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OFERTE SERVICIU
l Hotelul Orizont din Predeal angajează 
lucrător în bucătărie și îngrijitor spații hote-
liere. Oferim contract de muncă pe perioadă 
nelimitată, bonuri de masă. Asteptăm CV-urile 
pe adresa: office@hotelorizont.ro

l Gradinita cu Program Prelungit ALEODOR 
din Oradea organizeaza concurs pentru 
ocuparea a 3 posturi de educatoare pentru 
perioada nedeterminata.Informatii la tel 
0771704188.

l SC Kommersant Line SRL, J8/311/2013; 
CUI:31287227, angajează îngrijitor clădiri. CV 
pe: office@jobtips.ro

l  S .C .MBE-BO SRL,  având  CUI : 
RO24615135, cu sediul în com. Ghelința, Nr 
.1000, jud. Covasna angajează Muncitor neca-
lificat în silvicultură, cod COR 921502-1 
posturi. Cerințe: studii medii, cunoștințe în 
domeniul silviculturii. Selecția are loc în data 
de 28.07.2021ora 10:00, la sediul societății.

l Patiseria Antika SRL, cu sediu social in 
Arad, angajeaza 1 lucrator bucatarie (spalator 
vase mari), cod cor 941.201. Cerinte: studii 
gimnaziale. CV –urile se depun la adresa de 
mail: moniq_adriana@yahoo.com. Vor fi luate 
in considerare CV-urile primite pana la data de 
31 iulie 2021. Selectia candidatilor va avea loc 
in data de 02 august 2021 si consta in concurs 
de CV-uri. Info tel 0752.832020.

l Patiseria Planeta-SB SRL din Arad anga-
jează 1 lucrător bucătărie (spălător vase mari)- 
cod COR 941201. Condiții minime: studii 
primare (8 clase), cunoștințe limba engleză. 
CV-urile se depun pe e-mail la adresa: expertof-
fice8@gmail.com. Vor fi luate în considerare 
CV-urile primite până la data de 29.07.2021. 
Selecția candidaților va avea loc în data de 
30.07.2021 și constă în concurs de CV-uri. 
Informații la telefon: 0759.822.895.

l High Quality Plast S.R.L, cu sediul social în 
Sat Cornetu, Comuna Cornetu, Str.Barajului, 
nr.5, camera 6, jud. Ilfov, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerțului sub nr.J23/4141/2021, 
CUI: 8501864, angajeaza: muncitor necalificat 
la asamblarea, montarea pieselor, cod COR 
-932906 -10 posturi, vânzător cod COR 
-522101 -2 posturi. Pentru CV, la adresa de 
e-mail: igen92241@gmail.com.

l Alchemis Solutions S.R.L, cu sediul social în 
oraș Otopeni, Str. Constantin Brâncoveanu, 
nr.6P, camera 1, ap. 1, jud. Ilfov, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerțului sub nr. 
J23/769/2017, CUI: 371280034, angajează: 
bucătar, cod COR -512001 -3 posturi, ajutor 
bucătar cod COR -941101 -6 posturi, lucrător 
bucătarie cod COR -941201 -8 posturi, șofer 

cod COR -832201 -2 posturi. Pentru CV, la 
adresa de e-mail: office@yummytummy.ro.

l Tunari Salubrizare cu sediul în str. Mihai 
Eminescu nr. 16bis, comuna Tunari, judeţ Ilfov 
organizează în data de 30.07.2021 concurs 
recrutare pentru 2x Șofer, 2x Muncitor necali-
ficat, 1 Referent și 1 Casier. Condiţii de partici-
pare pentru Șofer: studii medii/ generale, 
vechime în muncă 10 ani, permis conducere 
categoria B, C. Condiţii de participare pentru 
Muncitor necalificat: studii medii/ generale. 
Condiţii de participare pentru Referent și 
Casier: studii medii. Detalii suplimentare la 
021.424.43.62.

l Centrul Român pentru Pregătirea și Perfec-
ționarea Personalului din Transporturi Navale 
-CERONAV, cu sediul în Constanța, Str.Pesca-
rilor, nr.69A, județul Constanța, organizează 
concurs pentru ocuparea funcției contractuale 
vacante de: -Expert consultant grad I în cadrul 
Serviciului didactic, Subunitatea Galați, 
conform HG 286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura la sediul CERONAV -Subunitatea 
Galați, astfel: -Proba scrisă în data de 
19.08.2021, ora 10.00; -Proba orală (Interviu) în 
data de 20.08.2021, ora 10.00, precum și 
testarea de limba engleză și operare calculator, 
ora 11.00, respectiv ora 12.00. Această probă și 
testările vor fi susţinute doar de candidaţii 
declaraţi admiși la proba scrisă. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiții: -deţinător de 
brevet maritim nivel managerial mașină, care 
trebuie să aibe cel puțin 4 luni ambarcare pe 
funcția de nivel managerial în ultimul an de 
activitate; -vechime în muncă de minim 3 ani și 
6 luni. Candidații vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs până la data de: 10.08.2021, 
ora 15.00, la sediul din Str. Portului, nr.54A, 
Galați. Relaţii suplimentare la sediul 
CERONAV -Subunitatea Galați: Str.Portului, 
nr.54A, persoana de contact: Vasile Lepădatu, 
telefon 0236/416.773 sau 0236/471.011, int.103, 
E-mail: vasilelepadatu@ceronav.ro.

l Primăria Colceag, cu sediul în comuna 
Colceag, sat Colceag, str. Principală, nr.195A, 
judeţul Prahova, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante, de 
muncitor necalificat, conform H.G. nr. 
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 19.08.2021, ora 
10.00; -Proba interviu în data de 24.08.2021, 
ora 10.00. Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: a) are cetăţenia română, cetăţenie a 
altor state membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând Spaţiului Economic Euro-
pean și domiciliul în România; b) cunoaște 
limba română, scris și vorbit; c) are vârsta 
minimă reglementată de prevederile legale; d)
are capacitate deplină de exerciţiu; e) 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; f)
îndeplinește condiţiile de studii (studii gene-
rale); g)nu a fost condamnată 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 ar face-o incompatibilă cu exerci-
tarea funcţiei, cu excepţia situaţiei 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 al României, Partea a III-a, 
la sediul Primăriei Colceag. Relaţii suplimen-
tare la sediul Primăriei Colceag, persoană de 
contact: Chivu Iona Cristina, telefon 
0244/447.001, fax 0244/447.001.

l Spitalul Orășenesc Făget, cu sediul în oraș 
Făget, str.Spitalului, nr.4, judeţul Timiș, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractual vacante de: Asistent medical -un 
post Camera de gardă, conform H.G. nr. 
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura 
astfel: -Proba scrisă în data de 19.08.2021, ora 
10.00; -Proba practică în data de 19.08.2021, 
ora 13.00; -Proba interviu în data de 
19.08.2021, ora 14.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii specifice: Pentru postul de 
asistent medical: -studii diplomă de școală 
sanitară postliceală; -6 luni vechime în speciali-
tate. Pentru participarea la concurs candidații 
trebuie să îndeplinească următoarele condiții 
generale: -îndeplinesc condițiile de studii; -nu 
au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea 
unei infracțiuni contra umanității, contra 
statului ori contra autorității, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul; -au o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru care candi-
dează. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data de 
11.08.2021, ora 13.00, la sediul Spitalului 
Orășenesc Făget, str.Spitalului, nr.4. Relaţii 
suplimentare la sediul: Spitalului Orășenesc 
Făget, persoană de contact: Ing. Ursulescu 
Dănuța, telefon 0256/320.860, int.19, e-mail: 
spital2010@yahoo.com.

l Autoritatea Feroviara Romana-AFER, insti-
tutie publica finantata din venituri proprii, cu 
sediul in Calea Grivitei, nr. 393, Sect.1, Bucu-
resti, in conformitate cu prevederile Regula-
mentului-cadru aprobat prin  HG nr. 286/2011, 
cu modificarile si completarile ulterioare, 
organizeaza concurs pentru ocuparea, pe 
durata nedeterminata, a urmatoarelor functii 
contractuale de executie vacante din cadrul 
Organismului Notificat Feroviar Roman-
ONFR pentru care sunt necesare conditiile 
specifice prezentate: -EXPERT gradul IA, 2 
posturi, la Serviciul Verificare “CE”/NNTR 

Subsisteme Structurale CCS la Bord si Energie: 
studii universitare tehnice absolvite cu diploma 
de licenta sau echivalenta din domeniul ingine-
riei electrice, din care un post in specializari 
Electric/ Energetica/ Electrotehnica/ Electro-
mecanica, iar celalalt post in specializari Elec-
tric/ Electronica/ Telecomunicatii/ Telecomenzi 
si electronica in transporturi; deprinderi si 
cunostinte de utilizare a limbii engleze; 
-EXPERT gradul IA, 1 post, la Serviciul Incer-
cari, Teste Subsisteme Structurale, I, CCS Cale 
si Energie:studii universitare tehnice absolvite 
cu diploma de licenta sau echivalenta din 
domeniul ingineriei electrice, specializari Elec-
tric/ Electronic/ Electrotehnic/ Energetic; 
deprinderi si cunostinte de utilizare a minimum 
o limba de circulatie internationala; Conditiile 
generale pe care trebuie sa le indeplineasca 
candidatii sunt cele prevazute la art. 3 din 
Regulamentul-cadru aprobat prin HG 
nr.286/2011, cu modificarile si completarile 
ulterioare. Alte conditii specifice potrivit cerin-
telor fiecarui post: -experienta necesara execu-
tarii atributiilor specifice postului: minimum 10 
ani vechime in specialitate; -cunostinte opera-
re-PC; -disponibilitate la deplasari in interesul 
serviciului. Pentru inscrierea la concurs, candi-
datii vor depune dosarul de concurs care 
trebuie sa contina documentele prevazute la 
art.6 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG 
nr. 286/2011, cu modificarile si completarile 
ulterioare, la Compartimentul Resurse Umane-
ONFR din cadrul-AFER, Calea Grivitei, 
nr.393, Sect.1, Bucuresti, camera 40; relatii 
suplimentare: telefon: 0213077918. Termenul 
limita de depunere a dosarului de concurs: 
12.08.2021, ora-16.30. Locul de desfasurare a 
concursului: sediul Autoritatii Feroviare 
Romane-AFER, proba scrisa in data de 
19.08.2021, ora-10,00, interviul in data de 
25.08.2021, incepand cu ora-10.00. Tematica si 
bibliografia de concurs aferente functiilor, 
precum si alte informatii privind organizarea si 
desfasurarea concursului pot fi studiate pe site-
ul: http://www.afer.ro, sectiunea Informatii/ 
Anunturi Cariera/ Concursuri angajare.

DIVERSE
l Comunicare dispozitiv sentinţa civilă 
nr.13536/14.10.2020. Dosar nr.517/4/2020. 
Judecătoria Sectorului 4 București -secţia 
civilă. „Admite cererea fomulată de recla-
manta Compania Naţională de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere S.A. J40/552/2004, CUI 
16054368, cu sediul în București, sector 1, Bd.
Dinicu Golescu, nr.38, având sediul ales în 
vederea comunicării actelor de procedură la 
adresa din București, sector 6, Bd.Iuliu Maniu, 
nr.401A, în contradictoriu cu pârâtul Tăbârca 
Sorin, citat prin publicitate și prin curator 
special avocat Mitroi V.Masa cu sediul în Bucu-
rești, sector 3, str.Traian, nr.3, bl.E6, sc.2, et.8, 
ap. 58. Obligă pârâtul la plata sumei de 
1244,15Lei, reprezentând debit restant, sumă 

ce va fi actualizată cu indicele de inflaţie la 
data plăţii efective și dobânda legală calculată 
de la data de 09.08.2017 și până la data plăţii 
debitului principal. Obligă pârâtul la plata 
sumei de 634,16Lei, cu titlu de cheltuieli de 
judecată. Cu drept de apel în temen de 30 zile 
de la pronunţare, cererea de apel urmând a se 
depune la Judecătoria Sectorului 4 București. 
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia 
părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 
14.10.2020.

l Anunț de selecție experți pentru implemen-
tarea unor proiecte finanțate din Fondul Social 
European, Programul Operațional Capital 
Uman. Inspectoratul Școlar Județean Alba 
anunță demararea procedurii de selecție a unor 
experți pentru implementarea următoarelor 
proiecte: 1) 25 experți posturi în afara organi-
gramei organizației, pentru implementarea 
proiectului cu titlul “FUTURE - educație prin 
programe de a doua șansă pentru un viitor mai 
bun ID 136179 – BENEFICIAR. 2) 1 expert 
TIC post în afara organigramei organizației, 
pentru implementarea proiectului cu titlul 
“TEME - Tranzitia de la Educatie la Munca 
pentru Elevi” ID 130754.” – PARTENER. 
Pentru detalii privind condițiile generale, 
condițiile specifice, modalitatea de depunere a 
dosarelor, conținutul dosarului de concurs, a 
criteriilor de selecție, precum și a calendarului 
de desfășurarea a concursului, vă rugăm să 
accesați site-ul Inspectoratului Școlar Județean 
Alba (www.isjalba.ro).

l White Beach SRL (denumirea titularului), 
titular al proiectului Modificare proiect în curs 
de execuție autorizat cu A.C.899/11.12.2019 
imobil S+P+2E -camere de închiriat, împrej-
muire teren, amplasare firmă luminoasă și 
steaguri, organizare de șantier și împrejmuire 
teren prin: schimbare funcțiune în hotel, 
amenajări interioare, supraetajare cu un nivel 
în limita a 20% din suprafața desfășurată, 
modificare fațade și realizare spații tehnice, 
anunță publicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare nu este necesară efectuarea 
evaluării impactului asupra mediului, în cadrul 
procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului, pentru proiectul de către Agenția 
pentru Protecția Mediului Constanța, în cadrul 
procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului, pentru proiectul *Modificare proiect 
în curs de execuție autorizat cu A.C. 
899/11.12.2019 imobil S+P+2E -camere de 
închiriat, împrejmuire teren, amplasare firmă 
luminoasă și steaguri, organizare de șantier și 
împrejmuire teren prin: schimbare funcțiune în 
hotel, amenajări interioare, supraetajare cu un 
nivel în limita a 20% din suprafața desfășurată, 
modificare fațade și realizare spații tehnice, 
propus a fi amplasat în Năvodari, Str.D21, Nr. 
54 (adresa amplasamentului). Proiectul deciziei 
de încadrare și motivele care o fundamentează 
pot fi consultate la sediul autorității compe-

tente pentru protecția mediului Agenția pentru 
Protecția Mediului din Str. Unirii 23, Constanța 
(adresa), în zilele de Luni-Joi, între orele 08.00-
16.00, precum și la următoarea adresă de 
internet: (http://apmct.anpm.ro). Publicul 
interesat poate înainta comentarii /observații la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 
zile de la data publicării anunțului de pagina 
de internet a autorității competente pentru 
protecția mediului. Publicarea în presa națio-
nală sau locală, prin afișare la sediul propriu și 
pe pagina proprie de intenet, precum și la 
sediul autorității administrației publice locale 
pe raza căreia este propusă implementarea 
proiectului.

l Persoana juridică M&T Vertical Construct 
SRL, în calitate de titular, anunţă publicul 
interesat asupra declanșării etapei de infor-
mare și consultare a publicului cu privire la 
elaborarea sau revizuirea planurilor de amena-
jare a teritoriului și de urbanism, pentru: Plan 
urbanistic de detaliu: Construire locuințe 
colective D+P+4E, amenajări exterioare 
-parcări, împrejmuire, branșamente utilități, 
str.Păcii, nr. 2, loc.Dej, jud.Cluj.

l Avicola Focșani SA, cu sediul în mun. 
Focșani, Bd. București, nr. 79, jud. Vrancea, 
anunță publicul interesat asupra dezbaterii 
publice privind solicitarea de revizuire a auto-
rizației integrate de mediu nr. 4/28.09.2018, în 
scopul desfășurării activității „Creșterea inten-
sivă a păsărilor de curte, cu capacitate de peste 
40000 de locuri”, pe amplasamentul din mun. 
Focșani, str. Cuza Vodă, nr. 78, jud. Vrancea, 
activitate prevăzută la categoria 6.6. lit. a din 
anexa 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile 
industriale, care va avea loc la sediul Divori 
Prest SRL din mun. Focșani, str. Horia, Cloșca 
și Crișan, nr. 4, județul Vrancea, pe data de 
10.08.2021, ora 15:00. Informațiile privind 
impactul asupra mediului rezultat în urma 
activității desfășurate pot fi consultate la sediul 
Avicola Focșani SA din mun. Focșani, Bd. 
București, nr. 79, jud. Vrancea și la sediul APM 
Vrancea din Focșani, str. Dinicu Golescu, nr. 2., 
jud. Vrancea, de luni până joi între orele 9-14 și 
vineri între orele 9-12. Observațiile, sugestiile, 
propunerile publicului se primesc în scris la 
sediul APM Vrancea din mun. Focșani, str. 

ANAF - DGRFP Braºov. Administraþia 
Judeþeanã a Finanþelor Publice 
Braºov, în calitate de apelant - 
reclamant, citeazã pentru data de 21 
septembrie 2021, ora 11:00, sala T1, 
Complet civa 9, la Tribunalul Braºov, 
pe pârâþii - intimaþi SOARE AURICA 
LILIANA, LUPU MIHAI GABRIEL ºi 
LUPU SORIN ANDREI, în dosarul nr. 
4501/197/2017, având ca obiect 
partaj judiciar, stadiul procesual al 
dosarului: Apel.
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Dinicu Golescu, nr. 2, până la data dezbaterii 
publice.

SOMAȚII
l Având în vedere acțiunea civilă formulată de 
către petenții Ciplea Ioan și Ciplea Simona-Le-
nuța, ambii cu domiciliul în comuna Jebel, nr. 
230, județul Timiș, având ca obiect uzucapiune, 
înregistrată pe rolul acestei instanțe sub dosar 
nr. 787/220/2021, prin care a solicitat consta-
tarea dreptului de proprietate prin uzucapiune 
asupra imobilului înscris în C.F. nr. 404534 
Jebel cu nr. topografic 91, constând în teren 
intravilan – loc de casă, curte și grădină în 
suprafață de 2.877 mp, aflat în proprietatea 
tabulară a numitei Rada Lucreția, născută 
Cuza. Somăm pe toți cei interesați să formu-
leze opoziție la prezenta acțiune, în termen de 1 
lună de la data publicării acestui anunț, care se 
va comunica în scris, la această instanță, 
urmând a se menționa numărul de dosar 
indicat mai sus. În cazul în care, nu se va 
formula opoziție în termen de 1 lună de la data 
ultimei publicații, instanța va soluționa cererea.

l In dosarul civil cu nr. 1320/210/2021 al Jude-
catoriei Chisineu Cris avand ca obiect uzuca-
piune, reclamantii Sidor Elena si Sidor Ioan in 
contradictoriu cu mostenitorii defunctei Schi-
ller Regina, Schiller Istvan, Faulhaber Ecate-
rina si Schiller Stefan au solicitat instantei ca 
prin hotararea care urmeaza sa se pronunte sa 
se constate ca reclamantii au dobandit prin 
uzucapiune dreptul de proprietate asupra 
suprafetei de 1658 mp teren (conform schitei 
de identificare), inscrisa in CF 316185 (nr. CF 
vechi 1466) Santana, cu nr. Top 735,736, situate 
in oras Santana, Str. Aradului, nr. 52, jud. 
Arad, prin unirea posesiei exercitate de recla-
manti cu posesia de exercitata de autorii lor, in 
temeiul art. 28 din Decretul Lege nr. 115/1938 
coroborat cu nr. 1846, 1847, 1890 din vechiul 
Cod civil. Toti cei interesati in cauza pot 
formula opozitii la prezenta somatie, in termen 
de 30 de zile de la publicare si respectiv afisarea 
somatiei, in dosar cu numarul de mai sus al 
Judecatoriei Chisineu Cris. Emis in conform. 
Art. 130 din Decretul Lege nr. 115/1938. 
Termen de afisare pe o durata de 30 de zile.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare: C.A. al S.C. Frigocom S.A., 
J40/135/1991, Cod Fiscal 448960, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 
(AGOA), a societăţii, în data de 07.09.2021, ora 
10:00, la adresa din Italia, Occimiano (Al), Str. 
Borgo San Martino nr.8, CAP 15040, pentru 
toţi acţionarii înscriși în Registrul Acţionarilor 
la data de 31.08.2021, cu următoarea ordine de 
zi: 1. Prelungirea mandatului membrilor Consi-
liului de Administraţie pe o perioada de 3 ani; 
2. Ratificarea operaţiunilor efectuate de către 
membrii Consiliului de administraţie din 
24.05.2021 până la adoptarea hotărârii; 3. 
Diverse. Acţionarii pot participa la A.G.A. 
ordinară, personal sau prin mandatar cu 
procură. Un exemplar al procurii se depune la 
sediul societăţii sau la locul de ţinere a ședinţei 
până la data de 06.09.2021 ora 10.00. În cazul 
neîndeplinirii prevederilor legale și statutare la 
prima convocare, AGA se reprogramează 
pentru data de 15.09.2021, în același loc, la 

aceleași ore. Informaţii suplimentare la tel. 
+40213198802. C.A. al S.C. FRIGOCOM S.A. 
convoacă Adunarea Generală Extraordinară a 
Acționarilor (AGEA) a societăţii, în data de 
07.09.2021, ora 12:00, la adresa din Italia, Occi-
miano (Al), Str. Borgo San Martino nr.8, CAP 
15040, pentru toţi acţionarii înscriși în Regis-
trul Acţionarilor la data de 31.08.2021, cu 
următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea actuali-
zării Actului constitutiv al Societăţii după cum 
urmează: a) Actualizarea alin.1 din preambul și 
art.6(1) alin.1- Acţionar majoritar, după cum 
urmează: “Societatea este constituită din: 
-Acţionar majoritar- Dna Deambrosis Matilde 
născută la data de 18.05.1951 în localitatea 
Occimiano (Al), Italia, cu domiciliul în Italia, 
localitatea Giarole, Strada Villabella nr.10, cod 
fiscal DMBMLD51E58F995D, deţine un 
număr de 1.558.561 de acţiuni, în valoare 
nominală de 2,5 lei, în valoare totală de 
3.896.402,5 lei (din care 1.500.000 USD, adică 
3.366.300 lei și 530.102,5 lei), reprezentând 
99,13753% din capitalul social;” b) Actuali-
zarea informaţiilor de identificare ale 
membrilor Consiliului de Administraţie al 
Societăţii, în concordanţă cu hotărârea adop-
tată de Adunarea Generală Ordinară a Acţio-
narilor Societăţii din 07.09.2021,  urmând ca 
art.15 alin.(4) din Actul constitutiv să aibă 
următorul conţinut: “Consiliul de Adminis-
traţie are următoarea componenţă: Președinte- 
Dl .  Ios i f  George ,  ce tăţean  român, 
CNP1611107400158, născut la data de 
07.11.1961, în București, cu domiciliul în str. 
Drm. Opalului nr. 1-43, bl. Condor, sc. A, et. 
Parter, ap.1, sector 1, București, posesor al 
cărţii de identitate seria R.K. nr. 304808, elibe-
rată de S.P.C.E.P. S1 la data de 19.03.2019; 
Vicepreședinte- Dna Androne Carmen Cris-
tina, cetăţean român, CNP 2750723414517, 
născută la data de 23.07.1975 în București, cu 
domiciliul în str. Turda, nr. 127, bl.2, sc.D, et.6, 
ap.173, sector 1, București, posesoare a cărţii de 
identitate seria RK nr. 172767, eliberată de 
S.P.C.E.P. S1 la data de 27.07.2018; Membru- 
Dna Cismaru Elena- Mădălina, cetăţean 
român, CNP 2740504416015, născută la data 
de 04.05.1974 în București, cu domiciliul în str. 
Abus, nr.17, sector 1, București, posesoare a 
cărţii de identitate seria RT nr. 613550, elibe-
rată de S.P.C.E.P. S1 la data de 19.06.2019; c) 
Actualizarea art.17, alin.1- Auditul financiar, 
după cum urmează: “Societatea comercială 
FRIGOCOM S.A. va avea un auditor financiar 
în persoana S.C. Boscolo & Partners Audit 
S.R.L., cu sediul în București, str. Popa Petre 
nr.5, corp A, et.5, biroul 501, sector 2, înregis-
trată în registrul  comerţului  cu nr. 
J40/4007/1995, CUI RO 7475015, având auto-
rizaţia de auditor financiar nr.334/08.03.2002, 
reprezentată prin administrator MEPS Develo-
pment Solutions S.R.L., persoană juridică 
română cu sediul social în Sat Giroc, Comuna 
Giroc, Calea Timișoarei nr.2, Apartament 17, 
camera 1, Județ Timiș, număr de înregistrare 
în Registrul Comerțului Timiș J35/850/2018, 
cod unic de înregistrare 39029479, reprezentată 
prin Dl. Giovannini Camillo, cetățean italian, 
născut la data de 18.11.1984, domiciliat în 
Italia, Villadose (RO), Str. Martiri di Villadose 
(RO) nr.1 și cu reședința în România, Bucu-
rești, Str. Popa Petre, nr.5, ap.2, sector 2, 
posesor al cărţii de identitate nr. AY 3803524, 
eliberată de autorităţile italiene la data de 

08.02.2018 și al certificatului de înregistrare nr. 
ROU 0130783, eliberat de către I.G.I. București 
la data de 15.01.2019, CNP 7841118400058. 2. 
Numirea persoanelor care vor semna pentru 
acţionari actul constitutiv actualizat. 3. 
Diverse. Acţionarii pot participa la Adunarea 
Generală Extraordinară a Acționarilor 
(AGEA), personal sau prin mandatar cu 
procură. Un exemplar al procurii se depune la 
sediul societăţii sau la locul de ţinere a ședinţei 
până la data de 06.09.2021 ora 12.00. În cazul 
neîndeplinirii prevederilor legale și statutare la 
prima convocare, AGEA se reprogramează 
pentru data de 15.09.2021, în același loc, la 
aceleași ore. Informaţii suplimentare la tel. 
+40213198802. Consiliul de Administraţie 
Președinte- Iosif George.

l Societatea SCOP LINE SA- în insolvență, 
societate pe acţiuni, de tip închis, cu sediul 
social în Municipiul Galați, str.Siderurgiștilor, 
nr.30, Bl.SD4B, s.3, et.4, ap.67, Judeţul Galati, 
înmatriculată la Registrul Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Galați sub nr.J17/290/2005 și 
cod unic de înregistrare RO 17216115 (denu-
mită în continuare „Societatea”), prin adminis-
trator 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 insolvență,  republicate, cu 
modificările și completările ulterioare, 
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţi-
onarilor pentru data de 01.09.2021, ora 11.00 și 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor, pentru data de 01.09.2021, ora 12.00, 
ambele 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 Ordinară 
a Acţionarilor și Adunarea Generală Extraor-
dinară a Acţionarilor se vor organiza în data de 
02.09.2021, la aceeași oră și în același loc. Au 

dreptul să participe și să voteze în cadrul 
adunării generale toți acţionarii înregistraţi 
înregistrati în evidenţele Societăţii- în registrul 
acţionarilor și în evidenţele Oficiului Regis-
trului Comerţului la sfârșitul zilei de 
20.08.2021 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: Pentru Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor: 1 .Aprobarea revocării prin 
vot secret auditorului financiar actual. 2. Apro-
barea numirii prin vot secret a unui nou 
auditor financiar, stabilirea duratei manda-
tului. 3. Aprobarea împuternicirii, cu posibili-
tate de substituire, a administratorului  pentru 
a redacta și semna hotărârea AGOA adoptată, 
și să efectueze orice formalităţi necesare pentru 
a menţiona/înregistra hotărârea la Oficiul 
Registrului Comertului și pentru publicare 
hotararii în Monitorul Oficial al României- 
Partea a IV-a. Pentru Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor: 1.Aprobarea 
modificării Actului Constitutiv al societăţii în 
sensul înlocuirii peste tot în cuprinsul acestuia 
a sintagmei „acţiuni la purtător” cu „acţiuni 
nominative”, în acord cu art.61 din Legea 
nr.129/11.07.2019 pentru prevenirea și comba-
terea spălării banilor și finanțării terorismului, 
precum și pentru modificarea și completarea 
unor acte normative, și situația de fapt. 2.Apro-
barea împuternicirii, cu posibilitate de substi-
tuire, a administratorului pentru a redacta și 
semna hotărârea AGEA adoptată, și să efec-
tueze orice formalităţi necesare pentru a 
menţiona/înregistra hotărârea la Oficiul Regis-
trului Comerțului și pentru publicarea hotă-
rârii 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 procură specială. Procurile speciale și 
buletinele de vot prin corespondenţă comple-
tate 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 aces-
tora, făcută cu actul de identitate, iar în cazul 
acţionarilor reprezentaţi cu o copie a procurii 
speciale și actul de identitate al reprezentan-
tului. Lista cuprinzând informaţii cu privire la 
numele, localitatea de domiciliu și calificarea 
profesională ale persoanelor propuse pentru 
funcţia de auditor se află la dispoziţia acţiona-
rilor, putând fi consultată și completată de 
aceștia. Materialele de ședinţă pot fi consultate 
la sediul ales în Convocator, în zilele de luni-vi-
neri în intervalul orar 10.00-15.00, începând cu 
data publicării prezentului convocator în Moni-
torul Oficial al României, Partea a IV-a. Înce-
pând cu aceeași dată acţionarii interesaţi pot 
solicita transmiterea procurilor speciale și 
buletinelor de vot prin corespondenţă. Infor-
maţiile suplimentare precum și solicitările se 
pot obţine/transmite prin  e-mail: office.secreta-
riat.sa@gmail.com

l Administratorul Unic al Societăţii DEBRO-
CONS SA, cu sediul social în Municipiul  
Galați, str.Henri Coandă, nr. 5, cam.15, jud.
Galați, înmatriculată la Registrul Comerţului 
de pe lângă Tribunalul Galați sub nr. 
J17/1389/2004 și cod unic de înregistrare 
CUI:16732517 (denumită în continuare „Soci-
etatea”), în conformitate cu prevederile art.117 
din Legea nr.31/1990 privind societăţile, repu-
blicată, cu modificările și completările ulteri-

LICITAȚIE
Debitorul DACOLE SERVICE SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar DINU, URSE SI ASOCIATII S.P.R.L., scoate la vanzare urmatoarele 
terenuri aflate in proprietatea debitoare, respectiv:

Nr.crt. Tip teren Suprafata (mp) Adresa Pret

1 Intravilan 570 Sinaia, F-dt. Paltinului, nr.7A, jud. Prahova, 118.740,5 lei exclusiv TVA

2 Intravilan 355 Sinaia, str. Fnd. Paltinului, nr.3, jud. Prahova 73.952,75 lei exclusiv TVA

3 Intravilan 1.098(acte), 1.094(mas.) Sinaia, str. Platou Izvor, nr.18, jud.Prahova 207.640,55 lei exclusiv TVA

4 Intravilan 15.200 T60, Parcela 1133/2, pct. Oboare, jud. Dambovita 281.458,4 lei exclusiv TVA

5 Intravilan 10.000 Moroeni, jud. Dambovita 185.170,2 lei exclusiv TVA

6 Extravilan 43.400 Moroeni, jud. Dambovita 2.210.005,9 lei exclusiv TVA

7 Extravilan 31.600 Moroeni, jud. Dambovita 1.609.129 lei exclusiv TVA

8 Extravilan 22.300 Moroeni, jud. Dambovita 1.135.555,9 lei exclusiv TVA

9 Extravilan 10.000 Moroeni, jud. Dambovita 416.966,4 lei exclusiv TVA

Participantii la licitatie vor trebui sa achizitioneze cel mai tarziu cu o zi inainte de data si ora stabilita pentru licitatie Caietul de Sarcini. Pretul caietului de 
sarcini este de 1.000 Euro exclusiv TVA, pentru terenurile aflate in proprietatea debitoarei. Contravaloarea caietului de sarcini se va achita prin OP in contul 
nr. RO43 INGB 5514 9999 0051 3726, deschis la ING Bank sucursala Dorobanti,pe seama lichidatorului judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL sau in numerar 
la sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, Str. Buzesti nr. 71, et. 5, sector 1. Participarea la licitatie este conditionata de consemnarea in contul nr. RO08 
BSEA 0070 0000 0214 7873, deschis la Credit Agricole Bank SA, cel mai tarziu cu o zi inainte de data si ora stabilita pentru licitatie, a garantiei de 10% din 
pretul de pornire al licitatiei pentru fiecare bun pentru care se liciteaza. Pretul de pornire este de 95% din pretul stabilit prin Raportul de Evaluare. Prima 
sedinta de licitatie a fost fixata in data de ora 11.08.2021 de la ora 13.30 iar daca bunurile imobile nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarea licitatie va 
avea loc in data de 18.08.2021, 25.08.2021, 01.09.2021, 08.09.2021, ora 13:30. Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul lichidatorului judiciar 
din Bucuresti, Str. Buzesti nr. 71, et. 5, sector 1. Pentru relatii suplimentare sunati la 021.318.74.25, email: dinu.urse@gmail.com. 
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oare, precum şi ale Actului Constitutiv al 
Societăţii, convoacă Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor, pentru data de 06.09.2021, 
ora 13.00, în Municipiul Galați, str.Brăilei, 
nr.163, Bl.A4, sc.1, ap.9, jud.Galați. În cazul în 
care Adunarea nu se întruneşte legal şi statutar 
în data menţionată,  Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor se vor organiza în data de 
07.09.2021, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc. Au 
dreptul să participe şi să voteze în cadrul 
adunării generale toți acţionarii  înregistrati în 
evidenţele Societăţii- în registrul acţionarilor la 
sfârşitul zilei de 26.08.2021 considerată, în 
conformitate cu prevederile art.123 alin.(2) din 
Legea nr.31/1990 privind societăţile, republi-
cată, cu modificările şi completările ulterioare, 
drept Dată de Referinţă pentru ţinerea Adună-
rilor. Ordine de zi: 1. Alegerea prin vot secret a 
administratorului unic ca urmare a expirării 
mandatului, pentru un mandat de 4 (patru) 
ani. 2.Aprobarea unei indemnizații lunare a 
administratorului în valoare netă de 2.500 Lei /
lună precum şi a unei indemnizații suplimen-
tare în valoare netă procentuală de 5% din 
profitul brut al fiecărui exercițiu financiar. 
3.Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de 
substituire, a administratorului unic pentru a 
redacta şi semna hotărârea AGOA adoptată, şi 
să efectueze orice formalităţi necesare pentru a 
menţiona/înregistra hotărârea la Oficiul Regis-
trului Comertului şi pentru publicare hotararii 
în Monitorul Oficial al României- Partea a 
IV-a. Acţionarii se vor putea prezenta personal 
sau îşi pot numi reprezentant la adunările 
generale. Reprezentarea acţionarilor se poate 
face şi prin alte persoane decât acţionarii, pe 
bază de procuri speciale. Procurile speciale şi 
buletinele de vot prin corespondenţă comple-
tate şi semnate de către acţionari se vor depune 
în original la sediul ales în Convocator până cel 
târziu la data de 03.09.2021, ora 10.00, prin 
înregistrarea acestora sau prin poştă cu confir-
mare de primire, astfel încât să poată fi înregis-
trate la societate până la data şi ora anterior 
menţionate. 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 şi 
actul de identitate al reprezentantului. Data 
limită până la care se pot face propunerile 
privind candidații pentru funcția de adminis-
trator este de 15 zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României a convocato-
rului. Lista cuprinzând informații cu privire la 
numele, localitatea de domiciliu şi calificarea 
profesională a persoanelor propuse pentru 
funcția de administrator se va afla la dispoziția 
acționarilor, putând fi consultată şi completată 
de aceştia pe întreaga perioadă de 15 zile de la 
data publicării convocatorului, inclusiv prin 
intermediul poştei electronice. Materialele de 
şedinţă pot fi consultate la sediul ales în Convo-
cator, în zilele de luni-vineri în intervalul orar 

10.00-15.00, începând cu data publicării 
prezentului convocator în Monitorul Oficial al 
României, Partea a IV-a. Începând cu aceeaşi 
dată acţionarii interesaţi pot solicita transmi-
terea procurilor speciale şi buletinelor de vot 
prin corespondenţă. Informaţiile suplimentare 
precum şi solicitările se pot obţine/transmite 
prin e-mail: office.secretariat.sa@gmail.com

LICITAŢII
l Subscrisa Evrika Insolvency IPURL repre-
zentata prin asociat coordonator av. Liscan 
Aurel, in calitate de lichidator judiciar al Para-
film SRL, desemnat prin 4080 din data de 
13.10.2020, pronuntata de Tribunalul  Bucu-
resti- Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 
33998/3/2019, anunta scoaterea la vanzare a 
bunului mobil aflat in proprietatea Parafilm 
SRL, constand in mijloc de transport marca 
mijloc de transport marca Brenderup 17, Utili-
t a r a  F u r g o n ,  n r. d e  i d e n t i f i c a r e 
UH20001781N601940, anul fabricatiei 2001, in 
valoare de 770 euro exclusiv TVA. Vanzarea 
bunului mobil apartinand societatii falite se va 
organiza in data de 04.08.2021 ora 14.00, prin 
licitatie publica cu strigare. In cazul in care 
bunul mobil nu se va adjudeca la termenul de 
licitatie stabilit, se vor organiza alte 4 (patru) 
licitatii saptamanale in datele de 11.08.2021, 
18.08.2021, 25.08.2021 si 01.09.2021 la aceeasi 
ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii. Locul 
de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la 
sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, 
Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, 
sector 3, unde se vor depune documentele de 
inscriere la licitatie mentionate in caietul de 
sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 
12.00. Date despre starea bunului, pretul aces-
tuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si 
modul de organizare a acestora se pot obtine 
din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul 
judiciar. Caietele de sarcini se pot achizitiona 
de la sediul lichidatorului judiciar din Bucu-
resti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, 
ap.10, sector 3. Costul unui caiet de sarcini este 
de 300 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caie-
tului de sarcini este obligatorie pentru toti 
participantii la licitatie. Relatii suplimentare se 
pot obtine la tel. 021.227.28.81.

l SC Carmangeria Tudor – Lung SRL- în 
faliment, en faillite, in bankruptcy cu sediul in 
loc. Baia Mare, str. Alexandru Odobescu, nr. 1, 
Bazar Albina-boxa nr. 3, jud. Maramureş, 
J24/1543/1991, CUI: 2198363, prin lichidatorul 
judiciar Reoinsolv IPURL, desemnat de Tribu-
nalul Maramureş în Dosar nr. 1257/100/2016, 
vinde la licitație publică următoarele bunuri 
din averea debitoarei: Construcții şi alte 
Obiecte inventar. - Pretul de pornire la licitație 
este 60% din prețul de evaluare; - Participanții 
la licitație vor achita, in contul de lichidare al 
debitoarei, pana in ziua licitatiei, o garantie de 

10% din pretul de pornire al licitației; Pasul de 
licitație este de 5%. - Dacă un eventual adjude-
catar nu plăteşte în termen de 30 de zile dife-
rența de preț, pierde avansul plătit, urmând a 
se organiza o nouă licitație. - Lista cu bunurile 
şi prețul de vânzare poate fi consultată la sediul 
lichidatorului judiciar. Licitația va avea loc în 
data de 05.08.2021, ora 12,30 la sediul lichida-
torului judiciar din Baia Mare, str. George 
Coşbuc, nr. 25/A, et. 4, ap. 38, jud. MM. Infor-
mații suplimentare se pot obține la telefon nr. 
0745503123.

l 1.Informații generale privind concendentul, 
în special denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: Consiliul Local 
Mihai Viteazu, comuna Mihai Viteazu, Str.Tran-
silvaniei, nr.147, județul Cluj, telefon 
0264/329.101, e-mail: primaria@primariamihai-
viteazu.ro, cod fiscal 4378832. 2.Informații 
generale privind obiectul închirierii, în special 
descrierea şi identificarea bunului care urmează 
să fie închiriat: Imobil teren în suprafață de 
5.000 mp, din comuna Mihai Viteazu, nr.1406 şi 
cele două construcții existente pe acesta -clădire 
administrativă în suprafață de 144mp şi Hală de 
sortare în suprafață de 535mp, înscrise în CF 
nr.50146 Mihai Viteazu, situat pe domeniul 
public al Comunei Mihai Viteazu, pentru închi-
riere stație de sortare al deşeurilor menajere din 
comuna Mihai Viteazu, în temeiul: H.C.L. 
nr.39/20.07.2021 şi O.UG. nr. 57/03.07.2019, 
art.332-333. 3.Informații privind documentația 
de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui exem-
plar al documentației de atribuire: la cerere, de 
la sediul instituției, Compartimentul Registra-
tură. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concendentului, 
de la care se poate obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: Persoana interesată poate 
intra în posesia unui exemplar din documen-
tația de atribuire pe suport de hârtie, de la 
Registratura Primăriei Comunei Mihai Viteazu, 
Str.Transilvaniei, nr.147, județul Cluj. 3.3. 
Costul şi condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul: 300 lei/exem-
plar, se achită numerar la Casieria Primăriei 
Mihai Viteazu. 3.4. Data limită privind solici-
tarea clarificărilor: -05.08.2021, ora 14.00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1. Data limită de 
depunere a ofertelor: -16.08.2021, ora 14.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria 
Comunei Mihai Viteazu, Str.Transilvaniei, 
nr.147, județul Cluj, Compartimenul Registra-
tură. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: Oferta se depune într-un 
singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul 
exterior şi unul interior. 5.Data şi locul la care se 
va desfaşura sedința publică de deschidere a 
ofertelor: -17.08.2021, ora 10.00, la sediul autori-
tății contractante Primăria Comuna Mihai 

Viteazu, Str.Transilvaniei, nr.147, județul Cluj. 
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon,te-
lefax şi/sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor apărute şi 
termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul 
Cluj, Cluj-Napoca, Str.Calea Dorobanților, 
nr.2-4, județul Cluj, telefon 0264/596.110, fax 
0264/595.844, e-mail: tr-cluj-reg@just.ro. 7. Data 
transmiterii anunțului de licitație către institu-
țiile abilitate, în vederea publicării: -22.07.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de 
contact: Primăria Comunei Ilia, cu sediul în 
Strada Libertății, nr.56, județul Hunedoara, 
telefon/fax 0254/282.716, email: primaria.ilia@
yahoo.com, cod fiscal 4374164. 2.Informații 
generale privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea şi identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: teren 
extravilan (neproductiv), în suprafață de 
24.663mp, înscris în CF nr.60148 Ilia, situat în 
localitatea Brâznic (lângă râul Mureş), comuna 
Ilia, județul Hunedoara, aflat în proprietatea 
privată a Comunei Ilia, conform H.C.L. nr. 
33/16.07.2021 şi temeiul legal: O.U.G. nr. 
57/03.07.2019, art.332-333. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: se regăsesc în 

caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modali-
tățile prin care persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: la cerere, de la sediul instituției, 
Compartiment Secretariat. 3.2. Denumirea şi 
datele de contact ale serviciului /compartimen-
tului din cadrul instituției de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de atri-
buire: se poate obține de la Compartiment 
Secretariat din cadrul Primăriei Comunei Ilia, 
Str. Libertății, nr.56, județul Hunedoara. 3.3. 
Costul şi condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ: 50 lei /exemplar, se achită 
numerar la Casieria Primăriei Comunei Ilia. 
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
10.08.2021, ora 14.00. 4.Informații privind 
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofer-
telor: 18.08.2021, ora 10.00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăriei Comunei 
Ilia, Compartiment Secretariat, Str.Libertății, 
nr.56, județul Hunedoara. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
se depun întru-un singur exemplar, în două 
plicuri sigilate: unul exterior şi unul interior. 
5.Data şi locul la care se va desfăşura şedința 
publică de deschidere a ofertelor: 19.08.2021, 
ora 10.00, la Primăria Comunei Ilia, cu sediul 
în Str.Libertății, nr.56, județul Hunedoara. 

6.Denumirea, adresa, numărul de telefon şi /
sau adresa de e-mail ale instanței competente 
în soluționarea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Hunedoara, 
Deva, Calea Zarandului, nr.73, județul Hune-
doara, telefon 0254/211.574, fax 0254/234.755, 
e-mail: tribunalul.hunedoara@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație către institu-
țiile abilitate, în vederea publicării: 27.07.2021.

PIERDERI
l Pierdut certificat de concesiune nr.3135/1998 
Grinzeanu Ion. Declarat nul.

l Pierdut certificat de ambarcațiune de agre-
ment Seria A 008390 emis de Căpitănia 
Portului Tulcea la data de 09.05.2019 pentru 
ambarcațiunea 0893-R, proprietar SC Be Cool 
Shoes SRL din Tulcea. Se declară nul.

l Pierdut Certificat de înregistrare al societăţii 
BILOM Imobiliar SRL, cu sediul în Bucureşti, 
Sectorul 3, Str. Matei Basarab, Nr.104, Bl.72, 
Sc.3, Et. P, Ap.68, având CUI 15475377 şi 
J40/7304/2003 şi certificate constatatoare date 
în baza declaraţiei 14491 din 13.01.2011, pentru 
activităţi la sediu şi la terţi. Le declar nule.

Râzi în h     h     te!
Luni, 2 august, Jurnalul îți aduce volumul 22 al  

Enciclopediei umorului de buzunar:

Cele mai bune bancuri din lumea  
celor mai buni afaceriști

Umor,  
Evrei, Afaceri

Preț 
special: 

14,9 lei ziarul +  
volumul de  

bancuri

Publicitate


