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OFERTE SERVICIU
l SC ALMS CONSTRUCTION and
DEVELOPMENT SRL, CUI:44598802,
angajează muncitori necalificați la spargerea și tăierea materialelor de construcții.
Telefon 0757.888.804.
l SC Media Logistic Group SRL,
CUI:36971667, angajează mecanici.
Cerințe: experiență minim 2 ani.
Tel.0753.299.260.
l SC GORMET SRL din Cluj Napoca,
B-dul.Muncii, Nr.18B, angajează SUDORI
și LĂCĂTUȘI MECANICI. Informații la
telefon: 0728.139.820.
l SC AVANT GRAPHO SRL, având
CUI:17558843, cu sediul în Sat Bucov,
Comuna Bucov, Strada Octavian Goga,
Nr.50, Județ Prahova, angajează: Lăcătuș
mecanic COD COR 721410- 6 posturi,
sudor COD COR 721208- 2 posturi și
faianțar COD COR 712201- 2 posturi.
Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba
engleză, cunoștințe în domeniul construcțiilor. Selecția are loc în data de 30.09.2021,
ora 10.00, la sediul societății.
l Pyronova Is Romania SRL cu sediul în
str. Calea Turzii, nr.192, Cluj Napoca,
România, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J12/4407/2006, angajează: 10
Muncitori Necalificati La Spargerea Si
Taierea Materialelor De Constructii, COR:
931302, conditie esentiala este limba
engleza. Interviul va avea loc in 30.09.21,
ora 10, la sediul firmei sau online. cristian.
rus@pyronova.com
l Școala Gimnazială Mihai Eminescu
-Roșiorii de Vede, județul Teleorman, organizează concurs pentru ocuparea funcției
contractuale vacante de administrator financiar, conform HG nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura astfel: -proba
scrisă, în data de 21.10.2021, ora 10.00;
-proba practică, în data de 22.10.2021, ora
10.00; -interviu, în data de 22.10.2021, ora
14.00. Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele
condiții: -studii superioare absolvite cu

diplomă de licență în specialitate; -vechime
în muncă -minim 5 ani în instituții publice
bugetare, preferabil în învățământ; -cunoștințe operare PC: Windows, Microsoft
Office, Internet Explorer; -disponibilitate
pentru program flexibil. Candidații vor
depune dosarele de participare la concurs, la
sediul Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu, în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea
anunțului în Monitorul Oficial al României,
partea a III-a. Relații suplimentare, la sediul
Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu, între
orele 10.00-16.00; persoană de contact:
Roata Marinela-Sabina; telefon
0247/466.944; e-mail: scoala_eminescu@
yahoo.com.
l Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera”
Suceava, cu sediul în Suceava, Str.Mitropoliei, nr.4, jud.Suceava, organizează în
temeiul H.G. nr.286/2011, modificat şi
completat de H.G. nr.1027/2014, concurs
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată
a postului vacant de execuţie (personal
contractual): Muncitor calificat, tr.I, studii
medii/generale, Compartiment Legătorie,
întreținere și deservire generală -1 post.
Concursul se va desfăşura astfel: -proba
scrisă în data de 21.10.2021, ora 10.00;
-interviul în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii specifice:
-Studii medii/generale; -Vechime în muncă
minimă necesară: 9 ani, 6 luni; -calificare/
atestat profesional electrician. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la
concurs, în termen de 10 zile lucrătoare de la
data afişării anunţului, respectiv până în
data de 13.10.2021, ora 14.00, la sediul
administrativ al instituţiei, din strada Mitropoliei, nr.4, etajul I, Secretariat, Suceava.
Dosarele se vor verifica de către comisia de
concurs, iar rezultatele selectării dosarelor se
vor afişa la sediul administrativ şi pe site-ul
www.bbsv.ro. Informaţii suplimentare şi
bibliografia necesară se pot obţine de la
secretariatul instituţiei, telefon 0230/530.798.
l Casa Oamenilor de Știință, unitate reînființată prin H.G. 347/1990 cu finanțare de la
bugetul statului, subordonată Academiei
Române, organizează în condițiile Regula-

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE
SC SIM AGRO BRAND SRL- în faliment, en faillite, in bankruptcy, cu sediul social în Sat. Mocira, com. Recea, str. Mihai Viteazu, nr. 27, jud. Maramureş,
nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: J24/638/2011 CUI: RO 28814149prin lichidatorul judiciar REOINSOLV IPURL, desemnat de Tribunalul
Maramureș în Dosar nr. 1860/100/2014 , vinde la licitație publică următoarele bunuri din averea debitoarei:

mentului-cadru de organizare și desfășurare
a concursului pentru ocuparea unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător
funcțiilor contractuale în cadrul unității
Casa Oamenilor de Stiință, concursuri
pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a
2 posturi contractual vacante: •1 post Șef
serviciu administrativ gr.II (S);•1 post Șef
birou administrativ gr.II (S). Cerințe specifice
pentru ocuparea postului de Șef Serviciu
Gr.II: a) studii superioare de lunga durată,
absolvite cu licență (tehnice sau administrative); b) vechime în specialitatea studiilor:
minim 3 ani; c) vechime într-o funcție de
conducere de minim 2 ani; d) vechime în
muncă de minim 10 ani; e) să posede cunoștinte de operare PC, programul Microsoft
Office (Word, Excel). Cerințe specifice
pentru ocuparea postului de Șef Birou Gr.II:
a) studii superioare de lungă durată, absolvite cu licență (tehnice, juridice sau administrative); b) vechime în muncă de minim 6
ani; c) să posede cunoștinte de operare PC,
programul Microsoft Office (Word, Excel).
Concursurile se organizează la sediul unității
Casa Oamenilor de Știință din clădirea Casa
Academiei, Calea 13 Septembrie nr.13, sector
5, Bucureşti, după cum urmează: 1. Afișarea
anunțului la sediul unității se face în data de
29.09.2021; 2. Data limită până la care se pot
depune personal actele pentru dosarul de
concurs la sediul unității este 13.10.2021 ora
14.00; 3. Etapa I– selecție dosare– 14.10.
2021, ora 15.00; 4. Etapa II– Proba scrisă–
21.10.2021, ora 10.00; 5. Etapa III– Interviul– 27.10.2021: -ora 10.00– pentru postul
de Şef Serviciu Administrativ; -ora 11.00–
pentru postul de Șef Birou Aministrativ.
Secretariatul comisiei de concurs între orele

Nr. crt

Mijloc transport

Nr. inmatr.

An fabricație

Valoarea de piață euro

1
2
3
4
5
6
7
8

Autotractor MAN 18463FLS/TG460A
Semiremorca VAN ECK DT 31
Autoutilitara PEUGEOT EXPERT 2.0 HDI
Autotractor MAN 18430 4X2BLS
Autotractor Scania I 24 L400
Remorcă Rema SCHUH/02S
Autoutilitară MAN 14,192
Autoutilitara VOLKSWAGEN LT 46

MM 14 FMS
MM 20 FMS
MM 21 FMS
MM 09 FMS
MM 50 FMS
MM 35 FMS
MM 25 FMS
MM 37 FMS

2004
2000
2001
2006
1998
2001
1997
2004

5.700
4.520
1.800
4.900
4.400
1.620
990
4.130

Și Proprietate imobiliară: teren intravilan în suprafață de 2.040 mp și depozit cu birouri în Sc=149 mp și hală în Sc=686 mp, situate în loc. Baia Mare,
Bd. Unirii, nr. 53, jud. Maramureș Identificat în CF: CF 100817 Baia Mare, nr. cadastral 100817, 100817-C2 evaluare la prețul de 177.150 euro.
- Prețul de pornire la licitație este 90% din prețul de evaluare;
- Participanții la licitație vor achita, in contul de lichidare al debitoarei, pana in ziua licitatiei, o garantie de 10% din pretul de pornire al licitației;
- Dacă un eventual adjudecatar nu plătește în termen de 30 de zile diferența de preț, pierde avansul plătit, urmând a se organiza o nouă licitație. Pasul
de licitație este de 5% din prețul de porire la licitație.
- Lista cu bunurile și prețul de vânzare poate fi consultată la sediul lichidatorului judiciar.
Licitația va avea loc în data de 06.10.2021, ora 12,00 la sediul lichidatorului judiciar din Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 25/A, et. 4, ap. 38, jud.
Maramureș.
Informații suplimentare se pot obține la telefon nr. 0745.503.123/ 0749.803.941

09.00-14.00 zi lucrătoare este asigurat de
către Macovei Rebeca și Dobre Doina, tel.
021.318.24.40, 021.318.81.06/ interior 2708,
e-mail rebeca.macovei@acad.ro. Anunțul
detaliat, care conține Bibliografia și Tematica
de concurs, va fi afișat la sediul unității în
data de 29.09.2021.

CITAȚII
l Se citează Roth Wilhelm Lorenz la Judecătoria Făgăraş în data de 13.10.2021, ora
8.30, dosar nr. 91/226/2019 Fond funciarAnulare Titlu de proprietate, în proces cu
proprietarul Debu Werner R.
l Se citează numita Stroie Ana Aurica, în
calitate de pârâtă la Judecătoria Săveni, în
Dosarul Civil Nr. 1151/297/2019. pentru
termenul din 28.11.2021, ora 11.00.
l Se citează pârâtul Cimpoier Gheorghe
Viorel, în data de 07 decembrie 2021, ora
12.30 la Judecătoria Drăgășani, în dosarul
648/223/2021, având ca obiect divorț, dosar în
care reclamantă este Cimpoier Larisa Elena.

l Se citează Costea Alina Mihaela cu ultim
domiciliu cunoscut în Bârlad, str. Ghe.
Emandi, nr.50, jud.Vaslui, pentru termenul
din 10.11.2021, ora 08.30, la Judecătoria
Bârlad, în calitate de pârâtă, în dosarul
nr.3418/189/2019, având ca obiect partaj
succesoral -ieșire din indiviziune, și constatare drept creanță, reclamanți fiind Patriche
Eugen și Patriche Maria.
l Mairan Mihaela Domnica este citata sa se
prezinte la data de 8 octombrie 2021, ora
8.30, la sediul SPN Ivan Constantin si Ivan
Stefan din Ploiesti, Piata Victoriei, nr. 4, bl.
CC Vest parter, in cauza succesorala privind
pe defunctul Mairan Gheorghe decedat la
data de 29 noiembrie 2020, fost cu ultimul
domiciliu in Ploiesti, str. Aleea Strejnic, nr.
1, bl. A14, sc. B, etaj 2, ap. 29, in calitate de
fiica a acestuia. Neprezentarea atrage inlaturarea de la succesiune.

SOMAȚII
l Se notifică invocarea de către petenții
Popa Nicolae și Popa Elisabeta a dreptului
de proprietate prin uzucapiune asupra tere-

nului înscris în CF 307859 Zabrani compus
din teren intravilan agricol de 2.106mp pe
numele proprietarului tabular Relli Vazul.
l Se notifică invocarea dreptului de
proprietate prin uzucapiune de catre
petentul Jurcoane Radu Sergiu asupra
imobilului în suprafață de 2.116mp, casă
și teren, înscris în CF 306129 Săvîrșin, nr.
top. 1060/a Parnesti, suprafața totală de
5.051 de mp, proprietari tabulari Crisan
Domnica și văduva lui Crisan Gheorghe,
născută Sere.
l În dosarul civil cu nr.1418/210/2021 al
Judecătoriei Chişineu Criş, reclamantul
Bornea Ioan, domiciliat în localitatea Arad,
str.Comunarzilor, nr.22, ap.1, judeţul Arad,
cu reşedinţa în Nădab, str.Horea, nr.23,
judeţ Arad, solicită a se constata că a
dobândit dreptul de proprietate cu titlu de
uzucapiune, asupra imobilului situat în
localitatea Nădab, str.Horea, nr.23, judeţ
Arad, înscris în CF nr.306303 (nr. vechi
1466) nr. top. 413/1-13 Nădab, în suprafaţă
de 2.009mp, compus din teren, proprietatea
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numitului Ladaru Ioan (una şi aceeaşi
persoană cu Ladari Ioan), cu ultim domiciliu în localitatea Nădab, nr.473, judeţ
Arad. Emisă în baza art.130 din Decretul-lege nr.115/1938. Toţi cei interesaţi în
cauză pot formula opoziţii la prezenta
somaţie, în termen de 30 de zile de la publicare şi respectiv afişarea somaţiei, în dosar
cu numărul de mai sus al Judecătoriei
Chişineu Criş. Termen de judecată: 17
noiembrie 2021.

ADUNĂRI GENERALE
l Administratorul Unic al Societăţii
GRÎUL S.A., având sediul în Bucureşti,
strada Irimicului nr.24, sector 2, înregistrată la O.N.R.C. sub nr. J40/487/1991, cod
fiscal 426 (numită în continuare Societatea)
Convoacă Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor (AGOA) Societății Grîul S.A.
în data de 03.11.2021, ora 14:00 la adresa
punctului de lucru al societății Grîul S.A.
din București, Șoseaua Mihai Bravu nr.223,
etaj 2, camera 1, sector 3, și Adunarea
Generală Extraordinară a Acționarilor
Societății (AGEA) Grîul S.A. în data de
03.11.2021, ora 15:00 la adresa punctului
de lucru al societății Grîul S.A. din București, Șoseaua Mihai Bravu nr.223, etaj 2,
camera 1, sector 3, pentru toți acționarii
înscriși în Registrul Acționarilor ținut de
Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de 25.10.2021, considerată Dată
de Referință pentru ambele Adunări Generale. În cazul în care la prima convocare
(data menționată mai sus) nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, Adunarea
Generală Ordinară a Acționarilor se reconvoacă pentru data de 04.11.2021, ora 14:00
în același loc cu aceeași ordine de zi și Dată
de Referință. În cazul în care la prima
convocare (data menționată mai sus) nu
vor fi întrunite condițiile legale de cvorum,
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se reconvoacă pentru data de
04.11.2021, ora 15:00 în același loc cu
aceeași ordine de zi și Dată de Referință.
Ordinea de Zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății este următoarea: 1.Adoptarea Politicii de remunerare
în conformitate cu prevederile art.921 din
Legea nr.24/2017 și a adresei SI DIG
nr.11827/09.07.2021 transmisă de ASF. 2.
Aprobarea ca dată de înregistrare a zilei de
19.11.2021, în conformitate cu dispozițiile
legale, și a datei de 18.11.2021 ca dată ”ex
date”. 3.Aprobarea mandatării administratorului unic, domnul Simor Samuel, cu
posibilitate de substituire, pentru a încheia
și/sau semna în numele Societății și/sau al
Acționarilor Societății hotărârea AGOA și
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pentru a efectua toate formalitățile legale
pentru înregistrarea, publicitatea, raportarea, executarea și publicarea acesteia,
precum și pentru a depune, prelua acte și
semna în acest scop în numele Societății în
relația cu R.A. Monitorul Oficial, Oficiul
Registrului Comerțului, A.S.F., B.V.B.,
Depozitarul Central S.A., precum și în fața
oricăror alte autorități în scopul implementării hotărârii adoptate. Ordinea de Zi a
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății este următoarea: 1.
P r e z e n t a r e a a d r e s e i S I D E TA
9940/10.06.2021 transmisă de ASF, discutarea situației economico-financiare a
Societății și adoptarea măsurilor/deciziilor
ce se impun conform dispozițiilor legale în
vigoare, respectiv dacă Societate trebuie
sau nu dizolvată. 2.Aprobarea ca dată de
înregistrare a zilei de 19.11.2021, în conformitate cu dispozițiile legale, și a datei de
18.11.2021 ca dată ”ex date”. 3.Aprobarea
mandatării administratorului unic, domnul
Simor Samuel, cu posibilitate de substituire, pentru a încheia și/sau semna în
numele Societății și/sau al Acționarilor
Societății hotărârea AGEA și pentru a
efectua toate formalitățile legale pentru
înregistrarea, publicitatea, raportarea,
executarea și publicarea acesteia, precum și
pentru a depune, prelua acte și semna în
acest scop în numele Societății în relația cu
R.A. Monitorul Oficial, Oficiul Registrului
Comerțului, A.S.F., B.V.B., Depozitarul
Central S.A., precum și în fața oricăror alte
autorități în scopul implementării hotărârii
adoptate. *** La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt
îndreptățiți să participe și își pot exercita
dreptul la vot numai acționarii înregistrați
în Registrul acționarilor la Data de Referință 25.10.2021, conform prevederilor
legale și ale Actului Constitutiv, personal,
prin reprezentant legal în cazul persoanelor juridice sau prin reprezentant pe
bază de Procură specială ori pot vota prin
corespondență. Accesul acționarilor
îndreptățiți să participe la AGOA și/sau la
AGEA este permis prin simpla probă a
identității acestora făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate
și în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate cu
împuternicirea/procura specială dată
reprezentantului legal însoțită de actul de
identitate al acestuia. În cazul acționarilor
persoane juridice sau a entităților fără
personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință, primită
de la Depozitarul Central S.A. și actul de

identitate al reprezentantului legal. În situația în care, Registrul Acționarilor la Data
de Referință nu conține date referitoare la
calitatea de reprezentant legal, această
calitate se dovedește cu un certificat
constatator eliberat de Registrul Comerțului,prezentat în original sau copie
conformă cu originalul, emis cu cel mult 30
de zile înainte de data publicării convocatorului AGOA și AGEA. Acționarii care nu
au capacitate de exercițiu precum și
persoanele juridice pot fi reprezentați prin
reprezentanții lor legali, care la rândul lor
pot da împuternicire altor persoane. Acționarii, persoane fizice sau juridice, înregistrați la Data de Referință pot fi
reprezentați în AGOA și/sau AGEA și prin
alte persoane decât acționarii, pe baza unei
împuterniciri speciale. Pentru acest tip de
vot trebuie utilizate formularele de împuternicire specială, care vor fi puse la dispoziție începând cu data de 30.09.2021, la
cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele
12:00 – 13:00 la punctul de lucru al societății Grîul S.A. din București, Șoseaua
Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 1, sector
3 sau o împuternicire generală întocmită în
conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018. Acționarii vor
completa și semna împuternicirile speciale
în trei exemplare originale: unul pentru
acționar, unul pentru reprezentant și unul
pentru Societate. Exemplarul pentru Societate, completat și semnat, se depune
personal sau se transmite: i. Prin orice
formă de curierat în original împreună cu
documentele însoțitoare la adresa punctului de lucru al societății Grîul S.A. din
București, Șoseaua Mihai Bravu nr.223,
etaj 2, camera 1, sector 3, astfel încât să
poată fi înregistrat la Societate cel târziu
până la data de 29.10.2021, ora 14:00, sub
sancțiunea pierderii dreptului de vot; ii.
Prin e-mail, cu semnătură electronică
extinsă încorporată conform legii
nr.455/2001 privind semnătura electronică,
la adresa office.griul@gmail.com, cel târziu
până la data de 29.10.2021, ora 14:00 sub
sancțiunea pierderii dreptului de vot. Societatea va accepta o împuternicire generală
pentru participarea și votarea în cadrul
AGOA și/sau AGEA, dată de un acționar,
în calitate de client, unui custode definit
conform art.92 pct.(11) din Legea
nr.24/2017, cu modificările și completările
ulterioare, sau unui avocat, fără a solicita
alte documente suplimentare referitoare la
respectivul acționar, dacă împuternicirea
generală respectă prevederile art.205 din
Regulamentul ASF nr.5/2018, este semnată
de respectivul acționar și este însoțită de o
declarație pe proprie răspundere dată de

reprezentantul legal al custodelui sau de
avocatul care a primit împuternicirea generală, din care să reiasă că: i.Împuternicirea
este acordată de respectivul acționar, în
calitate de client, intermediarului sau,
după caz, avocatului; ii.Împuternicirea
generală este semnată de acționar, inclusiv
prin atașare de semnătură electronică
extinsă, dacă este cazul. Declarația dată de
reprezentantul legal al custodelui sau de
avocatul care a primit împuternicirea de
reprezentare prin împuternicirea generală
trebuie depusă la Societate, în original,
semnată și după caz ștampilată, o dată cu
împuternicirea generală, până la data de
29.10.2021, ora 14:00, în cazul primei utilizări. Acționarii pot acorda o împuternicire
generală valabilă pentru o perioadă care
nu va depăși trei ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunării generale a
acționarilor Societății cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către
acționar, în calitate de client, unui custode
definit conform art.92 pct.(11) din Legea
nr.24/2017 sau unui avocat. Acționarii nu
pot fi reprezentați în AGOA și/sau AGEA,
pe baza unei împuterniciri generale, de
către o persoană care se află într-o situație
de conflict de interese, în conformitate cu
dispozițiile art.92 punct (15) din Legea
nr.24/2017. Împuternicirile generale se
depun la Societate până la data de
29.10.2021, ora 14:00, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub
semnătura reprezentantului. Votul prin
corespondență: Acționarii au posibilitatea
de a vota prin corespondență anterior
AGOA și/sau AGEA, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondență puse la
dispoziție de Societate. Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondență
vor fi disponibile începând cu data de
30.09.2021, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 12:00–13:00 la adresa
punctului de lucru al societății Grîul S.A.
din București, Șoseaua Mihai Bravu nr.223,
etaj 2, camera 1, sector 3. Sub sancțiunea
pierderii dreptului de vot, buletinele de vot
prin corespondență completate și semnate
de acționari, împreună cu toate documentele însoțitoare, se transmit la adresa punctului de lucru al societății Grîul S.A. din
București, Șoseaua Mihai Bravu nr.223,
etaj 2, camera 1, sector 3, pentru a fi înregistrate până la data de 29.10.2021, ora
14:00, astfel: (i) Prin orice formă de curierat– buletinul de vot prin corespondență,
în original, pe suport de hârtie; (ii) Prin
e-mail cu semnătura electronică extinsă
încorporată conform Legii nr.455/2001
privind semnătura electronică la adresa

office.griul@gmail.com. Buletinul de vot
prin corespondență se transmite împreună
cu următoarele documente:(i) În cazul
acționarilor persoane fizice solicitările
trebuie să fie însoțite de o copie a actului de
identitate; (ii) În cazul acționarilor
persoane juridice, trebuie să fie însoțit de
documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A., precum și copia actului
de identitate al reprezentantului legal. În
situația în care, Registrul Acționarilor la
Data de Referință nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal,
această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul
Comerțului,prezentat în original sau copie
conformă cu originalul, emis cu cel mult 30
de zile înainte de data publicării convocatorului AGOA și AGEA. În cazul în care,
acționarul care și-a exprimat votul prin
corespondență, participă personal sau prin
reprezentant la AGOA și/sau AGEA, votul
exprimat prin corespondență va fi anulat.
În acest caz va fi luat în considerare doar
votul exprimat personal sau prin reprezentant. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la AGOA
și/sau AGEA este alta decât cea care a
exprimat votul prin corespondență, atunci
pentru valabilitatea votului aceasta va
prezenta la adunare o revocare scrisă a
votului prin corespondență semnată de
acționar sau de reprezentantul care a
exprimat votul prin corespondență. Acest
lucru nu este necesar dacă acționarul sau
reprezentantul legal al acestuia este
prezent la AGOA și/sau AGEA. Având în
vedere situația epidemiologică determinată
de răspândirea COVID-19 pe teritoriul
României și a măsurilor luate de către
autorități recomandăm acționarilor să
utilizeze mijloacele de vot prin corespondență– astfel cum sunt menționate în
prezentul convocator– solicitând acționarilor care doresc să participe la prezenta
AGOA și/sau AGEA prin prezența fizică să
anunțe Societatea asupra acestei intenții cu
cel puțin 5 zile calendaristice anterior datei
AGOA și AGEA la adresa de email office.
griul@gmail.com. Dreptul acționarilor de a
introduce noi puncte pe Ordinea de Zi și de
a face propuneri de Hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse
pe Ordinea de Zi. Potrivit dispozițiilor
art.117 indice 1 alin.(1) din Legea
nr.31/1990, ale art.92 alin.(3) din Legea
nr.24/2017 și ale art.189 din Regulamentul
ASF nr.5/2018, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau
împreună, cel puțin 5% din capitalul social
al Societății, pot solicita Administratorului

Unic al Societății introducerea unor puncte
suplimentare pe Ordinea de Zi a AGOA și/
sau AGEA și/sau prezentarea de proiecte
de Hotărâre pentru punctele incluse sau
propuse spre a fi incluse pe Ordinea de Zi a
AGOA și/sau AGEA. Punctul/punctele
solicitate a fi introduse pe Ordinea de Zi
trebuie să fie însoțite de o justificare și/sau
de un proiect de Hotărâre propus spre
adoptare. Propunerile trebuie transmise și
înregistrate la adresa punctului de lucru al
societății Grîul S.A. din București, Șoseaua
Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 1, sector
3, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, până cel târziu la data de
14.10.2021, ora 10:00, în original, semnate
și, după caz ștampilate de către acționari
sau reprezentanții legali ai acestora.
Dreptul acționarilor de a adresa întrebări
referitoare la Ordinea de Zi: Acționarii pot
adresa întrebări Societății, printr-un înscris
care va fi transmis și înregistrat la adresa
punctului de lucru din București, Șoseaua
Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 1, sector
3, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, până cel târziu la data de
29.10.2021, ora 14:00, în original, semnat și
după caz, ștampilat de către acționari sau
reprezentanții legali ai acestora. Înscrisul
cuprinzând întrebările trebuie să fie însoțit:
(i) În cazul acționarilor persoane fizice
solicitările trebuie să fie însoțite de o copie
a actului de identitate; (ii) În cazul acționarilor persoane juridice, trebuie să fie însoțit
de documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la
Depozitarul Central S.A., precum și copia
actului de identitate al reprezentantului
legal. În situația în care, Registrul Acționarilor la Data de Referință nu conține date
referitoare la calitatea de reprezentant
legal, această calitate se dovedește cu un
certificat constatator eliberat de Registrul
Comerțului, prezentat în original sau copie
conformă cu originalul, emis cu cel mult 30
de zile înainte de data publicării convocatorului AGOA și AGEA. Societatea va
răspunde în cadrul lucrărilor AGOA sau
AGEA, după caz. Documentele aferente
AGOA și AGEA: Începând cu data de
30.09.2021, în fiecare zi lucrătoare, între
orele 12:00–13:00, convocatorul, textul
integral al documentelor și materialelor
informative referitoare la punctul de pe
Ordinea de Zi, vor putea fi consultate la
punctul de lucru al societății Grâul S.A.
din București, Șoseaua Mihai Bravu nr.223,
etaj 2, camera 1, sector 3, în urma cererii
acționarilor care înaintează o cerere scrisă
în acest sens. Societatea Grâul S.A., prin
administrator Simor Samuel.
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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și
l Convocator: Consiliul de Administraţie
din cadrul societăţii TIN Management Grup
S.A, în conformitate cu prevederile art.117
din Legea 31/1990– republicată, precum şi în
baza art.32 din Actul Constitutiv al societăţii,
convoacă Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor în data de 01.11.2021, orele
11.00, la sediul societăţii din Mun. Bucureşti,
Calea Şerban Vodă nr. 213-217, etaj 1, sector
4, cu următoarea ordine de zi: 1. Completarea Consiliului de Administraţie al TIN
Management GRUP S.A şi încheierea
Contractului de Administrare. 2. Completarea Comisiei de Cenzori a societăţii TIN
Management Grup S.A. şi alegerea
membrului supleant. În situaţia în care, la
data şi la ora mai sus precizate, nu va fi
întrunit cvorumul statutar şi legal, şedinţa se
reconvoacă în data de 02.11.2021, orele 11.00
în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi.

DIVERSE
l Societatea SC FEPRA NORD EST SRL,
titular al activităţii principale cod CAEN
3811- Colectarea deșeurilor nepericuloase, la
adresa Șoseaua Bucium, nr.23, Iași, anunţă
publicul interesat asupra depunerii solicitării
de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru
activitate. Informaţiile privind potenţialul
impact asupra mediului al activităţii pot fi
consultate la sediul APM Iași, str.Calea Chișinăului, nr.43, Iași, Tel/Fax: 0232.215.497, în
zilele de luni-joi, între orele 09.00-14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul
APM Iași.
l Solutie pe scurt hotarare nr.5580 din
14.05.2021 pronuntata in dos.
27376/245/2020 inregistrat pe rolul Judecatoriei Iasi: Admite cererea de chemare in
judecata formulata de reclamanta Rotaru
Lucica Claudia in contradictoriu cu paratul
Rotaru Mihaita.Dispune desfacerea casatoriei incheiata intre parti la data de
08.11.1998 si inregistrata in Registrul de
Stare Civila al Primariei com.Dumesti, jud.
Iasi sub nr.35/08.11.1998, din culpa exclusiva a paratului. Dispune revenirea reclamantei la numele avut anterior
casatoriei,acela de Albert. Dispune exercitarea in comun a autoritatii parintesti cu
privire la minorii R.G.C si R.O.F de catre

ambii parinti.Stabileste locuinta minorilor
R.G.C si R.O.F la domiciliul mamei reclamante din Romania. Obliga pe paratul R.M.
la plata unei pensii de intretinere in
favoarea minorilor,in cuantum de 1/3 (1/6
pentru fiecare din copii) raportat la venitul
realizat,nu mai putin de 1/3 din venitul
minim net pe economie incepand cu data
pronuntarii prezentei hotarari si pana la
data cand copii vor implini varsta de 18 ani.
Cu drept de apel in termen de 30 de zile de
la comunicare.Cererea de apel si motivele de
apel se depun la Judecatoria Iasi,sub sanctiunea nulitatii, conf.art.471 C.p.c.Pronuntata
conf.art.396 alin.2 C.p.c, azi 14.05.2021.

LICITAȚII
l Concesionare imobil Canton Spinu, situat
în intravilanul comunei Perișani, sat Spinu,
nr.175A, județul Vâlcea, aparținând domeniului privat al UAT Perișani, în suprafață
de 1.493mp CC, număr cadastral 35897.
Informații privind modalitatea de obținere a
documentației de atribuire și termenul limită
de depunere a ofertelor se pot obține de la
nr.0250.757.280 sau adresa de e-mail:
primaria_perisani@yahoo.com
l ANUNŢ cu privire la câştigãtorul licitaţiei publice deschise din data de 28.09.2021.
În urma licitaṭiei publice deschise din data
de 28.09.2021, în vederea concesionãrii
unui teren în suprafaţã de 477 mp, situat
în Municipiul Drăgăşani, str. Tudor Vladimirescu, nr. 772 (Zona Oltplast), care
aparţine domeniului public al municipiului,
liber de sarcini, înregistrat în Cartea
Funciarã sub nr. 39328, Comisia de licitaṭie
a declarat câştigătoare oferta S.C.
COSKUNOZ MA S.R.L. Conestaţiile se pot
face in termen de 3 (trei) zile de la data
afişãrii anunţului.
l Dinu, Urse Si Asociatii SPRL, in calitate
de lichidator judiciar al Societatii De
Construcţii CCCF Bucuresti SA, raportat la
necesitatea lamuririi unor aspecte juridice,
SUSPENDA licitatiile cu privire la valorificarea bunurilor imobile aflate in patrimoniul
debitoarei. Pentru relatii suplimentare: tel.
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com

l SC Carmangeria Tudor – Lung SRL- în
faliment, en faillite, in bankruptcy cu sediul
in loc. Baia Mare, str. Alexandru Odobescu,
nr. 1, Bazar Albina-boxa nr. 3, jud. Maramureș, J24/1543/1991, CUI: 2198363, prin
lichidatorul judiciar REOINSOLV IPURL,
desemnat de Tribunalul Maramureș în Dosar
nr. 1257/100/2016, vinde la licitație publică
următoarele bunuri din averea debitoarei:
Construcții și alte Obiecte inventar .- Pretul
de pornire la licitație este 50% din prețul de
evaluare; - Participanții la licitație vor achita,
in contul de lichidare al debitoarei, pana in
ziua licitatiei, o garantie de 10% din pretul
de pornire al licitației; Pasul de licitație este
de 5%.- Dacă un eventual adjudecatar nu
plătește în termen de 30 de zile diferența de
preț, pierde avansul plătit, urmând a se organiza o nouă licitație. - Lista cu bunurile și
prețul de vânzare poate fi consultată la sediul
lichidatorului judiciar. Licitația va avea loc
în data de 06.10.2021, ora 12,30 la sediul
lichidatorului judiciar din Baia Mare, str.
George Coșbuc, nr. 25/A, et. 4, ap. 38, jud.
MM. Informații suplimentare se pot obține la
telefon nr. 0745503123.
l SC ELBAMA STAR SRL, prin lichidator
judiciar, anunta vanzarea la licitatie publica,
in bloc a terenurilor intravilane situate in
Predeal,respectiv teren in suprafata de
1000mp inscris in CF nr.100891 la pretul de
87.200 lei fara TVA ,teren in suprafata de
600 mp inscris in CF nr.101893 la pretul de
54.720 lei fara TVA si teren in suprafata de
400 mp inscris in CF 100892 la pretul de
36.480 lei fara TVA, conform hotararilor
Adunarii Creditorilor din 28.07.2020 ,
18.03.2021 si din 03.08.2021. Pretul de
pornire al licitatiei este redus cu 20% din
pretul mentionat in raportul de evaluare
intocmit de PFA Constantin Valerica si
aprobat de Adunarea Creditorilor din
28.07.2020. Licitatiile publice vor avea loc pe
data de: 30.09.2021, 05.10.2021, 07.10.2021,
12.10.2021, 14.10.2021, 19.10.2021,
21.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021,
02.11.2021, 04.11.2021, 09.11.2021,
11.11.2021, 16.11.2021, 18.11.2021 orele
12.00 la sediul lichidatorului judiciar din
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl.33S1 Cab.7B,
Et.7. Conditiile de participare si relatii supli-
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mentare in caietul de sarcini intocmit de
lichidatorul judiciar la pretul de 5.000 lei
fara TVA si la tel. 0344104525.
l Abi Automotion SRL - în faliment anunta
Vanzarea Prin Licitatie Publica a bunurilor
mobile/imobile reprezentand : autoturism
Opel Astra , serie șasiu WOLO TGF355G017413, număr înmatriculare
AR-52-ABI ; autoturism Opel Astra, serie
șasiu WOLOTGF695G102370, număr înmatriculare AR-16-ABI ; autoturism Opel
Caravan, serie șasiu WOLOTGF355G015532,
număr înmatriculare AR-46-ABI = valoare
pornire licitatie = 3200 lei. Caietele de sarcini
se pot achizitiona de la sediul ales al lichidatorului judiciar din Resita, str. P-ta 1 Decembrie
1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.Caras-Severin,
telefon 0355-429 116, pretul caietelor de
sarcini fiind de 500 lei + T.V.A. Licitatia va
avea loc in data de 11.10.2021, orele 10.00, la
sediul ales al lichidatorului judiciar din
Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2,
ap. 21, jud. Caras-Severin. In caz de neadjudecare, se va organiza o noua licitatie in data
de 18.10.2021, orele 10.00 si respectiv in data
de 25.10.2021, orele 10,00.
l Compania Energopetrol SA, societate in
reorganizare, prin administrator judiciar
Andrei Ioan IPURL, vinde prin licitatie
publica, teren in suprafata de aproximativ
1200 mp (sau cat va rezulta in urma masuratorilor, suprafata exacta urmand a fi stabilita,
dupa dezembrarea terenului), situat in
Moreni, Str. Cricovului, nr. 4, Judetul Dambovita la pretul de 10 euro/mp, fara TVA,
impreuna cu constructia C4 (baraca metal) in
suprafata de 50 mp, la pretul de 204 euro.
Licitatia se va organiza la sediul administratorului judiciar in data de 04.10.2021 ora 12:00,
iar in cazul in care bunurile nu vor fi valorificate, aceasta este reprogramata pentru data
de 06.10.2021, 08.10.2021, 11.10.2021,
13.10.2021, 15.10.2021, 18.10.2021,
20.10.2021, 22.10.2021, 25.10.2021,
27.10.2021, 29.10.2021, 01.11.2021,
03.11.2021, 05.11.2021, 08.11.2021,
10.11.2021, 12.11.2021, 15.11.2021, 17.11.2021
la aceeasi ora si aceeasi adresa. Cererile de
inscriere la licitatie se depun in original la
sediul administratorului judiciar insotite de

toate documentele prevazute in regulamentul
de vanzare. Inscrierea la licitatie se poate
efectua cu 48 de ore inaintea datei tinerii licitatiei, mai multe relatii, precum si achizitionarea regulamentului de vanzare se pot obtine
de la administratorului judiciar, la numerele
de telefon 0723357858/ 0244597808, email:
office@andreiioan.ro sau pe site-ul www.
andreiioan.ro.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană
de contact: Unitatea Administrativ Teritorială Berteștii de Jos, comuna Berteștii de
Jos, Str.Principală, nr.27, județul Brăila,
telefon/fax 0239/699.909, 0239/699.855,
e-mail: bertestiidejos@br.e-adm.ro, cod fiscal
4874780. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie închiriat: Teren intravilan
în suprafață de 1.453mp, situat în comuna
Berteștii de Jos, sat Berteștii de Sus, Str.Principală, nr.5B, teren ce aparține domeniului
privat al Comunei Berteștii de Jos, județul
Brăila, conform H.C.L. nr.89/30.08.2021 și
temeiului legal: O.U.G. nr.57/03.07.2019,
art.332-333. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin
care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire:
la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Impozite și Taxe. 3.2.Denumirea și
datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul instituției de la care se
poate obține un exemplar din documentația
de atribuire: se poate obține de la Compartimentul Impozite și Taxe din cadrul Primăriei
Comunei Berteștii de Jos, comuna Berteștii
de Jos, Str.Principală, nr.27, județul Brăila.
3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ: Gratuit.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 12.10.2021, ora 10.00. 4.Informații
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere
a ofertelor: 20.10.2021, ora 09.00. 4.2.Adresa
la care trebuie depuse ofertele: Primăria

Comunei Berteștii de Jos, comuna Berteștii
de Jos, Compartimentul Impozite și Taxe,
Str.Principală, nr.27, județul Brăila.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur
exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior. 5.Data și locul la care se
va desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 20.10.2021, ora 10.00, Primăria
Comunei Berteștii de Jos, comuna Berteștii
de Jos, Str.Principală, nr.27, județul Brăila.
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/
sau adresa de e-mail ale instanței competente
în soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Brăila,
Brăila, Str.Calea Călărașilor, nr.47, județul
Brăila, telefon 0239/613.975, fax
0239/612.608, e-mail: jud-braila-brp@just.ro.
7.Data transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 28.09.2021.
l 1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Marpod, localitatea Marpod, nr.327, comuna Marpod,
județul Sibiu, cod poștal 557135, telefon/fax
0269/583.289, 0269/583.288, e-mail:
clmarpod@yahoo.com, website: www.
primarimarpod.ro, cod fiscal 4480238. 2.
Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie concesionat:
teren în suprafață de 7.853mp, aparținând
domeniului privat al Comunei Marpod,
fiind identificat ca teren agricol, categoria
arabil, situat în extravilanul localității
Marpod, înscris în Cartea funciară
nr.103464 Marpod, număr cadastral
103464, Tarla 16, Parcela nr.348/10/1,
conform temeiului legal:
O.U.G.57/03.07.2019 și H.C.L.Marpod
nr.48/17.09.2021. 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
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Primăriei Comunei Marpod, prin e-mail la
adresa: clmarpod@yahoo.com sau de pe
website-ul oficial: www.primariamarpod.ro.
3.2.Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar
din documentaţia de atribuire: la sediul
Primăriei Comunei Marpod -Compartimentul Agricol și Cadastru, localitatea
Marpod, strada Dealului, nr.327, comuna
Marpod, județul Sibiu. 3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemp l a r, u n d e e s t e c a z u l : G r a t u i t .
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 12.10.2021, ora 12.00. 4.Informaţii
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 20.10.2021, ora 09.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
la sediul Primăriei Comunei Marpod Registratură, localitatea Marpod, strada
Dealului, nr.327, comuna Marpod, județul
Sibiu, cod poștal 557135. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: Oferta va fi depusă într-un singur
exemplar original. 5.Data şi locul la care se
va desfăşura ședinţa publică de deschidere
a ofertelor: 20.10.2021, ora 10.00, la sediul
Primăriei Comunei Marpod, localitatea
Marpod, strada Dealului, nr.327, comuna
Marpod, județul Sibiu, Sala de sedințe a
Consiliului Local al Comunei Marpod. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax
şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea instanţei: Acțiunea în justiției se poate introduce la Secția
Contencios Administrativ a Tribunalului
Sibiu, Sibiu, Str.Ocnei, nr.33, județul Sibiu,
telefon 0269/217.104, fax 0269/217.702,
email tribunalul.sibiu@just.ro. 7.Data
transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea publicării:
28.09.2021.
l SC Real Bucov SA, societate în faliment
cu sediul în com Bucov, sat Pleaşa, str.
Industriei, nr. 1, jud. Prahova, prin lichidator judiciar Just Insolv SPRL, cu sediul
în Ploieşti, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1 et. 7,
cab. 7B, anunta vanzarea la licitatie
publica a camerei nr.22 (fosta biblioteca)
din caminul de nefamilisti C4 bloc F ,
precum si cota indiviza de 1.19% din partile
comune ale blocului si 6,92 mp teren indiviz
din 581 mp situat in Bucov, sat Pleasa,
nr.936, jud Prahova, la pretul de 6.100 lei la
care se adauga TVA. Camera prezinta stare
insalubra interior si exterior , grad de
confort 3, stare deplorabila necesita renovare completa.Licitatia publica are loc in
baza hotararii Adunarilor Creditorilor din
21.09.2021, a raportului de evaluare
intocmit de evaluator Constantin Valerica

in septembrie 2021 si a regulamentului de
participare la licitatie. Garantia de participare la licitatie pentru acest bun este de 610
lei, respectiv 10% din valoarea bunului
licitat. Sedintele de licitatii vor avea loc pe
data de: 05.10.2021, 07.10.2021, 12.10.2021,
14.10.2021, 19.10.2021, 21.10.2021,
22.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021,
29.10.2021 orele 12:00, la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et.7, cab.7B.Taxa de
participare la licitatie este de 500 lei fara
TVA, respectiv 595 lei inclusiv TVA.Relatii
suplimentare la sediul lichidatorului judiciar cat si la telefon 0344104525.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Primăria Comunei
Vatra Moldoviței, cu sediul în comunei
Vatra Moldoviței, fn, județul Suceava, cod
poștal 727595, telefon 0230/336.150, fax
0230/336.251, email: primariavatramoldovitei@yahoo.com, cod fiscal 4326680. 2.
Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează
să fie vândut: 5 parcele de teren, proprietate
privată a Comunei Vatra Moldoviței, după
cum urmează: a.teren intravilan, situat în
Comuna Vatra Moldoviței, judeţul Suceava,
în suprafață de 1.100mp, nr.cadastral:
38878, înscris în CF nr.38878 UAT Vatra
Moldoviței; b.teren intravilan, situat în
comuna Vatra Moldoviței, judeţul Suceava,
în suprafață de 525mp; nr.cadastral: 38890,
înscris în CF nr.38890 UAT Vatra Moldoviței; c.teren intravilan, situat în comuna
Vatra Moldoviței, judeţul Suceava, în suprafață de 4.925mp; nr.cadastral: 38885, înscris
în CF nr.38885 UAT Vatra Moldoviței; d.
teren intravilan, situat în comuna Vatra
Moldoviței, judeţul Suceava, în suprafață de
5.621mp; nr.cadastral: 38889, înscris în CF
nr.38889 UAT Vatra Moldoviței; e.teren
intravilan, situat în comuna Vatra Moldoviței, judeţul Suceava, în suprafață de
10.000mp; nr.cadastral: 38975, înscris în CF
nr.38975 UAT Vatra Moldoviței; conform
H.C.L. nr.62/17.09.2021 și temeiului 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 atribuire: la cerere, de la
sediul instituției sau se poate consulta pe
site-ul: www.comuna vatra moldovitei.ro.
3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar

din documentația de atribuire: Se poate
obține de la Registratura Primăriei
Comunei Vatra Moldoviței, cu sediul în
comunei Vatra Moldoviței, fn, județul
Suceava, cod poștal 727595. 3.3.Costul și
condițiile de plată pentru obținerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ: Gratuit. 3.4.Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 02.11.2021, ora
10.00. 4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
10.11.2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăriei Comunei
Vatra Moldoviței, cu sediul în comunei
Vatra Moldoviței, fn, județul Suceava, cod
poștal 727595. 4.3.Numărul de exemplare în
care trebuie depusă oferta: într-un singur
exemplar, într-un plic sigilat. 5.Data și locul
la care se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 10.11.2021, ora 11.00,
Primăriei Comunei Vatra Moldoviței, cu
sediul în comunei Vatra Moldoviței, fn,
județul Suceava, cod poștal 727595. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței competente în
soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Suceava,
municipiul Suceava, Str.Ştefan cel Mare,
nr.62, cod poștal 720062, telefon
0230/214.948, 0230/523.290, fax
0230/522.296, email: trsv-arhcont@just.ro.
7.Data transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 28.09.2021.
l 1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Comuna Tătărăști,
comuna Tătărăști, județul Bacău, telefon
0234/286.510, fax 0234/286.630, e-mail:
primariatatarasti@yahoo.com, cod fiscal
4353021. 2.Informații generale privind
obiectul concesiunii, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: Terenuri pășune în suprafață
totală de 10.000mp și anume: 2.500mp,
Tarla 6, Parcela 111 CF61637; 2.500mp,
Tarla 20, Parcela 409, CF61639; 2.500mp,
Tarla 47, Parcela 828, CF61636; 2.500mp,
Tarla 48, Parcela 971, CF61641, amplasate
în extravilanul comunei Tătărăști, județul
Bacău, bun proprietate privată a Comunei
Tătărăști, județul Bacău, conform H.C.L
nr.36/12.08.2021 și temeiului 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

atribuire: prin solicitarea scrisă, de la sediul
Primăriei Comunei Tătărăști, județul
Bacău. 3.2.Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar
din documentaţia de atribuire: Compartiment Urbanism din cadrul Primăriei Tătărăști, comuna Tătărăști, județul Bacău.
3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru
obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
300Lei în numerar la Casieria Primăriei
Comunei Tătărăști, județul Bacău.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 12.10.2021, ora 15.00. 4.Informaţii
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 20.10.2021, ora 10.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei Comunei Tătărăști, comuna Tătărăști,
județul Bacău. 4.3.Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1
exemplar original. 5.Data şi locul la care se
va desfăşura sedinţa publică de deschidere
a ofertelor: 20.10.2021, ora 12.00, la sediul
Primăriei Comunei Tătărăști, comuna
Tătărăști, județul Bacău. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele
pentru sesizarea instanţei: Acțiunea în
justiție se poate introduce la Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului
Bacău, municipiul Bacău, Str.Cuza Vodă,
nr.1, județul Bacău, cod poștal 600266,
telefon 0234/514.419, fax 0234/525.211,
e-mail: tr-bacau-reg2@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
27.09.2021.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul
de identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Unitatea Administrativ Teritorială Mărașu, cu localitatea
Mărașu, str.Principală, nr.3, județul Brăila,
telefon 0239/696.706, fax 0239/696.706,
e-mail: primariamarasu@yahoo.com, cod
fiscal 4342685. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat: spațiu
destinat desfășurării unor activități medicale sau conexe actului medical, în suprafață de 130,69mp, aparținând domeniul
public al U.A.T.Mărașu, și amplasat în
incinta Dispensarului Uman, situat în
intravilanul satului Mărașu, str.Principală,
nr.10, CF73413, conform art.333, art.335
din O.U.G.57/03.07.2019 și Hotărârii
Consiliului Local Mărașu nr.5/29.01.2021.
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: la cerere, de la sediul instituției,
Compartimentul Secretariat. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de
la care se poate obține un exemplar din
documentația de atribuire: Se poate obține
de la Compartimentul Secretariat din
cadrul Primăriei Comunei Mărașu, str.
Principală, nr.3, județul Brăila. 3.3.Costul și
condițiile de plată pentru obținerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ: 20 lei/exemplar, ce se achită
la Casieria insituției. 3.4.Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 08.10.2021, ora
10.00. 4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
20.10.2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăriei Comunei
Mărașu, str.Principală, nr.3, județul Brăila,
Registratură. 4.3.Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un
singur exemplar original, într-un plic
sigilat. 5.Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 20.10.2021, ora 12.00, Sala de ședințe,
la sediul Primăriei Comunei Mărașu, str.
Principală, nr.3, județul Brăila. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței competente în
soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului
Brăila, Brăila, Calea Călăraşilor, nr.47,
județul Brăila, cod poștal 810017, telefon
0239/613.975, fax 0239/612.608, e-mail:
tr-braila@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 28.09.2021.

PIERDERI
l Pierdut certificat agreere nr.38/2003,
eliberat de Registru Auto Român, pe
numele Anuța Marin. Se declară nul.
l Pierdut certificat de membru
OAMGMAMR din România, filiala Vaslui,
pe numele Bahman Javed. Îl declar nul.
l SC Doktor Pet SRL , având
CUI:RO38068615, J23/4176/04.08.2017, cu
sediul în str.Solstițiului, Nr.10, Popești-Leordeni, Ilfov, declar pierdute următoarele acte:
Carte Intervenție, Registru Special pentru
imprimante fiscale DATECS model FP800
cu seriile: DB4800004915, DB4800004916,
DB4800004917, DB4800004918.
Le declar nule.

