
ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l SC GURAYTEX SRL, Slatina, Olt, angajează muncitor 
necalificat în industria confectiilor, lb. turca- nivel avansat, lb. 
engleza- nivel începător. CV-urile se primesc până pe 
05.05.2021 la adresa de email: personal.guraytex@gmail.com

l D-l 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 30.04.2021, ora 11.00, la adresa menționată anterior.

l SC Sefrina SRL, cu sediul în București, sector 2, angajează 
director de departament catering (1 post) COR 141203, șef 
restaurant (1 post) COR 141201, manager financiar (1 post) 
COR 121125,  bucătar (2 posturi) COR 512001, lucrător bucă-
tărie- spălător vase mari (6 posturi) COR 941201 pentru 
punctul de lucru al companiei din MEGA MALL sector 2, 
București. Candidații eligibili sunt rugați să transmită CV-ul la 
adresa de mail: universal_650@yahoo.ro. Candidații eligibili 
vor fi contactați telefonic.

l Madgu Invest S.R.L cu sediul social în Mun.Constanța, 
Bd.Alexandru Lăpușneanu, nr.107, camera 3, bl.LV40, sc.C, 
etaj Parter, ap.44, Jud.Constanța, J13/3627/2007 C.U.I: 
22635063, angajează: 8 posturi cod COR 931301 -muncitor 
necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci 
mozaic, faianță, gresie, parchet. Pentru CV, la adresa de e-mail: 
madguinvest1@gmail.com

l SC Fibro Metals SRL angajează operatori mașini unelte 
automate și semiautomate și agent vânzări la punctul de lucru 
din Mogoșoaia, în următoarele condiții: cunoștințe trefilare fire 
metalice, vânzare fibre metalice, vechime minim 2 ani, limba 
engleză obligatoriu. Relații la tel.0725.348.864.

l Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica 
București-Ilfov, cu sediul în Str. Nerva Traian nr. 3, etaj.10, 
sector 3, București, organizează concurs pentru ocuparea 
posturilor, pe durată nedeterminată: -Compartimentul  Consi-
lieri -1 post de Consilier; -Biroul Analize Legislative -1 post de 
Șef de birou. Dosarele de înscriere la concurs, se vor depune la 
sediul asociației, până la data de 14.05.2021 ora 12:00. Condi-
ţiile de participare la concurs și bibliografia sunt precizate în 
Anunţurile extinse privind selecţia pentru ocuparea posturilor 
de mai sus și se găsesc la sediul asociaţiei si pe site www.aditbi.
ro. Informații la telefon: 0722.295.558 –Serviciul Resurse 
Umane.

l Spitalul General Căi Ferate Drobeta Turnu Severin, cu sediul 
în orașul Drobeta Turnu Severin, b-dul Carol I, nr.5-7, judeţul 
Mehedinți, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată, funcţiilor contractuale vacante, conform 
H.G.nr.286/23.03.2011, după cum urmează: -1 post economist 
II -Compartimentul financiar-Contabil. Condiții de participare: 
-studii universitare de licență în specialitatea științe economice; 
-vechime minim 6 luni în specialitatea postului. -1 post îngriji-
toare -Secția Medicină Internă. Condiții de participare: -studii 
gimnaziale/liceale; -fără vechime. Concursul se va desfășura 
astfel: -17 mai 2021, ora 14.00, termenul limită de depunere a 
dosarelor; -25 mai 2021, ora 9.30 -proba scrisă; -27 mai 2021, 
ora 9.30 -proba interviu. Detalii privind condițiile specifice și 
bibliografia de concurs sunt disponibile pe site-ul instituției. 
Persoană contact: Caian Anca, telefon 0252/333.181.

l Organizează concurs conform Hotărârii nr. 1027/2014 pentru 
modificarea și completarea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale și a 

criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 286/2011 în data de 25.05.2021 pentru ocuparea 
functiei contractuale vacante de executie de : 2 posturi de   
inspector de specialitate pe perioada nedeterminata la Compar-
timentul Punere în Executare Hotărâri Judecătorești - Serviciul 
Disciplină în Construcții - Direcția Inspecție Și Control 
General - Direcția Generală De Poliție Locală organizat în data 
de 25.05.2021 ora 10:00; Condiţiile de participare, condiţiile de 
desfășurare ale concursului și alte date necesare desfășurării 
acestuia, sunt afișate la sediul instituţiei, pe site-ul Primariei 
Sector 5 si publicate pe portalul  www.posturi.gov.ro. Dosarele 
se depun la sediul Primariei Sectorului 5 se va face în perioada 
29.04.2021- 14.05.2021 ora 16:00 din Str. Fabrica de Chibrituri  
nr.19-11, Sector 5, București, Directia de Resurse Umane; 
Informaţii suplimentare la tel.  21.314.43.18 interior 1116 - 
Directia de Resurse Umane

l Muzeul Județean Ialomița, cu sediul în Slobozia, Str.Matei 
Basarab, nr.30, organizează concurs în baza Legii  311/2003, 
Legea 319/2003 și H.G.286/2011 pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a funcției contractuale de execuție de: -Cerce-
tător Științific, grad profesional III, nivel studii S -1 post 
Cercetare- Evidență-Valorificarea patrimoniului. În data de 
08.06.2021, ora 10:00 -proba scrisă și în data de 11.06.2021, ora 
10:00 interviul. 1.Condiții specifice: a)Studii de specialitate în 
Arheologie preistorică; b)Doctorat în preistorie; c)Expert patri-
moniu; d)Expert arheologie; e)Vechime în muncă/ specialitate 
necesară -min.10 ani. Candidații vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs până la data de 02.06.2021, ora 16:00, la 
sediul instituției. Dosarele de concurs se depun la sediul Muze-
ului Județean Ialomița, până la data de de 02.06.2021, ora 
16:00, la Compartimentul Secretariat și Registratură. Biblio-
grafia pentru concurs va fi afișată la sediu. Relații suplimentare 
la telefon 0243/230.054, persoană de contact Roxana Popa.

l Curtea de Apel București organizează concurs pentru 
ocuparea unor posturi de natură contractuală la data de 14 
iunie 2021- proba scrisă şi proba practică, astfel: •Tribunalul 
Călăraşi- 1 post muncitor treapta I; •Tribunalul Bucureşti- 1 
post de muncitor treapta I; •Curtea de Apel Bucureşti- 1 post 
de muncitor treapta I. Dosarele de înscriere la concurs vor fi 
depuse la sediul Curţii de Apel București– Splaiul Indepen-
denţei, nr.5, sector 4, mezanin, camera M01, până la data de 31 
mai 2021. Condiţiile de participare, bibliografia și tematica, 
precum și actele necesare înscrierii la concurs, vor fi afișate la 
sediul Curții de Apel București și pe pagina web: http://www.
cab1864.eu, secțiunea Resurse Umane- Concursuri/ Examene. 
Informaţii suplimentare la nr. de telefon 021.319.82.45, între 
orele 09.00-15,00.

l Primaria Comunei Măldaeni cu sediul în localitatea 
Măldaeni, str.Principală, nr.40, județul Teleorman organizează 
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de 
executie, vacante în cadrul Compartimentului „Administrare 
domeniul public și privat” aprobat prin H.G. nr.286/2011, 
modificată și completată de H.G. nr.1027/2014, de: -1 post 
muncitor calificat (tractorist-rutierist) treaptă profesională III; 
-1 post muncitor calificat (buldoexcavatorist) treapta profesio-
nală III; -Proba scrisă în data de-25 mai 2021, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de-28 mai 2021, ora 10.00. Pentru participarea 
la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: Post muncitor calificat (tractorist-rutierist); -să fie 
absolvent de studii medii/școală profesională cu permis condu-
cere categoriile B, C; -vechime în muncă minim 5 ani. Post 
muncitor calificat (Buldoexcavatorist): -să fie absolvent de 
studii medii/școală profesională cu permis conducere catego-
riile B; -să facă dovada absolvirii unui curs în specialitatea de 
conducere și manevrare a utilajelor grele și de terasament; 

-vechime în muncă minim 5 ani. Candidații vor depune dosa-
rele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data afișării anunțului respectiv până cel târziu la data de 
14.05.2021, ora 16.00, la sediul Primăriei Măldaeni, Str.Princi-
pală, nr.40, județul Teleorman -Compartimentul Resurse 
Umane. Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei Măldăeni, 
județul Teleorman, telefon: 0247/337.112, e-mail: primariamal-
daeni@yahoo.com.

l ANUNȚ.Consiliul Naţional de Integritate anunţă:declan-
șarea procedurii de concurs pentru:funcția de președinte al:A-
genţiei Naţionale de Integritate, conform art.20, alin.(1), din 
Legea.144/2007/privind înființarea, organizarea și funcționarea 
Agenției Naționale de Integritate/republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Procedura de concurs constă în parcur-
gerea etapelor prevăzute de Legea nr.144/2007/republicată, cu 
modificările și completările ulterioare și de Regulamentul de 
desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea 
funcţiilor de președinte și/sau vicepreședinte ai Agenţiei Naţio-
nale de Integritate, aprobat prin Hotărârea.C.N.I.nr.2/2007, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea.I, nr.479/17.
iulie.2007, cu modificările și completările ulterioare. Dosarele 
de candidatură se depun în perioada:29.aprilie-31.mai.2021, de 
luni până vineri, între orele:09.00-16.30, la sediul:Agenţiei 
Naţionale de Integritate, situat în bulevardul Lascăr Catargiu 
nr.15, sector 1-București, telefon:0372.069.822, persoane de 
contact:Carina CROITORU și/sau:Ana TUNARU. În același 
timp, dosarele de candidatură se pot depune și prin oficiu 
poștal sau alte servicii de curierat, prin scrisoare recomandată, 
cu confirmare de primire, cu conținut declarat, cu obligația 
transmiterii acestora și în format electronic, prin email, la 
adresa:secretariat.cni@integritate.eu odată cu depunerea lor 
prin oficiu poștal sau alte servicii de curierat. În această situ-
ație, dosarele de candidatură depuse înăuntrul perioadei:29.
aprilie-31.mai.2021, prin scrisoare recomandată, cu confirmare 
de primire, cu conținut declarat, la oficiul poștal sau la alte 
servicii de curierat, sunt socotite a fi depuse în termen. Dosarul 
de candidatură va conţine documentele prevăzute la:art.12 
din:Regulamentul de desfășurare a concursului sau examenului 
pentru ocuparea funcţiilor de președinte și/sau vicepreședinte 
ai:Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin:Hotărâ-
rea.C.N.I.nr.2/2007/cu modificările și completările ulterioare. 
Concursul pentru ocuparea funcţiei de președinte al Agenţiei 
Naţionale de Integritate constă într-o probă scrisă și în susţi-
nerea interviului. Proba scrisă se susţine în ziua de:luni-14.
iunie.2021, ora:12.00, la sediul: Agenţiei Naţionale de Integri-
tate situat în:bulevardul Lascăr Catargiu, nr.15, sector 1-Bucu-
rești. Susținerea interviului va avea loc în ziua de:joi-24.
iunie.2021, ora:11.00, la sediul:Agenţiei Naţionale de Integritate 
situat în:bulevardul Lascăr Catargiu, nr.15, sector 1-București. 
Planurile de management pe baza cărora se vor susţine intervi-
urile se depun în termen de:24 de ore de la data rămânerii 
definitive a rezultatelor probei scrise, la sediul:Agenţiei Naţio-
nale de Integritate, situat în:bulevardul Lascăr Catargiu nr.15, 
sector 1-București.  Consiliul Național de Integritate

CITAȚII
l Se citează pârâta Kovacs Iudith, la Judecătoria Petroșani în 
dosarul civil nr.1987 / 278/ 2020, la data de 03.06.2021, ora 8.30, 
sala 27 în proces cu reclamantul Hirsch Bogdan având ca 
obiect: uzucapiune

l Se citează numitul Matea Iosif, CNP 1671212021871, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Arad, str. Banu Mărăcine bloc 2, 
sc.A, ap.5, jud. Arad, pentru data de 11 mai 2021, orele 09:00 la 
sala 215, et.1 la Judecătoria Arad, în dosarul nr. 1756/55/2021 
în calitate de pârât, în proces cu Matea Rodica, pentru proces 
de partaj.

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

l Se citează numitul Rumînu M. Jane, cu ultimul domiciliu în 
comuna Tia Mare, str.Mihai Viteazul, nr.109, jud.Olt, la data de 
19.05.2021, la Judecătoria Corabia, în Dosarul nr.1584/213/2020 
având ca obiect „hotărâre care să ţină loc de act de vânzare 
cumpărare”.

SOMAȚII
l Prin cererea inregistrata sub dosar nr. 695/246/2021, petentul 
Delamrian Sorin Gheorghe, cu domiciliul in comuna Tarnova, 
sat Araneag, nr. 114, judetul Arad, solicita inscrierea dreptului 
de proprietate pe titlu de uzurpaciune, prin jonctiunea posesi-
ilor asupra cotei de 1/3 parte din imobilul identificat in CF. nr. 
309591 Tarnova, provenit din conversia pe hartie a CF nr. 740 
Araneag A1 si A1.1, nr. Top. 94-95, compus din casa nr. 127 
asupra caruia figureaza ca propruetar tabular sub B2.1 Popa 
Tresca ( casatorita Maghici) decedata la data de 22.04.1970. 
Petentul sustine ca foloseste acest imobil de peste 20 de ani, 
prin jonctiunea posesiei impreuna cu antecesorii sai, exercitand 
o posesie pasnica, publica, continua si sub nume de proprietar.

l Miatov Ștefan anunță deschiderea procedurii de declarare a 
morții numitei Cnejevits Hermina, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în loc. Saravale, nr. 31, jud. Timiș, întrucât numita sus 
menționată este titulara dreptului de uzufruct viager asupra 
imobilului proprietatea lui Miatov Ștefan, înscris în CF nr. 

400361 Saravale, nr. top. 365-366, drept de uzufruct dobândit 
în anul 1940, cu invitația ca orice persoană să comunice datele 
și informațiile pe care le deține în legătură cu această persoană. 
Datele și informațiile vor fi comunicate către Judecătoria Sânni-
colau Mare, str. 16 Decembrie 1989, nr. 8, jud. Timiș, la dosarul 
nr. 1199/295/2021.

l România, Judecătoria Oravița, Județul Caraș-Severin, Dosar 
nr. 393/273/2020. Somație emisă în temeiul încheierii de ședință 
din data de 08 aprilie 2021. Prin cererea înregistrată pe rolul 
Judecătoriei Oravița, sub nr. 393/273/2020, posesorul Popa Ion 
Gheorghe, având domiciliul în Ciclova Română, nr.244, jud. 
Caraș-Severin, au invocat dobândirea prin uzucapiune a dreptului 
de proprietate asupra imobilului înscris în C.F. nr.79 Berliște (nr.
vechi) iar acum sub nr. 31542 Berliște, având nr. Top. 81, proprie-
tatea tabulară a defunctului Kolozsora Ianos decedat la data de 
25.06.1986. Toți cei interesați sunt somați să formuleze opoziție cu 
precizarea că, în caz contrar, se va trece la judecarea cererii în 
termen de 30 de zile de la emiterea celei din urma publicații. 
Preșdinte -Poipuți Lucian Mihai, Grefier -Cincă Dorina Ramona.

COMUNICATE
l Comunicat Privind disponibilitatea raportului anual la 31 
decembrie 2020: Unisem S.A. informează acţionarii și investi-
torii societăţii, în conformitate cu prevederile Regulamentului 
nr. 5/2018, art.125, că a întocmit și a transmis la A.S.F. și BVB 
Raportul Anual 2020. Raportul anual, întocmit în conformitate 
cu prevederile art.223 lit.(A), capitolul III, din  Regulamentul 
A.S.F. nr.5/2018, va fi pus la dispoziţia acestora începând cu 
data de 23.04.2021 astfel: -În formă electronică pe site: www.

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate@jurnalul.ro 

Joi, 29 aprilie 2021

Supliment Anunțuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diversede investigație și atitudine

www.jurnalul.ro



unisemromania.ro/ Actionari/ Informaţii economico- financiare 
şi pe www.bvb.ro; -În scris, la cerere, la sediul societăţii, str. 
Mătăsari, nr.46, sector 2, Camera C10A. Director General, 
Sorin Marica.

DIVERSE
l Informam investitorii si actionarii societatii ca, in conformi-
tate cu prevederile Regulamentului nr.5/2018 art.125 (2) 
Raportul anual al SC COMREP SA a fost transmis catre A.S.F 
si BVB-Piata AeRO. Acest raport poate fi consultat la cerere la 
sediul societatii din str. GH. GR. CANTACUZINO, NR. 32, pe 
website-ul societatii www.comrepsa.ro sau la adresa www.bvb.
ro la simbolul COTN. Informatii suplimentare la telefon 
0726111916. Director general, Ing. Popescu Bogdan

l Anunţ Public privind depunerea solicitarii de emitere a 
acordului de mediu. S.C. Basarabia IMP-EXP S.R.L. anunţă 
publicul interesat asupra:depunerii solicitarii de emitere a:acor-
dului de mediu pentru proiectul: Exploatare Agregate Minerale 
Cu Refacerea Mediului, in perimetrul de exploatare:BASA 
MURES, la sud-est de localitatea Hadareni, com.Chetani, jud.
Alba. Informatiile privind proiectul  propus pot fi consultate la 
sediul:Agentiei pentru Protectia Mediului-Mures, Tg.Mures, str.
Podeni, nr.10 si la sediul:S.C. Basarabia IMP-EXP S.R.L., mun.
Turda, str.Ion Corvin nr.5, jud.Cluj in zilele de:luni-vineri, intre 
orele:8-16. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediile:A-
gentiei pentru Protectia Mediului.Mures.

l Unitatea Administrativ Teritorială Însurăţei, judeţul Brăila 
anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru 
sectorul cadastral 47 începând cu data de 06.05.2021, pe o 
perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Oraşului Însurăţei l, 
conform art. 14, alin. (1) şi (2) din Legea cadastrului şi a publi-
cităţii 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 SC Prod Com Impex Tgmi 2001 SRL, cu sediul în Oraş 
Popeşti-Leordeni, str.Căzăneşti, nr.1B, Lotul 1A, județul Ilfov, 
înregistrată la ONRC Ilfov nr.J23/79/2001, CUI 13683959, 
informează pe cei interesați că s-a depus solicitarea pentru 
emiterea autorizației de mediu pentru activitatea de comerț cu 
amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine 
specializate, desfăşurată în Bucuresti, sector 5, str.Fabrica de 
Chibrituri, nr.5. Informaţiile la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Bucureşti din sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.1 
(Barajul Lacul Morii -în spatele benzinăriei Lukoil), între orele 
09.00-12.00, de luni până vineri. Propuneri sau contestații se 
pot depune la sediul A.P.M.Bucureşti în termen de 10 zile de la 
data publicării prezentului anunț.

l Partidul Mişcarea Populară anunță că la data de 19.03.2020 
a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti cererea de 
aducere la cunoştință a modificărilor intervenite în conducerea 
partidului- demisia preşedintelui Eugen Tomac şi numirea ca 
preşedinte interimar a d-lui Marius Pascan- dosar înregistrat la 
Tribunalul Bucureşti sub nr.351/3/2021.

l S.C. HS Hydro& Spa S.R.L. cu sediul social:Bucureşti-Sector 
3, Splaiul Unirii, Nr.313, Cladire.M, Camera.M, Camera.15, 
Etaj.P şi punct de lucru:Bucureşti-Sector 3, Str. Splaiul Unirii, 
Nr.313, Cladire.C1,D2, parter, Cam.1,2,7,8,9,10,12,16 si D5, 
parter, Cam.29-partial si 30, înregistrată la oficiul Registrului 
Comerţului sub nr. J40/17399/2003, cod unic de înregistrare nr. 
RO16005250, reprezentată de doamna:Teodora Gadzhalova în 
calitate de:Administrator, solicită obținerea Autorizaţiei de 
Mediu pentru activitatea: Comert cu ridicata al produselor 
chimice-cod.CAEN.4675, conform: Certificat Constatator, 
desfăşurate în Bucureşti-Sector 3, Str. Splaiul Unirii, Nr. 313, 
Cladire C1,D2, parter, Cam. 1,2,7,8,9,10,12,16 si D5, parter, 
Cam. 29-partial si 30. Informatii se pot solicita la sediul:Agen-
tiei Pentru Protectia Mediului-Bucureşti din sectorul 6, Aleea 
Lacul Morii nr.1 (Barajul Lacul Morii–in spatele benzinariei 
Lukoil), intre orele: 9:00-12:00, de luni pana vineri. Propuneri 
sau contestatii se pot depune la sediul:A.P.M.Bucureşti in 
termen de:10.zile de la data publicarii prezentului anunt. 

l S.C. Asradsil Vâlsan S.R.L., având sediul în județul Argeş, 
comuna Muşăteşti, sat Stroeşti, nr. 221, în calitate de proiectant 

al planului/programului:  Amenajamentul fondului  forestier 
proprietate  privata aparținând comunei Lapusnicu Mare,în 
suprafață de  1860,70 ha, situat  pe raza comunei  Lapusnicu 
Mare, județul Caras Severin,  anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obţinere a  avizului   de   mediu pentru 
planul/programul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare. 
Prima versiune a planului/programului poate fi consultată la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caras Severin, din 
mun. Resita, str. Petru Maior, nr. 73, jud. Caras Severin, de luni 
până joi între orele 9 – 11. Observaţii/comentarii şi sugestii se 
primesc în scris la sediul A.P.M. Caraş Severin, în termen de 18 
zile de la data publicării anunţului.

l Anunt Public privind avizul de gospodărire a apelor: S.C. 
DIANA S.R.L  anunţă publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a avizului de gospodărire a apelor pentru 
proiectul „Evacuarea apelor de ploaie din incinta S.C. DIANA 
S.R.L. - Abator, comuna Bujoreni, județ Vâlcea.”, propus a fi 
realizat în județul Vâlcea, comuna Bujoreni, sat Olteni, nr. 110. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul 
Sistemul de Gospodărire a Apelor Vâlcea din strada Posada, nr. 
21, Râmnicu Vâlcea şi la sediul S.C. DIANA S.R.L., din 
comuna Bujoreni, sat Olteni, nr. 110,  în zilele de luni- vineri, 
între orele 9.00 - 14.00. Persoanele care doresc să obțină infor-
mații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodă-
rire a apelor pot contacta Sistemul de Gospodărire a Apelor 
Vâlcea, strada Posada, nr. 21. sau solicitantul de aviz la adresa 
sus menționată.

l SC Xpress Auto SPA SRL (titularul proiectului) anunţă 
publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul Spălătorie auto (denu-
mirea proiectului), propus a fi amplasat în Otopeni, Ilfov, 
Parcela 991/1/1 (adresa amplasamentului) nr.cadastral 37011. 
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul 
autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M.Ilfov, 
str.Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6 şi la sediul Xpress Auto, 
Bucureşti, Șos.Giurgiului, 16 (denumirea titularului şi adresa), 
în zilele de luni-vineri, între orele 12.00-14.00. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente 
pentru protecţia mediului A.P.M.Ilfov.

l SC Handru Real Estate SRL cu sediul in:jud.Cluj, loc. 
Floresti, str. Horea, nr.5 reprezentata prin:Handru Silviu care 
locuieste str.Oasului, nr.80-90, judetul Cluj, titular al proiectu-
lui:„Elaborare documentatie pentru autorizarea executarii  
lucrarilor  de construire a obiectivului:locuinta unifamiliala 
P+1E, imprejmuire teren, racorduri, bransamente” anunţă 
publicul interesat asupra:luării deciziei etapei de încadrare de 
către:APM.Cluj, fără evaluarea impactului asupra mediului şi 
fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul 
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru 
proiectul menţionat, propus a fi amplasat în:comuna Chinteni, 
sat Padureni, nr.FN, judetul Cluj. Proiectul deciziei de înca-
drare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la 
sediul:APM.Cluj din:Calea Dorobanţilor, nr.99, Cluj-Napoca, 
cod.400609, tel.0264410722, fax:0264410716, e-mail: office@
apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele:09:00-14:00, 
precum şi la adresa de internet:http://apmcj.anpm.ro. Publicul 
interesat poate  înainta comentarii/observaţii la  proiectul   
deciziei de încadrare în termen de 10.zile de la data publicării 
anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru 
protecția mediului

l 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: Oraş 
Sângeorgiu de Pădure, str.Livezilor, nr.6, Sângeorgiu de Pădure, 
județul Mureş, telefon 0265/578.226, fax 0265/580.357, email: 
sgpadure@cjmures.ro, cod fiscal 4375895. Anunță conform 
Legii 350/2005 raportul de activitate a finanțări nerambursabile 
din fondurile bugetului local pe anul fiscal 2020 pentru proiecte 
sociale, culturale, protecția mediului, tineret şi sport, activități 
nonprofit de interes local. Domeniu: Sport 1.Denumire benefi-
ciar: Asociaţia Clubul Sportiv Târnava Mică, Sângeorgiu de 
Pădure. Titlul proiectului: Programul de sprijinire sportivă din 
Unitatea Administrativ-Teritorială Sângeorgiu de Pădure pe 
anul 2020. Valoare totală proiect: 400.000Lei. Suma solicitată 
din Bugetul Local: 400.000Lei. Suma acordată din Bugetul 
Local: 235.700Lei, finalizat.

l Informaţii 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: Oraş Sângeorgiu de Pădure, str.Livezilor, nr.6, 
Sângeorgiu de Pădure, județul Mureş, telefon 0265/578.226, fax 
0265/580.357, email: sgpadure@cjmures.ro, cod fiscal 4375895. 
Anunță conform Legii 350/2005, Planul de achiziții a finanțări 
nerambursabile din fondurile bugetului local pe anul fiscal 2021 
pentru proiecte sociale, culturale, protecția mediului, tineret şi 
sport, activități nonprofit de interes local. Total valoare 
proiecte: 35.000Lei, din care: -Proiecte sociale, culturale, 
protecția mediului, tineret: 30.000Lei; -Proiecte sport: 5.000Lei. 
Informații suplimentare pot fi obținute la telefon 0265/578.226.

l Informaţii 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: Oraş Sângeorgiu de Pădure, str.Livezilor, nr.6, 
Sângeorgiu de Pădure, județul Mureş, telefon 0265/578.226, fax 
0265/580.357, email: sgpadure@cjmures.ro, cod fiscal 4375895. 
Anunță conform Legii 350/2005, Planul de achiziții a finanțări 
nerambursabile din fondurile bugetului local pe anul fiscal 2021 
pentru proiecte. Total valoare proiect: 100.000Lei, din care: 
-Proiecte sport: 100.000Lei. Informații suplimentare pot fi 
obținute la telefon 0265/578.226.

l UPRUC CTR S.A. cu sediul în Făgăraş, str.Negoiu, nr.1, jud.
Braşov, înregistrată la ORC Braşov sub nr.J08/1094/1999, 
având CUI 12527609, informează investitorii şi acţionarii 
societăţii că Raportul anual aferent exerciţiului financiar 2020, 
întocmit potrivit prevederilor Legii nr.24/2017 şi Regulamen-
tului A.S.F. nr.5/2018 privind emitenţii de instrumente finan-
ciare şi operaţiuni de piaţă şi aprobat de conducerea societăţii 
este disponibil pentru cei interesaţi, în forma scrisă, la cerere, la 
sediul societăţii din Făgăraş, str.Negoiu, nr.1, jud.Braşov şi în 
format electronic pe website-ul societăţii: www.uprucctr.com, 
secţiunea Relaţii cu investitorii, începând cu data de 
29.04.2021.

l Informaţii 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: Comuna Jucu, cu sediul în localitatea Jucu de Sus, 
nr.112, județul Cluj, telefon 0264/233.084, fax 0264/233.086, 
e-mail: office@primariajucu.ro, website: www.primariajucu.ro, 
cod fiscal 4426212. Anunţă Programul anual pentru acordarea 
finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al 
Comunei Jucu alocate pentru activităţi nonprofit de interes 
local pe anul 2021. -Reglementări legale privind acordarea de 
finanţare nerambursabilă: Legea nr.350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes general, O.G. nr.82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de 
cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România. 
-Domeniile pentru care se acordă finanţarea nerambursabilă: 
sport, cultură, culte. -Suma disponibilă pentru sprijinul finan-
ciar acordat de autoritatea finanţatoare: Grantul disponibil 
pentru acest an este de 1.020.000Lei, defalcat astfel: -sport: 
300.000Lei; -cultură: 150.000Lei; -culte: 570.000Lei. Grantul 
maxim acordat prin acest program reprezintă cel mult 90% din 
totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului. Diferenţa trebuie să 
fie asigurată din sursele proprii ale solicitantului, ale partene-
rilor acestuia sau din alte surse. Fiecare solicitant trebuie să 
contribuie cu un aport propriu de cel puţin 10% din costurile 
totale eligibile ale proiectului, sumă ce va fi identificată în 
contul deschis special pentru proiect. Contribuţia financiară 
proprie a solicitantului se va verifica odată cu întocmirea rapor-
tului final al proiectului. Contribuţia în natură nu este eligibilă. 
-Localizare: Proiectele trebuie să vizeze grupuri ţintă numai din 
Comuna Jucu. -Informaţii suplimentare: Informaţiile supli-
mentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Jucu, telefon 
0264/233.084 şi de pe site-ul instituţiei: www.primariajucu.ro, 
secţiunea: Anunţuri.

l 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: Oraş 
Sângeorgiu de Pădure, str.Livezilor, nr.6, Sângeorgiu de Pădure, 
județul Mureş, telefon 0265/578.226, fax 0265/580.357, email: 
sgpadure@cjmures.ro, cod fiscal 4375895. Anunță conform 
Legii 350/2005, raportul de activitate a finanțări nerambursa-

bile din fondurile bugetului local pe anul fiscal 2020 pentru 
proiecte sociale, culturale, protecția mediului, tineret şi sport, 
activități nonprofit de interes local. Domeniu: Proiecte sociale, 
culturale, protecția mediului, tineret 1.Denumire beneficiar: 
Asociaţia Pro Unitas -Bezid, Titlul proiectului: Tabăra de 
creaţie şi dans popular pentru copii din localitatea Bezid în 
cadru familiar -Ediția a XI-a, Valoare totală proiect:11.410Lei, 
Suma solicitată din Bugetul Local: 8.500Lei, Suma acordată din 
Bugetul Local: 4.000Lei, finalizat. 2.Denumire beneficiar: 
Despărțământul „Teodor Muică” Astra, Sângeorgiu de Pădure, 
Titlul proiectului: Festivalul obiceiurilor, jocului, portului şi 
cântecului popular pe Mureş şi pe Târnave -Ediția a XIII-a, 
Valoare totală proiect: 11.050Lei, Suma solicitată din Bugetul 
Local: 9.050Lei, Suma acordată din Bugetul Local: 0Lei, nefina-
lizat. 3.Denumire beneficiar: Asociaţia Culturală Bodor Péter, 
Titlul proiectului: Promovarea valorilor culturale prin redac-
tarea ziarului local prin organizarea a XVI-a tabără de vară 
internațională şi a festivalului de teatru amator internațional de 
pe Valea-Târnavei-Mici Szinpad -Ediția a XXVIII-a, Valoare 
totală proiect: 106.020Lei, Suma solicitată din Bugetul Local: 
75.020Lei, Suma acordată din Bugetul Local: 0Lei, nefinalizat. 
4.Denumire beneficiar: Asociaţia socio-culturală 100 Fonat, 
Titlul proiectului: Promovarea culturii sângeorgene prin artă 
tradițională, Valoare totală proiect: 98.600Lei, Suma solicitată 
din Bugetul Local: 87.250Lei, Suma acordată din Bugetul 
Local: 21.046,07Lei, finalizat. 5.Denumire beneficiar: Asociaţia 
Württemberg Sándor, Titlul proiectului: Traseul istoric Petőfi 
Tg.Mureş-Sângeorgiu de Pădure şi balul tradițional al husa-
rilor, Valoare totală proiect: 8.500Lei, Suma solicitată din 
Bugetul Local: 7.650Lei, Suma acordată din Bugetul Local: 
2.610Lei, finalizat. Valoare totală proiecte: 235.580Lei. Total 
sumă solicitată din Bugetul Local: 187.470Lei. Total sumă 
acordată din Bugetul Local: 27.656,07Lei. Domeniul: Sport 
1.Denumire beneficiar: Asociaţia Clubul Sportiv Târnava Mică, 
Sângeorgiu de Pădure, Titlul proiectului: Programul de spriji-
nire a sportului, culturii, tineretului şi protecţiei mediului din 
localitatea Sângeorgiu de Pădure 2020, Valoare totală proiect: 
65.300Lei, Suma solicitată din Bugetul Local: 55.000Lei, Suma 
acordată din Bugetul Local: 34.500Lei, finalizat. 

ADUNĂRI GENERALE
l Societatea Ceprohart SA anunţă investitorii şi acţionarii că 
Raportul anual pentru anul 2020, întocmit în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 24/2017 şi a Regulamentului ASF nr. 
5/2018 poate fi consultat la sediul societăţii din Brăila, B-dul. 
Al. I. Cuza nr. 3 sau la adresa de web: www.ceprohart.ro, înce-
pând cu data de 29.04.2021.

l Convocare: Consiliul de Administraţie al societăţii comer-
ciale Imvest S.A. cu sediul în Bucureşti, str. Preciziei nr.13B, 
sector 6, CUI RO 1568751, J40/1056/1991 convoacă Adunarea 
Gcnerală Ordinară a Acţionarilor la data de 10.06.2021, ora 
9,00 la sediul societăţii, cu următoarea ordine de zi: 1. Alegerea 
membrilor Consiliului de Administraţie şi a cenzorilor. 2. 
Diverse. Listele cu candidaţii propuşi pentru funcţia de admi-
nistrator şi de cenzor se află la sediul S.C. Imvest S.A., unde pot 
fi consultate. În cazul în care urmare acestei convocări 
Adunarea Generală nu se poate întruni din lipsa cvorumului, 
aceasta se convoacă pentru data de 17.06.2021, în acelaşi loc, la 
ora 9:00 cu aceeaşi ordine de zi. Preşedinte al Consiliului de 
Administraţie Ing. Spînu Cristian.

l Convocare: Administratorul Unic al Electro Energetica S.A., 
cu sediul în Aleea Grădinii nr.2B, Dobroeşti, Jud. Ilfov, în 
conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societăţile 
comerciale republicată, cu modificările şi completările ulteri-
oare şi în baza art.15 din Actul Constitutiv al societăţii, 
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor şi 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Electro 
Energetica S.A. în data de 29.05.2021, ora 13:00, pentru AGA şi 
în data de 29.05.2021, ora 15, pentru AGEA, la punctul de 
lucru al societăţii din Bucureşti, Sector 2, Calea Moşilor, nr. 292, 
bloc 38, scara 2, etaj 9, ap.55. Adunarea Generală Ordinară va 
avea următoarea ordine de zi: 1. Prezentarea şi aprobarea 
bilanţului, a Contului de profit şi pierdere, a Raportului comi-
siei de cenzori şi a Raportului de gestiune al Administratorului 
unic privind activitatea Electro Energetica S.A., la data de 
31.12.2020. 2. Descărcarea Administratorului unic de gestiunea 
anului 2020. 3. Repartizare dividende din rezultatul reportat. 4. 
Prezentarea şi aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

anul 2021. 5. Stabilire indemnizaţie Director General. 6. 
Prelungire mandat Administrator unic. 7. Diverse. Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor va avea următoarea 
ordine de zi: 1. Schimbarea formei juridice a societăţii. Data de 
referinţă pentru acţionarii îndreptăţiţi să fie înştiinţaţi să voteze 
în cadrul Adunării Generale şi Adunării Extraordinare este 7 
mai 2021, ora 15. În caz de neîntrunire a cvorumului necesar, 
AGA se va reprograma în ziua de 31.05.2021, ora 14 şi AGEA 
în ziua de 31.05.2021, ora 16:00, la aceeaşi adresă. Adminis-
trator Unic, Anghel Cristi- Constantin.

l Societatea Alliance Qwest Company S.A. Constanţa, str. 
Timişana nr. 34, camera 7, etaj 4, J 13/1894/2013, CUI 
32155852. Convocare. Subsemnatul, Raduca Septimiu Manuel, 
în calitate de administrator unic al societatii Alliance Qwest 
Company S.A., convoacă adunarea generala ordinară a acţiona-
rilor Societăţii Alliance Qwest Company - S.A. („Societatea”), 
persoană juridică română, cu sediul în Constanţa, str. Timişana 
nr. 34, camera 7, etaj 4, judeţul Constanţa, înregistrată la O.R.C. 
de pe lângă Tribunalul Constanţa sub nr. J13/1894/2013, având 
CUI 32155852, în data de 29.05.2021, ora 12.00 la sediul socie-
tăţii din Constanţa, str. Timişana nr. 34, camera 7, etaj 4, judeţul 
Constanţa, cu următoarea ordine de zi: 1. Prezentarea şi apro-
barea Raportului Administratorului pe anul 2020; 2. Prezen-
tarea Raportului Comisiei de Cenzori privind situația financiară 
anuală la 31.12.2020; 3. Discutarea şi aprobarea situației finan-
ciare anuale pe anul 2020; 4. Descărcarea de gestiune a adminis-
tratorului pentru anul 2020; 5. Diverse. În cazul în care, la data 
şi la ora precizate, se constată că nu sunt îndeplinite condițiile 
necesare pentru desfăşurarea Adunării Generale Ordinare, se 
convoacă o nouă Adunare Generală Ordinară, cu aceeaşi ordine 
de zi şi în acelaşi loc, în data de 30.05.2021, ora 12.00. La 
Adunarea Generală Ordinară vor participa toți acționarii înre-
gistrați în Registrul Acționarilor la data de 01.05.2021, stabilită 
ca dată de referință. Acționarii pot participa la adunare direct 
sau prin mandatari împuterniciți cu procură specială, ce se va 
depune la sediul societății până la data de 28.05.2021. Adminis-
trator Unic, Raduca Septimiu Manuel.

l Societatea Granat S.A. Cap Aurora, Hotel Granat, Mangalia, 
jud. Constanța. J 13/2198/1995, CUI: RO 7616130. În temeiul 
dispozițiilor art. 117 al Legii nr. 31/1990 privind societățile 
comerciale, modificată şi republicată subsemnatul Nicula 
George Gabriel, în calitate de Administrator Unic Convoc 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Granat 
S.A. („Societatea”), persoană juridică română, cu sediul în Cap 
Aurora, Hotel Granat, jud. Constanța, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub 
nr. J13/2198/1995, având C.I.F. 7616130, în data de 29.05.2021, 
ora 12:00, pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, 
la următoarea locație: Constanța, str. Timişana nr. 34, bloc 
BRD, etaj 3, jud. Constanța, cu următoarea Ordine de zi: 1. 
Prezentarea şi aprobarea Raportului Administratorului pe anul 
2020; 2. Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori privind 
situația financiară anuală la 31.12.2020; 3. Discutarea şi apro-
barea situației financiare anuale pe anul 2020; 4. Descărcarea 
de gestiune a administratorului pentru anul 2020; 5. Diverse. În 
cazul în care, la data şi la ora precizate, se constată că nu sunt 
îndeplinite condițiile necesare pentru desfăşurarea Adunării 
Generale Ordinare, se convoacă o nouă Adunare Generală 
Ordinară, cu aceeaşi ordine de zi şi în acelaşi loc, în data de 
30.05.2021, ora 12.00, pentru Adunarea Generală Ordinară. La 
Adunarea Generală Ordinară vor participa toți acționarii 
înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 01.05.2021, 
stabilită ca dată de referință. Acționarii pot participa la 
adunare direct sau prin mandatari împuterniciți cu procură 
specială, ce se va depune la sediul societății până la data de 
28.05.2021. Administrator Unic, Nicula George Gabriel.

l Societatea Q Seg West S.A. Constanța, B-dul. Mamaia nr. 
264, bloc L1, scara A. J 13/1896/2013, CUI 32155828. Convo-
care. Subsemnatul, Ciota Ionut, în calitate de administrator 
unic, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor 
Societății Q Seg West - S.A. („Societatea”), persoană juridică 
română, cu sediul în Constanța, B-dul. Mamaia nr. 264, bloc 
L1, scara A, județul Constanța, înregistrată la O.R.C. de pe 
lângă Tribunalul Constanța sub nr. J13/1896/2013, având CUI 
32155828, în data de 29.05.2021, ora 12.00, la sediul societății 
din Constanța, B-dul. Mamaia nr. 264, bloc L1, scara A, județul 
Constanța, cu următoarea ordine de zi: 1. Prezentarea şi apro-
barea Raportului Administratorului pe anul 2020; 2. Prezen-
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tarea Raportului Comisiei de Cenzori privind situația 
financiară anuală la 31.12.2020; 3. Discutarea și aprobarea 
situației financiare anuale pe anul 2020; 4. Descărcarea de 
gestiune a administratorului pentru anul 2020; 5. Prezentarea, 
discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 
anul 2021; 6. Diverse. În cazul în care, la data și la ora preci-
zate, se constată că nu sunt îndeplinite condițiile necesare 
pentru desfășurarea Adunării Generale Ordinare, se convoacă 
o nouă Adunare Generală Ordinară, cu aceeași ordine de zi și 
în același loc, în data de 30.05.2021, ora 12.00. La Adunare vor 
participa toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la 
data de 01.05.2021, stabilită că data de referință. Acționarii pot 
participa la adunare direct sau prin mandatari împuterniciți cu 
procură specială, ce se va depune la sediul societății până la 
data de 28.05.2021. Administrator Unic, Ciota Ionut.

l Convocator: În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, 
legea societăţilor, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente 
financiare și operaţiuni de piaţă, ale Regulamentului A.S.F. nr. 
5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni 
de piață și ale Actului Constitutiv al ROMAERO S.A., Consiliul 
de Administraţie al ROMAERO S.A. - cod unic de inregistrare 
RO 1576401, număr de ordine in Registrul Comerţului 
J40/3940/1991 - convoacă: Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor (A.G.O.A.) la data de 02.06.2021 ora 13.00, la 
sediul societăţii din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, 
Sector 1, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţiona-
rilor la data de referinţă de 24.05.2021, având următoarea 
ordine de zi: 1. Prezentarea raportului Consiliului de Adminis-
trație la 31.12.2020; 2. Prezentarea raportului auditorului inde-
pendent privind situațiile financiare încheiate la 31.12.2020; 3. 
Discutarea și aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru anul 
2020, a contului de profit și pierdere pentru exerciţiul financiar 
2020 și a propunerii de acoperire a pierderii contabile înregis-
trată în exerciţiul financiar 2020; 4. Pronunţarea asupra gesti-
unii Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 
2020; 5. Alegerea unui administrator al societăţii ROMAERO 
S.A., ca urmare a demisiei dlui Ștefan PARASCHIV din cali-
tatea de administrator, începând cu data de 01.04.2021; 6. 
Stabilirea duratei mandatului administratorului  ales la pct.5; 7. 
Aprobarea Politicii de remunerare a structurii de conducere a 
ROMAERO S.A.; 8. Aprobarea formulării de către ROMAERO 
S.A. a unei acțiuni în răspundere contra dlui. Dinischiotu 
Constantin-Silviu și dnei. Andrei Elena pentru recuperarea 
sumei de 340 mii lei, reprezentând suma cu care s-a depășit 
bugetul de venituri și cheltuieli de natură salarială în anul 2013; 
9. Desemnarea persoanei însărcinate să exercite acțiunea în 
justiție aprobată la pct. 8; 10. Aprobarea ex-date de 22.06.2021 
și a datei de 23.06.2021 ca dată de înregistrare; 11. Aprobarea 
împuternicirii Directorului General al societăţii ROMAERO 
S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea 
și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comer-
țului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, 
salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea 
formalităţilor menţionate mai sus. La sedinţă pot participa și 
vota numai acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor 
societăţii la data de 24.05.2021, stabilită ca dată de refe-
rinţă. Documentele și informaţiile referitoare la problemele 
incluse pe ordinea de zi precum și proiectul de hotărâre supus 
dezbaterii și aprobării A.G.O.A. sunt disponibile la sediul 
ROMAERO S.A., la Secretariatul A.G.A., începând cu data de 
29.04.2021, precum și pe website-ul societăţii ROMAERO S.A.: 
www.romaero.com Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, 
individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social au 
dreptul: de a introduce până la data de 14.05.2021 puncte pe 
ordinea de zi a adunării generale ordinare a acţionarilor, cu 
condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un 
proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală 
ordinară a acţionarilor; de a prezenta până la data de 14.05.2021 
proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a 
fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale ordinare. Fiecare 
acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe 
ordinea de zi a adunării generale. Societatea are obligaţia de a 
răspunde la întrebările adresate de acţionari, sub condiţia 
respectării art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Dreptu-
rile prevăzute anterior pot fi exercitate numai în scris (transmise 
prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice). Lista 
cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domi-
ciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru 
funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, putând 
fi consultată și completată la propunerea acestora, la sediul 
ROMAERO S.A., la Secretariatul A.G.A., începând cu data de 

29.04.2021. Propunerile de candidaţi pentru funcţia de adminis-
trator se pot depune la registratura societăţii până la data de 
14.05.2021 sau pot fi transmise prin email cu semnatura electro-
nica extinsa incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind 
semnatura electronică până la data de 14.05.2021 la adresa 
office@romaero.com , menţionând la subiect: „PENTRU 
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR 
DIN 02/03.06.2021.” Acţionarii înscriși în registrul acţionarilor 
la data de referință pot exercita dreptul de vot direct, prin 
reprezentant sau prin corespondență. Formularul de vot prin 
corespondență atât în limba română, cat și în limba engleză, se 
pun la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii precum și pe 
pagina de Internet a societăţii www.romaero.com, începând cu 
data de 29.04.2021. Formularul de vot prin corespondență, 
completat de către acţionar și însoțit de o copie a actului de 
identitate a acţionarului persoană fizică, respectiv Certificat de 
înregistrare eliberat de ORC împreună cu copia actului care 
dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, în cazul 
persoanelor juridice, sunt expediate sau se depun la sediul 
Societăţii cu cel puţin o oră înainte de adunare (02/03.06.2021 
ora 12.00) cu menţiunea scrisă pe plic în clar și cu majuscule 
“VOT PRIN CORESPONDENŢĂ PENTRU ADUNAREA 
GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 
02/03.06.2021”. Buletinele de vot prin corespondenţă care nu 
sunt primite în forma și în termenul stipulat în prezentul convo-
cator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului 
de prezenţă și vot precum și la numărătoarea voturilor în 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. În temeiul preve-
derilor legale (art. 92 alin. (10) – Legea nr. 24/2017), acţionarii 
pot fi reprezentaţi de alţi acţionari, în baza unei Împuterniciri 
speciale (Procuri speciale), înscris sub semnatură privată, pusă 
la dispoziţie de către Consiliul de Administraţie sau în baza unei 
Împuterniciri generale (Procuri generale). Forma Împuternicirii 
speciale (Procurii speciale) atât în limba română, cât și în limba 
engleză, se pun la dispoziţia acţionarilor atât la sediul societăţii 
cât și pe pagina de Internet a societăţii www.romaero.com și pot 
fi consultate începând cu data de 29.04.2021. Împuternicirea 
specială (Procura specială) se depune sau se poate expedia, în 
original, la societate cu cel puţin o oră înainte de adunare ( 
02/03.06.2021 ora 12.00). În cazul în care Împuternicirea 
specială (Procura specială) se expediază prin poștă trebuie 
facută pe plic menţiunea scrisă în clar și cu majuscule 
“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢI-
ONARILOR DIN 02/03.06.2021”. Procurile speciale care nu 
sunt primite în termenul stipulat în prezentul convocator nu vor 
fi acceptate de către Societate. Formularele de vot prin cores-
pondenţă sau împuternicirile speciale pot fi transmise și prin 
email cu semnatură electronică extinsă încorporată conform 
Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică până cel târziu 
cu o oră înainte de adunare (02/03.06.2021 ora 12.00), la adresa 
office@romaero.com menţionând la subiect: “PENTRU 
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR 
DIN DATA DE 02/03.06.2021”. Reprezentarea acţionarilor în 
cadrul adunării generale de către alte persoane decât acţionarii 
se poate face și în baza unei Împuterniciri generale (Procuri 
generale) valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, 
permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspec-
tele aflate în dezbaterea adunării generale a acţionarilor socie-
tăţii cu condiţia ca împuternicirea generală să fie acordată de 
către acţionar, în calitate de client, unui Intermediar definit 
conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui 
avocat. Împuternicirile generale (Procurile generale) trebuie să 
conţină informaţiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul 
ASF nr. 5/2018 și se depun/expediază la societate cu cel puţin o 
oră înainte de adunare (02/03.06.2021 ora 12.00), în copie, 
cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul, sub semnă-
tura reprezentantului. Copiile certificate ale Împuternicirilor 
generale (Procurilor generale) sunt reţinute de societate, făcân-
du-se menţiune despre acestea în procesul verbal al adunării 
generale. Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în adunarea generală 
a acţionarilor, pe baza unei Împuterniciri generale (Procuri 
generale), de către o persoană care se află într-o situaţie de 
conflict de interese, în conformitate cu dispoziţiile art. 92 alin. 
(15) din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulteri-
oare. În cazul neîntrunirii condiţiilor de cvorum/validitate 
prevăzute de Actul Constitutiv al societăţii pentru prima convo-
care, A.G.O.A. se reprogramează pentru data de 03.06.2021, în 
același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi și dată de 
referinţă. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 
021/599.41.04 ;    fax 021/319.20.82.”  președintele 
C.A. Viorel-Dan DOBRA 

LICITAȚII
l Hidroconstructia UCM Argeș organizeaza licitatie vanzare 
mijloace fixe 07.05.2021, ora-11.00.  Informatii: 0248635500, 
cosmin.chitu@hidroconstructia.com

l Primăria Tălmaciu cu sediul în orașul Tălmaciu, cod identi-
ficare fiscală 4270732, strada Nicolae Bălcescu, nr.24, 
tel.0269/555.401, int.113, e-mail: urbanism@talmaciu.ro, orga-
nizează în data de vineri, 20.05.2021, ora 10:00, în sala de 
ședințe a Primăriei Orașului Tălmaciu, licitaţie publică deschisă 
pentru concesionarea: Unui imobil-teren, proprietate privată a 
Orașului Tălmaciu, în suprafață de 19mp, situat în Tălmaciu, 
strada Emil Cioran, FN, identificat în CF102184 Tălmaciu, 
nr.cadastral 102184, în vederea construirii unui garaj. Docu-
mentațiile pentru licitație se pot achiziţiona de la sediul nostru 
până în data de 19.05.2021, ora 12.00, pentru suma de 100Lei 
(se achită la casieria instituției). Data limită a depunerii ofertei 
este de 20.05.2021, ora 09.00, ofertă care se depune la Registra-
tura din cadru Primariei Orașului Tălmaciu. Anunţul a fost 
trimis în vederea publicării la data de 27.04.2021. Eventualele 
litigii vor fi soluționate de instanțele de judecată competente.

l Subscris SP Evrika Insolvency IPURL, cu datele de identifi-
care din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan 
Aurel, in calitate de lichidator judiciar al South-West Logistic 
Park SRL, desemnat prin Hotararea nr. 3842 din data de 
17.12.2020, pronuntata in dosar nr. 1768/122/2018 aflat pe rolul 
Tribunalului Ilfov - Sectia Civila, anunta scoaterea la vanzare a 
bunurilor mobile aflate in proprietatea South-West Logistic 
Park SRL, constand in mijloace de transport: Volkswagen Golf, 
AC Break, 2008, BENZINA, in valoarea de 1.540 euro exclusiv 
TVA, IVECO 65C15 DAILY, camion, 2004, motorina in 
valoarea de 7.770 EURO exclusiv TVA, JEEP WRANGLER, 
AE Cabriolet, 2011, motorina, in valoarea de 14.350 EURO 
exclusiv TVA si Volkswagen Transporter, BB Furgon, 2011, 
motorina, in valoarea de 3.710 EURO exclusiv TVA. Vanzarea 
bunurilor mobile apartinand societatii falite se va organiza in 
data de 12.05.2021 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare. 
In cazul in care bunurile mobile nu se vor adjudeca la termenul 
de licitatie stabilit, se vor organiza alte 2 (doua) licitatii sapta-
manale in datele de 19.05.2021 si 26.05.2021 la aceeasi ora, in 
acelasi loc si in aceleasi conditii. Locul de desfasurare a licitati-
ilor 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 bunurilor, pretul acestora, conditiile de 
inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se 
pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judi-
ciar. Caietele de sarcini se pot achizitiona de la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, 
et.4, ap.10, sector 3. Costul unui caiet de sarcini este de 400 lei 
exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obliga-
torie pentru toti participantii la licitatie. Relatii suplimentare se 
pot obtine la tel. 021.227.28.81/0721.236.313.

l Debitorul Mercatorum Finanace SRL societate in faliment, 
prin lichidator judiciar Dinu, Urse si Asociatii S.P.R.L., scoate 
la vanzare urmatoarele terenuri situate in com. Moroeni, jud. 
Dambovita aflate in proprietatea debitoare, respectiv: Teren 1, 
Suprafata 1000 mp, valoare 10.500 Euro; Teren 2, Suprafata 
1000 mp, valoare 10.500 Euro; Teren 3, Suprafata 1000 mp, 
valoare 10.500 Euro; Teren 4, Suprafata 1000 mp, valoare 
10.500 Euro; Teren 5, Suprafata 1000 mp, valoare 10.500 Euro; 
Teren 6, Suprafata 1000 mp, valoare 10.500 Euro; Teren 7, 
Suprafata 899 mp, valoare 9.439,5 Euro; Teren 8, Suprafata 
899 mp, valoare 9.439,5 Euro; Teren 9, Suprafata 899 mp, 
valoare 9.439,5 Euro; Teren 10, Suprafata 303 mp, valoare 
3.181,5 Euro. Participantii la licitatie vor trebui sa achizitioneze 
cel mai tarziu cu o zi inainte de data si ora stabilita pentru lici-
tatie Caietul de Sarcini. Pretul caietului de sarcini este de 5.000 
lei, exclusiv TVA, pentru terenurile aflate in proprietatea debi-
toarei. 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 lichida-
torului judiciar din București, Str. Buzesti nr. 71, et. 5, sector 1. 
Participarea la licitatie este conditionata de consemnarea in 
contul nr. RO40 BREL 0002 0011 2087 0100, deschis la Libra 
Internet 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 70% din pretul stabilit prin Raportul 
de Evaluare. Prima sedinta de licitatie a fost fixata in data de 
ora 13.05.2021 de la ora 14.00 iar daca bunurile imobile nu se 
adjudeca la aceasta data, urmatoarea licitatie va avea loc in 
data de 20.05.2021, 27.05.2021, 03.06.2021, 10.06.2021, 
17.06.2021, 24.06.2021, 01.07.2021, 08.07.2021, 15.07.2021 ora 
14:00. 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. 

l Noi, Graf Antonio Lenhard, executor judecătoresc in 
Circumscripţia Curţii de Apel Craiova, cu sediul în Baia de 
Aramă, str.Republicii, nr.27, bl.G1, sc.1, ap.12, jud.Mehedinţi, 
prin prezenta, în temeiul executării silite ce se desfășoară în 
dosarul nr.1469/2019, în baza titlului executoriu constând în 
Sentinţa Civilă nr.41 din data de 22.10.2018, pronunţată în 
dosarul nr.1126/101/2018 al Tribunalului Mehedinţi, rămasă 
definitivă prin neapelare, încuviințat prin încheierea nr.5151 
pronunţată în dosar nr.8460/225/2019 din data de 27.08.2019 a 
Judecătoriei Drobeta Turnu Severin, în favoarea creditorului 
urmăritor Birneanu Gheorghe, cu sediul/domiciliul în Dr. Tr. 
Severin, str.Tabla Butii, nr.78, judeţ Mehedinţi, pentru suma de 
349563.00Lei, vindem la licitaţie publică imobilul: teren intra-
vilan cu suprafaţa de 340mp, pe care se află: suprafaţa 
construită la sol: 115mp; locuinţa cu S+P+l+M cu sc. 114,73mp; 
subsol- compus din cramă, cămară, casa scării și garaj cu 
suprafaţa 47,86mp; parter- compus din bucătărie, una încăpere, 
baie, hol, hol casa scării, hol intrare, living +terasă cu su. 
92,93mp; etaj: 1- compus din 3 dormitoare, baie, casa scării 
+terasă cu su. 81,70mp; mansarda- compusă din debarale, 
mansardă și terasă cu su. 61,13mp; sc. 114,73mp și terenul 
intravilan aferent în suprafaţă de 338mp aparținând debito-
rului/lor Dragotoniu Constantin, cu domiciliul în mun.Dr. Tr. 
Severin, str.Adrian, nr.212, jud.Mehedinţi, Dragotoniu Elena, 
cu domiciliul în mun.Dr. Tr. Severin, str.Adrian, nr.212, jud.
Mehedinţi. Preţul imobilului este stabilit la valoarea de 918 
000,00Lei conform raportului de evaluare întocmit de expertul 
tehnic evaluator imobiliar PFA Tarasescu I. Paul Octavian- 
Expert Evaluator. Preţul de pornire al licitaţiei este de 918 
000,00Lei. Licitaţia va avea loc în data de 27.05.2021, ora 11.00, 
la Sala de Licitaţii a BEJ Graf Antonio Lenhard, din Dr. Tr. 
Severin, str.Calomfirescu, nr.100, jud.Mehedinţi. Invităm 
persoanele care doresc să participe la licitaţie să prezinte în 
scris oferte de cumpărare până la termenul de vânzare la: fax: 
0352.401.061, email: office@bej-grafantonio.ro sau la sala de 
licitaţii a BEJ Graf Antonio Lenhard din Dr.Tr.Severin, str.
Crișana, nr.1, Bl.6, sc.5, ap.3, jud.Mehedinţi. Ofertele depuse cu 
nerespectarea prevederilor dispoziţiilor art.839 alin.1 lit k) 
raportate la art.181 alin.1 pct 2 C.pr.civ., atrage după sine 
decăderea din dreptul de a participa la licitaţie. Sunt somaţi toti 
cei ce pretind vreun drept asupra imobilului sa anunţe execu-
torul judecătoresc, în scris, înainte de data stabilita pentru 
vânzare, sub sancţiunea de a nu li se mai lua în considerare 
cererile după acea dată. Pot participa la licitaţie în calitate de 
licitator, orice persoană cu capacitate deplină de exerciţiu 
precum și capacitatea să dobândească bunul ce se vinde, 
conform art.842 C.Pr.Civ. și următoarele în materie. Publicaţia 
de vânzare s-a întocmit în exemplarele prevăzute de dispoziţiile 
art.839 alin.3 C.Pr.Civ., a fost afișată în locurile prevăzute de 
lege și publicată atât în Registrul electronic de publicitate a 
vânzării bunurilor supuse executării silite (www.registru.uniu-
neaexecutorilor.ro) cât și în cotidianul local/național Jurnalul 
Național dovada fiind atașată la dosarul execuțional.

l Primăriei Orașului Predeal, Strada Mihail Săulescu, nr.127, 
Predeal, jud.Brasov, cod fiscal 4580423, e-mail: contact@prima-
ria-predeal.ro, telefon: +40268/456.237, fax: +40268/455.425, 
adresa internet (URL): https://www.primaria-predeal.ro orga-
nizează în data de 25.05.2021, ora 11.00, la sediul său, proce-
dura de vânzare prin licitație publică deschisă cu strigare, în 
conformitate cu OG nr.54/2006, a unui imobil teren aflat în 
proprietatea privată a Orașului Predeal, astfel: Terenul înscris 
în CF103070 având nr.cadastral 103070, aflat în intravilanul 
Orașului Predeal, având categoria de folosință pășune, situat în 
Orașul Predeal, str.Avram Iancu, și având o suprafaţă de 
4.662,00mp, cu acces comun cu proprietatea imobiliară pe al 
cărui amplasament se află Hotelul Rozmarin la drum spre 
DN1. Utilități: curent electric, apă-canalizare, gaz-în zone. 
Terenul este împrejmuit, delimitat cu tăruși, gard de plasă și 
drum. Persoanele (fizice sau juridice) interesate să depună 
oferta, pot solicita documentația de licitație de la Biroul Achi-

ziții Publice, Investiții, Implementare Proiecte din cadrul 
vânzătorului Primăria Orașului Predeal, Strada Mihail 
Săulescu, nr.127, Predeal, jud.Brașov, după efectuarea plății 
sumei de 300Lei reprezentând contravaloarea documentației, 
sumă ce nu se restituie. Documentația de ofertare se depune în 
2 (două) exemplare la Registratura din cadrul Primăriei 
Orașului Predeal cu sediul în Strada Mihail Săulescu, nr.127, 
Predeal, jud.Brașov, până la data limită de depunere de 
25.05.2021, ora 10.00. Ședința de deschidere a ofertelor se va 
desfășura în data de 25.05.2021, ora 11.00, la sediul Primăriei 
Orașului Predeal cu sediul în Strada Mihail Săulescu, nr.127, 
Predeal, jud.Brașov. Pentru informații suplimentare cu privire 
la procedura de vânzare, vă rugăm să consultați adresa internet 
(URL): https://www.primaria-predeal.ro, rubrica Anunțuri 
publice unde regăsiți anunțul de vânzare detaliat. Telefon 
contact: 0744.490.267, dna Liliana Onu.

l Primăriei Orașului Predeal, Strada Mihail Săulescu, nr.127, 
Predeal, jud.Brașov, cod fiscal 4580423, e-mail: contact@prima-
ria-predeal.ro, telefon: +40268/456.237, fax: +40268/455.425, 
adresa internet (URL): https://www.primaria-predeal.ro orga-
nizează în data de 25.05.2021, ora 11.00, la sediul său, proce-
dura de vânzare prin licitație publică deschisă cu strigare, în 
conformitate cu OG nr.54/2006, a unui imobil teren aflat în 
proprietatea privată a Orașului Predeal, astfel: Terenul se află 
în intravilanul Orașului Predeal, are categoria de alee de acces, 
fiind situat în Orașul Predeal, str. M.Săulescu, nr.117, și având 
o suprafaţă de 106,00mp. Terenul deservește drept alee de acces 
la intrarea în locația de alimentație publică Vatra Regală, în 
vecinătatea aleei aflându-se parcarea aferentă restaurantului, 
în cealaltă parte se află o zonă verde de agrement. Terenul 
situat la adresa de identificare de mai sus aparţine domeniului 
privat al Orașului Predeal și este înscris în CF102142, având 
nr.cadastral 102142. Dimensionare: Suprafață teren: 106mp; 
Lățime alee 1: 1,47m -la baza clădirii; Lățime alee 2: 2,36m -la 
nivel pietonal; Grosime bordure: 0,88m; Lungime împrejmuire: 
12,19ml. Utilități: curent electric, apă-canalizare, gaz-în zone. 
Persoanele (fizice sau juridice) interesate să depună ofertă, pot 
solicita documentația de licitație de la Biroul Achiziții Publice, 
Investiții, Implementare Proiecte din cadrul vânzătorului 
Primăria Orașului Predeal, Strada Mihail Săulescu, nr.127, 
Predeal, jud.Brașov, după efectuarea plății sumei de 300Lei 
reprezentând contravaloarea documentației, sumă ce nu se 
restituie. Documentația de ofertare se depune în 2 (două) 
exemplare la Registratura din cadrul Primăriei Orașului 
Predeal cu sediul în Strada Mihail Săulescu, nr.127, Predeal, 
jud.Brașov, până la data limită de depunere de 25.05.2021, ora 
11.00. Ședința de deschidere a ofertelor se va desfășura în data 
de 25.05.2021, ora 12.00, la sediul Primăriei Orașului Predeal 
cu sediul în Strada Mihail Săulescu, nr.127, Predeal, jud.Brașov. 
Pentru informații suplimentare cu privire la procedura de 
vânzare, vă rugăm să consultați adresa internet (URL): https://
www.primaria-predeal.ro, rubrica Anunțuri publice unde regă-
siți anunțul de vânzare detaliat. Telefon contact: 0744.490.267, 
dna Liliana Onu.

l 1.Informații generale privind concedentul, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna 
Prejmer, comuna Prejmer, Strada Mare, nr.565, județul Brașov, 
telefon 0268/362.003, fax 0268/362.363, e-mail: primaria.
prejmer@yahoo.com, cod fiscal 4688701. 2.Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie concesionat: trei imobile 
terenuri identificate în CF102104, CF103739 și CF103738 a 
localității Prejmer, în suprafață de 33.072mp, 34.997mp și 
33.022mp (suprafață totală 101.091mp), bunuri proprietate 
privată a Comunei Prejmer, județul Brașov, conform Hotărârii 
Consiliului Local nr.25/31.03.2021 și temeiului legal: O.U.G. 
nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atri-
buire: 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: prin solicitarea 
scrisă, de la sediul Primăriei Comunei Prejmer, județul Brașov. 
3.2.Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar 
din documentaţia de atribuire: Compartimentul Juridic al 
Primăriei Comunei Prejmer, comuna Prejmer, Strada Mare, 
nr.565, județul Brașov. 3.3.Costul și condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Persoanele intere-
sate pot achita contravaloarea documentației de atribuire de 
1.500Lei în contul concedentului: RO65TREZ 13121360250 
XXXXX, deschis la Trezoreria Brașov, cod fiscal al conceden-
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tului: 4688701. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
12.05.2021, ora 15.00. 4.Informaţii privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 20.05.2021, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusă la 
Registratura Primăriei Comunei Prejmer, comuna Prejmer, 
Strada Mare, nr.565, județul Brașov. 4.3.Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original. 
5.Data și locul la care se va desfășura sedinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 20.05.2021, ora 12.00, la sediul Primăriei 
Comunei Prejmer, comuna Prejmer, Strada Mare, nr.565, 
județul Brașov. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax 
și/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanţei: Acți-
unea în justiție se poate introduce la Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Brașov, municipiul Brașov, B-dul 
15 Noiembrie, nr.45, județul Brașov, telefon 0268/419.615, fax 
0268/418.054, e-mail: trbrasov@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 28.04.2021. 

l 1.Informații generale privind concedentul, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna 
Prejmer, comuna Prejmer, Strada Mare, nr.565, județul Brașov, 
telefon 0268/362.003, fax 0268/362.363, e-mail: primaria.
prejmer@yahoo.com, cod fiscal 4688701. 2.Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie concesionat: teren identificat 
în CF106805 a localității Prejmer, în suprafață de 4.197mp, bun 
proprietate privată a Comunei Prejmer, județul Brașov, 
conform Hotărârii Consiliului Local nr.26/31.03.2021 și teme-
iului legal: O.U.G. nr.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 atri-
buire: prin solicitarea scrisă, de la sediul Primăriei Comunei 
Prejmer, județul Brașov. 3.2.Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Comparti-
mentul Juridic al Primăriei Comunei Prejmer, comuna Prejmer, 
Strada Mare, nr.565, județul Brașov. 3.3.Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 
Persoanele interesate pot achita contravaloarea documentației 
de atribuire de 500Lei în contul concedentului: 
RO65TREZ13121360250XXXXX, deschis la Trezoreria 
Brașov, cod fiscal al concedentului: 4688701. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 20.05.2021, ora 15.00. 4.Infor-
maţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
28.05.2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei Comunei Prejmer, 
comuna Prejmer, Strada Mare, nr.565, județul Brașov. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
1 exemplar original. 5.Data și locul la care se va desfășura 
sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 28.05.2021, ora 12.00, 
la sediul Primăriei Comunei Prejmer, comuna Prejmer, Strada 
Mare, nr.565, județul Brașov. 6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Acțiunea în justiție se poate introduce la Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului Brașov, municipiul 
Brașov, B-dul 15 Noiembrie, nr.45, județul Brașov, telefon 
0268/419.615, fax 0268/418.054, e-mail: trbrasov@just.ro. 7.
Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abili-
tate, în vederea publicării: 28.04.2021.

l Debitorul SC Rom Hotel Exclusiv SRL societate în faliment, 
prin lichidator judiciar Dinu, Urse și Asociații SPRL, scoate la 
vânzare: 1. Teren extravilan destinația fâneață, cu suprafața 
măsurată de 1.400 mp, situat în Buzău. Prețul de pornire al 
licitației este de 3.402 Euro. 2. Teren extravilan destinația 
fâneață, cu suprafața de 8.599 mp, pe care sunt amplasate 
următoarele construcții: C1 -Complex agrement cu regim 
înălțime S+P+2E, cu suprafața utilă subsol de 161,57 mp, 
suprafața utilă parter 747,09 mp, suprafața utilă etaj 1 de 
470,21 mp, suprafața utilă etaj 2 de 388,89 mp, din care fac 
parte: C2 -Piscină cu suprafața de 25 mp și C3 –Piscină cu 
suprafața de 25 mp; Anexă neîntabulată -Clădire fast-food; 
Anexă neîntabulată -Clădire restaurant; Bunuri mobile. Prețul 
de pornire al licitației pentru proprietatea imobiliară sus 
prezentată împreună cu bunurile mobile ce o deservesc este de 
390.692,7 euro, exclusiv TVA. Prețul Caietului de sarcini este de 

3.000 lei + TVA. Prima ședință de licitație a fost fixată la data 
de 20.05.2021, ora 15.00, iar dacă activele nu se adjudecă la 
această dată, următoarele ședințe de licitații vor avea loc în 
următoarele date: 27.05.2021, 03.06.2021, 10.06.2021, 
17.06.2021, 24.06.2021, 01.07.2021 si 08.07.2021, ora 15.00 la 
același preț de pornire. Participarea la licitație este condiționată 
d e :  - c o n s e m n a r e a  î n  c o n t u l  n r.  R O 2 9 B U -
CU1331215951310RON deschis la Alpha Bank România Ag. 
Piața Romană pe seama debitoarei SC Rom Hotel Exclusiv 
SRL cel târziu cu o zi înainte de data și ora stabilită pentru 
ședința de licitație, a garanției de 10% din prețul de pornire al 
licitației; -achiziționarea cel târziu cu o zi înainte de data și ora 
stabilită pentru ședința de licitație a Caietului de sarcini. 
-Prețul caietului de sarcini se achită prin OP în contul nr. RO43 
INGB 5514 9999 0051 3726 deschis la ING BANK –Sucursala 
Dorobanți, pe seama lichidatorului judiciar Dinu, Urse și 
Asociații SPRL sau în numerar la sediul lichidatorului judiciar 
din București, Str. Buzești nr.71, et.5, cam. 502-505, sector 1. 
Toate ședințele de licitații se vor desfășura la sediul lichidato-
rului judiciar din București, Str. Buzești nr.71, et.5, cam. 
502-505, sector 1. Pentru relații suplimentare sunați la telefon 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.

l Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 1.
Municipiul Vaslui, str.Spiru Haret, nr.2, județul Vaslui, telefon 
0235/310.999, fax 0235/315.946, e-mail: pmv@primariavaslui.
ro, achiziții2@primariavaslui.ro, cod fiscal: 3337532. Invită 
persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv 
asociațiile și fundațiile constituite conform legii care îndepli-
nesc condițiile prevăzute de Legea nr.350/2005, să depună 
oferta în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambur-
sabilă, pentru domeniul: Sport. 2.Procedura aplicată pentru 
atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiec-
telor din domeniul sport pe anul 2021 este prevăzută de art.6 
din Legea nr.350/2005, privind regimul finanțărilor nerambur-
sabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de 
interes general de Municipiul Vaslui. 3.Sursa de finanțare a 
contractului: buget local Reglementări legale privind acordarea 
de finanţare nerambursabilă: -Legea nr.350/2005 -privind 
regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și 
completările ulterioare; -Legea Educaţiei fizice și sportului 
nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare; -Ordinul 
nr.664/2018 -privind finanţarea nerambursabilă din fonduri 
publice a proiectelor sportive; -H.G. nr.1447/2007 -privind 
aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă; 
-Ghidul privind regimul finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activităţi sportive nonprofit de 
interes general, aprobat prin H.C.L. nr.43/2016, modificat și 
completat prin H.C.L. nr.4/2017, H.C.L. nr.22/15.02.2018 și 
H.C.L.49/25.04.2019; -Hotărârea Consiliului Local Vaslui 
nr.54/15.04.2021 privind aprobarea bugetului local al Munici-
piului Vaslui pe anul 2021. 4.Obiectul: Finanțare nerambursa-
bilă a unor proiecte din cadrul programului sportiv de utilitate 
publică „Sportul pentru toți” și „Promovarea sportului de 
performanță”, proiecte înaintate de către structuri sportive fără 
scop patrimonial din municipiul Vaslui pentru anul 2021. 5.
Procedura: Selecție publică de proiecte organizată în baza 
prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități 
non profit de interes general și Legii nr.69/2000, legea educației 
fizice și sportului. 6.Cerinţe minime de calificare: Cererile de 
finanţare nerambursabilă vor fi însoţite, obligatoriu, de urmă-
toarele documente: a)Actul de înfiinţare al organizaţiei solici-
tante semnat, ștampilat și datat (o copie certificată de către 
reprezentantul autorizat al respectivei organizaţii); b)Statut 
semnat și ștampilat cu mențiunea „conform cu originalul”; c)
Certificat de înregistrare fiscală (o copie certificată de către 
reprezentantul autorizat al respectivei organizaţii); d)Certifi-
catul de identitate sportivă (o copie certificată de către repre-
zentantul autorizat al respectivei organizaţii); e)Dovada afilierii 
la federaţia sportivă naţională de specialitate și/sau la asociaţia 
pe ramură de sport judeţeană; f)Ultimul raport anual de activi-
tate cu detalii referitoare la rezultatele obţinute și la finanţările 
obţinute (numele finanţatorului, valoarea contractului finanţat, 
durata derulării); g)Cel mai recent bilanţ contabil (contul de 
profit și de pierderi, balanţa anuală pentru ultimul an financiar 
încheiat) al solicitantului, semnat de reprezentantul legal al 
organizaţiei solicitante și avizat de Administraţia Financiară (o 

copie certificată de către reprezentantul autorizat al respectivei 
organizaţii); h)Certificatul de înregistrare în Registrul persoa-
nelor juridice fără scop patrimonial (o copie certificată de către 
reprezentantul autorizat al respectivei organizaţii); i)Dovada 
afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate și/sau la 
asociaţia pe ramură de sport judeţeană; j)Certificate fiscale care 
atestă că solicitantul nu are obligaţii exigibile către stat și 
bugetul local (emise de DGFPS Vaslui și Serviciul Finanţelor 
Publice Locale Vaslui); k)Copii după diplome sau clasamente 
oficiale; l)Curriculum Vitae al coordonatorului de proiect; m)
Declaraţie pe propria răspundere conform modelului din 
Ordinul nr.664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a 
proiectelor și programelor sportive; n)Declaraţie de parteneriat, 
în cazul în care există parteneri, numai dacă este cazul; o)
Declaraţie de imparțialitate -conform modelului din Anexa 2 
(din ghidul solicitantului); p)Declaraţie pe propria răspundere 
din partea solicitantului/și a partenerului (dacă este cazul) că 
nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate în 
Ghidul Solicitantului, conform modelului din Anexa 3 (din 
ghidul solicitantului); 7.Durata finanțării: anul 2021. 7.1. Docu-
mentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de 
proiect va fi preluată de către cei interesați de la sediul Munici-
piului Vaslui, str.Spiru Haret, nr.2, camera 303, etaj 3 -Serviciul 
Achiziții publice, telefon 0235/310.999, interior 140 sau 132, pe 
baza de cerere. Documentaţia necesară elaborării și prezentării 
propunerilor de proiect este disponibilă și în format electronic 
pe site-ul instituției. 7.2.Informații suplimentare se pot obţine 
de la sediul Primăriei Municipiului Vaslui, str.Spiru Haret, nr.2, 
județul Vaslui, telefon 0235/310.999, interior 140/132. 8. Info-
mații și clarificări cu privire la documente: întrebările pot fi 
trimise prin fax (0235/315.946) sau e-mail: pmv@primaria-
vaslui.ro, achizitii2@primariavaslui.ro, corina.frentescu@
primariavaslui.ro, cu cel puțin 6 zile înainte de data limită 
pentru depunerea propunerilor de proiect la adresa indicată 
mai sus, indicând clar numele Programului Local pentru finan-
ţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general 
pe anul 2021. Autoritatea finanţatoare va răspunde cererilor de 
clarificări cu cel puțin 4 zile înainte de data limită pentru depu-
nerea proiectelor. 9.Data limită pentru depunerea propunerilor 
de proiect este 02.06.2021, ora 10.00. 10.Adresa la care trebuie 
depuse propunerile de proiect: Cererile de finanţare nerambur-
sabilă trebuie trimise în plic sigilat, recomandat, prin poștă, 
mesagerie expresă sau înmânate personal (aducătorului i se va 
elibera o confirmare de primire cu dată și ora depunerii) la 
adresa indicată mai jos: Adresa pentru trimiterea prin poștă, 
mesagerie expresă sau personal: Municipiul Vaslui, Str.Spiru 
Haret, nr.2, Vaslui, județul Vaslui, Registratura generală, parter. 
Cererile de finanţare trimise prin orice alte mijloace (ex.fax sau 
e-mail), trimise la alte adrese sau depuse după ora stabilită, vor 
fi respinse. Cererile de finanţare (formularul de cerere, bugetul 
și documentele prevăzute în lista de verificare) trebuie să fie 
depuse în plic închis. Documentația va avea paginile numero-
tate și va conţine un opis. Plicul trebuie să poarte numărul de 
referinţă al Solicitării de Propunere de Proiecte (CLV 2021-01), 
numele complet și adresa solicitantului, domeniul pentru care 
se aplică, respectiv „Sport”, și menţiunea „A nu se deschide 
înainte de sesiunea de evaluare”. 11.Data, ora și locul deschi-
derii propunerilor de proiect: 02.06.2021, ora 12.00, Municipiul 
Vaslui, str.Spiru Haret, nr.2, județul Vaslui. 12.Selecția și 
evaluare propunerilor de proiecte în vederea finanțării neram-
bursabile se va face de către comisia de evaluare în perioada 
03.06-07.06.2021. 13.Data publicării rezultatelor selecției 
proiectelor: 08.06.2021. 14.Depunerea contestațiilor se va face 
în termen de 3 zile de la data afișării rezultatelor. 15.Contesta-
țiile vor fi soluționate în termen de maxim 5 zile lucrătoare de 
la data expirării termenului de depunere a contestațiilor. 
16.Data transmiterii anunțului de participare către Monitorul 
Oficial R.A.: 27.04.2021.

l Publicaţie de vânzare privind licitaţia din data de 20.05.2021: 
Debitorul SC Tecnogreen SRL - societate în reorganizare judi-
ciara, in judicial reorganisation, en redressement, cu sediul in 
Dr.Tr.Severin, str.George Cosbuc nr.3A, Camera 2, Sc.1, Et. 
Subsol, Ap.3, jud.Mehedinti, CIF:15195512, J25/302/2016, prin 
administrator judiciar, Consultant Insolventa SPRL Filiala 
Timis, cu sediul ales in Dr.Tr.Severin, str. Zabrautului nr.7A, jud. 
Mehedinti, CUI:38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 0918, 
prin reprezentant asociat coordonator Serban Valeriu, scoate la 
vânzare, la pretul de 5000 euro/hectar, conform hotarare 
adunare creditori din data de 27.04.2021 urmatoarele bunuri 
imobile: - Teren Extravilan avand S = 21.022 mp si Plantatie Vita 

De Vie (existenta pe acest teren inclusiv spalieri si sarma) avand 
S = 21.022 mp, cu nr.cad. 50061, inscris in CF nr. 50061, situat in 
Tarlaua 80 Parcela 3;  - Teren Extravilan avand S = 61.377 mp si 
Plantatie Vita De Vie (existenta pe acest teren inclusiv spalieri si 
sarma) avand S = 61.377 mp, cu nr.cad. 50363, inscris in CF nr. 
50363, situat in Tarlaua 80 Parcela 2; - Teren Extravilan avand S 
= 347.640 mp si Plantatie Vita De Vie (existenta pe acest teren 
inclusiv spalieri si sarma) avand S = 347.640 mp, cu nr.cad. 
50364, inscris in CF nr. 50364, situat in Tarlaua 80 Parcela 1,2; - 
Teren Extravilan avand S = 131.514 mp si Plantatie Vita De Vie 
(existenta pe acest teren inclusiv spalieri si sarma) avand S = 
131.514 mp, cu nr. cad. 50365, inscris in CF nr. 50365, situat in 
Tarlaua 80 Parcela 4; - Teren Extravilan avand S = 53.591 mp si 
Plantatie Vita De Vie (existenta pe acest teren inclusiv spalieri si 
sarma) avand S = 53.591 mp, cu nr.cad. 50366, inscris in CF nr. 
50366, situat in Tarlaua 80 Parcela 3. situate in extravilanul 
comunei Pãtulele, Jud.Mehedinţi. Total suprafata de teren valo-
rificata in bloc: 615.144 mp Valoarea totala a bunurilor imobile 
este de 307.572 EURO prêt neafectat de TVA (echivalentul in lei 
la cursul BNR din ziua platii). Administratorul judiciar mentio-
neaza faptul ca, asupra bunurilor enumerate mai sus detine un 
drept de ipoteca legala creditorul Mollificio Bortolussi SRL. 
Licitaţia publica cu strigare va avea loc la biroul administrato-
rului judiciar din Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud.
Mehedinti la data de 20.05.2021, orele 11:00. Titlul executoriu în 
baza căruia administratorul judiciar procedează la vânzarea 
bunurilor imobile, conform Raportului de evaluare nr. 
32/05.03.2020, il reprezinta Sentinta nr. 8 din data de 11.05.2020, 
de confirmare a planului de reorganizare a debitoarei SC Tecno-
green SRL, pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a 
Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal în dosarul nr. 
2726/101/2018. Participarea la licitaţie este condiţionată de 
consemnarea în contul unic de insolventa al debitoarei SC 
Tecnogreen SRL, pana la data de 19.05.2021 orele 17.00 a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de pornire pentru bunurile imobile 
descrise anterior și achiziţionarea caietului de sarcini in suma de 
1.000,00 lei+TVA. Cont deschis la Banca Romaneasca S.A., sub 
nr. RO11BRMA0999100083622047. Invităm pe toti cei care vor 
să participe la ședinţa de licitaţie să transmita oferte de cumpă-
rare și documentele în copie xerox din care rezultă faptul că a 
fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de 
sarcină la adresa de email: office@consultant-insolventa.ro pana 
la data de 19.05.2021 orele 17:00 Avand in vedere măsurile de 
prevenire a răspândirii virusului Covid 19 (Coronavirus), 
precum si a ordonantelor militare emise, administratorul judiciar 
recomanda ca participarea la licitatie sa aiba loc prin sistem de 
videoconferinta, iar in masura in care se doreste participarea 
fizica se impune prezenta unui singur participant care sa 
respecte masurile impune de autoprotectie (masca, manusi, etc.). 
Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunurilor 
imobile descrise anterior sa anunte administratorul judiciar 
inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub sancti-
unea prevazută de lege. Relaţii suplimentare la telefoanele: 
0756482035, 0742592183 0252/354399, email office@consul-
tant-insolventa.ro, sau la sediul profesional al administratorului 
judiciar din Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinti. 
Administror judiciar, Consultant Insolvenţă Sprl Filiala Timis, 
prin ec. Serban Valeriu

l 1.Informații generale privind concedentul, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Unitatea Admi-
nistrativ Teritorială Comuna Marpod, comuna Marpod, locali-
tatea Marpod, nr.327, județul Sibiu, cod poștal 557135, telefon/fax 
0269/583.289, 0269/583.288, e-mail: clmarpod@yahoo.com, site 
oficial: www.primarimarpod.ro, cod fiscal 4480238. 2.Informații 
generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să fie concesionat: -4 (patru) 
loturi de teren agricol, în suprafață totală de 37.772mp, aparți-
nând domeniului privat al Comunei Marpod, situate în extravi-
lanul localității Marpod, având următoarele date de identificare: 
1.Lotul 1 în suprafață de 5.276mp: suprafața de 5.276mp din 
suprafața totală de 23.816mp, teren categoria arabil, situat în 
extravilanul localității Marpod, înscris în Cartea funciară Marpod 
nr.103425, număr cadastral 103425, Tarla 16, Parcela nr.348/10, 
subparcela 348/10/2. Suprafața de teren se concesionează în 
vederea dezvoltării de unități economice cu activitate în domeniul 
depozitării, procesării și ambalării produselor agricole, cu respec-
tarea prevederilor legale incidente și a reglementărilor urbanistice 
aferente zonei; 2.Lotul 2 în suprafață de 5.000mp: Suprafața de 
5.000mp din suprafața totală de 23.816mp, teren categoria arabil, 

situat în extravilanul localității Marpod, înscris în Cartea funciară 
Marpod nr.103425, număr cadastral 103425, Tarla 16, Parcela 
nr.348/10, subparcela nr.348/10/5. Suprafața de teren se concesio-
nează în vederea dezvoltării de unități economice cu activitate în 
domeniul depozitării, procesării și ambalării produselor agricole, 
cu respectarea prevederilor legale incidente și a reglementărilor 
urbanistice aferente zonei; 3.Lotul 3 în suprafață de 4.017mp: 
Suprafața de 4.017mp din suprafața totală de 23.816mp, teren 
categoria arabil, situat în extravilanul localității Marpod, înscris în 
Cartea funciară Marpod nr.103425, număr cadastral 103425, 
Tarla 16, Parcela nr.348/10, subparcela nr.348/10/4. Suprafața de 
teren se concesionează în vederea dezvoltării de unități economice 
cu activitate în domeniul depozitării, procesării și ambalării 
produselor agricole, cu respectarea prevederilor legale incidente și 
a reglementărilor urbanistice aferente zonei; 4.Lotul 4 în suprafață 
de 23.479mp: Teren în suprafață totală de 23.479mp, categoria de 
folosință arabil, situat în extravilanul localității Marpod, înscris în 
Cartea funciară Marpod nr.103426, număr cadastral 103426, 
Tarla 16, Parcela nr.348/11. Suprafața de teren se concesionează în 
vederea dezvoltării de unități economice cu activitate în domeniul 
dezvoltării de unități economice cu activitate în domeniul agricol: 
înființarea, realizarea și operarea culturilor, cu respectarea preve-
derilor legale incidente și a reglementărilor urbanistice aferente 
zonei; Temei legal: H.C.L.Marpod nr.27 din data de 19.04.2021 și 
O.U.G.nr.57/03.07.2019 -Codul Administrativ. 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: 
prin solicitare scrisă, de la sediul Primăriei Comunei Marpod, prin 
e-mail la adresa: clmarpod@yahoo.com sau de pe site-ul oficial 
www.primariamarpod.ro. 3.2.Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Sediul Primă-
riei Comunei Marpod -Compartimentul Agricol și Cadastru, 
localitatea Marpod, comuna Marpod, Strada Dealului, nr.327, 
județul Sibiu, cod poștal 557135, adresa de e-mail a concedentului: 
clmarpod@yahoo.com, site-ul: www.primariamarpod.ro. 
3.3.Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul: gratuit. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 17.05.2021, ora 12.00. 4.Informaţii privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 25.05.2021, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Primăriei 
Comunei Marpod -Registratură, comuna Marpod, localitatea 
Marpod, Strada Dealului, nr.327, județul Sibiu, cod poștal 557135. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
Oferta va fi depusă pe lot de teren, într-un singur exemplar 
original. 5.Data și locul la care se va desfășura ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 25.05.2021, ora 12.00, la sediul Primăriei 
Comunei Marpod din localitatea Marpod, comuna Marpod, 
Strada Dealului, nr.327, județul Sibiu, Sala de ședințe a Consiliului 
Local al Comunei Marpod. 6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Acțiunea în jusțitiei se poate introduce la Secția Conten-
cios Administrativ a Tribunalului Sibiu, Sibiu, Str.Ocnei, nr.33, 
județul Sibiu, cod poștal 550188, telefon 0269/217.104, fax 
0269/217.702, email: tribunalul.sibiu@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 28.04.2021.

PIERDERI
l Pierdut certificat de pregătire profesională a conducătorului 
auto - transport marfă, eliberat de ARR Vâlcea, pe numele 
Builescu Ion, din Mun. Rm. Vâlcea, județul Vâlcea. Se declară 
nul.

l Pierdut certificat de pregătire profesională a conducătorului 
auto - transport marfă, eliberat de ARR Vâlcea, pe numele 
Burcea Nicolae, din Mun. Pitești, județul Argeș. Se declară nul.

l SC ARTIMA SA declar pierdut document ANAF Atribuire 
Numere de ORDINE pentru 4 case de marcat instalate la data 
de 17.01.2018, având serie fiscală IF0663518151, IF0663518152, 
IF0663518153, IF0663518154.

l Numărul de înregistrare în Registrul Național al producăto-
rilor de echipamete electrice și electronice RO-EEE-0476-2020-
10-29” al societății Datanet Systems SRL, cu sediul în 
București, cu J40/2905/25.03.1998, se declară nul.
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