu este cazul. Concursul se va desfășura
astfel: -Proba scrisă în data de 18.01.2022, ora 10.00, la
sediul instituţiei publice; -Proba interviu în data de

25.01.2022, ora 10.00, la sediul instituţiei publice. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul D.G.A.S.P.C.
Bihor, str.Feldioarei, nr.13, la Compartimentul Management Reurse Umane. Relaţii suplimentare la sediul
D.G.A.S.P.C. Bihor, persoană de contact: Caciora Rodica,
telefon 0259/476.371, int.108.
l Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu”, cu sediul în comuna Mihăești, județul Vâlcea,
organizează în data de 19.01.2022, orele 10.00, la sediul
unității, concurs pentru ocuparea postului de Director
Financiar-Contabil, în conformitate cu Ordinul 284/2007
privind aprobarea metodologiei-cadru de organizare și
desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea
funcțiilor specifice comitetului director din spitalele
publice, cu modificările și completările ulterioare.
Concursul se va desfășura astfel: -Proba scrisă în data de
19.01.2022, ora 10.00; -Susținerea proiectului de specialitate în data de 20.01.2022, ora 10.00; -Interviului de
selecție în data de 20.01.2022, ora 13.00. Condiţii de
participare: -au domiciliul stabil în România; -nu a fost
condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracţiuni
contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de
serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a
unei infracţiuni săvârșite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care
a intervenit reabilitarea; -are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau
de unităţile sanitare abilitate; -nu au vârsta de pensionare,
conform prevederilor legale în vigoare. Condiţii specifice:
-sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă
durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil
economic; -au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea
studiilor; -Data limită până la care se pot depune actele
pentru dosarul de concurs este 11.01.2022 (ora 15.00).
Bibliografia, temele pentru proiectul de specialitate se
găsesc pe site-ul unităţii www.anastaspital.ro sau la avizierul spitalului. Relaţii suplimentare se pot obţine de la
serviciul R.U.N.O.S. din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” la nr.de telefon
0250/768.282 -persoană de contact d-na ec.Țuca Narcisa.
l Școala Gimnazială Nenciulești, cu sediul în comuna
Nenciulești, str.Principală, nr.74, judeţul Teleorman,
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: Secretar, conform H.G. nr.
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel: -Proba
scrisă în data de 20.01.2022, ora 10.00; -Proba practică în
data de 25.01.2022, ora 10.00; -Proba interviu în data de
25.01.2022, ora 12.00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: medii; -vechime: nu se solicită; -cunoștințe operare
PC -Office, REVISAL. 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 Școala Gimnazială Nenciulești.
Relaţii suplimentare la sediul: Școala Gimnazială
Nenciulești, persoană de contact: Sisu Florian, telefon
0769.019.387.
l Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură și
Încercări de Materiale -ISIM Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bv.Mihai Viteazu nr.30, organizează concurs în data
de 26.01.2022 pentru ocuparea următorului post vacant:
-Inginer de cercetare în tehnologii și echipamente neconvenționale -IDT II -specializarea -Procedee moderne de
procesare a materialelor cu jet de apă și particule abrazive,
pulverizare termică și tehnici conexe 1 post (normă
întreagă). Condițiile minime de experiență necesare pentru
aceste posturi sunt cele prevăzute în Legea 319/2003
privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare și
regulamente interne și pot fi consultate pe site-ul institutului: www.isim.ro, la secțiunea oferta de angajare. Cererile
de înscriere la concurs și documentele însoțitoare se depun
la secretariatul ISIM Timișoara până în data de 26 ianuarie 2022, ora 15.00. Relații suplimentare și documentele
însoțitoare se pot obține de la Biroul Resurse Umane,
Administrativ (tel.0256.491.828), de pe site-ul institutului:
www.isim.ro sau prin e-mail: hr@isim.ro

l Spitalul Militar de Urgenţă “Dr.Ion Jianu”-Pitești
suspendă concursul pentru ocuparea postului vacant de
șef birou gr.I, biroul infrastructură și cazarmare din administrativ, în conformitate cu prevederile art.37 alin.2 din
Hotărârea Guvernului nr.286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și
completările ulterioare. Procedura de organizare și desfășurare a concursului va fi reluată la o dată ulterioară.
Relaţii suplimentare pe site-ul www.smupitesti.org la
rubrica anunţuri și la Biroul Resurse Umane din
S.M.U.”Dr.Ion Jianu”-Pitești cu sediul în mun.Pitești,
strada Negru Vodă nr.47, jud.Argeș- telefon 0248.218.090,
0248.218.172 interior 412, 413, 414.
l Clubul Sportiv Chimia Rm.Valcea, judetul Valcea,
anunta scoaterea la concurs, cu respectarea prevederilor
H.G 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului –cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a doua
posturi vacante, corespunzator functiilor contractuale,
cu modificarile si completarile ulterioare, astfel: antrenor asistent powerlifting ½ norma, in cadrul
Compartimentului Sport. - instructor sportiv radio
amatorism ½ norma, in cadrul Compartimentului Sport.
Conditii de participare la concurs pentru: Antrenor
asistent powerlifting: studii medii, diploma de bacalaureat, Carnet de antrenor de powerlifting, nu se solicita
vechime. Instructor sportiv radioamatorism: - studii
medii, diploma de bacalaureat, Carnet de instructor
sportiv radioamatorism, nu se solicita vechime. Tipul
probelor de concurs, locul, data si ora desfasurarii acestora se vor afisa la sediul Clubului Sportiv Chimia Rm.
Valcea, str. Nicolae Balcescu, nr. 24, jud. Valcea. Termen
depunere dosare de concurs: 10.01.2022 ora 14.00 Proba
scrisa: 01.02..2022 ora 09.00. Proba interviu 04.02.2022
ora 09.00. Conditiile de participare la concurs si bibliografia sunt afisate la sediul C.S Chimia Rm.Valcea.
Relatii la telefon: 0752116747
l Primăria Comunei Curtea, jud. Timiș, organizează
concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor
posturi contractuale: 1. Muncitor necalificat în cadrul
Serviciului administrativ. Condiții de participare: - Studii
primare (4 clase); - Nu e necesară vechime în câmpul
muncii. Data, ora și locul de desfășurare a concursului:
Proba practică: data de 20.01.2022, ora 10:00, la sediul
Primăriei Comunei Curtea. Interviul: data de 24.01.2022,
ora 10:00, la sediul Primăriei Comunei Curtea. Data
limită până la care candidații vor depune actele pentru
dosarul de concurs este 18.01.2022, ora 15:00 , la sediul
Primăriei Comunei Curtea. Persoană contact: Adriana-Victorița Titel tel.: 0256 334 748. Pentru mai multe
informații accesați www.primariacurtea.ro.

DISPARIŢII
l Anunț privind deschiderea procedurii dispariției și
declarare judecătorească a morții lui Miu Florentina-Mihaela. Subsemnații Miu Iacob și Miu Crucita, în calitate
de frate, respectiv mamă, publicăm prezentul anunț de
deschidere a procedurii de dispariție și declarare judecătorească a morții surorii, respectiv fiicei noastre Miu
Florentina-Mihaela, născută la data de 11.06.1974 în
localitatea Oravița, jud.Caraș-Severin și rugăm pe
oricine are vreo informație despre această persoană să o
comunice la dosarul nr. 1877/273/2021, aflat pe rol la
Judecătoria Oravița.

CITAŢII
l Se citează Petrila Petru și Petrila Florica, cu domiciliul necunoscut, titulari ai dreptului de ipotecă în
valoare de 1.800 ROL înscris în CF nr.307781 Șimand,
la CEC BANK SA Agenția Chișineu-Criș, cu sediul în
Chișineu-Criș, str. Înfrățirii, nr.85, bl.E4, ap.17/A, jud.
Arad, în data de 17.01.2022, ora 10.00, în vederea ridicării sumei consemnate de 1.800ROL (0,18 RON),
reprezentând sumă datorată de către proprietarii tabulari către Petrila Petru și Petrila Florica, conform dreptului de ipotecă sus-menționat. Procedura se realizează

în dosar nr.18/2021 al BEJ Gagea Hadrian Dacian, la
solicitarea proprietarului tabular al imobilului sus-menționat, Cojocaru Florentina Mirela, obiect: somație/
ofertă reală de plată.

DIVERSE
l SC OMV Petrom SA, titular al proiectului “Lucrari de
suprafata, foraj, echipare de suprafata, foraj, echipare si
conducta de amestec sonda 35H Independenta”, anunta
publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Galati, cu evaluarea impactului
asupra mediului, fara evaluarea impactului asupra
corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrari de
suprafata, foraj, echipare de suprafata, foraj, echipare si
conducta de amestec sonda 35H Independenta” propus a
fi amplasat in extravilan si intravilan, localitatea Schela,
judetul Galati. Proiectul deciziei de incadrare si motivele
care o fundamenteaza pot fi consultate pe site-ul APM
galati la adresa de internet http://apmgl.anpm.ro la sectiunea: http://apmgl-old.anpm.ro /proiect_decizie_etapa_
de_incadrare-12553. 1.Publicul interesat poate inainta
comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pe
email office@apmgl.anpm.ro, in termen de 10 zile de la
data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M.
Galati. 2.Publicul interest poate depune propuneri in ceea
ce priveste continutul raportului privind impactul asupra
mediului, pe email office@apmgl.anpm.ro, in termen de
10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de
internet a A.P.M. Galati.
l Pîrlea Laurențiu Cristian, în calitate de reprezentant
al titularilor Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) «Introducere în intravilan și parcelare teren pentru Ansamblu
rezidențial (locuire și dotări aferente)» amplasat în
județul Constanța, extravilan comuna Corbu, sat.
Corbu, parcela A573/20, anunță publicul interesat că
s-a depus documentația în vederea obținerii avizului de
mediu pentru avizarea planului urbanistic zonal mai
sus menționat. Observațiile publicului se primesc în
scris la sediul APM Constanța, str. Unirii, nr. 23, zilnic,
între orele 08.00 – 16.00, în termen de 18 zile calendaristice de la apariția anunțului.
l Pîrlea Laurențiu Cristian, în calitate de reprezentant
al titularilor Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) «Introducere în intravilan (trup izolat) loturi destinate locuirii
și dotărilor aferente» amplasat în județul Constanța,
extravilan comuna Corbu, sat. Corbu, parcela A579/6,
lot 20/2, A579/7 lot 1 și 2, anunță publicul interesat că
s-a depus documentația în vederea obținerii avizului de
mediu pentru avizarea planului urbanistic zonal mai sus
menționat. Observațiile publicului se primesc în scris la
sediul APM Constanța, str. Unirii, nr. 23, zilnic, între
orele 08.00 – 16.00, în termen de 18 zile calendaristice de
la apariția anunțului.
l Subscrisul Partidul Dacismului Autonom Conservator
(P.DAC) C.I.F. 36185414, cu sediul în B-dul Mihail
Kogălniceanu nr. 17, sector 5, Municipiul București,
reprezentat legal de domnul Berenghi Cătălin-Ioan în
calitate de Președinte al partidului, anunță că a depus la
Tribunalul București documentele necesare pentru modificarea statutului partidului astfel: „Art. 3. Sediul central
se află în municipiul București, str. Teiuș nr. 1, bl. 10, sc.
B, et. 2, ap. 24, sector 5.“Se modifică după cum urmează:
„Art. 3. Sediul central se află în municipiul București, str.
Ion Câmpineanu nr. 20, et. 1, camerele 5-6, sector 1“.
„Art. 5. Alin (6) lit. (d) Sediul central al Partidului DAC
este în București, str. Teiuș, nr. 1, bl. 10, sc. B, et. 2, ap. 24,
sector 5 „Se modifică după cum urmează: „Art. 5. Alin (6)
lit. (d) Sediul central se află în municipiul București, str.
Ion Câmpineanu nr. 20, et. 1, camerele 5-6, sector 1“.
Informații e-mail secretariat@pdac.ro, tel. 0372.706.062
l Nicodim Cristian si Nicodim Elena Mirabela, titular al
planului „P.U.D. obtinere autorizatie de construire pentru
cladire cu functiuni mixte-birouri și servicii, imprejmuire
și branșamente“,cu amplasamentul in Strada G-ral
Alexandru Cernat, nr.57 (fost nr.59-61 Lot 1/2), Municipiul Galati, anunta publicul interesat asupra depunerii
primei versiuni a planului la APM Galati, in vederea
obtinerii avizului de mediu. Informatiile privind varianta

de plan pot fi consultate la sediul A.P.M.Galati, str.Regiment 11 Siret nr.2 si la sediul titularului, Dr.Petru Groza
nr.8, zilnic, de luni pana joi, intre orele 8.30-16.00 si vineri
intre orele 8.30-13.30. Observatiile publicului se primesc
zilnic in scris la sediul A.P.M.Galati in termen de 15 zile
calendaristice de la data aparitiei anuntului.

SOMAŢII
l Judecătoria Întorsura Buzăului, în Dosar
nr.1026/248/2021, în temeiul dispozițiilor art. 1052 Cod
procedură civilă și în temeiul dispozițiilor cuprinse în
încheierea de ședință din data de 21 decembrie 2021,
emite următoarea somație de uzucapiune: Prin prezenta
aducem la cunoștința tuturor celor interesați a face
opoziție la constatarea dreptului de proprietate prin
uzucapiune, în favoarea reclamantei Marin Floarea,
având domiciliul în comuna Valea Mare, sat Valea Mare,
nr.24, județul Covasna, asupra imobilului teren în suprafață de 2.794mp, aflat în intravilanul comunei Valea
Mare, sat Valea Mare, nr.24, jud.Covasna, înscris în CF
23216 Valea Mare (provenit din conversia de pe hârtie a
CF 973 Boroșneu Mic), nr.top.668/9, arabil, în suprafață
totală de 2.794mp, care se învecinează cu imobilele: la
nord -Marin Floarea, nr.cad.23286; la est -drum, nr.
cad.23187, la sud -Dumitru Veronika și la vest -drum,
înscris pe numele proprietarilor tabulari Sikes Jozsef,
minor, Sikes Mozes, minor, Sikes Erzsebet, minoră, Sikes
Elek, minor și Sikes Maria, minoră, urmând ca, în caz
contrar, în termen de 6 luni de la emiterea celei din urmă
publicații să se treacă la judecata cererii.

ADUNĂRI GENERALE
l Societatea CIBROSAT SA- in insolvență, societate pe
acţiuni, de tip închis, cu sediul social în Municipiul
Galați, str.Fraternității, nr.9, parter, cam. 9, Judeţul
Galați, înmatriculată la Registrul Comerţului de pe lângă
Tribunalul Galați sub nr.J17/1576/2004 și cod unic de
înregistrare 16937415 (denumită în continuare „Societatea”), prin administrator special Bălan Costel Dănuț,
conform Legii nr.31/1990 privind societăţile și a Legii nr.
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și
de insolvenă, republicate, cu modificările și completările
ulterioare, convoacă Adunarea Generală Extraordinară
a Acţionarilor, pentru data de 25.01.2022, ora 10.00, în
Str.Brăilei, nr.163, Bl.A4, sc.1, ap.9, Galaţi, judeţul Galaţi.
În cazul în care Adunarea nu se întrunește legal și
statutar în data menţionată, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor se va organiza în data de
26.01.2022, la aceeași oră și în același loc. Au dreptul să
participe și să voteze în cadrul adunării generale toți
acţionarii înregistraţi înregistrati în evidenţele Societăţiiîn registrul acţionarilor și în evidenţele Oficiului Registrului Comerţului la sfârșitul zilei de 15.01.2022
considerată, în conformitate cu prevederile art.123 alin.
(2) din Legea nr.31/1990 privind societăţile, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, drept Dată de
Referinţă pentru ţinerea Adunărilor. ORDINE DE ZI:
1.Aprobarea schimbării sediului social al societății la
următoarea adresă: -str.Ion Minulescu, nr.67-93, parter,
Birou 1, sector 3, București. 2.Aprobarea împuternicirii,
cu posibilitate de substituire, a administratorului special
pentru a redacta și semna hotărârea AGEA adoptată, și
să efectueze orice formalităţi necesare pentru a menţiona/
înregistra hotărârea la Oficiul Registrului Comertului și
pentru publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României- Partea a-IV-a. Acţionarii se vor putea prezenta
personal sau își pot numi reprezentant la adunările
generale. Reprezentarea acţionarilor se poate face și prin
alte persoane decât acţionarii, pe bază de procuri speciale.
Procurile speciale și buletinele de vot prin corespondenţă
completate și semnate de către acţionari se vor depune în
original la sediul ales în Convocator, cu cel puțin 48 de ore
înainte de prima ședință a Convocării, prin înregistrarea
acestora sau prin poștă cu confirmare de primire, astfel
încât să poată fi înregistrate la societate până la data
anterior menţionată. Accesul acţionarilor îndreptăţiti să
participe la adunarea generală este permis prin simpla
probă a identităţii acestora, făcută cu actul de identitate,
iar în cazul acţionarilor reprezentaţi cu o copie a procurii
speciale și actul de identitate al reprezentantului. Materialele de ședinţă pot fi consultate la sediul ales în Convocator, în zilele de luni-vineri, în intervalul orar
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de
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atitudine
de investigație
investigație și
10.00-15.00, începând cu data publicării prezentului
convocator în Monitorul Oficial al României, Partea a
IV-a. Începând cu aceeași dată acţionarii interesaţi pot
solicita transmiterea procurilor speciale și buletinelor de
vot prin corespondenţă. Informaţiile suplimentare
precum și solicitările se pot obţine/transmite prin e-mail:
office.secretariat.sa@gmail.com.
l Convocator. Consiliul de Administraţie al societăţii
Dorna Agri s.a., cu sediul în Comuna Roseţi, sat Roseţi,
str. C.A. Rosetti nr. 197, Sediul Administrativ Roseţi, Corp
C2, judeţul Călărași, înregistrată în Registrul Comerţului
sub nr. J51/226/2010, având C.I.F. RO 11772421, capital
social subscris și vărsat: 93.027 lei (denumită în continuare
„Societatea”), convoacă, în temeiul art. 117 din Legea
societăţilor nr. 31/1990, adunarea generală ordinară a
acţionarilor Societăţii pentru data de 21.01.2022, ora
10.00, la adresa din str. Ion Slătineanu nr. 20, sector 1,
București, la care sunt îndreptăţiţi să participe toţi acţionarii înscriși în registrul acţionarilor Societăţii la sfârșitul
zilei de 15 ianuarie 2022, considerată dată de referinţă. În
cazul în care la data menţionată nu se întrunesc condiţiile
de validitate și/ sau cvorumul de prezenţă prevăzute de
Actul Constitutiv al Societăţii și de Legea societăţilor nr.
31/1990, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din
Legea societăţilor nr. 31/1990, cea de-a doua adunare
generală ordinară a acţionarilor pentru data de
27.01.2022, în același loc, la aceeași oră, având aceeași
ordine de zi ca la prima convocare și aceeași dată de referinţă. Ordinea de zi a adunării generale ordinare este
următoarea: I. Revocarea actualelor mandate ale
membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii. II.
Alegerea membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii pentru un mandat de 4 ani, cu începere de la data
ținerii adunării generale ordinare a acționarilor Societății
și, dacă este cazul, autorizarea administratorilor numiți să
deţină și să exercite cu puteri depline alte funcţii de administrator ori director în alte companii din România.
Alegerea din rândul acestora a Președintelui Consiliului
de Administrație. Stabilirea remuneraţiei cuvenite
membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii,
precum și a cuantumului sumei asigurate în cazul asigurării de răspundere profesională a acestora. III. Desemnarea unei (unor) persoane, cu posibilitatea de substituire,
pentru a efectua toate formalităţile legale pentru executarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și publicarea hotărârilor adoptate, pentru a depune, a prelua acte
și pentru a semna în acest scop în numele Societăţii, în
relaţia cu registrul comerţului, precum și cu alte entităţi
publice sau private, inclusiv pentru a semna extrase din
procesul-verbal al ședinţei adunării. Materialele ce vor fi
supuse analizei acţionarilor pot fi consultate la sediul
Societăţii. Lista cuprinzând informaţii cu privire la
numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională
a persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se
află la dispoziţia acţionarilor la sediul Societăţii, putând fi
consultată și completată de acţionari. La solicitarea acționarilor, aceste materiale și informaţii li se vor transmite
prin poștă electronică sau, dacă nu este posibilă transmiterea prin poștă electronică, prin poștă/curier, pe costurile
Societății. La Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
sunt îndreptăţiţi să voteze acţionarii înscriși în Registrul
Acţionarilor la data de 15 ianuarie 2022. Acţionarii pot
vota personal sau prin reprezentant, pe bază de procură
specială, transmisă la sediul social al Societăţii cu cel puţin
48 de ore înainte de data Adunării, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor. La solicitarea acționarilor, Societatea le va pune la dispoziție, la sediul Societății sau prin
transmitere prin poștă electronică ori prin poștă/curier, un
model de procură specială de completat în vederea exercitării votului prin reprezentant. Societatea va asigura

ținerea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății cu respectarea tuturor măsurilor impuse de
autorităţi pentru prevenirea infectării cu coronavirusul
SARS-CoV-2. Președintele Consiliului de Administraţie:
Dl. Jean Valvis.
l Convocator: Consiliul de Administratie al societăţii
Componente Auto SA, cu sediul în Topoloveni, str. Maximilian Popovici nr.59, județul Argeș, înregistrată la ORCT
Argeș sub nr. J03/136/1991, având CUI 162657, convoacă
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pe data
de 27.01.2022, ora 14:00, la sediul societății, pentru toți
actionarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul
zilei de 03.01.2022, considerată dată de referință, cu următoarea ordine de zi: 1.Prezentarea, dezbaterea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul
financiar 2022. 2.Prezentarea, dezbaterea și aprobarea
programului de investiții pe anul 2022-2023. 3.Extinderea
obiectului secundar de activitate, cod CAEN 8690 – Alte
activități referitoare la sănătatea umană. 4.Ratificarea
deciziilor Consiliului de Administrație pe anul 2021. 5.
Desemnarea persoanei împuternicite să îndeplinească
formalitățile necesare prevăzute de legislația în vigoare cu
privire la hotărârea adunării generale extraordinare a
acționarilor precum și orice acte și operațiuni necesare în
legătură cu aceasta. Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare se pot consulta la sediul societății. Pentru
introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunării
generale extraordinare se va proceda conform art.117¹ din
Legea nr.31/1990 iar pentru adresarea de întrebări privind
punctele de pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare se va respecta art.117² din Legea nr. 31/1990. La
data convocării adunării generale extraordinare a acționarilor din 27.01.2022, numărul total de acțiuni emise de
societatea Componente Auto SA este de 4897 acțiuni
nominative. Pentru fiecare acțiune deținută la data de
referință i se conferă titularului de acțiuni dreptul la un
vot în adunarea generală a acționarilor din 27.01.2022.
Acționarii pot participa la adunarea generală extraordinară personal sau prin reprezentanți mandatați prin
procură specială, potrivit legii. Formularele pentru
procură specială se pot ridica de la sediul societății începând cu 21.01.2022 și se vor depune în original la sediul
societății până cel târziu la 25.01.2022 inclusiv. În cazul
neîndeplinirii condițiilor legale de prezență, se convoacă o
a doua adunare generală extraordinară a acționarilor în
data de 28.01.2022, ora 14,00, în același loc și cu aceeași
ordine de zi. Conținutul convocării este disponibil și pe
pagina proprie de internet: www.catgroup.ro. precum și în
două cotidiene locale. Informații suplimentare se pot
obține la sediul societății, la telefon nr.0248/607125,
int.161 sau 0771041978 sau prin e-mail la adresa office@
catgroup.ro. Președintele Consiliului de Administrație.
l Convocator. Consiliul de Administrație al AIR CLAIM
S.A., cu sediul social în municipiul Constanța, strada
Miron Costin, nr.65, mansardă, județul Constanța,
România, având nr.de ordine în Registrul Comerțului
J13/1414/2018, Identificator Unic la Nivel European
(EUID) ROONRC.J13/1414/2018, CUI: 39395976 („Societatea”), în conformitate cu prevederile art.117 din Legea
31/1990 („Legea 31/1990”), privind societățile, republicată, Legii 24/2017 privind emitenţii de instrumente
financiare și operaţiuni de piaţă („Legea 24/2017”) și
reglementărilor ASF emise în aplicarea acesteia, coroborate cu art.15 din actul constitutiv al Societății, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor („AGOA”)
în data de 28 februarie 2022, ora 10.00 (ora României), la
sediul Societății din municipiul Constanța, strada Miron
Costin, nr.65, Mansardă, județul Constanța, România
(„AGOA”) pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul

acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A.la sfârșitul
zilei de 18 februarie 2022, stabilită ca dată de referinţă
pentru ţinerea AGOA, având următoarea ordine de zi:
1.Alegerea Secretarului Adunării Generale Ordinare a
Acționarilor. 2.Aprobarea descărcării de gestiune a consiliului de administrație al Societății. 3.Înlocuirea administratorilor provizorii și numirea unor administratori
deplini, membrii în consiliul de administrație al Societății
cu mandat până la data de 14 februarie 2023. Data-limită
pentru depunerea candidaturilor este 31 ianuarie 2022,
ora 17.00 (ora României); lista cuprinzând informații cu
privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea
profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de
administrator se va afla la dispoziția acționarilor, pe
măsura depunerii candidaturilor, la sediul Societății și pe
website-ul acesteia (https://www.airclaim.com), putând fi
consultată și completată de către aceștia. 4.Aprobarea
remunerațiilor acordate membrilor consiliului de administrație al Societății pentru anul financiar 2022. 5.
Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație
pentru a semna în numele și pe seama Societății contractele de administrare ce urmează să fie încheiate cu administratorii aleși, conform punctului 3 și pentru a da orice
declarații necesare în vederea aducerii la îndeplinire a
hotărârilor AGOA sau în vederea înregistrării/depunerii
la Registrul Comerțului a hotărârilor AGOA, precum și
pentru a îndeplini orice alte formalități, precum cele de
publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să
primească orice documente/acte emise de Registrul
Comerțului și/sau de orice altă autoritate competentă,
precum și acordarea către acesta a dreptului de a delega
unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior. Și Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor („AGEA”) în data de 28 februarie
2022, ora 11.00 (ora României), la sediul Societății din
municipiul Constanța, strada Miron Costin, nr.65,
mansardă, județul Constanța, România („AGOA”)
pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acționarilor
ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 18
februarie 2022, stabilită ca dată de referinţă pentru
ţinerea AGOA, având următoarea ordine de zi: 1.Aprobarea modificării art.19.7 din actul constitutiv al Societății, în cazul alegerii de către Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor Societății din 28 februarie 2022/1
martie 2022 a noilor administratori deplini, membrii în
consiliul de administrație al Societății cu mandat până la
data de 14 februarie 2023, urmând ca acesta să aibă
următorul conținut: „19.7.La data prezentului Act
Constitutiv, membrii Consiliului de administrație al
Societății sunt: i.Tunescu George Daniel, cetățean român
născut la 15.12.1986 în loc.Constanța, jud.Constanța,
România, domiciliat în Str.1907 nr.48, Constanța, identificat cu C.N.P. 1861215134214; ii.[se va completa cu
datele exacte ca urmare a alegerii membrului consiliului
de administraţie]; iii.[se va completa cu datele exacte ca
urmare a alegerii membrului consiliului de administraţie]”; 2.Aprobarea modificării art.20.14 din actul
constitutiv al Societății, urmând ca acesta să aibă următorul conținut: „20.14.La data prezentului act constitutiv
este numit Director General dl.Străuţ Dan-Andrei, cetățean român născut la 04.09.1985, în Sectorul 5, Mun.
București, România, domiciliat în str.Doamna Ghica
nr.32B, bl.T3, ap.1017, Sectorul 2, București, identificat cu
C.N.P.1850904450053”. 3.Aprobarea modificării
art.19.11, 19.12 și 19.13 din actul constitutiv al Societății,
urmând ca acesta să aibă următorul conținut: „19.11.În
considerarea recomandărilor cuprinse în Codul de
Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București cu
privire la competența, independența Consiliului de administrație și separarea responsabilităților între Consiliul de
administrație și conducerea executivă, majoritatea
membrilor Consiliului de administrație va fi formată din
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membri ne-executivi”. 19.12.Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății, cu evitarea conflictelor de interese. 19.13.
În consens cu articolele anterioare, membrii Consiliului
de administrație vor dezvălui Consiliului de administrație
orice legătură de familie, de afinitate, de afaceri și orice
situație care ar putea genera conflict de interes în raport
cu Societatea.” 4.Aprobarea modificării art.17.6 din actul
constitutiv al Societății, urmând ca acesta să aibă următorul conținut: „17.6.Societatea poate organiza adunările
generale în așa fel încât participarea, desemnarea/revocarea de reprezentanți și exercitarea votului să se poată
realiza prin mijloace electronice de transmisie a datelor și
prin corespondență, cu respectarea prevederilor legislative în vigoare”. 5.Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societăţii pentru a semna
versiunile actualizate ale Actului Constitutiv al Societăţii
cu modificările prevăzute mai sus și pentru a întocmi și
semna în numele și pe seama Societăţii și pentru a depune
orice documente și pentru a da orice declaraţii necesare în
vederea înregistrării/depunerii la Registrul Comerţului a
hotărârilor AGEA, precum și pentru a îndeplini orice alte
formalităţi, precum cele de publicare, inclusiv să achite
orice taxe, să solicite și să primească orice documente
emise de Registrul Comerţului și/sau de orice altă autoritate competentă, precum și acordarea către acesta a
dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru
efectuarea formalităților menționate anterior. Doar
persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai Societății
la sfârșitul zilei de 18 februarie 2022 („Data de referință”)
în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central
S.A.au dreptul de a participa și vota în cadrul AGOA/
AGEA. Propuneri ale acționarilor privind adunarea
generală a acționarilor: Unul sau mai mulți acționari
reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din
capitalul social al Societății (denumiți în cele ce urmează
„Inițiatori”) au dreptul: a)de a introduce puncte pe
ordinea de zi a AGOA/AGEA, cu condiția ca fiecare
punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de
hotărâre propus spre adoptare de AGOA/AGEA; și b)de
a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse
sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/
AGEA. Cererile Inițiatorilor cu privire la introducerea
unor noi puncte pe ordinea de zi, precum și proiectele de
hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, însoțite de copia
actului de identitate valabil al Inițiatorului, pot fi înaintate după cum urmează: a)depuse la registratura Societății din municipiul Constanța, strada Miron Costin,
nr.65, mansardă, județul Constanța, România, până la
data de 31 ianuarie 2022, ora 17.00 (ora României), în plic
închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule
„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 28 FEBRUARIE 2022”; b)
transmise către registratura Societății din Municipiul
Constanța, Strada Miron Costin, Nr. 65, Mansarda,
Județul Constanța, România, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura Societății până la data
de 31 ianuarie 2022, ora 17.00 (ora României), în plic
închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule
„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 28 FEBRUARIE 2022”; c)
transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă,
încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura
electronică, până la data de 31 ianuarie 2022, ora 17.00
(ora României), la adresa de e-mail: investitori@airclaim.
com, menționând la subiect „PENTRU ADUNAREA
GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 28
FEBRUARIE 2022”. Acționarii Societății, indiferent de
participația deținută în capitalul social, precum și
membrii actuali ai consiliului de administrație al Socie-

tății pot prezenta propuneri de candidați pentru numirea
în calitate de membru al consiliului de administrație
cuprinzând informații despre numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse și însoțite de (i)
o copie a actului de identitate valid al acționarului/
membrului actual al consiliului de administrație al Societății (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice,
buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului
legal înscris în lista acționarilor Societății, emisă de Depozitarul Central S.A.), (ii)Curriculum Vitae și (iii)declarație
pe propria răspundere a candidatului din care să rezulte
că persoana în cauză nu se află în vreuna din situațiile de
incompatibilitate prevăzute de cadrul normativ aplicabil
ori că înțelege să renunțe la orice situație de incompatibilitate în vederea aprobării sale și că acceptă mandatul, în
ipoteza în care va fi ales. Propunerile de candidați
împreună cu documentele menționate mai sus pot fi
înaintate după cum urmează: a)depuse la registratura
Societății din municipiul Constanța, strada Miron Costin,
nr.65, mansardă, județul Constanța, România, până la
data de 31 ianuarie 2022, ora 17.00 (ora României), în plic
închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule
„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 28 FEBRUARIE 2022”; b)
transmise către registratura Societății din municipiul
Constanța, strada Miron Costin, nr.65, mansardă, județul
Constanța, România, prin orice formă de curierat cu
confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca
fiind primit la registratura Societății până la data de 31
ianuarie 2022, ora 17.00 (ora României), în plic închis, cu
mențiunea scrisă clar și cu majuscule „PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN
DATA DE 28 FEBRUARIE 2022”; c)transmise prin
e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată
conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică,
până la data de 31 ianuarie 2022, ora 17.00 (ora României), la adresa de e-mail: investitori@airclaim.com,
menționând la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 28
FEBRUARIE 2022”. Lista cuprinzând informații despre
numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse spre a fi alese în funcția de membru al
consiliului de administrație se va afla la dispoziția acționarilor pe website-ul Societății (www.airclaim.com) și la
sediul Societății, putând fi consultată și completată de
aceștia. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de
acționarii sus-menționați va fi publicată cu îndeplinirea
cerințelor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru
convocarea AGOA/AGEA cu cel puțin 10 zile înainte de
data AGOA/AGEA. Întrebări referitoare la adunarea
generală a acționarilor. Acționarii Societății, indiferent de
nivelul participației la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA/
AGEA, însoțite de copia actului de identitate valabil al
acționarului, astfel: a)depuse la registratura Societății din
municipiul Constanța, strada Miron Costin, nr.65,
mansardă, județul Constanța, România, până la data de
23 februarie 2022, ora 17.00 (ora României), în plic închis,
cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule „PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN
DATA DE 28 FEBRUARIE 2022”; b)transmise către
registratura Societății din municipiul Constanța, strada
Miron Costin, nr.65, mansardă, județul Constanța,
România, prin orice formă de curierat cu confirmare de
primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la
registratura Societății până la data de 23 februarie 2022,
ora 17.00 (ora României), în plic închis, cu mențiunea
scrisă clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA
GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 28
FEBRUARIE 2022”; c)transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii

nr.455/2001 privind semnătura electronică, până la data
de 23 februarie 2022, ora 17.00 (ora României), la adresa
de e-mail: investitori@airclaim.com, menționând la
subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 28 FEBRUARIE 2022”.
Participarea la adunarea generală a acționarilor. Accesul
acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la Data de
Referință și îndreptățiți să participe la AGOA/AGEA este
permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, (i)
în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate
al acestora sau, (ii)în cazul acționarilor persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, iar
(iii)în cazul acționarilor persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată
persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor
legale aplicabile în materie. Acționarii înregistrați la Data
de Referință în registrul acționarilor Societății ținut de
Depozitarul Central S.A.pot participa personal sau prin
reprezentare în AGOA/AGEA, fiecare acționar având
dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a
vota în numele său în cadrul AGOA/AGEA, cu respectarea prevederilor art.105 din Legea nr.24/2017. Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la
AGOA/AGEA. Cu toate acestea, dacă un acționar deține
acțiuni ale Societății în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un
reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare
cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare
generală. Totuși, acționarului i se interzice să exprime
voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta în
capitalul social al Societății. În cazul participării prin
reprezentare, acționarul va desemna un reprezentant
printr-o procură specială întocmită în baza formularului
de procură specială pus la dispoziția acționarilor de către
Societate, atât în limba română, cât și în limba engleză,
sau printr-o împuternicire generală acordată în condițiile
prezentate mai jos. Un acționar poate desemna prin
procură unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care
să îi asigure reprezentarea în AGOA/AGEA în cazul în
care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și
îndeplini mandatul. În cazul în care prin procură sunt
desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, trebuie
indicată și ordinea în care aceștia își vor exercita
mandatul. În cazul în care un acționar este reprezentat de
o instituție de credit care prestează servicii de custodie,
aceasta va putea vota în AGOA/AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri
speciale sau generale de către acționar. Custodele va vota
în AGOA/AGEA exclusiv în conformitate și în limita
instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de
acționari la Data de Referință. În situația discutării în
cadrul AGOA/AGEA, în conformitate cu prevederile
legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată,
împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform
interesului acționarului reprezentat. Procura Specială.
Procura specială este valabilă doar pentru AGOA/AGEA
pentru care a fost solicitată. Procura specială poate fi
acordată doar prin utilizarea formularului de procură
specială pus la dispoziția acționarilor de către Societate
conform secțiunii Alte prevederi cu privire la adunarea
generală a acționarilor de mai jos. Reprezentantul are
obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile
formulate de acționarul care l-a desemnat. Procurile
speciale trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot
pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.
În cazul procurii speciale, un exemplar original,
completat în limba română sau în limba engleză și semnat
de acționar, împreună cu o copie a actului de identitate al
acționarului și al reprezentantului, se vor transmite Societății astfel: a)depuse la registratura Societății din munici-
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piul Constanța, strada Miron Costin, nr.65, mansardă,
județul Constanța, România, până la data de 25 februarie
2022, ora 17.00 (ora României), în plic închis, cu menţiunea scrisă clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA
GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 28
FEBRUARIE 2022”; b)transmise către registratura
Societății din municipiul Constanța, strada Miron Costin,
nr.65, mansardă, județul Constanța, România, prin orice
formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să
fie înregistrat ca fiind primit la registratura Societății
până la data de 25 februarie 2022, ora 17.00 (ora României), în plic închis, cu menţiunea scrisă clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A
ACŢIONARILOR DIN DATA DE 28 FEBRUARIE
2022”; c)transmise prin e-mail cu semnătură electronică
extinsă, încorporată conform Legii nr.455/2001 privind
semnătura electronică, până la data de 25 februarie 2022,
ora 17.00 (ora României), la adresa de e-mail: investitori@airclaim.com, menționând la subiect „PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN
DATA DE 28 FEBRUARIE 2022”. În toate cazurile,
reprezentantul va prezenta organizatorilor AGOA/AGEA
un exemplar original al procurii speciale la înregistrare.
Procura generală. Procura generală va fi valabilă numai
dacă: (i)este acordată pentru o perioadă care nu va depăși
3 ani, (ii)permite în mod expres reprezentantului acționarului care a acordat o astfel de procură să voteze în toate
aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale
acționarilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acte de
dispoziție și (iii)este acordată de către acționar, în calitate
de client, unui intermediar definit conform art.2 alin.(1)
pct.19 din Legea 24/2017 sau unui avocat. Acționarii
Societății nu pot fi reprezentați în AGOA/AGEA pe baza
procurii generale de către o persoană care se află într-o
situație de conflict de interese ce poate apărea în special
în unul dintre următoarele cazuri: a)este un acționar
majoritar al Societății, sau o altă entitate, controlată de
respectivul acționar; b)este membru al unui organ de
administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit.a); c)este un angajat
sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar
sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la
lit.a); d)este soțul, ruda sau afinul până la gradul al
patrulea, inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit.a)-c). Procura generală trebuie să conțină cel
puțin următoarele informații: 1.numele/denumirea acționarului; 2.numele/denumirea reprezentantului (cel căruia
i se acordă procura); 3.data procurii, precum și perioada
de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor
legale; procurile purtând o dată ulterioară au ca efect
revocarea procurilor datate anterior; 4.precizarea faptului
că acționarul împuternicește reprezentantul să participe
și să voteze în numele său prin procura generală în
adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere
a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă
a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva
procură generală. Procura generală încetează în conformitate cu alin.2 al art.202 din Regulamentul ASF 5/2018.
Înainte de prima ei utilizare, o copie a procurii generale
semnată de acționar și având conținutul minim prevăzut
de Regulamentul ASF 5/2018, cuprinzând mențiunea
conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului și o declarație pe proprie a intermediarului sau a
avocatului conform celor de mai jos se vor transmite
Societății astfel: a)depuse la registratura Societății din
municipiul Constanța, strada Miron Costin, nr.65,
mansardă, județul Constanța, România, până la data de
25 februarie 2022, ora 17.00 (ora României), în plic închis,
cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule „PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN
DATA DE 28 FEBRUARIE 2022”; b)transmise către
registratura Societății din municipiul Constanța, strada
Miron Costin, nr.65, mansardă, județul Constanța,
România, prin orice formă de curierat cu confirmare de
primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la
registratura Societății până la data de 25 februarie 2022,
ora 17.00 (ora României), în plic închis, cu mențiunea
scrisă clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA
GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 28
FEBRUARIE 2022”; c)transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii
nr.455/2001 privind semnătura electronică, până la data
de 25 februarie 2022, ora 17.00 (ora României), la adresa

de e-mail: investitori@airclaim.com, menționând la
subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 28 FEBRUARIE 2022”.
Declarația pe propria răspundere dată de reprezentantul
legal al intermediarului sau de avocatul care a primit
împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală va specifica următoarele: a)împuternicirea este
acordată de respectivul acționar, în calitate de client,
intermediarului sau, după caz, avocatului; b)împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin
atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.
Declarația trebuie depusă în original, semnată și, după
caz, ștampilată, fără îndeplinirea altor formalități în
legătură cu forma acesteia. Declarația se depune la Societate odată cu procura generală, în condițiile și termenele
prevăzute mai sus. Copiile ale procurilor generale cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sunt reținute
de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în
procesul-verbal al AGOA/AGEA. Alte prevederi privind
reprezentarea. Acționarii pot să își desemneze și să își
revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, revocarea urmând a-și produce efecte și a
fi opozabilă Societății dacă a fost recepționată de Societate până la termenul-limită pentru depunerea/transmiterea procurilor. Împuternicitul nu poate fi substituit de o
altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost
conferit în mod expres de către acționar în împuternicire.
În condițiile în care persoana împuternicită este o
persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul
primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte
din organul său de administrare sau conducere sau dintre
angajații săi. Votul prin corespondență. Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A.au
posibilitatea de a vota prin corespondență prin utilizarea
formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență pus la dispoziția acționarilor de către Societate,
atât în limba română, cât și în limba engleză. Votul prin
corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant
convențional al acționarului numai în situația în care
acesta a primit din partea respectivului acționar o împuternicire specială/generală care se depune la Societate în
conformitate cu art.105 din Legea nr.24/2017. Dacă
persoana care reprezintă acționarul prin participare
personală la AGOA/AGEA este alta decât cea care a
exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă secretarului de ședință
al AGOA/AGEA o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care
a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este
necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent personal în cadrul AGOA/AGEA. În
cazul votului prin corespondență, buletinele de vot,
completate în limba română sau engleză și semnate,
împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului
și al reprezentantului, pot fi înaintate după cum urmează:
a)depuse la registratura Societății din municipiul
Constanța, strada Miron Costin, nr.65, mansardă, județul
Constanța, România, până la data de 25 februarie 2022
ora 17.00 (ora României), în plic închis, cu mențiunea
scrisă clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA
GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 28
FEBRUARIE 2022”; b)transmise către registratura
Societății din municipiul Constanța, strada Miron Costin,
nr.65, mansardă, județul Constanța, România, prin orice
formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să
fie înregistrat ca fiind primit la registratura Societății
până la data de 25 februarie 2022, ora 17.00 (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A
ACŢIONARILOR DIN DATA DE 28 FEBRUARIE
2022”; c)transmise prin e-mail cu semnătură electronică
extinsă, încorporată conform Legii nr.455/2001 privind
semnătura electronică, până la data de 25 februarie 2022,
ora 17.00 (ora României), la adresa de e-mail: investitori@airclaim.com, menționând la subiect „PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR DIN
DATA DE 28 FEBRUARIE 2022”. Alte prevederi cu
privire la adunarea generală a acționarilor. În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în
baza listei acționarilor de la Data de Referință, primită de
la Depozitarul Central S.A.. Documentele care atestă
calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă
străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o tradu-

cere realizată de un traducător autorizat în limba română
sau în limba engleză, fără a fi necesară legalizarea sau
apostilarea acestor documente. În toate cazurile descrise
mai sus în care se face referire la: a)actele de identitate ale
unei persoane se au în vedere următoarele documente: (i)
în cazul persoanelor fizice -buletin/carte de identitate/
pașaport, iar (ii)în cazul persoanelor juridice -buletin/
carte de identitate/pașaport a reprezentantului legal
înscris în lista acționarilor Societății emisă de Depozitarul
Central S.A.; b)reprezentantul acționarilor înscris în lista
acționarilor emisă de Depozitarul Central S.A., dacă
respectivul reprezentant nu este înscris ca atare în evidențele Depozitarului Central S.A., pentru identificarea
reprezentantului acționarului persoană juridică se va
transmite un certificat constatator eliberat de Registrul
Comerțului sau orice alt document echivalent, în original
sau în copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal,
certificat sau document echivalent care să nu fie mai
vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului
AGOA/AGEA. Netransmiterea procurilor generale sau
speciale/formularelor de vot prin corespondență până la
data stabilită se sancționează cu pierderea dreptului de a
vota prin reprezentant/prin corespondență în cadrul
AGOA/AGEA. Procurile speciale/formularele de vot prin
corespondență care nu conțin cel puțin informațiile
cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate nu
sunt opozabile Societății, nefiind opozabile Societății nici
procurile generale care nu conțin informațiile minime
cerute de prevederile legale. În situația neîndeplinirii
condițiilor legale pentru ținerea AGOA/AGEA la data
primei convocări, se convoacă o nouă AGOA/AGEA,
după caz, pentru data de 1 martie 2022, ora 10.00,
respectiv, ora 11.00, având aceeași ordine de zi. În eventualitatea unei noi convocări, data de referință stabilită
pentru identificarea acționarilor îndreptățiți să participe
și să voteze în cadrul AGOA/AGEA este aceeași (i.e.18
februarie 2022). A doua convocare a Ședinței AGOA/
AGEA va avea loc la sediul Societății din municipiul
Constanța, strada Miron Costin, nr.65, mansardă, județul
Constanța, România. Documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a
AGOA/AGEA, prezentul convocator, proiectele de hotărâri, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data
convocării, precum și formularele de procură specială și
formularele de buletin de vot prin corespondență pentru
AGOA/AGEA vor fi puse la dispoziția acționarilor, atât în
limba română, cât și în engleză, cu cel puțin 30 de zile
înainte de data AGOA/AGEA, la sediul social al Societății din municipiul Constanța, strada Miron Costin,
nr.65, mansardă, județul Constanța, România și vor fi
disponibilizate pe pagina de web a Societății (www.
airclaim.com, secțiunea Investitori). La data convocării,
capitalul social al Societății este format din 4.400.000
acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un
vot; prin urmare, numărul total de drepturi de vot la data
convocării este de 4.400.000 drepturi de vot. Proiectele de
hotărâri propuse de către acționari vor fi adăugate pe
pagina de internet a Societății de îndată ce este posibil,
după primirea lor de către Societate. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0726.515.252
și pe website-ul Societății: www.airclaim.com. Președintele Consiliului de Administraţie, Tunescu George Daniel.

LICITAŢII
l Comuna Dărmănești, cu sediul în Măriței, nr.575, face
cunoscut că în ziua de 17.01.2022, ora 12.00, va avea loc
licitația cu depunere de ofertă în plic închis pentru
vânzarea unor parcele de teren intravilan/extravilan,
aparținând domeniului privat al comunei Dărmănești,
județul Suceava. Relații: Secretarul comunei, mobil:
0755.157.515 sau la sediul Primăriei Comunei Dărmănești, tel./fax: 0230.551.532.
l Anunț. Aducem la cunoștința cetățenilor organizarea
licitației publice pentru atribuirea contractului de inchiriere a constructiei cu destinatia garaj. 1. Informații
generale privind locatorul: Municipiul Roman, județul
Neamț cu sediul in municipiul Roman, Piața Roman
Vodă nr.1, județul Neamț, telefon: 0233 741 651, fax: 0233
741 604, Cod fiscal 2613583, e-mail: primaria@primariaroman.ro, pagina web: www.primariaroman.ro. 2.
Informații privind obiectul inchirierii: Constructie – garaj

in suprafata de 21 mp, situat in Piata Roman – Voda, nr.
1 din municipiul Roman, jud. Neamt, imobil inscris in
Cartea Funciara a municipiului Roman sub nr. 55868,
apartinand domeniului public al municipiului Roman
conform H.C.L. nr. 183/19.08.2021 si OUG 57/2019. 3.
Informații privind documentația de atribuire, conține fișa
de date și caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar
al documentației de atribuire: La cerere, în urma depunerii unei cereri de participare la procedură. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obține un exemplar din
documentația de atribuire: Direcția de Urbanism și
Amenajarea Teritoriului, Piața Roman-Vodă, nr. 1,
telefon: 0233 741 651, fax: 0233 741 604. 3.3. Costul și
condițiile de plată pentru obținerea documentației de
atribuire: 200 lei/ exemplar, se va achita la casieria Primăriei municipiului Roman. 3.4. Data – limită pentru solicitarea clarificărilor: 07.01.2022, ora 10:00. 4. Informații
privind ofertele: 4.1. Data - limită de depunere a ofertelor:
28.01.2022, ora 10:00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Biroul Unic al Primăriei municipiului Roman,
Piața Roman-Vodă, nr. 1, jud. Neamț. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar, într-un plic sigilat. 5. Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:
28.01.2022, ora 14:30, la sediul Primăriei municipiului
Roman din Roman, Piața Roman-Vodă, nr. 1, jud.
Neamț, sala N.M. Strunga. 6. Instanța competentă în
soluționarea litigiilor apărute și termenul pentru sesizarea
instanței: Tribunalul Neamț, Secția a II-a CAF.
l Debitorul SC Tecnogreen SRL - societate în faliment, in
bankruptcy, en fraillite, cu sediul in Dr.Tr.Severin, str.
George Cosbuc nr.3A, Camera 2, Sc.1, Et. Subsol, Ap.3,
jud.Mehedinti, CIF: 15195512, J25/302/2016, prin lichidator judiciar, Consultant Insolventa SPRL Filiala Timis,
cu sediul ales in Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr.7A, jud.
Mehedinti, CUI 38704372, inregistrata in RFO II sub nr.
0918, prin reprezentant asociat coordonator Serban
Valeriu, scoate la vânzare, urmatoarele bunuri imobile: teren extravilan avand suprafata de 6.800 mp, cu numar
cadastral 51239, nr. CF 51239 situat in Tarlaua 17-186-I,
Parcela 186-I-14, - teren extravilan avand suprafata de
1.899 mp, cu numar cadastral 51238, nr. CF 51238 situat in
Tarlaua 17-186-I, Parcela 186-I-13, - teren extravilan
avand suprafata de 2.817 mp, cu numar cadastral 51233,
nr. CF 51233 situat in Tarlaua 17-186-I, Parcela 186-I-8, teren extravilan avand suprafata de 2.100 mp, cu numar
cadastral 51227, nr. CF 51227 situat in Tarlaua 17-186-I,
Parcela 186-I-2, - teren extravilan avand suprafata de
4.755 mp, cu numar cadastral 52679, nr. CF 52679 situat in
Tarlaua 16, Parcela 171/11, - teren extravilan avand suprafata de 11.855 mp, cu numar cadastral 52692, nr. CF 52692
situat in Tarlaua 16, Parcela 171-24, - teren extravilan
avand suprafata de 3.904 mp, cu numar cadastral 52734,
nr. CF 52734 situat in Tarlaua 16-178-I, Parcela 178-I-21;
- teren extravilan avand suprafata de 107949 mp, cu
numar cadastral 52758, nr. CF 52758 situat in Tarlaua 39,
Parcela 374/9, 374/10; - teren extravilan avand suprafata
de 5000 mp, cu numar cadastral 52822, nr. CF 52822 situat
in Tarlaua 21-245-I, Parcela 245-I-31; - teren extravilan
avand suprafata de 5483 mp, cu numar cadastral 53062,
nr. CF 53062 situat in Tarlaua 24-261-I, Parcela 261-I-17;
- teren extravilan avand suprafata de 4221 mp, cu numar
cadastral 53079, nr. CF 53079 situat in Tarlaua 16-178-V,
Parcela 178-V-4-1; - teren extravilan avand suprafata de
4846 mp, cu numar cadastral 53287, nr. CF 53287 situat in
Tarlaua 16-178-III, Parcela 178-III-2; - teren extravilan
avand suprafata de 2500 mp, cu numar cadastral 53313,
nr. CF 53313 situat in Tarlaua 16-178-III, Parcela 178-III25; - teren extravilan avand suprafata de 3700 mp, cu
numar cadastral 53314, nr. CF 53314 situat in Tarlaua
16-178-III, Parcela 178-III-26; - teren extravilan avand
suprafata de 2524 mp, cu numar cadastral 53332, nr. CF
53332 situat in Tarlaua 16-178-IV, Parcela 178-IV-7; - teren
extravilan avand suprafata de 5500 mp, cu numar cadastral 53335, nr. CF 53335 situat in Tarlaua 16-178-III,
Parcela 178-IV-10; - teren extravilan avand suprafata de
2500 mp, cu numar cadastral 53341, nr. CF 53341 situat in
Tarlaua 16-178-III, Parcela 178-IV-16; - teren extravilan
avand suprafata de 2200 mp, cu numar cadastral 54052,
nr. CF 54052 situat in Tarlaua 45-387-I, Parcela 387-I-73;
- teren extravilan avand suprafata de 2200 mp, cu numar
cadastral 51242, nr. CF 51242 situat in Tarlaua 17-186-I,

Parcela 186-I-17; - teren extravilan avand suprafata de
10000 mp, cu numar cadastral 51298, nr. CF 51298 situat
in Tarlaua 17-186-II, Parcela 186-II-3; - teren extravilan
avand suprafata de 10000 mp, cu numar cadastral 51299,
nr. CF 51299 situat in Tarlaua 17-186-II, Parcela 186-II-3;
- teren extravilan avand suprafata de 5430 mp, cu numar
cadastral 51301, nr. CF 51301 situat in Tarlaua 17-186-II,
Parcela 186-II-5; - teren extravilan avand suprafata de
8000 mp, cu numar cadastral 51303, nr. CF 51303 situat in
Tarlaua 17-186-II, Parcela 186-II-7; - teren extravilan
avand suprafata de 2986 mp, cu numar cadastral 51308,
nr. CF 51308 situat in Tarlaua 17-186-II, Parcela 186-II-12;
- teren extravilan avand suprafata de 1557 mp, cu numar
cadastral 51315, nr. CF 51315 situat in Tarlaua 17-186-II,
Parcela 186-II-19, - teren extravilan avand suprafata de
10000 mp, cu numar cadastral 51339, nr. CF 51339 situat
in Tarlaua 17-205-I, Parcela 205-I-16, - teren extravilan
avand suprafata de 5500 mp, cu numar cadastral 51357,
nr. CF 51357 situat in Tarlaua 17-205-I, Parcela 205-I-33,
- teren extravilan avand suprafata de 7700 mp, cu numar
cadastral 51411, nr. CF 51411 situat in Tarlaua 17-205-II,
Parcela 205-II-8, - teren extravilan avand suprafata de
7600 mp, cu numar cadastral 51412, nr. CF 51412 situat in
Tarlaua 17-205-II, Parcela 205-II-9, - teren extravilan
avand suprafata de 1000 mp, cu numar cadastral 51453,
nr. CF 51453 situat in Tarlaua 8-110-II, Parcela 110-II-32,
- teren extravilan avand suprafata de 800 mp, cu numar
cadastral 51506, nr. CF 51506 situat in Tarlaua 8-110-II,
Parcela 110-II-84, - teren extravilan avand suprafata de
6800 mp, cu numar cadastral 51821, nr. CF 51821 situat in
Tarlaua 46-393-394-I, Parcela 393-I-28, - teren extravilan
avand suprafata de 12501 mp, cu numar cadastral 51848,
nr. CF 51848 situat in Tarlaua 4, Parcela 96-35, - teren
extravilan avand suprafata de 2499 mp, cu numar cadastral 51849, nr. CF 51849 situat in Tarlaua 4, Parcela 96-39,
- teren extravilan avand suprafata de 6000 mp, cu numar
cadastral 52236, nr. CF 52236 situat in Tarlaua 41, Parcela
378-10, - teren extravilan avand suprafata de 5000 mp, cu
numar cadastral 52668, nr. CF 52668 situat in Tarlaua 16,
Parcela 171-1, situate in extravilanul comunei Rogova,
Judeţul Mehedinţi. Total suprafata de teren valorificata in
bloc: 286.126 mp. Valoarea totala a bunurilor imobile este
de 59.514,20 EURO exclusiv TVA, (echivalentul in lei la
cursul BNR din ziua platii). Licitaţia va avea loc la biroul
administratorului judiciar din Dr. Tr. Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud. Mehedinti la data de 28.12.2021, orele
14:00. Titlul executoriu în baza căruia administratorul
judiciar procedează la vânzarea bunurilor imobile,
conform Raportului de evaluare nr. 45/07.03.2020, il reprezinta Sentinta nr. 51 din data de 03.11.2021, de intrare in
procedura de faliment a debitoarei SC Tecnogreen SRL,
pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a Civilă
de Contencios Administrativ si Fiscal în dosarul nr.
2726/101/2018. Participarea la licitaţie este condiţionată de
consemnarea în contul unic de insolventa al debitoarei SC
Tecnogreen SRL, pana la data de 27.12.2021 orele 17.00 a
unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire al bunurilor
imobile precum și achiziţionarea caietului de sarcini in
suma de 1000,00 lei+TVA. Invităm pe toti cei care vor să
participe la ședinţa de licitaţie să transmita oferte de
cumpărare și documentele în copie xerox din care rezultă
faptul că a fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcini la adresa de email: office@
consultant-insolventa.ro. Somam pe toti cei care pretind
vreun drept asupra bunurilor imobile descrise anterior sa
anunte administratorul judiciar inainte de data stabilita
pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de
lege. Relaţii suplimentare la telefoanele: 0756482035,
0252/354399, sau la sediul lichidatorului judiciar din Dr. Tr.
Severin, str.Zăbrăuțului nr. 7A, jud. Mehedinti. Lichidator
judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis.

PIERDERI
l Sima Alternativ SRL, CUI: 44966572, declar pierdut
facturierul cu seria: SIMA, de la nr.01 la nr.50. Folosite
numerele 01-03.

DECESE
l Cu durere în suflet vă anunțăm că scumpa noastră
verișoară, RODICA APOSTOL, din Galați, s-a dus la cele
veșnice în data de 14.12.2021. Nu te vom uita!

