
ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l SC Chintoflor Construct SRL, angajeaza:secre-
tara, in Oradea, detalii la tel:0747695278.

l SC Profi Restaurare SRL, angajeaza in Oradea: 
dulgher, sofer, zidar, zugrav, pentru detalii tel.: 
0743.022.263.

l Dl Haibach Andrei, cu domiciliul în Timișoara, 
B-dul.Liviu Rebreanu, Nr.134, Sc.B, Et.3, Ap.15, 
Jud.Timiș, angajează: bonă, cod COR 531104- 1 
post. Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba 
engleză, cunoștințe în domeniu. Selecția are loc în 
data de 30.03.2021, ora 11:00, la adresa menționată 
anterior.

l Laboratorul de Control Doping, cu sediul în 
București, B-dul Basarabia, nr.37–39, Sectorul 2, 
CIF 36413717, scoate la concurs două posturi 
contractuale de execuție vacante în statul de 
funcții, Consilier IA în cadrul Compartimentului 
analiză doping. Concursul va avea loc la sediul 
Laboratorului de Control Doping, după cum 
urmează: în data de 20.04.2021, ora 10:00 -proba 
scrisă; în data de 26.04.2021, ora 10:00 -proba 
interviu. Condițiile specifice de participare, biblio-
grafia și actele necesare pentru dosarul de concurs 
se afișează la sediul L.C.D.și pe site-ul www.lcd.gov.
ro. Relații suplimentare la telefon: 0737.021.745.

l Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe 
Mare, cu sediul în localitatea Constanța, Incinta 
Port, dana 78, jud.Constanța, organizează concurs 
conform HG 286/2011, modificată și completată, 
pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale 
vacante: Grup Nave: Ofițer punte maritim -3 
posturi. Condiții specifice de ocupare a posturilor: 
Ofițer punte maritim: Nivelul studiilor: studii supe-
rioare absolvite cu diplomă de licență sau echiva-
lentă; Specialitate de bază: domeniul naval. Cerințe 
specifice: -posesor brevet pentru funcția de ofițer 
punte maritim (brevet valabil pentru o perioadă de 
minim 1 an de zile de la data depunerii dosarului); 
-valabilitatea carnetului de marinar, minim 1 an de 
zile de la data depunerii dosarului; -Vechime nece-
sară în funcție: minim 12 de luni îmbarcare pe nave 
maritime (conform foii matricole eliberată de 
A.N.R.). Data limită pentru depunerea dosarelor: 
09.04.2021, ora 12.00. Selecția dosarelor de 
înscriere: 12.04.2021. 1.Proba scrisă: 20.04.2021, la 
ora 08.00; 2.Probă practică: 22.04.2021, la ora 
08.00; 3.Interviu: 26.04.2021, la ora 08.00; 4.Afișare 
rezultate finale: 28.04.2021, la ora 17.00. Depunerea 
dosarelor de concurs se va face la sediul 
A.R.S.V.O.M., Incinta Port Constanța, dana 78, 
tel.0241/601.878. Tematica, bibliografia și rezulta-
tele finale ale probelor de concurs se vor afișa la 
sediul unității și pe pagina oficială: www.arsvom.ro.

l Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe 
Mare, cu sediul în localitatea Constanța, Incinta 
Port, dana 78, jud.Constanța, organizează concurs 
conform HG 286/2011, modificată și completată, 
pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale 
vacante: Grup Nave: Timonier maritim -2 posturi. 

Condiții specifice de ocupare a posturilor: Timonier 
maritim: Nivelul studiilor: studii medii sau gene-
rale; Specialitate de bază: domeniul naval. Cerințe 
specifice: -posesor certificat de competență pentru 
funcția de timonier (certificat valabil pentru o peri-
oadă de minim 1 an de zile de la data depunerii 
dosarului); -valabilitatea carnetului de marinar, 
minim 1 an; -Vechime necesară în funcție: minim 
12 de luni îmbarcare pe nave maritime (conform 
foii matricole eliberată de A.N.R.). Data limită 
pentru depunerea dosarelor: 09.04.2021, ora 12.00. 
Selecția dosarelor de înscriere: 12.04.2021. 1.Proba 
scrisă: 20.04.2021, la ora 11.00; 2.Probă practică: 
22.04.2021, la ora 11.00; 3.Interviu: 26.04.2021, la 
ora 11.00; 4.Afișare rezultate finale: 28.04.2021, la 
ora 17.00. Depunerea dosarelor de concurs se va 
face la sediul A.R.S.V.O.M., Incinta Port 
Constanța, dana 78, tel.0241/601.878. Tematica, 
bibliografia și rezultatele finale ale probelor de 
concurs se vor afișa la sediul unității și pe pagina 
oficială: www.arsvom.ro.

l Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe 
Mare, cu sediul în localitatea Constanța, Incinta 
Port, dana 78, jud.Constanța, organizează concurs 
conform HG 286/2011, modificată și completată, 
pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale 
vacante: Grup Nave: Ofițer mecanic maritim -1 
post; Motorist -1 post; Electrician de bord maritim 
-1 post. Condiții specifice de ocupare a posturilor: 
Ofițer mecanic maritim: Nivelul studiilor: studii 
superioare absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă; Specialitate de bază: domeniul naval. 
Cerințe specifice: -posesor brevet pentru funcția de 
ofițer mecanic maritim (brevet valabil pentru o 
perioadă de minim 1 an de zile de la data depunerii 
dosarului); -valabilitatea carnetului de marinar, 
minim 1 an de zile de la data depunerii dosarului; 
-Vechime necesară în funcție: minim 12 de luni 
îmbarcare pe nave maritime (conform foii matri-
cole eliberată de A.N.R.). Motorist: Nivelul studi-
ilor: studii medii sau generale; Specialitate de bază: 
domeniul naval. Cerințe specifice: -posesor certi-
ficat de competență pentru funcția de motorist 
(certificat valabil pentru o perioadă de minim 1 an 
de zile de la data depunerii dosarului); -valabili-
tatea carnetului de marinar, minim 1 an; -Vechime 
necesară în funcție: minim 12 de luni îmbarcare pe 
nave maritime (conform foii matricole eliberată de 
A.N.R.). Electrician de bord: Nivelul studiilor: 
studii medii sau generale. Cerințe specifice: -certi-
ficat de competență pentru funcția de electrician 
(certificat valabil pentru o perioadă de minim 1 an 
de zile de la data depunerii dosarului); -valabili-
tatea carnetului de marinar, minim 1 an; -Vechime 
necesară în funcție: minim 12 de luni îmbarcare pe 
nave maritime (conform foii matricole eliberată de 
A.N.R.). Data limită pentru depunerea dosarelor: 
09.04.2021, ora 12.00. Selecția dosarelor de 
înscriere: 12.04.2021. 1.Proba scrisă: 21.04.2021, la 
ora 08.00; 2.Probă practică: 26.04.2021, la ora 
08.00; 3.Interviu: 28.04.2021, la ora 08.00; 4.Afișare 
rezultate finale: 04.05.2021, la ora 17.00. Depunerea 
dosarelor de concurs se va face la sediul 
A.R.S.V.O.M., Incinta Port Constanța, dana 78, 
tel.0241/601.878. Tematica, bibliografia și rezulta-

tele finale ale probelor de concurs se vor afișa la 
sediul unității și pe pagina oficială: www.arsvom.ro.

l Școala Gimnazială „George Ivașcu”, cu sediul în 
comuna Cerțești, Str.Trandafirului, nr.60, județul 
Galați, organizează concurs pentru ocuparea func-
ției contractuale vacante, îngrijitor curățenie, 1 
normă, perioadă nedeterminată, conform 
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura la 
sediul Școlii Gimnaziale „George Ivașcu” astfel: 
-Depunerea dosarelor: 30.03.2021-12.04.2021; -Selec-
tarea dosarelor în data de 13.04.2021; -Proba scrisă 
în data de 20.04.2021, ora 10.00; -Proba practică în 
data de 20.04.2021, ora 13.00; -Interviu în data de 
20.04.2021, ora 15.00. Pentru participarea la concurs 
candidații trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții specifice: 1.Nivelul studiilor: studii generale 
sau medii; 2.Experiență în domeniu certificată cu 
documente 5 ani; 3.Abilități de relaționare-comuni-
care cu întreg personalul unității de învățământ; 4.
Abilități de muncă în echipă; 5.Disponibilitatea 
pentru muncă în două schimburi. Candidații vor 
depune dosarele de participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a: la 
sediul Școlii Gimnaziale „George Ivașcu”. Relații 
suplimentare și coordonatele de contact pentru 
depunerea dosarelor de concurs: La sediul instituției: 
Școala Gimnazială „George Ivașcu”. Persoana de 
contact: Prof.Duda Elena, director, telefon 
0236/337.534/0787.659.796, Dodu Eduard -secretar 
comisie concurs -0787.646.317, fax 0236/337.530. 

l Primăria Comunei Hârtiești, judeţul Argeș, orga-
nizează în data de 21.04.2021, ora 10.00 -proba 
scrisă, concurs pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale de execuţie de asistent medical comunitar 
debutant în cadrul Compartimentului de asistenţă 
socială. Data și ora interviului se vor afișa odată cu 
rezultatele la proba scrisă. Condiţiile de participare 
la concurs sunt următoarele: Condiţiile generale 
prevăzute de art.3 al Regulamentului cadru 
aprobat prin H.G. Nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţii specifice: Studii 
postliceale sanitare absolvite cu certificat de califi-
care profesională: asistent medical generalist, 
obstretică-ginecologie sau pediatrie. Dosarul de 
înscriere la concurs se depune la sediul Primăriei 
Comunei Hârtiești, în perioada 29.03.2021-
12.04.2021. Condiţiile de desfășurare și de partici-
pare la concurs, precum și bibliografia sunt afișate 
la sediul Primăriei Hârtiești. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei 
Hârtiești, judeţul Argeș, telefon/fax: 0248/297.050.

l Primăria Dărăști cu sediul în comuna Dărăști, 
str. Mihai Eminescu nr.6, județ Ilfov organizează în 
data de 20.04.2021 concurs recrutare pentru urmă-
toarele posturi vacante : Operator calculator- Moni-
torizare Unități de Învățământ și 2 posturi de 
Muncitor calificat- Monitorizare Unități de Învăță-
mânt. Condiţii specifice de participare la concurs 
pentru Operator calculator: studii medii absolvite 
cu diplomă de bacalaureat, fără vechime în muncă. 
Condiţii specifice de participare la concurs pentru 
Muncitor calificat: studii medii/generale, fără 

vechime în muncă, calificare vânzător. Condiţii 
specifice de participare la concurs pentru Muncitor 
calificat: studii medii/generale, fără vechime în 
muncă, calificare mecanic. Dosarele se depun la 
sediul primăriei în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data publicării anunțului, respectiv de la data de 
29.03.2021 până la data de 09.04.2021, ora 15:00. 
Alte informaţii pot fi obţinute la nr. de telefon 
021.351.52.56, persoană de contact: doamna 
Grătianu Veronica Gabriela– Consilier Asistent, 
Primăria Dărăști, email secretariat@comuna-
darastiilfov.ro.

l Primăria Comunei Barcani anunță: Primăria 
comunei Barcani organizează concurs în baza HG 
286/2011, la sediul Primăriei comunei Barcani, în 
comuna Barcani, nr.266, județul Covasna, în data de 
15.04.2021, ora 12.00- proba practică și în data de 
20.04.2021- proba interviu, pentru ocuparea funcției 
contractuale de execuție vacante, pe perioadă nede-
terminată, de administrator, studii medii în cadrul 
Compartimentul Serviciul Public de Transport. 
Condiții de participare la concurs: -să îndeplinească 
condițiile generale prevăzute de art.3 din Hotărârea 
Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regula-
mentului-cadru privind stabilirea principiilor gene-
rale de ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor contractuale și a 
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesi-
onale imediat superioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice; 
-studii medii(studiile superioare constituie avantaj), 
-permis de conducere categoria B1, B, C1, C, D1, D, 
BE, C1E, CE, D1E, DE, valabil, -atestat profesional 
transport persoane, -atestat profesional transport 
marfă, -vechime de minim 3 ani în specialitatea de 
șofer/conducător auto, -certificat de competență 
profesională pentru transportul rutier de marfă, 
eliberat de autoritatea competentă, -certificat de 
competență profesională pentru transportul rutier 
național de persoane, eliberat de autoritatea compe-
tentă. Dosarele de concurs se depun la sediul Primă-
riei comunei Barcani în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării prezentului anunț în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a Condițiile de 
participare la concurs și bilbiografia și tematica 
stabilită se afișează la sediul Primăriei comunei 
Barcani și se publică pe site-ul www.primariabar-
cani.ro. Relații suplimentare se pot obține la sediul 
Primăriei comunei Barcani și la număr de telefon: 
0267.372.525, persoană de contact: Consilier, Calcea 
Zoltan Marius.

l Posturi vacante la Școala Gimnazială „George 
Călinescu” București. Școala Gimnazială „George 
Călinescu”, cu sediul în Str.Bachus, nr.42, Sector 5, 
județul București, anunță organizarea concursului 
pentru ocuparea unor posturi vacante pe perioadă 
determinată în cadrul proiectului „O nouă șansă 
pentru persoanele care nu au finalizat învăță-
mântul obligatoriu- sprijin pentru o capitală 
educată!”, POCU/666/6/23/ 135469. Depunerea 
dosarelor de concurs se realizează până la data de 
14.04.2021. Relații suplimentare la sediul instituției 
din Str.Bachus, nr.42, tel: +4(021).423.28.89. Email: 
scoala148gc@yahoo.com

CITAȚII
l Numitul Tega Vasile, domiciliat în com.
Ulma, sat Lupcina, nr.37, Suceava, este citat 
în calitate de pârât, pentru data de 15.04.2021, 
ora 10:00, la Tribunalul Suceava, complet 
CN2A, în ds. 3886/285/2019 al Tribunalului 
Suceava.

l Se citează Baciu Dorin -Paul și Baciu Mihai în 
dosarul 16479/193/2016 al Tribunalului Botoșani la 
Tribunalul Botoșani, la data de 14.04.2021.

l Schlanger Iosif, Uram Greta, Pal Magda, 
Ferenczi Anna sotia lui Gonczi Lajos, Fulop Anna 
sunt citați pe data de 18.05.2021 la Judecătoria 
Turda în dos. Nr.3411/328/2019 în calitate de 
pârâți.

l Bonda Vasile (Vazul) sen., Bonda Vasile (Vazul) 
jr., Bonda Simion, Bonda Viktor, Farcas Peter a lui 
Ianos, Bonda Ioan, Bonda Petru sunt citați pe data 
de 18.05.2021 la Judecătoria Turda, în dos. 
nr.1401/328/2014, în calitate de pârâți.

l Csortya Teodoszia căs. Mocz Matei, Greta 
Florica, Popa Alina Maria, Popa Maria Livia, Popa 
Ana Ioana sunt citați pe data de 20.05.2021 Jude-
cătoria Turda în dos nr.1763/328/2019 în calitate de 
pârâți.

SOMAȚII
l Avand in vedere ca prin actiunea civila ce face 
obiectul dosarului nr. 10462/55/2020 al Judecatoriei 
Arad, reclamanta Farcas Maria solicita dobandirea 
prin uzurpaciune a dreptului de proprietate asupra 
cotei de 5/8 din imobilul situat in sat Sanmartin, nr. 
765, compus din teren, inscris in CF nr. 304194 
Macea (provenita din conversia pe hartie a CF. Nr. 
1971 Sanmartin), nr. Top 2598/504.etc/163 
Sanmartin, proprietar tabular fiind Luztig Barbara. 
Invitam pe toti cei interesati sa faca opozitie fata de 
aceasta actiune in termen de o luna de la afisarea 
prezentei somatii, in caz contrar urmand a se trece 
la judecarea cauzei. Termen de judecata fixat in 
cauza: 27.04.2021.

DIVERSE
l Air-Company SRL, titular al pnului urbanistic 
Întocmire PUZ în vederea stabilirii reglementărilor 
urbanistice-imobil S/D+P+4E, amplasat în județul 
Constanța, oraș Năvodari, aleea Balta lui Mihai, 
nr.FN, lot 1+lot 2, lot1, lot 2, CF117415, 117416, 
anunță publicul interesat că s-a depus documen-
tația în vederea obținerii avizului de mediu pentru 
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ANAF - Direc?ia Generalã Regionalã a Finan?elor Publice Braºov. 
Agen?ia Jude?eanã a Finan?elor Publice Covasna. Se citeazã pârâta 
- debitoare SC ELLEGIPI SRL, cu ultimul sediu cunoscut în oraºul 
Întorsura Buzãului, strada Gheorghe Doja, numãrul 17B, jude?ul 
Covasna, prin administrator Tudorache Elena ºi apoi de succesorul 
acesteia Angelini Gian Pietro, în cauza care constituie obiectul 
Dosarului nr. 132/119/2021 al Tribunalului Covasna, având ca obiect 
„procedura insolven?ei” - reglementatã de Legea nr. 85/2014, în 
contradictoriu cu reclamanta - creditoare Agen?ia Jude?eanã a 
Finan?elor Publice Covasna, cu termen de judecatã la data de 
07.05.2021.



avizarea planului urbanistic zonal. Observațiile 
publicului  se primesc în scris  la sediul 
A.P.M.Constanța, str.Unirii, nr.23, zilnic între orele 
08.00-16.00, în termen de 15 zile calendaristice de 
la apariția anunțului.

l Petre Vasile cu domiciliul in:comuna Berceni, str.
Mihai Eminescu, nr.8, in calitate de titular al planu-
lui:P.U.Z.-Reparcelare teren pentru construire 
ansamblu locuinte ndividuale si functiuni comple-
mentare:P+1+M cu amenajarea circulatiilor si 
asigurarea utilitatilor in:Tarla.20, Parcela40/1/01, 
N.C.66531, Comuna Berceni-Jud.Ilfov, anunta 
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de 
obtinere a avizului de Favorabil. Observatii/comen-
tarii si sugestii se primesc in scris la Biroul de 
Urbanism in cadrul Consiliului Judetean.Ilfov, cu 
sediul in municipiul Bucuresti, str.Ernest Juvara, 
nr.3-5, sector 6 (tel.021/212.56.93), in termen de 
12.zile calendaristice de la publicarea anuntului.

l Informare. Această informare este efectuată 
de:Mihai Cristian-Sebastian ce intenţionează să 
solicite de la:Administratia Nationala-„Apele 
Romane”, Administratia Bazinala de Apa Arges-
Vedea, aviz de gospodărire a apelor PUZ 
pentru:“Amenajare zona sport-agrement-parc, 
terenuri sport, zona servicii aferenta functiunii 
lacuri agrement (prin exploatare agregate in sistem 
balastiera), amenajare circulatii si utilitati”,  oras 
Magurele-judetul Ilfov. Persoanele care doresc să 
transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot 
adresa:Persoanei fizice:Mihai Cristian-Sebastian, 
cu domiciliul in Municipiul Bucuresti-sector 2, 
s t r a d a  L i z e a n u  n r. 2 8 ,  a p a r t a m e n t  2 ; 
tel.:0758.500.000; Administratiei Bazinale de Apa.
Arges-Vedea Pitesti, str.Campulung nr.6-8, cod 
postal.0300, tel.0248/223449.

l Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
-prin Direcţia Generală Pescuit -Autoritate de 
Management pentru Programul Operaţional pentru 
Pescuit şi Afaceri Maritime, având sediul în B-dul 
Carol I, nr.2-4, Sector 3, Bucureşti, titular al 
Programului pentru Acvacultură şi Pescuit, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii solicitării de 
obţinere a avizului de mediu pentru programul 
menţionat şi declanşarea procedurii de evaluare de 
mediu. Prima versiune a Programului pentru Acva-
cultură şi Pescuit poate fi consultată la sediul 
Ministerulului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
-Direcţia Generală Pescuit -Autoritate de Manage-
ment pentru Programul Operaţional pentru Pescuit 
şi Afaceri Maritime, din B-dul Carol I, nr.2-4, 
Sector 3, Bucureşti, de luni până joi, între orele 
09.00-16.00, vineri, între orele 09.00-13.00. Prima 
versiune a Programului pentru Acvacultură şi 
Pescuit poate fi consultată şi în format electronic 
accesând link-ul: https://ampeste.ro/pap-2021-2027/
programare-2021-2027/proiect-de-pro-
gram-2021-2027.html. Observaţii/comentarii şi 
sugestii se pot transmite în scris la sediul titula-
rului, precum şi pe adresa de email: programare.
popam@madr.ro, în termen de 15 zile de la data 
publicării anunţului.

l Societatea comercială Stericycle Romania SRL 
anunță depunerea cererii pentru rezizuirea Auto-
rizației de mediu pentru obiectivul stație de colec-
tare şi tratare deşeuri medicale periculoase şi 
nepericuloase din Mun.Iaşi, Bdul Chimiei, Nr.14, 
având ca obiect de activitate: -Colectarea deşeurilor 
nepericuloase, -Colectarea deşeurilor periculoase, 
-Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase, 
-Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase, 
-Transporturi rutiere de mărfuri, amplasat în Iaşi, 
Bdul Chimiei, nr.14. Documentația tehnică poate fi 

consultată la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Iaşi, Calea Chişinăului, Nr.43. Eventua-
lele observații ale publicului referitoare la activi-
tatea şi amplasamentul obiectivului se vor 
transmite la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Iaşi, Calea Chişinăului, Nr.43.

l Anunt Public. S.N.G.N ROMGAZ S.A.-Filiala 
Depogaz Ploiesti S.R.L. prin SC TEAM OIL SRL, 
anunta publicul interesat asupra:luarii deciziei 
etapei de incadrare de catre:Agentia pentru 
Protectia Mediului. Dambovita: nu se supune 
evaluarii impactului asupra mediului, pentru 
proiectul:”Colector Butimanu-Bilciuresti” propus 
se realiza in:Butimanu, Cojasca, Racari, Jud.
Dambovita. Proiectul deciziei de incadrare si moti-
vele care o fundamenteaza pot fi consultate la:se-
diul A.P.M.Dambovita din municipiul Targoviste, 
str.Calea Ialomitei, nr.1, jud.Dambovita, in zilele de 
luni-vineri, intre orele:9,00-16,00, precum si la 
urmatoarea adresa de internet:http://apmdb.anpm.
ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/
observatii, la proiectul deciziei de incadrare in 
termen de 10.zile de la publicarea pe pagina de 
internet a autoritatii competente pentru protectia 
mediului.

l Informare. În conformitate cu prevederile Legii 
Apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările 
ulterioare, Burlacu Denis Vasile I.I intenționează să 
solicite de la AN „Apele Romane”- Administrația 
Bazinală de apă Banat, aviz de gospodărire a 
apelor/aviz de amplasament, pentru realizarea 
lucrărilor Anexă Gospodărească La Exploatația 
Agricolă- Scoatere Din Circuitul Agricol, Com.
Teremia Mare, sat Teremia Mică, jud.Timiş. 
Aceasta investiție este nouă. Persoanele care doresc 
să obțină informații suplimentare cu privire la 
solicitarea avizului de gospodărire a apelor, pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa menționată. 
Persoanele care doresc să transmită observații, 
sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului: 
sat. Teremia Mare nr.445.

l Unitatea administrativ-teritorială Moțăței, din 
judeţul Dolj, anunţă publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 
nr.1, 23, începând cu data de 02.04.2021, pe o peri-
oadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Moțăței, 
conform art.14 alin.(1) şi (2) din Legea cadastrului 
şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. Cererile de 
rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei şi pe site-ul Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

l Marimar Loca Costinesti SRL, titular al proiec-
tului:  „Construire imobil locuințe colective 
P+4E+SpTh cu spațiu comercial la parter şi împre-
j m u i r e  t e r e n ” ,   a m p l a s a t  î n  j u d e ț u l 
Constanța, oraşul Năvodari, Zona Mamaia Sat, str.
M14, Parcela A166/107/2/2, anunţă publicul inte-
resat asupra luării deciziei etapei de încadrare de 
către A.P.M.Constanța, în cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului: nu este 
necesară efectuarea evaluării impactului asupra 
mediului, pentru proiectul: „Construire imobil 
locuințe colective P+4E+SpTh cu spațiu comercial 
la parter şi împrejmuire teren”, amplasat în județul 
Constanța, oraşul Năvodari, Zona Mamaia Sat, str.
M14, Parcela A166/107/2/2. Proiectul deciziei de 
încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul A.P.M.Constanța din Munici-
piul Constanța, str. Unirii, nr. 23, județul 
Constanța, în zilele de luni până vineri între orele 
09:00-13:00, precum şi la următoarea adresă de 
internet http://apmct.anpm.ro. Publicul interesat 

poate înainta comentarii/observaţii la proiectul 
deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data 
publicării anunţului pe pagina de internet a 
A.P.M.Constanța.

l Lipan Marius-Adrian şi Lipan Daniela anunță 
publicul interesat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru proiectul 
„Construire spălătorie auto, service auto, birouri, 
platformă container combustibil, utilități, împrej-
muire teren”, propus a fi amplasat în jud.Călăraşi, 
comuna Frumuşani, sat Orăşti, str.Bucureşti, nr.74. 
Informațiile privind proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul autorității competente pentru 
protecția mediului A.P.M.Călăraşi, şos.Chiciului, 
nr.2, județul Călăraşi şi la sediul Lipan Marius-
Adrian şi Lipan Daniela, cu domuciliul în munici-
piul Bucureşti, sector 4, str.Aurel Persu, nr.109, în 
zilele de luni-vineri, între orele 10:00-14:00. Obser-
vațiile publicului se primesc zilnic la sediul autori-
tății competente pentru protecția mediului 
A.P.M.Călăraşi.

ADUNĂRI GENERALE
l Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară a 
SCM ORRIS, ce va avea loc în data de 21.04.2021, 
ora 9.00 la sediul social din Calea 13 Septembrie 
nr.113, bloc 109, cam.4, 5, 6, sector 5, Bucureşti. 1. 
Prezentarea situaţiei economice a SCM ORRIS la 
data de 31.12.2020; 2. Prezentarea bilanţului SCM 
ORRIS la 31.12.2020; 3. Aprobarea bilanţului SCM 
ORRIS pe anul 2020; 4. Prezentarea Raportului 
Cenzorului la SCM ORRIS pe anul 2020; 5. Apro-
barea Raportului Cenzorului SCM ORRIS pe anul 
2020; 6. Reconfirmarea cenzorului S.C. SAMIRAN 
S.R.L. prin dna Safta Mihaela, pentru o perioadă 
de 3 ani; 7. Descărcarea de gestiune a Consiliului 
de Adninistraţie al S.C.M. ORRIS pentru perioada 
01.01.2020–31.12.2020; 8. Aprobarea Hotărârii 
Adunării Generale a SCM ORRIS din 21.04.2021; 
9. Situaţia proceselor pe rol; 10. Diverse.

l Administratorul Unic al S.C.Imas -Marketing şi 
Sondaje S.A. convoacă la sediului social din Bucu-
resti, str.Sfinţii Apostoli, nr.44, sector 5: Adunarea 
Generală a Acţionarilor Ordinară, în data de 
22.04.2021, orele 12.00. Ordinea de zi pentru 
Adunarea Generală Ordinară: -aprobarea situați-
ilor financiare pe anul 2020 pe baza rapoartelor 
administratorului unic şi a comisiei de cenzori; 
-aprobarea contului de profit şi pierdere aferente 
anului 2020; -aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli şi programul de activitate pentru exerci-
țiul financiar al anului 2021; -revocare cenzori, 
cenzori supleanți şi numire cenzori şi cenzori 
supleanți; -revocare mandat administrator unic, 
numire administrator unic; -diverse. Prezenta 
convocare se face prin afişare la sediul societăţii, 
publicare în Monitorul Oficial şi în ziare de difu-
zare națională, conform dispozițiilor din Actul 
constitutiv al societăţii şi prevederilor legii 31/1990. 
În cazul în care nu se întruneşte cvorumul la prima 
convocare, Adunarea Generală se reconvoacă 
pentru data de 23.04.2021, la aceeaşi oră, adresă şi 
cu aceeaşi ordine de zi. La Adunarea Generală pot 
participa acționarii aflați în evidența registrului 
acționarilor la data de 15.04.2021.

l Administratorul Unic al Societății COMRIMET 
SA, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului 
de pe lângă Tribunalul Galați sub numărul 
J17/10/1991, având Codul Unic de Înregistrare 
RO1650060 şi capitalul social subscris şi vărsat de 
9.333.395Lei, cu adresa de poştă electronică: 
sccomrimetsa@ gmail.com, în temeiul art.117 din 
Legea nr.31/1990, convoacă Adunarea Generală 

Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 
29.04.2021, ora 10.00 şi Adunarea Generală Extra-
ordinară a Acționarilor (AGEA), pentru data de 
29.04.2021, ora 11.00, la sediul societății din Galaţi, 
Str.Henri Coandă, nr.5, Județul Galaţi. Dacă nu 
sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima 
convocare, se convoacă pentru a doua oară, 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 
(AGOA) pentru data de 30.04.2021, ora 10.00 şi 
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 
(AGEA), pentru data de 30.04.2021, ora 11.00, cu 
aceeaşi ordine de zi şi în acelaşi loc. La adunarea 
generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe 
şi să voteze acționarii înregistrați în registrul acțio-
narilor la data de 19.04.2021, considerată dată de 
referință, conform art.123 alin.2 din Legea 
nr.31/1990. Adunarea generală ordinară a acționa-
rilor va avea pe ordinea de zi următoarele puncte: 
1.Aprobarea situațiilor financiare anuale, bilanțul 
contabil şi contul de profit si pierdere întocmite la 
data de 31.12.2020 pe baza raportului de gestiune 
al administratorului unic şi a raportului întocmit de 
auditor. 2.Aprobarea bugetului de venituri şi chel-
tuieli şi a programului de investiții pentru anul 
2021. 3.Aprobarea descărcării de gestiune a admi-
nistratorului unic pentru activitatea desfăşurată în 
anul 2020. 4.Aprobarea închirierii de bunuri imobi-
liare pe anul 2021, spații disponibile. 5.Împuterni-
cirea (cu posibilitatea de substituire), a domnului 
Bălan Costel-Dănuț, administrator unic, pentru 
semnarea tuturor documentelor necesare pentru 
îndeplinirea formalităţilor necesare la Oficiul 
Registrului Comerţului precum şi oriunde va fi 
necesar, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor 
adunării generale. Adunarea generală extraordi-
nară a acționarilor va avea pe ordinea de zi urmă-
toarele puncte: 1.Aprobarea deschiderii de 
sucursală în Republica Moldova. 2.Aprobarea 
valorificării prin vânzare la cel puțin prețul stabilit 
prin rapoarte de evaluare a următoarelor imobile 
din patrimoniul societății, conform notelor de 
fundamentare ce vor fi întocmite de adminstratorul 
unic: Imobil situat în Oraşul Filiaşi, B-dul.Raco-
țeanu, bl.I6, sc.1, ap.19, Județul Dolj, compus din 1 
cameră, suprafața utilă de 24,60mp, Imobil situat 
în Municipiul Băileşti, Str.Locotenent Becherescu, 
nr.4, bl.D, sc.4, et.3, ap.13, Județul Dolj, compus 
din 3 camere, suprafața utilă de 44,40mp, Imobil 
situat în Municipiul Calafat, Str.Cobuz, bl.I1, ap.1, 
Județul Dolj, compus din 2 camere, suprafața utilă 
de 49,43mp, Imobil situat în Municipiul Brăila, Str.
Ancorei, nr.23, Județul Brăila, Imobil situat în 
Oraşul Chişinău, or.Codru, Str.Cobzarilor, nr.152, 
Republica Moldova, suprafața utilă de 256,00mp 
+teren de 0,0391ha. 3.Împuternicirea (cu posibili-
tate de substituire) a domnului Bălan Costel-
Dănuț, administrator unic, pentru încheierea 
promisiunilor şi contractelor de vânzare, după caz. 
4.Împuternicirea (cu posibilitatea de substituire), a 
domnului Bălan Costel-Dănuț, administrator unic, 
pentru semnarea tuturor documentelor necesare 
pentru îndeplinirea formalităţilor necesare la 
Oficiul Registrului Comerţului, precum şi oriunde 
va fi necesar, pentru ducerea la îndeplinire a hotă-
rârilor adunării generale. Au dreptul de a cere 
introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul 
sau mai mulți acționari reprezentând, individual 
sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.  
Cererile se înaintează administratorului unic, în cel 
mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea 
publicării şi aducerii acestora la cunoştință celor-
lalți acționari. Toate materialele privind adunările 
generale şi procedura de vot vor fi disponibile şi pot 
fi consultate la sediul Societății COMRIMET SA, 
din Galaţi, Str.Henri Coandă, nr.5, Județul Galaţi, 
de Luni până Vineri, între orele 10.00 şi 14.00, înce-
pând cu data  publicării în Monitorul Oficial a 

prezentului convocator. Fiecare acționar poate 
adresa administratorului întrebări în scris referi-
toare la activitatea societății, înaintea datei de 
desfăşurare a adunării generale, urmând a i se 
răspunde în cadrul adunării, la adresa de e-mail:  
sccomrimetsa@gmail.com

l Convocarea Adunarii Generale Ordinare A Acti-
onarilor Asigurarea Romaneasca ASIROM 
VIENNA INSURANCE GROUP S.A. Directoratul 
Asigurarea Romaneasca ASIROM Vienna Insu-
rance Group SA, societate administrata in sistem 
dualist, avand sediul in Bucuresti, b-dul Carol I 
nr.31-33, sector 1, inregistrata la Registrul Comer-
tului sub nr. J40/304/2021, cod unic de inregistrare 
336290, (denumita in continuare „Societatea” sau 
”ASIROM”), in conformitate cu prevederile art. 
111 si art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind socie-
tatile, republicata si modificata si ale art. 8 si art. 9, 
pct. 9.1, 9.2 si 9.3 din Actul Constitutiv al Societatii, 
Convoaca: Adunarea Generala Ordinara A Actio-
narilor Asigurarea Romaneasca Asirom Vienna 
Insurance Group S.A. („Adunarea Ordinara”) 
pentru data de 29.04.2021, ora 10:00 la sediul Soci-
etatii din Bucuresti, b-dul Carol I nr.31-33, sector 2, 
pentru actionarii inregistrati in Registrul Actiona-
rilor la data de 21.04.2021, stabilita ca data de 
referinta a Adunarii Ordinare, avand urmatoarea 
ordine de zi: 1. Prezentarea si aprobarea raportului 
Directoratului pentru anul financiar 2020. 2. 
Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de 
Supraveghere privind activitatea de supraveghere a 
Societatii in anul financiar 2020. 3. Prezentarea 
raportului auditorului financiar extern privind 
auditarea situatiilor financiare ale anului financiar 
2020. 4. Analizarea si aprobarea situatiilor finan-
ciare anuale ale Societatii pentru exercitiul finan-
ciar 2020, pe baza rapoartelor prezentate de catre 
Directorat, Consiliul de Supraveghere si de catre 
auditorul financiar. 5. Aprobarea propunerii Direc-
toratului, pusa la dispozitia actionarilor, privind 
distribuirea profitului inregistrat pentru exercitiul 
financiar 2020 pe trei destinatii, respectiv (a) 
rezerva legala, (b) dividende si (c) rezultat reportat. 
6. Descarcarea de gestiune a membrilor Directora-
tului si a membrilor Consiliului de Supraveghere 
pentru exercitiul financiar 2020, precum si descar-
carea de gestiune a membrilor Directoratului si/sau 
ai Consiliului de Supraveghere carora le-a incetat 
mandatul in cursul exercitiului financiar 2020, 
indiferent de cauza de incetare. 7. Aprobarea buge-
tului de venituri si cheltuieli si a programului de 
activitate al Societatii pentru anul financiar 2021. 8. 
Evaluarea anuala individuala a membrilor Consi-
liului de Supraveghere si evaluarea anuala colec-
tiva a membrilor Consiliului de Supraveghere in 
conformitate cu prevederile legislatiei sectoriale 
(asigurari). 9. Imputernicirea persoanei care prezi-
deaza sedinta pentru a semna in numele actiona-
rilor hotararile Adunarii Ordinare si pentru a 
indeplini oricare si toate formalitatile stipulate de 
lege in vederea obtinerii aprobarii autoritatilor 
competente, de inregistrare, de executare a hotara-
rilor adoptate de Adunarea Ordinara si asigurarea 
opozabilitatii fata de terti. Persoana care prezi-
deaza sedinta are dreptul de a delega mandatul mai 
sus mentionat altor persoane. Doar persoanele care 
sunt inregistrate in Registrul Actionarilor ca actio-
nari ai Societatii la data de 21.04.2021, stabilita ca 
data de referinta a Adunarii Ordinare, pot parti-
cipa la Adunarea Ordinara si sunt indreptatite sa 
exercite dreptul de vot in nume propriu sau prin 
reprezentare, pe baza de procura speciala. Actio-
narii care nu au capacitate de exercitiu, precum si 
persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate 
prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot 
da altor persoane imputernicire pentru respectiva 
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adunare generala a actionarilor Societatii. Procura 
va contine numele si semnatura reprezentantului 
legal, numele/calitatea mandatarului, precizarea 
obiectului procurii si stampila persoanei juridice. 
Formularele pentru procuri speciale de reprezen-
tare se pot obţine din b-dul Carol I, nr.31-33, sector 
2, Bucureşti sau pot fi descarcate de pe pagina de 
internet a Societatii, începând cu data de 11 aprilie 
2021. Dupa completarea şi semnarea lor, un exem-
plar al procurii speciale se va depune/expedia la 
adresa din b-dul Carol I, nr.31-33, sector 2, Bucu-
reşti, în original, astfel încât sã fie înregistrat de 
Societate pânã cel târziu cel tarziu cu o (1) zi lucra-
toare inaintea deschiderii sedintei Adunarii Ordi-
nare, cel de-al doilea urmând a fi înmânat 
reprezentantului, care îl va avea asupra sa în 
Adunarea Ordinarã. Procurile vor fi reţinute de 
Societate, făcându-se menţiune despre aceasta în 
procesul-verbal. In cazul in care conditiile de 
cvorum instituite prin Legea nr. 31/1990 privind 
societatile si prin Actul constitutiv al Societatii nu 
sunt indeplinite la data mentionata mai sus, 
Adunarea Ordinara se reconvoaca pentru data de 
05.05.2021 la ora 10:00, in aceeasi locatie si avand 
aceeasi ordine de zi ca cea prezentata mai sus. 
Situatiile financiare anuale, raportul anual al 
Directoratului si raportul anual al Consiliului de 
Supraveghere se pun la dispozitia actionarilor la 
sediul Societatii si se publica pe pagina de internet 
a Societatii de la data publicarii convocarii 
Adunarii Ordinare in Monitorul Oficial al Roma-
niei – Partea a IV-a. Materialele privind problemele 
înscrise pe ordinea de zi a Adunãrii Generale Ordi-
nare a Acţionarilor pot fi studiate la sediul societãţii 
Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA 
INSURANCE GROUP S.A., situat din Bucureşti, 
b-dul Carol I, nr.31-33, sector 2, începând cu data 
publicãrii prezentei convocãri în Monitorul Oficial 
al României, partea a IV-a sau pe site-ul societãţii 
www.asirom.ro. Presedinte Directorat, Cristian 
Eduard Ionescu.

l Convocatorul Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor Fitoterapia S.A.: Având in vedere: 
•prevederile Legii nr. 31/1990 republicată şi a 
Actului constitutiv al Societăţii Fitoterapia SA, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului 
Bucureşti sub nr J40/3935/1991, C.U.I RO 459497 
(„ Societatea „), •Decizia Consiliului de Adminis-
traţie al Societăţii nr. 3 din data de 25.03.2021, 

Preşedintele Consiliului  de Administraţie al 
Societăţii  Fitoterapia S.A. Convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii 
(„Adunarea”) pentru data de 29.04.2021, ora 12, 
la sediul Societăţii din Bucureşti, Bd. Timişoara, 
nr.50, sector 6, pentru toţi acţionarii înregistraţi la 
sfârşitul zilei de 12.04.2021 considerată „data de 
referinţă” în Registrul Acţionarilor tinut de către 
Societate. În cazul în care la prima convocare nu 
se vor îndeplini condiţiile de cvorum, Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor Fitoterapia S.A. 
se va desfăşura pe data de 30.04.2021, la aceeaşi 
oră şi acelaşi loc. Ordinea de Zi: 1. Prezentarea, 
dezbaterea şi aprobarea situaţiilor financiare 
anuale pentru exerciţiul financiar 2020, respectiv 
bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, 
aprobarea distribuirii dividendelor aferente anului 
2020, raportul cenzorilor şi raportul Consiliului de 
administraţie. 2. Aprobarea descarcarii de 
gestiune a Consiliului de Administraţie şi a 
conducerii executive şi ratificarea Deciziilor 
Consiliului de Administraţie emise în anul 2020. 
3. Analiza si aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli si a programului de activitate ale  Fito-
terapia S.A. pentru anul 2021. 4. Discutarea, 
aprobarea şi implementarea în evidenţele conta-
bile ale Societăţii a aplicării prescriptiei extinctive 
cu privire la dreptul acţionarilor de a solicita plata 
dividendelor cuvenite şi neridicate pe o perioadă 
de minim 3 ani de zile, astfel cum reies din înre-
gistrările contabile ale Societăţii. 5. Discutarea şi 
aprobarea evaluării şi valorificării imobilelor, 
proprietatea Fitoterapia SA, în vederea determi-
nării valorii de piaţă a acestor imobile, la un preţ 
minim echivalent cu preţul stabilit prin raportul 
de evaluare. 6. În scopul contractării serviciilor de 
evaluare precum şi pentru îndeplinirea tuturor 
formalităţilor pentru vânzarea imobilelor aflate în 
proprietatea Fitoterapia SA, inclusiv semnarea 
contractului privind serviciile de evaluare şi 
semnarea contractului de vânzare a imobilelor în 
forma autentică, se împuterniceşte Preşedintele 
Consiliului de Administraţie, dnul Andrei Meletie, 
să încheie orice alte acte, să dea orice declaraţii 
necesare şi să efectueze orice alte acţiuni (inclusiv, 
dar fără a se limita la: să pregătească, semneze, 
transmită, ia la cunoştinţă, depună, înregistreze 
sau primească orice documente,) care pot fi nece-
sare sau utile pentru finalizarea evaluării şi 
vânzarea imobilelor aflate în proprietatea Fitote-

rapia SA. 7. Imputernicirea Dnei Stoica Vasilica, 
cetatean român, născută la data de 08.02.1965, în 
Com. Danciulesti Jud. Gorj, să îndeplinească 
toate procedurile şi formalităţile prevăzute de lege 
pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii 
Adunării, să depună şi sa ridice acte, să semneze 
în numele şi pe seama Societăţii toate documen-
tele necesare, precum şi să reprezinte Societatea în 
faţa oricăror autorităţi publice/persoane juridice 
de drept privat, în special în relaţia cu Registrul 
Comerţului. Având in vedere Hotararile Comite-
tului de Urgenta privind extinderea perioadei de 
alertă, împreună cu declaraţiile şi recomandările 
din toată această perioadă a organismelor abilitate 
privind luarea unor măsuri excepţionale de limi-
tare a aglomerărilor de persoane, rugăm acţio-
narii, ca pentru comunicarea documentelor 
(puncte de vedere, procuri, propuneri etc) să 
procedeze astfel cum este menţionat în cuprinsul 
prezentului convocator, respectiv solicităm ca 
toate aceste documente să fie transmise pe adre-
sele de email: andrei.dinu@fabiol.ro şi/sau dianas-
toica08@yahoo.com sau prin poştă/curierat. 
Totodată, în situaţia în care limitarea aglomerării 
de persoane va persista şi la data stabilită pentru 
adunarea acţionarilor, şedinţa se va ţine doar prin 
intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă. 
În acest sens, rugam acţionarii să ia legătura cu 
reprezentanţii menţionati mai sus până cel târziu 
la 27.04.2021 ora 12.00 pentru a stabili de comun 
acord mijlocul de comunicare. După data publi-
carii convocatorului Adunării, rugăm acţionarii să 
transmită puncte de vedere în scris, electronic, pe 
adresele de mail: andrei.dinu@fabiol.ro şi/sau 
dianastoica08@yahoo.com, sau prin poştă/curi-
erat. Acţionarii vor putea solicita copii după toate 
materialele informative aferente Adunării. Solici-
tarea va putea fi adresată, în scris, prin curier, la 
adresa Societăţii situate în localitatea Bucureşti, 
bd. Timişoara nr.50, sector 6, ori electronic, prin 
adresele de mail  specificate mai sus. Indiferent de 
modul de transmitere, solicitările vor fi semnate 
de acţionari sau de reprezentanţii acestora şi vor fi 
însoţite de documente purtând menţiunea 
„conform cu originalul“ şi semnătura acţiona-
rului/ reprezentantului acestuia, care să ateste 
identitatea acţionarilor şi –acolo unde este cazul– 
calitatea de reprezentant a semnatarilor. De 
asemenea, solicitările vor indica adresa poştală, 
adresa de e-mail, sau numărul de fax unde respec-

tivul acţionar doreste să primească copii ale docu-
mentelor  menţionate anterior.  Conform 
prevederilor legale în vigoare, numai persoanele 
care sunt înregistrate ca acţionari la sfârşitul zilei 
de 12.04.2021 au dreptul de a participa şi de a 
vota în cadrul Adunării. Acţionarii înscrişi în 
registrul acţionarilor la data de referinţă pot 
participa la Adunare personal sau prin împuter-
nicit. Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participle 
la Adunare este permis prin simpla probă a iden-
tităţii acestora, făcută în cazul acţionarilor 
persoane fizice cu actul de identitate, sau în cazul 
persoanelor juridice şi a acţionarilor persoane 
fizice fără capacitate de exerciţiu, cu dovada cali-
tăţii de reprezentant legal. Acţionarii pot participa 
la Adunare şi prin împuternicit, pe bază de 
procură, porivit reglementărilor aplicabile. 
Formularele de procuri speciale vor fi completate 
şi semnate în trei exemplare: un exemplar va fi 
depus sau transmis prin poştă, sau curier la sediul 
Societăţii situate în Bucureşti, B-dul Timişoara 
nr.50, sector 6, ori prin mail: andrei.dinu@fabiol.
ro şi/sau dianastoica08@ yahoo.com, astfel încât 
să ajungă la destinaţie până cel mai târziu 
27.04.2021 ora 12:00, un exemplar va fi înmânat 
imputernicitului si al treilea exemplar va ramane 
la acţionarul reprezentat. În situaţia în care exem-
plarul destinat Societăţii este transmis prin mail, 
procura specială va trebui să aibă ataşată o 
semnătură electronică extinsă. Procurile generale 

se depun/ transmit Societăţii în termenul şi moda-
litatea sus-menţionată, în copie, cuprinzând 
menţiunea conform cu originalul şi semnătura 
reprezentantului. Voturile transmise prin cores-
pondenţă vor fi luate în considerare dacă sunt 
înregistrate la Societate cel târziu la data de 
27.04.2021 ora 12.00. Voturile prin corespondenţă 
vor fi trimise prin scrisoare recomandată la sediul 
social al Societăţii (mai sus menţionat), într-o 
formă clară şi precisă, conţinând menţiunea 
„pentru”, „împotriva“ ori „abţinere“ cu privire la 
fiecare problemă supusă aprobării. Unul sau mai 
mulţi acţionari reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au 
dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi 
a Adunării, cu condiţia ca fiecare punct sa fie 
însoţit de o justificare sau de un proiect de hotă-
râre propus spre adoptare de Adunare; b) de a 
prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele 
incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de 
zi a Adunării. Pentru exercitarea dreptului de a 
introduce puncte pe ordinea de zi /dreptului de a 
a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele 
incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de 
zi a Adunării, acţionarii îndreptăţiţi vor putea 
transmite solicitarea în scris prin servicii de curi-
erat, la adresa Societăţii situate în Bucureşti, bd. 
Timişoara nr.50, sector 6 în cel mult 15 zile de la 
data publicării anunţului de convocare în Moni-
torul Oficial al României şi în presă. Solicitările 
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l Nr. reg. 4719/26.03.2021: Sub rezerva amânării, se convoacă Adunarea Generală Anuală a membrilor CREDIDAM în data de 28 aprilie 2021, respectiv 
29 aprilie 2021, în cazul în care nu se întruneşte cvorumul la prima convocare, ora 1000, la ARENELE ROMANE, Str. Cuțitul de Argint, nr. 3, (Parcul 
Carol), Sector 4, Bucureşti, Sala de Spectacol „Arenele Romane” cu următoarea ordine de zi: 1. Acreditare: Reprezentanţi; Membri Individuali. 2. Stabilirea 
Cvorumului; 3. Deschiderea lucrărilor; 4. Alegerea: Prezidiului Adunării Generale Anuale; Secretariatului Adunării Generale Anuale; Chestorilor Adunării 
Generale Anuale (trei chestori care vor fi nominalizaţi şi ca membri ai comisiei de numărare a voturilor). 5. Aprobare ordine de zi AGA; 6. Raportul 
Consiliului Director; 7. Raportul Directorului Executiv; 8. Raportul financiar-contabil /Bilanț contabil / Darea de seamă anuală ORDA (pentru depunere la 
ORDA) / Buget de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021; 9. Raportul Comisiei de Cenzori; 10. Raportul Organului de Supraveghere; 11. Raportul Comisiei 
Permanente Speciale privind Accesul la Informaţii; 12. Discutarea şi aprobarea prin vot a Hotărârii Adunării Generale Anuale: - Hotărârea nr. 96 privind 
excedentul realizat de CREDIDAM, la sfârşitul anului 2020, anului 2019 precum şi cu privire la excedentele aferente anilor 2017 şi 2018, rămase necheltuite; 
13. Alegerea unui membru al Comisiei de Specialitate (un loc vacant); 14. Alegerea membrilor Comisiei Permanente Speciale privind Accesul la Informaţii; 
15. Diverse; 16. Stabilirea datei următoarei Adunări Generale Anuale; 17. Închiderea lucrărilor Adunării Generale a CREDIDAM. În cazul în care nu este 
întrunit cvorumul la data de 28 aprilie 2021, conform art. 12 punctul I alin.10 din Statutul CREDIDAM, Adunarea Generală Anuală va fi convocată în 
acelaşi loc şi la aceeaşi oră, în data de 29 aprilie 2021, hotărârile fiind valabil luate cu jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi, oricare ar fi 
numărul lor. Accesul în sală este permis membrilor CREDIDAM, în baza legitimației de membru şi a delegaţiei prin care reprezentantul desemnat potrivit 
art. 99 alin. 2 din Legea 8/1996 şi art. 12 pct. I alin. (8) din Statutul CREDIDAM/mandatarul (artist interpret/membru CREDIDAM) este mandatat/
împuternicit să participe şi să reprezinte interesele grupului/membrilor reprezentați în Adunarea Generală Anuală CREDIDAM. Membrii CREDIDAM pot 
solicita formularele pentru reprezentanți de grup, până luni, 12 aprilie 2021, în vederea centralizării acestora. Fiecare membru al CREDIDAM are dreptul 
de a desemna, printr-o împuternicire, o altă persoană sau entitate, pentru a participa şi vota în numele său, în cadrul adunării generale, cu condiția ca această 
desemnare să nu conducă la un conflict de interese. Împuternicirea trebuie încheiată în formă autentică şi înregistrată la sediul CREDIDAM, cu cel puțin 
25 de zile înainte de data la care va avea loc adunarea generală, respectiv 28/29 aprilie 2021. Împuternicirea trebuie să cuprindă, în mod expres, condițiile 
detaliate de participare ale împuternicitului, limitele şi instrucțiunile de exercitare ale votului. Împuternicirea este valabilă pentru o singură adunare generală 
şi nu poate fi dată înainte de data publicării anunțului privind adunarea generală. În cadrul adunării generale, reprezentantul se bucură de aceleaşi drepturi 
pe care le-ar avea membrul care l-a desemnat (art. 155 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, art. 12, punct 
I, alin. 7 din Statutul CREDIDAM). Pentru orice informaţie, vă stăm la dispoziţie între orele 10.00 - 17.00, la telefonul 021.307.92.00 sau/şi fax: 021.318.58.13 
şi e-mail office@credidam.ro. Membrii Consiliului Director şi ai Comisiei de Specialitate hotărăsc cu unanimitate de voturi ca membrii CREDIDAM să fie 
convocaţi prin site-ul CREDIDAM, www.credidam.ro, printr-un ziar de largă răspândire, prin invitaţie trimisă fiecărui reprezentant/mandatar în parte, la 
solicitarea acestora, prin sms transmis tuturor membrilor care au comunicat la CREDIDAM datele de contact respective. 



vor fi semnate de acţionari sau de reprezentanţii 
acestora şi vor fi însoţite de documente purtând 
menţiunea conform cu originalul şi semnătura 
acţionarului/ reprezentantului acestuia, care să 
ateste identitatea acţionarilor şi –acolo unde este 
cazul– calitatea de reprezentant legal sau, după 
caz, de împuternicit a semnatarilor. Informaţii 
suplimentare cu privire la convocarea şi desfăşu-
rarea Adunării se pot obţine la mail: andrei.dinu@
fabiol.ro si/sau dianastoica08@yahoo.com. 

LICITAȚII
l Hidroconstructia UCM Argeş organizeaza lici-
tatie vanzare mijloace fixe 09.04.2021, ora-11:00. 
Informatii: 0248635500, cosmin.chitu@hidrocon-
structia.com

l În data de 19.04.2021, începând cu orele 10:00 la 
sediul Grupării de Jandarmi Mobile Braşov, str. 
Vasile Goldiş nr. 1- 3, se va desfăşura licitaţia 
publică cu strigare pentru 5 autoturisme. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine la numărul de 
telefon al unităţii  02680/545901  fax: 0268/545902, 
e-mail: office@jandarmeriamobilabrasov.ro 

l Consiliul Local al Comunei Măgurele, judeţul 
Prahova, în conformitate cu OUG nr.57/2019 si 
HCL nr. 11 din 18.03.2021 anunţă organizarea lici-
taţiei, în vederea inchirierii pe o perioada de 5 ani, 
a Centrului Multifunctional P+1E in suprafata 
desfasurata de 248 m.p si Terenului Minifotbal in 
suprafaţă de 968 m.p din cadrul Parcului Agre-
ment Comuna Măgurele, proprietate publică a 
Consiliului Local al comunei Măgurele, pentru 
realizarea unor activităţi comerciale si de alimen-
taţie publică. Data limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 12/04/2021, ora 15:00 de la compartimentul 
Achizitii publice din cadrul Primariei Magurele, 
judetul Prahova. Ofertele si documentatia de parti-
cipare la licitatie se depun, intr-un exemplar 
original, pana la data limita de 19/04/2021, ora 
16:00 la sediul Primariei Magurele, sat Măgurele, 
nr.226, comuna Măgurele jud. Prahova, iar licitatia 
va avea loc in data de 20.04.2021, ora 10:00 in 
aceeasi locatie. Relatii suplimentare la telefon 
0244217701 si de la compartimentul Achizitii 
publice din cadrul Primariei Magurele, judetul 
Prahova.

l ANUNŢ privind concesionarea prin licitaţie 
publică a unui teren, proprietate privată a Munici-
piului Galaţi, situat în  str. Movilei nr. 97A. 1. 
Informaţii generale privind concedentul: Munici-
piul Galaţi - cod fiscal 3814810, Str. Domnească, nr. 
54, Tel: 0236/307.718, Fax: 0236/461.460; E-mail: 
contracte.teren@ primariagalati.ro; 2. Informaţii 
generale privind obiectul concesiunii: Teren intra-
vilan, str. Movilei, nr. 97A, se identifică în Cartea 
funciară a municipiului nr. 126401, nr. cadastral 
126401. Conform Certificatului de Urbanism nr. 
742/20.07.2020 terenul se concesionează în vederea 
edificării unui imobil - spaţiu comercial şi birouri; 3. 
Informaţii privind documentaţia de atribuire: 
Persoanele fizice/ juridice interesate să participe la 
procedura de concesionare se vor adresa Serviciului 
Închirieri, Concesiuni şi Vânzări Terenuri, Cabinete 
Medicale pentru achiziţionarea Caietului de 
sarcini. Preţul acestuia este de 30 de lei şi se achită 
la casieria instituţiei. Data limită pentru solicitarea 
de clarificări - 12.04.2021, persoane de contact 
Mardare Petru Eugen, Chiţu Laura Iulia; 4. Infor-
maţii privind ofertele: La licitaţie pot participa 
persoane fizice/ juridice române, care îndeplinesc 
cumulativ următoarele condiţii: a) Au achiziţionat 
Caietul de sarcini şi au achitat garanţia licitaţiei, în 
cuantum de 1699 lei, reprezentând cuantum de 1% 

din valoarea de piaţă total propusă; b) Au depus 
oferta împreună cu toate documentele solicitate în 
documentaţia de atribuire, în termenele prevăzute 
de aceasta; c) Au îndeplinit la zi toate obligaţiile de 
plată exigibile a impozitelor, a taxelor şi a contribu-
ţiilor către bugetul consolidat al statului şi către 
bugetul local; d) Nu sunt în stare de insolvenţă, 
faliment sau lichidare. Ofertele se depun la sediul 
Primăriei Municipiului Galaţi, str. Domnească nr. 
54, Serviciul Închirieri, Concesiuni şi Vânzări Tere-
nuri, Cabinete Medicale, în două plicuri sigilate, 
unul exterior şi unul interior, care se vor înregistra 
în ordinea primirii lor. Data limită de depunere a 
ofertelor: 16.04.2021; 5. Data şi locul în care se va 
desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 
19.04.2021, la sediul Primăria Municipiului Galaţi, 
str. Domnească nr. 54; 6. Instanţa competentă în 
soluţionarea litigiilor apărute: Tribunalul Munici-
piului Galaţi, str. Brăilei, nr. 153, jud. Galaţi, tel: 
0236.412130, email: tr-galati-comunicare@just.ro. 

l Anunț de participare la licitație. 1. Primăria 
Municipiului Galați - cod fiscal:3814810, str. 
Domnească nr. 54, tel: 0236.307.718/ fax: 
0236/461.460, email: contracte.teren@primariaga-
lati.ro; 2. Primăria Municipiului Galați organi-
zează, în data de 13.04.2021, licitație publică cu 
strigare, pentru vânzarea unui imobil cu destinația 
de cabinet medical, proprietatea privată a Munici-
piului Galați, situat în Cartier Ţiglina II, str. Brăilei 
nr. 136C, Lotul 11, Apartament 11, Etaj I; 3. Apar-
tamentul 11, în suprafaţă utilă de 48,10 mp, este 
compus din: cameră 1, în suprafață de 19,50 mp, 
cameră 2, în suprafață de 7,60 mp, cameră 3, în 
suprafață de 12,50 mp, hol, în suprafaţă 5,60 mp şi 
baie, în suprafaţă de 2,90 mp, cota indiviză de 
6,99% din părţile comune, respectiv suprafaţa de 
17,52 mp, precum şi cota de 6,99%, respectiv supra-
faţa de 35,15 mp din terenul indiviz aferent 
blocului în suprafaţă totală de 503,00 mp, având nr. 
cadastral nou 105627-C1-U11; 4. Scopul vânzării îl 
reprezintă atragerea de noi venituri la bugetul local 
al Municipiului Galați şi desfăşurarea unor servicii 
medicale în condiții optime; 5. Informații privind 
documentația de participare: 5.1. Documentația de 
participare se poate solicita şi obține de la sediul 
Primăriei Municipiului Galați, Serviciul Închirieri, 
Concesiuni şi Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale; 
5.2. Prețul Caietului de sarcini este de 50 lei; 6. 
Pentru participarea la licitație, persoanele intere-
sate trebuie să depună plicuri cu documentele de 
calificare, în conformitate cu documentația de 
participare. 6.1. Data limită de depunere a plicu-
rilor: 12.04.2021, ora 13.00; 6.2. Adresa la care 
trebuie depuse plicurile: Primăria Municipiului 
Galați, str. Domnească nr. 54, Biroul Registratură; 
6.3. Plicurile se vor depune într-un singur exem-
plar; 7. Data şi locul în care se va desfăşura şedinţa 
publică de licitație: 13.04.2021, ora 13:00, Primăria 
Municipiului Galați; 8. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax, email al instituției compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanței: Tribunalul Municipiului 
Galați, str. Brăilei nr. 153, jud. Galați, tel: 
0236/412130, email: tr-galati-comunicare@just.ro; 
9. Persoană de contact: Chițu Laura, tel. 
0236/307.718.

l Anunţ De Vânzare: S.C. LUX AGRA  SRL, prin 
lichidator judiciar Evoplan Insolv IPURL (fosta 
C.I.I. Pohrib Ionela), anunţă scoaterea la vânzare, 
a activelor societăţii debitoare, după cum urmează: 
Activul Nr.1: imobilului teren în suprafaţă totală de 
50.510 mp, compus din urmatoarele parcele: 
Parcela de teren arabil - situată în intravilanul 
satului Zăiceşti, com Băluşeni, jud. Botoşani în p.c. 
1/35,2,4/1 şi 5/1, suprafaţă totală de 8.284,00 mp, 

înscris în CF 295/N a com. Băluşeni, nr. topo 432. 
Parcela de teren arabil - situată în extravilanul com 
Băluşeni, jud. Botoşani în sola 1, p.c. 1/35, supra-
faţă totală de 17.616,00 mp, înscris în CF 294/N a 
com. Băluşeni, nr. topo 431. Parcela de teren arabil 
- situată în intravilanul şi extravilanul satului 
Zăiceşti, com Băluşeni, jud. Botoşani în p.c. 
1/37,1/38 şi 1/44, suprafaţă totală de 24.610,00 mp 
(din care 5.919 mp teren intravilan în p.c. 
1/37,1/38,1/44 şi 18,691 mp teren extravilan în p.c. 
1/37,1/38,1/44), înscris în CF 507/N a com. Bălu-
şeni, nr. topo 246/2-555-492. cu preţul de pornire  
de  212.123,40 lei ( fara TVA) . Persoanele care 
pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a 
fi scoase la vânzare au obligaţia, sub sancţiunea 
decăderii, să facă dovada acestui fapt până înainte 
cu minim 5(cinci) zile raportat la data stabilită 
pentru vânzare sub sancţiunea decăderii, la sediul 
lichidatorului judiciar din Iaşi, str. Vasile Lupu nr. 
43, jud. Iaşi. Licitaţia va avea loc la Sediul Lichida-
torului Judiciar Din Iaşi, Str. Vasile Lupu Nr. 43, 
Jud. Iaşi, ÎN data de 02.04.2021 ora 16:00, şi se va 
desfăşura în conformitate cu Prevederile Legii nr. 
85/2006 privind procedura insolvenţei şi ale regula-
mentului de vânzare aprobat de adunarea credito-
rilor din data de 28.09.2012. Ofertantii sunt obligati 
sa depuna, pana la termenul de vanzare, o garantie 
de participare la licitatie in procent de 10% din 
pretul de incepere a licitatiei. Garantia se va 
depune in numerar, prin  plata in contul indicat de 
lichidator. Pentru participarea la licitaţie, potenţi-
alii cumpărători trebuie să se înscrie la sediul lichi-
datorului judiciar din mun. Iaşi, Str. Vasile Lupu 
Nr. 43,  jud. Iaşi, până la data de 02.04.2021 ora 
15:00. Relaţii suplimentare se pot obţine: Evoplan 
Insolv IPURL(Fosta C.I.I. Pohrib Ionela)  la tele-
foanele: 0232/240.890 ; 0742/109890, Fax 
0232/240890

l Comuna Drăgăneşti cu sediul în localitatea 
Drăgăneşti, str.Principală, nr.196, sat Drăgăneşti, 
jud.Galați, cod poştal 807110, telefon 0236/820.130, 
fax 0236/820.130, cod fiscal 3264597, e-mail pdra-
ganesti@yahoo.com, organizează licitație publică 
pentru atribuirea contractelor de închiriere a supra-
feței de 307,75Ha păşune, situată în extravilanul 
comunei Drăgăneşti, împărțită în 10 loturi, după 
cum urmează: -Lotul 1 în suprafață de 8,31Ha 
situat în Tarla 35; -Lotul 2 în suprafață de 50,38Ha 
situat în Tarlaua 11 -17,29Ha şi înTarlaua 12 
-33,09Ha; -Lotul 3 în suprfață de 33,54Ha situat în 
Tarlaua 14 -11,36Ha, Tarlaua 17 -11,00Ha şi în 
Tarlaua 7 -11,18Ha; -Lotul 4 în suprfață de 
15,00Ha situat în Tarlaua 16 -7,04Ha şi în Tarlaua 
17 -7,96Ha; -Lotul 5 în suprafață de 15,28Ha situat 
în Tarlaua 16; -Lotul 6 în suprfață de 32,27Ha 
situat în Tarlaua 19 -25,96Ha şi Tarlaua 20 
-6,31Ha; -Lotul 7 în suprafață de 33,50Ha situat în 
Tarlaua 14 -1,04Ha, Tarlaua 17 -26,78Ha şi în 
Tarlaua 8 -5,68Ha; -Lotul 8 în suprafață de 
41,00Ha situat în Tarlaua 17 -24,00Ha, Tarlaua 21 
-12,00Ha şi în Tarlaua 8 -5,00Ha; -Lotul 9 în supra-
față de 39,33Ha situat în Tarlaua 18 -34,30Ha şi 
Tarlaua 19 -5,03Ha; -Lotul 10 în suprafață de 
39,14Ha situat în Tarlaua 21 -18,67Ha şi Tarlaua 7 
-20,47Ha, pentru o perioadă de 7 ani, în data de 
19.04.2021, ora 10:00, la sediul Căminului cultural 
din satul Drăgăneşti, str.Principală, nr.292. Prețul 
de pornire la licitație este de 300 lei/ha/an, data 
limită de depunere a ofertelor este 19.04.2021, ora 
09:30, la sediul Primăriei Comunei Drăgăneşti. 
Documentatia necesară (caiet de sarcini şi instruc-
țiuni pentru ofertanți) se pune gratuit la dispoziția 
celor interesați, la sediul Primăriei Comunei 
Drăgăneşti, județul Galați. Relații suplimentare la 
telefon 0236/820.130, 0755.124.320.

l Comuna Drăgăneşti cu sediul în localitatea 
Drăgăneşti, str.Principală, nr.196, sat Drăgăneşti, 
jud.Galaț i ,  cod poşta l  807110,  te lefon 
0236/820.130, fax 0236/820.130, cod fiscal 3264597, 
e-mail pdraganesti@yahoo.com, organizează lici-
tație publică pentru atribuirea contractelor de 
închiriere a suprafeței de 17,48Ha teren arabil şi 
neproductiv, situată în extravilanul comunei 
Drăgăneşti, împarțită în 8 loturi -7 loturi arabil şi 1 
lot neproductiv, după cum urmează: -Lotul 1 teren 
arabil în suprafață de 5,11Ha situat în Tarlaua 47, 
parcela 162/2/2 ; -Lotul 2 teren arabil în suprafață 
de 0,37Ha situat în Tarlaua 43, Parcela 153/1; 
-Lotul 3 teren arabil în suprafață de 1,10Ha situat 
în Tarlaua 43, Parcela 153/4; -Lotul 4 teren arabil 
în suprafață de 1,10Ha situat în Tarlaua 43, 
Parcela 153/5; -Lotul 5 teren arabil în suprafață de 
1,20Ha situat în Tarlaua 43, Parcela 153/6; -Lotul 6 
teren arabil în suprafață de 2,00Ha situat în 
Tarlaua 43, Parcela 153/6; -Lotul 7 teren arabil în 
suprafaţă de 2,95Ha situat în Tarlaua 43, Parcela 
153/7; -Lotul 8 teren neproductiv în suprafaţă de 
3,65Ha situat în Tarlaua 45, NP.155, pentru o peri-
oadă de 7 ani, în data de 20.04.2021, ora 10:00 la 
sediul Căminului cultural din satul Drăgăneşti, str.
Principală, nr.292. Prețul de pornire la licitație este 
de 765 lei/ha/an pentru terenul arabil şi 650 lei/ha/
an pentru terenul neproductiv, data limită de 
depunere a ofertelor este 20.04.2021, ora 09:30, la 
sediul Primăriei Drăgăneşti. Documentația nece-
sară (caiet de sarcini şi instrucțiuni pentru ofer-
tanți) se pune gratuit la dispoziția celor interesați, 
la sediul Primăriei Comunei Drăgăneşti, jud.
Galaț i .  Relaț i i  supl imentare la  te lefon 
0236/820.130, 0755.124.320.

l 1.Informaţii generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: -Comuna Izvoa-
rele, cu sediul în localitatea Izvoarele, str.Școlii, 
nr.1, județul Tulcea, având CUI 4508568, 
tel.0240/548.794, fax.0240/548.792, e-mail- primari-
aizvoareletl@yahoo.com. 2.Informaţii generale 
privind obiectul închirierii, în special descrierea şi 
identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 
Imobil, proprietate publică a comunei Izvoarele, 
Județul Tulcea, identificat astfel: Nr.crt.; Suprafață 
de păşune Ha; Elemente de identificare Tarla-Par-
celă; Satul/locația. 1; 0,72; T27, P-826, Izvoarele. 2; 
2,47; T43, P-1050; Izvoarele. 3; 17,97; T48, P-1194; 
Izvoarele. 4; 2,90; T55, P-1265; Izvoarele. 5; 1,90; 
T56, P-1298; Izvoarele. 6; 0,49; T72, P-1677; Izvoa-
rele. 7; 3,37; T84, P-1850; Izvoarele. 8; 9,75; T86, 
P-1875; Izvoarele. 9; 3,90; T86,P-1878; Izvoarele. 
10; 27,00; T88, P-1895; Izvoarele. 11; 2,00; T84, 
P-1846; Izvoarele, conform HCL Nr.36/25.03.2021. 
Temei legal: OUG nr.57/2019. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire: La cerere, 
de la sediul instituției, Registratură, relații cu 
publicul. 3.2.Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la 
care se poate obţine un exemplar din documentaţia 
de atribuire: Se poate obține de la Compartimentul 
Registratură, relații cu publicul din cadrul Primă-
riei Comunei Izvoarele, str.Școlii, nr.1, județul 
Tulcea. 3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 50 lei/
exemplar, ce se achită la caserie. 3.4.Dată limită 
privind solicitarea clarificărilor: 12.04.2021, ora 
14:00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data limită 
de depunere a ofertelor: 20.04.2021, ora 10:00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria 
Comunei Izvoarele, Str.Școlii, nr.1, județul Tulcea 

birou Registratură, relații cu publicul. 4.3.Numărul 
de exemplare în care treuie depusă fiecare ofertă: 
Într-un exemplar, în două plicuri sigilate. 5.Data şi 
locul la care se va desfăşură şedința publică de 
deschidere a ofertelor: 21.04.2021, ora 14:00, 
Primăria Comunei Izvoarele, str.Scolii, nr.1, județul 
Tulcea, Sala de şedințe la parter. 6.Instanța compe-
tentă în soluționarea litigiilor apărute şi termenele 
pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Tulcea, Județul 
Tulcea. 7.Data transmiterii anunțului de licitație 
către instanțele abilitate, în vederea licitatie: 
30.03.2021.

l 1.Informaţii generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei 
Grivița, cod fiscal 3126489, cu sediul în comuna 
Grivița, județul Galați,  tel.0236/825.301, 
fax.0236/825.302, e-mail: grivita@gl.e-adm.ro. 
2.Informații generale privind obiectul concesiunii, 
în special descrierea şi identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: -teren 1.063mp, aflat în 
domeniul privat al comunei Grivița, situat în intra-
vilanul comunei Grivita, T23, P15-lotul 3, lot 3; -4 
loturi de 720mp, af late în domeniul privat al 
comunei Grivița, situate  în intravilanul comunei 
Grivița, T28, P198/4; -4 loturi de 1.093mp, aflate în 
domeniul privat al comunei Grivița, situate în 
intravilanul comunei Grivita, sat Călmățui, T34, 
P556/1, conform H.C.L. nr.12/26.02.2021 şi teme-
iului legal O.U.G.57/03.07.2019. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile 
prin care persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atribuire: la 
cerere, de la sediul instituției. 3.2.Denumirea şi 
adresa serviciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atribuire: Compartiment 
Achiziții Publice, persoană de contact Bezman 
Andreea-Loredana, telefon 0739.661.395. 
3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul: 20 lei/exemplar, 
ce se achită la Casieria Primăriei Comunei Grivița. 
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor 
09.04.2021, ora 14:00. 4.Informații privind ofertele: 
4.1.Data limită de depunere a ofertelor: 19.04.2021, 
ora 14:00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Primăria Comunei Grivița, sat Grivița, 
comuna Grivița, județul Galați. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
într-un singur exemplar. 5.Data şi locul la care se va 
desfaşura sedința publică de deschidere a ofertelor: 
-20.04.2021, ora 10:00, Primăria Comunei Grivița, 
județul Galați, Sala de şedințe, etaj 1. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon şi/sau adresa de e-mail 
ale instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea instanței: 
Tribunalul Galați, Municipiul Galați, strada 
Brăilei, numarul 153, judetul Galaţi, telefon 
0236/460.333, e-mail tr-galati-comunicari@just.ro 
sau trgalati@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului 
de licitație către instanțele abilitate, în vederea 
publicării: 26.03.2021.

PIERDERI
l Pierdut legitimatie de Politist Local pe numele 
Simionov Alexandru cu nr.502 emisa de Primaria 
Sectorului 5 in data de 01.04.2017.

l Pierdut Atestat profesional de marfă, pe numele 
de Cană Florin Irinel, eliberat de ARR. Îl declar 
nul.
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