
ANUNȚURI

OFERTE SERVICIU
l SC Vilamar SRL cu sediul in com.Culciu sat 
Corod nr.68/A,jud.Satu Mare Angajeaza: Muncitor 
Necalificat COD COR 931204 CV-ul se depune la 
adresa de mail: nicoletalazar29@yahoo.com Detalii 
se pot obtine la nr.de tel:0745828444 

l SC Salserv Ecosistem SRL, din București, anga-
jează 4 Lucrători Sortatori Deșeuri Reciclabile, 3 
Încărcători Descărcători, 3 Lucrători pentru Salu-
brizare Căi Publice. Data limită de depunere CV: 
05.05.2021. Rel. la tel.021.456.24.86.

l ISJ Dâmbovița scoate la concurs 2 posturi în 
proiectul POCU 135129. Relații pe site-ul ISJ 
Dâmbovița.

CITATII
l DOSAR 1875/245/2018. JUDECătORIA 
IAșI. PRIVIND PE RECLAMANtUL 
MARINA EDUARD șI PâRâtUL MARINA 
DANIEL PAVEL, AVâND CA OBIECt 
PENSIE ÎNtREțINERE. SENtINțA CIVILă 
2087/28.02.2019 PRONUNțAtă DE JUDECă-
tORIA IAșI: „OBLIgă PâRâtUL Să 
PLătEASCă RECLAMANtULUI PENSIE 
DE ÎNtREțINERE LUNARă ÎN CUANtUM 
DE 1/4 DIN VENItUL LUNAR NEt, DAR NU 
MAI PUțIN DE VENItUL MINIM PE 
ECONOMIA NAțIONALă, ÎNCEPâND CU 
DAtA DE 25 IANUARIE 2018 (DAtA INtRO-
DUCERII CERERII DE ChEMARE ÎN 
JUDECAtă) șI PâNă LA tERMINAREA 
StUDIILOR, DAR NU MAI tâRzIU DE 
ÎMPLINIREA VâRStEI DE 26 ANI. OBLIgă 
PâRâtUL Să PLătEASCă ChELtUIELI DE 
JUDECAtă ÎN CUANtUM DE 125LEI 
REPREzENtâND ONORARIU AVOCAt. CU 
DREPt DE APEL IN tERMEN DE 30 DE 
zILE DE LA COMUNICARE, CEREREA DE 
APEL URMâND A fI DEPUSă LA JUDECă-
tORIA IAșI .  PRONUNțAtă PRIN 
PUNEREA SOLUțIEI LA DISPOzIțIA 
PăRțILOR PRIN MIJLOCIREA gREfEI 
INStANțEI, AzI, 28.02.2019”.

l Pășunea Comună a foștilor Coloniști Iobagi din 
Buziaș, cu sediul necunoscut, este citată la Judecă-
toria Lugoj, pe data de 20.05.2021, ora 11.00, 
completul C6, în calitate de pârâtă, în dosarul 
nr.424/252/2021, având ca obiect plângere împotriva 
încheierii de carte funciară în contradictoriu cu 
reclamanta ALSACE fARM SRL.

l Paratul: grigorescu Dragos-Emanuel cu domici-
liul in Str.Petrolistilor, Nr.2, Bl.C, Sc.A, Ap.1, Pitesti, 
Jud.Arges, este citat la:Judecatoria Pitesti in dosar 
nr.17441/280/2020, termen:17.05.2021, Complet.c1-7 
camera consiliu, sala.2, ora: 10.00, Cerere de valoare 
redusa, in proces cu: Enel Energie S.A.

l Elekes Csaba-Peter cu ultimul domiciliu in:co-
muna fantanele, sat fantanele, bl.g1, ap.8, judetul 
Mures, este chemat la Judecatooria Sighisoara, 
camera Sala.A, in ziua de:19.05.2021, Completul 
Complet.3, ora 10.30 in calitate de parat in dosarul 
nr.2465/308/2020 in proces cu hegyi Judith in cali-
tate de reclamant, succesiune.

l Sardi Peter, cu ultimul domiciliu in Sighisoara, 
este chemat la Judecatoria Sighisoara, camera 
Sala.A, in ziua de 25.05.2021, Completul Complet.5, 
ora 14.00 in calitate de parat in dosarul 
nr.3748/308/2020 in proces cu SARDI Ioan in cali-
tate de reclamant, succesiune. 

l Se citează numitul Neagoie Dumitru, în calitate 
de pârât, în dosarul nr. 2675/223/2020 al Judecăto-
riei Drăgășani, cu termen de judecată la data de 
08.06.2021, ora 13,30, având ca obiect declarare 
judecătorească a morții.

l Se aduce la cunoștința publică faptul că:pe rolul 
acestei instanțe este înregistrat dosarul civil 
nr.1906/322/2020, privind pe:petenții farkas Mihaly 
și farkas Katalin, ambii cu domiciliul în:comuna 
Brețcu-sat Mărtănuș, nr.54, județul Covasna, având 
ca obiect dobândirea dreptului de proprietate prin 
uzucapiune asupra cotelor de proprietate de:2/8 ale 
proprietarului tabular:farkas Lazar, cota de:2/8 
parte a proprietarului:farkas gergely, cota de:2/8 
parte a proprietarului:farkas Mihaly, din imobilul 
înscris în:Cf.nr.23718.Brețcu, nr.top.38,39/2,40, de 
natură intravilan cu construcții. Prezenta somație se 
va afișa timp de 1 .lună la sediul instanței și la sediul 
Primăriei Brețcu, perioadă în care toți cei interesați 
au posibilitatea de a formula opoziții, în caz contrar 
se va trece la judecarea cererii.

l Se citează moștenitorii defuncților toma 
Constantin decedat la data de 04.11.1964, cu 
ultimul domiciliu în București, str. Partizani, nr. 16, 
sector 6, toma Costică, decedat la data de 
25.06.1983, cu ultimul domiciliu în București, str. 
Compozitorilor, nr. 26, sector 6 și toma Ioan, 
decedat la data de 29.08.1983, cu ultimul domiciliu 
în București, str. Dreptății, nr. 15, sector 6, pentru a 
se prezenta în data de 18.05.2021, ora 10:00, la 
sediul Biroului Individual Notarial Alexandru-Popa 
Camelia-florentina din București, Aleea textiliș-
tilor, nr. 3, bl. MY2, sc. 1, et. 2, ap. 5, sector 3 în 
vederea dezbaterii succesiunii defuncților. 

DIVERSE
l Comunicare hotărârea Civilă nr.513/2021 a 
Judecătoriei Caracal, pronunțată în dosar 
nr.4191/207/2020, admite acțiunea formulată de 
reclamanta Dumitru Iuliana Mihaela împotriva 
pârâtului Bință Ion, constată că acesta nu este tatăl 
biologic al minorei Bință Adelina Ioana.

l Administratorul judiciar Dinu Urse si Asociatii 
SPRL, notifica creditorii cu privire la deschiderea 
procedurii generale a insolventei prevazuta de 
Legea nr. 85/2014, impotriva debitoarei tehnics 
International holding S.R.L., înmatriculată la 
O.R.C. de pe lângă tribunalul București sub nr. 
J40/22558/1994, cod unic de inregistrare 
RO6521580, cu sediul social în Bucuresti, str. Ion 
Bianu, nr.47, sector 1, conform Încheierii din data 
de 22.04.2020, pronunţată de tribunalul București, 
Secţia a VII-a Civilă, în dosarul nr. 11275/3/2021. 
termenul limita pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor asupra averii debitorului 
–07.06.2021, termenul de verificare a creantelor, de 
intocmire si publicare in BPI a tabelului preliminar 
de creante –28.06.2021, termenul de intocmire a 
tabelului definitiv al creantelor –22.07.2021. Data 

primei ședinţe a adunării generale a creditorilor este 
04.07.2021. Urmatorul termen de judecata a fost 
fixat pentru data de 07.10.2021. Pentru relatii: 
021.318.74.25. 

l SC Etr house Construct SRL anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul Stație de 
betoane, silozuri ciment, containere metalice pentru 
birouri, cântar, silozuri agregate, propus a fi 
amplasat în com.Clinceni, sat Clinceni, str.gladio-
lelor, nr.cadastral 56449. Informaţiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la sediul autori-
tăţii competente pentru protecţia mediului ANPM, 
sediu: Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector 6, București și 
la sediul SC Etr house Construct SRL, oraș Mihăi-
lești, str. șos.tufa, nr.49, ap.3, jud.giurgiu, în zilele 
de luni-vineri, între orele 09.00-12.00. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii 
competente pentru protecţia mediului Ilfov.

l Comunicat. Casa de Bucovina -Club de Munte 
S.A. aduce la cunostinta investitorilor ca Raportul 
Consiliului de Administratie aferent anului 2020, 
impreuna cu situatiile financiare auditate pentru 
exercitiul financiar 2020, aprobate in cadrul 
Adunarii generale Ordinare a Actionarilor din data 
de 29.04.2021, sunt puse la dispozitia publicului 
incepand cu data de 29.04.2021, dupa cum 
urmeaza: 1.In format electronic la adresa www.
bestwesternbucovina.ro si pe website-ul Bursei de 
Valori Bucuresti, www.bvb.ro; 2.In forma scrisa, la 
sediul societatii din gura humorului, P-ta Repu-
blicii, nr. 18, Jud. Suceava. Ion Romica tamas, 
Director general si Vicepresedinte al Consiliului de 
Administraţie

l Parohia “Sf. Mc.gheorghe” Cornu Luncii,cu 
sediul in com.Cornu Luncii, sat.Cornu Luncii, jud.
Suceava, titular al proiectului “Construire locuinte 
sociale, bazin vidanjabil si imprejmuire”,propus a fi 
amplasat in comuna Cornu Luncii, sat Cornu 
Luncii, anunta publicul interesat asupra luarii deci-
ziei etapei de incadrare de catre A.P.M.Suceava in 
cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului, pentru proiectul mentionat, propus a fi 
amplasat in com.Cornu Luncii, sat.Cornu Luncii, 
jud.Suceava. Proiectul deciziei de incadrare si moti-
vele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul 
A.P.M.Suceava din mun.Suceava, str.Bistritei, nr.1A, 
in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00-13.00, precum 
si la urmatoarea adresa de internet: http://apmsv.
anpm.ro.Publicul interesat poate inainta comentarii/
observatii la proiectul deciziei de incadrare in 
termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe 
pagina de internet a Agentiei pentru Protectia 
Mediului Suceava.

l Această informare este efectuată de către societă-
țile Wild Beach Resort Corbu SRL și Wild Beach 
Camping Corbu SRL, cu sediul în mun. București, 
sector 4, Splaiul Unirii nr. 160, corp clădire C3, 
filatura - Aripa 1, parter, camera 7, telefon 0726 
173 943, ce intenţionează să solicite de la Adminis-
trația Bazinală a Apelor Dobrogea-Litoral aviz de 
gospodărire a apelor pentru desfășurarea activității 
de „Amenajare camping și parcare; Împrejmuire; 
Puțuri forate și bazine vidanjabile etanșe”, localizat 
în comuna Corbu, județul Constanţa. Această inves-
tiție este nouă. Ca rezultat al procesului de 

producție vor rezulta ape uzate menajere, ce se vor 
evacua în 2 bazine vidanjabile cu capacitatea totală 
de 50 mc. Aceasta solicitare de aviz este conformă 
cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modifi-
cările și completările ulterioare. Persoanele care 
doresc să obţină informații suplimentare cu privire 
la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa menționată. 
Persoanele care doresc sa transmită observații, 
sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului 
la adresa de mai sus sau la numărul de telefon 0726 
173 943 (persoană de contact Pîrlea Laurențiu Cris-
tian), după data de 03 mai 2021.

l Unitatea administrativ-teritorială Ciupercenii 
Noi, din judeţul Dolj, anunţă publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadas-
trale nr.15, 25, 40, 45, 50, începând cu data de 
11.05.2021, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul 
Comunei Ciupercenii Noi, conform art.14 alin.(1) și 
(2) din Legea cadastrului și a publicităţii imobiliare 
nr.7/1996, republicată, cu modificările și completă-
rile ulterioare. Cererile de rectificare ale documen-
telor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei 
și pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară. Cererile de rectificare depuse 
prin orice alte mijloace de comunicare decât cele 
menţionate mai sus nu vor fi luate în considerare.

l Unitatea administrativ-teritorială APELE VII, 
din judeţul Dolj, anunţă publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral 
nr.14, începând cu data de 12.05.2021, pe o perioadă 
de 60 de zile, la sediul Comunei Apele Vii, conform 
art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publi-
cităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modifică-
rile și completările ulterioare. Cererile de rectificare 
ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primăriei și pe site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară. Cererile de recti-
ficare depuse prin orice alte mijloace de comunicare 
decât cele menţionate mai sus nu vor fi luate în 
considerare.

l Unitatea administrativ-teritorială MăCEșU DE 
JOS, din judeţul DOLJ, anunţă publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele 
cadastrale nr.14 și 16, începând cu data de 
12.05.2021, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul 

Primăriei din Comuna MăCEșU DE JOS, conform 
art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publi-
cităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modifică-
rile și completările ulterioare. Cererile de rectificare 
ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primăriei și pe site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară. Cererile de recti-
ficare depuse prin orice alte mijloace de comunicare 
decât cele menţionate mai sus, nu vor fi luate în 
considerare.

l S.C general Capital team SRL având sediul în 
Str.turturelelor, nr.62, bl.Decebal tower, sc.- , et.5, 
ap.7, sector 3, localitatea București, titular al 
planului/programului „Construire magazin Penny 
și magazin produse alimentare carne și brânzeturi, 
acces auto și pietonal, alei carosabile, spațiu parcare, 
amenajări exterioare, sistematizare verticală, 
panouri firmă și publicitate, signalistică, împrej-
muire, post trafo, branșamente, utilități și organi-
zare de șantier localitatea Com.Vidra, Str.Ulicioara, 
nr.2, anunţă publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de obținere a avizului de mediu pentru 
planul/programul mentionat și declanșarea etapei 
de încadrare. Prima versiune a planului/progra-
mului poate fi consultată la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1 
(în spatele benzinăriei Lukoil), sector 6, de luni până 
vineri între orele 09.00-12.00. Observații/comentarii 
și sugestii se primesc în scris la sediul APM Ilfov, în 
termen de 15 zile de la data publicării anunțului.

l Dumitru Cristina Ioana, având domiciliul în Str. 
Daniel Barcianu, nr.7, sector 3, localitatea București, 
titular al planului/programului Construire spațiu 
comercial regim de înălțime parter înalt, branșa-
ment la utilități, creare accese, amenajare parcare, 
împrejmuire parțială și amplasare reclame lumi-
noase localitatea Com.Vidra, Str.Ulicioara, nr.2, 
anunţă publicul interesat asupra depunerii solici-
tării de obținere a avizului de mediu pentru planul/
programul menționat și declanșarea etapei de înca-
drare. Prima versiune a planului/programului poate 
fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1 (în spatele 
benzinăriei Lukoil), sector 6, de luni până vineri 
între orele 09.00-12.00. Observații/comentarii și 
sugestii se primesc în scris la sediul APM Ilfov, în 
termen de 15 zile de la data publicării anunțului.
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l CONPET SA. Comunicat. Conpet S.A., cu sediul 
în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribu-
nalul Prahova sub nr. J29/6/1991, cod unic de înre-
gistrare 1350020, reprezentată legal de d-l. Dorin 
Tudora, Director General, având un capital social 
subscris și vărsat în sumă de 28.569.842,40 lei, infor-
mează acționarii că în baza Hotărârii Adunării 
Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 
28.04.2021, a fost aprobată distribuirea sumei de 
59.707.439 lei sub formă de dividende cuvenite 
acționarilor. Suma provine din: a) repartizarea profi-
tului contabil realizat în anul 2020: 59.314.941 lei; b) 
repartizarea rezultatului reportat reprezentând 
surplus realizat din rezerve din reevaluare 392.498 
lei. Valoarea cumulată a dividendului brut va fi 
6,89659208 lei/ acțiune, din care se va reține la sursă 
impozitul pe dividend, în cotele prevăzute de legis-
lația în vigoare la data plății. Acționarii îndreptățiți 
să primească dividendele distribuite atât din profitul 
de repartizat în urma încheierii exercițiului finan-
ciar 2020, cât și din repartizarea rezultatului 
reportat sunt cei înregistrați în Registrul consolidat 
al acționarilor (ținut de „Depozitarul Central” S.A.) 
la data de înregistrare aprobată de Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acționarilor, respectiv 08.06.2021, 
proporțional cu cota de participare la capitalul 
social. (ex-date 07.06.2021). Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor a aprobat în ședinţa din 
28.04.2021 stabilirea datei de 24.06.2021 ca data 
plății, respectiv data calendaristică la care distribu-
irea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare 
devine certă. Data plății amânate pentru acționarii 
nerezidenți reprezentați de Participanți care optează 
pentru amânarea plății și care doresc aplicarea 
prevederilor mai favorabile ale Convenției de 
evitare a dublei impuneri încheiate între România și 
țara lor de rezidență va fi data de 14.10.2021. 
Termenul pentru depunerea certificatelor de rezi-
dență fiscală în original sau copie legalizată este 
23.09.2021. Valoarea netă a dividendelor va fi calcu-
lată astfel: - Valoarea brută a dividendelor aferentă 
fiecărui acționar va fi calculată prin înmulțirea 
numărului de acțiuni deținute la data de înregis-
trare cu valoarea dividendului brut pe acțiune, 
suma rezultată fiind rotunjită în plus sau minus la 
două zecimale; - Impozitul pe dividend va fi calculat 
și reținut conform prevederilor Codului Fiscal; - 
Valoarea netă de plată a dividendelor va fi reprezen-
tată de diferența dintre valoarea brută și impozitul 
aferent. Cheltuielile ocazionate de plata dividen-
delor vor fi suportate de către acționari. Modalitatea 
de plată a dividendelor va fi adusă la cunoștința 
acționarilor înainte de data efectuării plății prin-
tr-un alt comunicat. Informații suplimentare 
privind documentele necesare în vederea achitării 
dividendelor se pot obține la Serviciul Financiar, 
persoana de contact Anisia Oancea, telefon 
0751/238656, 0244-401360 (interior 2546) sau la 
adresa de e-mail: anisia.oancea@conpet.ro.

l Comunicat Disponibilitate Raport Curent Hotă-
râre AGEA din 26.04.2020: COMPLEX COMET 
S.A. București, cu sediul în B-ul Timișoara nr.84, 
sector 6, înmatriculată la Oficiul Registrului Comer-
ţului București sub nr. J40/391/1990, CIF: 
RO2622360, Tel.: 021/4441866, Fax: 021/4441869, în 
conformitate cu prevederile din Regulamentul 
A.S.F. nr.5/2018 privind emitenţii și operaţiunile cu 
valori mobiliare, informează publicul ca Raportul 
curent aferent Horărârii AGEA din data de 
26.04.2020, aprobată în cadrul Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor care a avut loc în data 
de 26.04.2020, ora 11.00, sunt disponibile spre 
consultare și analiză pe pagina web a societăţii: 
www.complexcomet.ro, la Secţiunea “Investitori”, 
precum și la sediul societăţii  din București, B-dul 
Timișoara nr.84, sector 6. Raportul curent întocmit 
conform Anexei nr.12 la Regulamentul A.S.F. nr. 
5/2018 privind emitenţii și operaţiunile cu valori 
mobiliare, a fost transmis către Autoritatea de 

Supraveghere Financiară și Bursa de Valori Bucu-
rești S.A., în conformitate cu legislaţia în vigoare, 
aplicabilă. Data: 27.04.2020. COMPLEX COMET 
S.A. București Prin Adrian Gabriel Herdelau Admi-
nistrator Unic.

l Comunicat Disponibilitate Raport Anual aferent 
anului 2020: COMPLEX COMET S.A. Bucuresti, 
cu sediul în București, B-ul Timișoara nr.84, sector 
6, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului 
București sub nr. J40/391/1990, CIF: RO2622360, 
Tel.: 021/4441866, Fax: 021/4441869, în conformi-
tate cu prevederile din Regulamentul A.S.F. 
nr.5/2018 privind emitenţii și operaţiunile cu valori 
mobiliare, informează publicul că Raportul anual 
aferent anului 2020, împreună cu Situaţiile finan-
ciare ale societăţii  pentru anul 2020, aprobate în 
cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor 
care a avut loc în data de 27.04.2021, ora 10.00, sunt 
disponibile spre consultare și analiză pe pagina web 
a societăţii: www.complexcomet.ro, la Secţiunea 
“Investitori”, precum și la sediul societăţii  din 
București, B-dul Timișoara nr.84, sector 6. Raportul 
anual întocmit conform Anexei nr.15 la Regula-
mentul A.S.F. nr.5/2018 privind emitenţii și operaţi-
unile cu valori mobiliare, precum și situaţiile 
financiare aferente anului 2020, au fost transmise 
către Autoritatea de Supraveghere Financiară și 
Bursa de Valori București S.A., în conformitate cu 
legislaţia în vigoare, aplicabilă. Informaţii suplimen-
tare despre situaţiile financiare aferente anului 2020 
se pot obţine de la sediul societăţii COMPLEX 
COMET S.A. București sau la nr. de telefon: 
021/4441866 și Fax: 021/4441869. COMPLEX 
COMET S.A. București informează publicul ca 
situaţiile financiare ale societăţii aferente anului 
2020 au fost auditate, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare aplicabile. Data: 28.04.2021. 
COMPLEX COMET S.A. București Prin Adrian 
Gabriel Herdelau Administrator Unic.

l SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata prin 
asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate de 
administrator judiciar al Light House Software SRL 
desemnat prin Hotararea nr.2348 din data de 
26.04.2021, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, 
Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 32321/3/2020, 
notificã deschiderea procedurii insolventei preva-
zuta de Legea nr. 85/2014 împotriva Light House 
Software SRL, cu sediul social in București, Sectorul 
1, Strada Pictor Stahi, Nr. 9, Subsol Corp Principal, 
Camera 14, CUI  12185565, nr. de ordine in registrul 
comertului J40/4356/2003. Persoanele fizice si juri-
dice care inregistreaza un drept de creanta impo-
triva LIGHT HOUSE SOFTWARE SRL vor 
formula declaratie de creanta care va fi inregistrata 
la grefa Tribunalului București - secţia a VII-a 
Civila, cu referire la dosarul nr. 32321/3/2020, in 
urmatoarele conditii: a) termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra 
averii debitorului 10.06.2021; b) termenul de verifi-
care a creantelor, de intocmire, afisare si comunicare 
a tabelului preliminar de creante 30.06.2021; c) 
termenul pentru intocmirea  si afisarea tabelului 
definitiv la 26.07.2021; d) data primei sedinte a 
adunarii generale a creditorilor 05.07.2021, ora 
14.00; e) adunarea generala a asociatilor la data de 
10.05.2021, ora 14.00 la sediul administratorului 
judiciar.

ADUNĂRI GENERALE
l Administratorul Unic societatea MINERVA 
GALERIILE COMERCIALE S.A., al Societatii 
PARC S.A., cu sediul in Arad, Str. Dragalina nr.25, 
mun. Arad, jud. Arad, inregistrata la Oficiul Regis-
trului Comertului Arad, sub nr. J02/368/1995, C.U.I. 
RO7458731, convoaca ADUNAREA GENERALA 
EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru 
data de 30.05.2021, ora 11:30, care se va tine la 
adresa din str. Baniei nr.23, sector 3, Bucuresti, cu 

urmatoarea ordine de zi: 1.Prezentarea si aprobarea 
situatiilor financiare pentru anul 2020, pe baza 
rapoartelor administratorului unic si cenzorilor; 
2.Analiza si descarcarea de gestiune a administrato-
rului unic pentru anul 2020; 3.Stabilirea si apro-
barea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 
2021; 4.Delegarea atributiilor A.G.E.A. prevazute la 
art.113 lit. f din Legea nr 31/1990 republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare, Administra-
torului Unic – persoana juridica, in conditiile 
art.114 si art. 2201 din legea nr 31/1990, pentru o 
perioada de 5 ani, de la 10.06.2021 la 09.06.2026, cu 
modificarea actului constitutiv; 5.Efectuarea de 
investitii financiare, prin participarea la constituirea 
capitalului social al unur societati pe actiuni, majoa-
rarea acestuia, cumpararea de actiuni, decisa de 
Administratorul Unic; 6.Aprobarea nominalizarii 
persoanei imputernicita sa efectueze toate demersu-
rile necesare pentru mentionarea in Registrul 
Comertului si publicarea hotararilor adoptate de 
A.G.E.A. La adunarea generala extraordinara a 
actionarilor vor putea participa si vota toti actio-
narii societatii inregistrati in Registrul actionarilor 
in data de 17.05.2021, stabilita ca data de referinta. 
Unul sau mai multi actionari, reprezentand indivi-
dual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, 
au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de 
zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor, 
cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justifi-
care. Propunerile actionarilor privind introducerea 
de noi puncte se vor inainta in scris societatii in 
termen de cel mult 15 zile de la data publicarii 
convocarii, depuse personal sau transmise, insotite 
de o copie de pe actul de identitate al actionarului. 
Documentele si materialele informative referitoare 
la problemele inscrise pe ordinea de zi a adunarii 
precum si formularul de procura speciala pot fi 
obtinute de la sediul societatii incepand cu data 
publicarii convocatorului. Actionarii pot participa la 
adunare personal sau prin reprezentant in baza unei 
procuri speciale conform dispozitiilor legale. 
Procura in original se depune la sediul societatii cu 
48 ore inainte de adunare. Actionarii indreptatiti sa 
exercite orice alte drepturi conform art.123 alin.(3) 
din Legea nr.31/1990, cu modificarile si completarile 
ulterioare, sunt cei inscrisi in evidentele societatii 
sau in cele furnizate de registrul independent privat 
al actionarilor corespunzator datei de referinta. In 
cazul in care cvorumul necesar pentru tinerea 
adunarii generale a actionarilor la prima convocare 
nu se va indeplini la data mentionata, adunarea 
generala extraordinara a actionarilor se va tine la 
data de 31.05.2021, in acelasi loc la ora 16.00, cu 
aceeasi ordine de zi.

l Administratorul Unic Minerva Galeriile Comer-
ciale S.A. al Societatii Poiana Astral S.A., cu sediul 
in Poiana Brasov, Restaurant Miorita, jud. Brasov, 
inregistrata la O.R.C.T. Brasov, sub nr.J08/39/1998, 
C.U.I. RO10113333, convoaca ADUNAREA 
GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONA-
RILOR pentru data de 30.05.2021, ora 12:30, care se 
va tine la adresa din str. Baniei nr.23, sector 3, Bucu-
resti, cu urmatoarea ordine de zi: 1.Prezentarea si 
aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2020, pe 
baza rapoartelor administratorului unic si cenzo-
rilor; 2.Analiza si descarcarea de gestiune a adminis-
tratorului unic pentru anul 2020; 3.Stabilirea si 
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru 
anul 2021; 4.Delegarea atributiilor A.G.E.A. preva-
zute la art.113 lit. f din Legea nr.31/1990 republicata 
cu modificarile si completarile ulterioare, Adminis-
tratorului Unic – persoana juridica, in conditiile 
art.114 si art. 2201 din legea nr 31/1990, pentru o 
perioada de 5 ani, de la 10.06.2021 la 09.06.2026, cu 
modificarea actului constitutiv; 5.Efectuarea de 
investitii financiare, prin participarea la constituirea 
capitalului social al unur societati pe actiuni, majoa-
rarea acestuia, cumpararea de actiuni, decisa de 
Administratorul Unic; 6.Aprobarea nominalizarii 
persoanei imputernicita sa efectueze toate demersu-

rile necesare pentru mentionarea in Registrul 
Comertului si publicarea hotararilor adoptate de 
A.G.E.A. La adunarea generala extraordinara a 
actionarilor vor putea participa si vota toti actio-
narii societatii inregistrati in Registrul actionarilor 
in data de 17.05.2021, stabilita ca data de referinta. 
Unul sau mai multi actionari, reprezentand indivi-
dual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, 
au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de 
zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor, 
cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justifi-
care. Propunerile actionarilor privind introducerea 
de noi puncte se vor inainta in scris societatii in 
termen de cel mult 15 zile de la data publicarii 
convocarii, depuse personal sau transmise, insotite 
de o copie de pe actul de identitate al actionarului. 
Documentele si materialele informative referitoare 
la problemele inscrise pe ordinea de zi a adunarii 
precum si formularul de procura speciala pot fi 
obtinute de la sediul societatii incepand cu data 
publicarii convocatorului. Actionarii pot participa la 
adunare personal sau prin reprezentant in baza unei 
procuri speciale conform dispozitiilor legale. 
Procura in original se depune la sediul societatii cu 
48 ore inainte de adunare. Actionarii indreptatiti sa 
exercite orice alte drepturi conform art.123 alin. (3) 
din Legea nr.31/1990, cu modificarile si completarile 
ulterioare, sunt cei inscrisi in evidentele societatii 
sau in cele furnizate de registrul independent privat 
al actionarilor corespunzator datei de referinta. In 
cazul in care cvorumul necesar pentru tinerea 
adunarii generale a actionarilor la prima convocare 
nu se va indeplini la data mentionata, adunarea 
generala extraordinara a actionarilor se va tine la 
data de 31.05.2021, in acelasi loc la ora 18:00, cu 
aceeasi ordine de zi.

l Administratorul Unic Minerva Galeriile Comer-
ciale SA al Societatii Alimentara SA, cu sediul in 
Cluj-Napoca , Str. Moise Nicoara nr.1, jud.Cluj , 
inregistrata la ORC Cluj sub nr.J12/09/1991, C.U.I. 
RO 199192, convoaca ADUNAREA GENERALA 
EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru 
data de 30.05.2021, ora 11:00, care se va tine la 
adresa din str. Baniei nr.23, sector 3, Bucuresti, cu 
urmatoarea ordine de zi: 1.Prezentarea si aprobarea 
situatiilor financiare pentru anul 2020, pe baza 
rapoartelor administratorului unic si cenzorilor; 
2.Analiza si descarcarea de gestiune a administrato-
rului unic pentru anul 2020; 3.Stabilirea si apro-
barea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 
2021; 4.Delegarea atributiilor A.G.E.A. prevazute la 
art.113 lit. f din Legea nr 31/1990 republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare, Administra-
torului Unic – persoana juridica, in conditiile 
art.114 si art. 2201 din legea nr 31/1990, pentru o 
perioada de 5 ani, de la 10.06.2021 la 09.06.2026, cu 
modificarea actului constitutiv; 5.Efectuarea de 
investitii financiare, prin participarea la constituirea 
capitalului social al unur societati pe actiuni, majoa-
rarea acestuia, cumpararea de actiuni, decisa de 
Administratorul Unic; 6.Aprobarea nominalizarii 
persoanei imputernicita sa efectueze toate demersu-
rile necesare pentru mentionarea in Registrul 
Comertului si publicarea hotararilor adoptate de 
A.G.E.A. La adunarea generala extraordinara a 
actionarilor vor putea participa si vota toti actio-
narii societatii inregistrati in Registrul actionarilor 
in data de 17.05.2021, stabilita ca data de referinta. 
Unul sau mai multi actionari, reprezentand indivi-
dual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, 
au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de 
zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor, 
cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justifi-
care. Propunerile actionarilor privind introducerea 
de noi puncte se vor inainta in scris societatii in 
termen de cel mult 15 zile de la data publicarii 
convocarii, depuse personal sau transmise, insotite 
de o copie de pe actul de identitate al actionarului. 
Documentele si materialele informative referitoare 
la problemele inscrise pe ordinea de zi a adunarii 

precum si formularul de procura speciala pot fi 
obtinute de la sediul societatii incepand cu data 
publicarii convocatorului. Actionarii pot participa la 
adunare personal sau prin reprezentant in baza unei 
procuri speciale conform dispozitiilor legale. 
Procura in original se depune la sediul societatii cu 
48 ore inainte de adunare. Actionarii indreptatiti sa 
exercite orice alte drepturi conform art.123 alin. (3) 
din Legea nr.31/1990, cu modificarile si completarile 
ulterioare, sunt cei inscrisi in evidentele societatii 
sau in cele furnizate de registrul independent privat 
al actionarilor corespunzator datei de referinta. In 
cazul in care cvorumul necesar pentru tinerea 
adunarii generale a actionarilor la prima convocare 
nu se va indeplini la data mentionata, adunarea 
generala extraordinara a actionarilor se va tine la 
data de 31.05.2021, in acelasi loc la ora 17.00, cu 
aceeasi ordine de zi.

l Administratorul Unic Minerva Galeriile Comer-
ciale S.A. al Societatii  Cetatea Apuseni S.A., cu 
sediul in mun. Alba-Iulia, Str. Unirii nr.3, jud. Alba, 
inregistrata la ORCT Alba sub nr. J01/26547/1995, 
C.U.I. RO7688331, convoaca ADUNAREA GENE-
RALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR 
pentru data de 30.05.2021, ora 12:00, care se va tine 
la adresa din str. Baniei nr.23, sector 3, Bucuresti, cu 
urmatoarea ordine de zi: 1.Prezentarea si aprobarea 
situatiilor financiare pentru anul 2020, pe baza 
rapoartelor administratorului unic si cenzorilor; 
2.Analiza si descarcarea de gestiune a administrato-
rului unic pentru anul 2020; 3.Stabilirea si aprobarea 
bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021; 
4.Delegarea atributiilor A.G.E.A. prevazute la art. 
113 lit. f din Legea nr 31/1990 republicata cu modifi-
carile si completarile ulterioare, Administratorului 
Unic – persoana juridica, in conditiile art. 114 si art. 
2201 din legea nr 31/1990, pentru o perioada de 5 
ani, de la 10.06.2021 la 09.06.2026, cu modificarea 
actului constitutiv; 5.Efectuarea de investitii finan-
ciare, prin participarea la constituirea capitalului 
social al unur societati pe actiuni, majoararea aces-
tuia, cumpararea de actiuni, decisa de Administra-
torul Unic; 6.Aprobarea nominalizarii persoanei 
imputernicita sa efectueze toate demersurile nece-
sare pentru mentionarea in Registrul Comertului si 
publicarea hotararilor adoptate de A.G.E.A. La 
adunarea generala extraordinara a actionarilor vor 
putea participa si vota toti actionarii societatii inre-
gistrati in Registrul actionarilor in data de 
17.05.2021, stabilita ca data de referinta. Unul sau 
mai multi actionari, reprezentand individual sau 
impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au 
dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a 
adunarii generale extraordinare a actionarilor, cu 
conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare. 
Propunerile actionarilor privind introducerea de noi 
puncte se vor inainta in scris societatii in termen de 
cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, 
depuse personal sau transmise, insotite de o copie de 
pe actul de identitate al actionarului. Documentele si 
materialele informative referitoare la problemele 
inscrise pe ordinea de zi a adunarii precum si formu-
larul de procura speciala pot fi obtinute de la sediul 
societatii incepand cu data publicarii convocatorului. 
Actionarii pot participa la adunare personal sau prin 
reprezentant in baza unei procuri speciale conform 
dispozitiilor legale. Procura in original se depune la 
sediul societatii cu 48 ore inainte de adunare. Actio-
narii indreptatiti sa exercite orice alte drepturi 
conform art.123 alin. (3) din Legea nr.31/1990, cu 
modificarile si completarile ulterioare, sunt cei 
inscrisi in evidentele societatii sau in cele furnizate 
de registrul independent privat al actionarilor cores-
punzator datei de referinta. In cazul in care 
cvorumul necesar pentru tinerea adunarii generale a 
actionarilor la prima convocare nu se va indeplini la 
data mentionata, adunarea generala extraordinara a 
actionarilor se va tine la data de 31.05.2021, in 
acelasi loc la ora 18:30, cu aceeasi ordine de zi.
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l Administratorul Unic Minerva Galeriile Comer-
ciale S.A. al Societatii Galeriile Victoria S.A., cu 
sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr.17, sector 3, 
inregistrata la O.R.C.T. Bucuresti sub nr. 
J40/1442/1991, C.U.I. RO328130, convoaca: 
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA 
A ACTIONARILOR pentru data de 30.05.2021, 
ora 13:30, care se va tine la adresa din str. Baniei 
nr.23, sector 3, Bucuresti, cu urmatoarea ordine de 
zi: 1.Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare 
pentru anul 2020, pe baza rapoartelor administra-
torului unic si cenzorilor; 2.Analiza si descarcarea 
de gestiune a administratorului unic pentru anul 
2020; 3.Stabilirea si aprobarea bugetului de veni-
turi si cheltuieli pentru anul 2021; 4.Delegarea 
atributiilor A.G.E.A. prevazute la art.113 lit. f din 
Legea nr 31/1990 republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare, Administratorului Unic – 
persoana juridica, in conditiile art. 114 si art. 2201 
din legea nr 31/1990, pentru o perioada de 5 ani, de 
la 10.06.2021 la 09.06.2026, cu modificarea actului 
constitutiv; 5.Efectuarea de investitii financiare, 
prin participarea la constituirea capitalului social 
al unur societati pe actiuni, majoararea acestuia, 
cumpararea de actiuni, decisa de Administratorul 
Unic; 6.Aprobarea nominalizarii persoanei impu-
ternicita sa efectueze toate demersurile necesare 
pentru mentionarea in Registrul Comertului si 
publicarea hotararilor adoptate de A.G.E.A. La 
adunarea generala extraordinara a actionarilor vor 
putea participa si vota toti actionarii societatii 
inregistrati in Registrul actionarilor in data de 
17.05.2021, stabilita ca data de referinta. Unul sau 
mai multi actionari, reprezentand individual sau 
impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au 
dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi 
a adunarii generale extraordinare a actionarilor, cu 
conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justifi-
care. Propunerile actionarilor privind introducerea 
de noi puncte se vor inainta in scris societatii in 
termen de cel mult 15 zile de la data publicarii 
convocarii, depuse personal sau transmise, insotite 
de o copie de pe actul de identitate al actionarului. 
Documentele si materialele informative referitoare 
la problemele inscrise pe ordinea de zi a adunarii 
precum si formularul de procura speciala pot fi 
obtinute de la sediul societatii incepand cu data 
publicarii convocatorului. Actionarii pot participa 
la adunare personal sau prin reprezentant in baza 
unei procuri speciale conform dispozitiilor legale. 
Procura in original se depune la sediul societatii cu 
48 ore inainte de adunare. Actionarii indreptatiti 
sa exercite orice alte drepturi conform art.123 alin. 
(3) din Legea nr.31/1990, cu modificarile si comple-
tarile ulterioare, sunt cei inscrisi in evidentele 
societatii sau in cele furnizate de registrul indepen-
dent privat al actionarilor corespunzator datei de 
referinta. In cazul in care cvorumul necesar pentru 
tinerea adunarii generale a actionarilor la prima 
convocare nu se va indeplini la data mentionata, 
adunarea generala extraordinara a actionarilor se 
va tine la data de 31.05.2021, in acelasi loc la ora 
13.30, cu aceeasi ordine de zi.

l Convocare: Subsemnatul, Popescu Tudor 
Cosmin, în calitate de Administrator Unic al 
MONDOCONF S.A., persoană juridică română, 
cu sediul în Bucureşti, B-dul Iuliu Maniu nr.7, 
sectorul 6, înregistrată la Registrului Comerţului 
sub nr. J40/444/1991, având C.U.I. RO437510, în 
temeiul art.117 din Legea nr.31/1990 republicată şi 
art.13 din Actul Constitutiv, Convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor MONDO-
CONF S.A. în data de 31.05.2021, ora 09.00, la 
sediul societăţii, cu următoarea Ordine de Zi: 1. 
Aprobarea cumpărării imobilului compus din 
apartamentul nr.2 situat în Municipiul Bucureşti, 
Str. Barbu Delavrancea nr.55, etj.1, sector 1, număr 
cadastral 251856-C1-U3 şi terenul aferent aparta-
mentului cu o suprafaţă indiviză de 123,78mp, la 
preţul maxim de 1.250.000 lei. 2. Împuternicirea 
unei persoane pentru a purta negocieri în privinţa 

preţului de cumpărare şi a condiţiilor contractuale, 
pentru a semna în numele şi pe seama societăţii 
toate şi oricare dintre documentele tranzacţiei, 
precum şi pentru a îndeplini orice altă acţiune/ 
formalitate necesară. În cazul în care la data şi ora 
precizate se constată că nu sunt îndeplinite condi-
ţiile necesare pentru desfăşurarea Adunării Gene-
rale, se convoacă o nouă Adunare Generală 
Extraordinară a Acţionarilor (a doua convocare) 
cu aceeaşi ordine de zi şi în acelaşi loc, în data de 
01.06.2021, ora 09.00. Reprezentarea acţionarilor 
în adunarea generală a acţionarilor se va putea 
face şi prin alte persoane decât acţionari, cu 
excepţia administratorului, pe bază de procură. 
Procurile pot fi depuse în original cu cel puţin o oră 
înainte de deschiderea şedinţei, sub sancţiunea 
pierderii exerciţiului de vot în acea adunare. Admi-
nistrator Unic, Popescu Tudor Cosmin.

l Convocarea Adunării Generale Ordinare A 
Acționarilor REMAT Vâlcea SA (în reorganizare, 
in judicial reorganisation, en redressement): 
Subscrisa, CITR FILIALA Argeş SPRL, (societate 
beneficiară în urma divizării parțiale a patrimo-
niului de afectațiune al CITR Filiala Bucureşti 
SPRL) cu sediul procesual de comunicare a actelor 
ales în Bucureşti, str. Maior Gheorghe Șonțu, nr. 6, 
etaj 3, sector 1, înregistrată în registrul Uniunii 
Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din 
România sub numărul RFO II 0394 din data de 
01.06.2009, având cod de identificare fiscală RO 
26096476, tel. 031/425.05.41, e-mail: prahova@ citr.
ro, în calitate de administrator judiciar al SC 
REMAT Vâlcea SA (în reorganizare judiciară, in 
judicial reorganisation, en redressement) cu sediul 
social în Comuna Bujoreni, sat Bujoreni, nr. 109, 
judeţul Vâlcea, Număr de ordine în registrul 
comerţului J38/122/1991, CUI RO 1473503, 
conform Încheierii de şedință nr. 45/05.05.2016, 
pronunțată în dosarul 331/90/2016 aflat pe rolul 
Tribunalului Vâlcea, Secţia a II- a Civilă, în 
temeiul art. 58 alin.1 lit. g din Legea nr. 85/2014, 
art. 117 din Legea nr. 31/1990 Convoacă Adunarea 
Generală Ordinară A Acționarilor Remat Vâlcea 
Sa Ședința Adunării Generale Ordinare a Acționa-
rilor REMAT Vâlcea SA va avea loc la sediul social 
al societății debitoare, situat în Comuna Bujoreni, 
sat Bujoreni, nr. 109, judeţul Vâlcea, la data de 
28.05.2021, ora 12:00 şi va avea următoarea Ordine 
De Zi: 1.Prezentarea şi aprobarea Raportului 
administratorului special pentru activitatea desfa-
surată în anul 2020; 2.Prezentarea şi aprobarea 
Raportului auditorului financiar privind situaţiile 
financiare anuale aferente exerciţiului financiar 
2020 3.Prezentarea si aprobarea situaţiilor finan-
ciare anuale aferente exerciţiului financiar 2020; 
4.Diverse. Materialele aferente subiectelor supuse 
spre aprobare în AGOA se gasesc la sediul socie-
tăţii debitoare din Comuna Bujoreni, sat Bujoreni, 
nr. 109, judeţul Vâlcea şi pot fi consultate începand 
cu data de 29.04.2021. În cazul neîntrunirii cvoru-
mului necesar AGOA se convoacă în data de 
31.05.2021, ora 12:00, la sediul social al societății 
debitoare, situat în Comuna Bujoreni, sat Bujoreni, 
nr. 109, judeţul Vâlcea. Pentru informații supli-
mentare, vã puteți adresa administratorului special 
pe adresa de e-mail rematvalcea@yahoo.com, tel. 
0250/741.442

l Administratorul unic al Societății MACOMB 
SA, înmatriculată la ORC sub nr.J40/345/1991, 
CUI:1568174, cu sediul în Bucureşti, sector 1, str.
Pictor Stahi, nr.9, parter, corp principal, camera 5, 
în temeiul actului constitutiv al societății şi a 
prevederilor art.117 şi următoarele din Legea 
nr.31/1990 privind societățile, cu modificările şi 
completările ulterioare, în vederea desfăşurării 
reuniunilor organelor statutare, convoacă 
Adunarea generală ordinară a acționarilor pentru 
data de 31 mai 2021, ora: 11.00, la sediul social din 
Bucureşti, sector 1, str.Pictor Stahi, nr.9, parter. 
Ordinea de zi este următoarea: 1.Aprobarea 

Raportului de gestiune al administratorului unic, 
pentru exercițiul financiar 2020. 2.Aprobarea 
Raportului comisiei de cenzori privind Bilanțul 
Contabil, Contul de Profit şi Pierdere, Notele expli-
cative la 31.12.2020. 3. Aprobarea Situațiilor 
Financiare Anuale Simplificate, respectiv Bilanțul 
Contabil, Contul de profit şi pierdere, Notele 
Explicative la 31.12.2020. 4.Aprobarea descărcării 
de gestiune a administratorului unic pentru exerci-
țiul financiar 2020. 5.Aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli pentru anul 2021.  6.Prelun-
girea mandatelor membrilor comisiei de cenzori, 
plini şi supleanți, cu încă 3 ani sau desemnarea 
unor noi cenzori. În cazul de neîntrunire a cvor-
mului, a doua adunare generală va fi ținută pe 
data de  01 iunie 2021, la ora: 11.00, la sediul social 
din Bucureşti, sector 1, str.Pictor Stahi, nr.9, parter. 
După publicarea convocării, acționarii, reprezen-
tând individual sau împreună, cel puțin 5% din 
capitalul social are/au dreptul: a)de a introduce 
puncte pe ordinea de zi a adunării generale, în 
termen de cel mult 15 zile de la publicarea convo-
cării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o 
justificare ca un proiect de hotărâre propus spre 
adoptare adunării generale ordinare a acționarilor; 
b)de a prezenta proiecte de hotărâre, în termen de 
15 zile de la data convocării, pentru punctele 
incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de 
zi a adunării generale a acționarilor. Aceste drep-
turi pot fi exercitate numai în scris, prin scrisoare 
recomandată, servicii de poştă sau curier ori prin 
scrisoare transmisă pe cale electronică, având 
încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura 
electronică extinsă. Actionarii isi pot exercita 
dreptul prevazut la alineatul precedent, lit a)în 
termen de cel mult 15 zile de la publicarea convo-
cării, iar dreptul prevăzut la lit.b)  a aceluiaşi 
alineat, cel târziu cu o zi înainte de data adunării 
generale. Acționarii pot comunica votul prin cores-
pondență la adresa poştală a sediului social, şi 
anume prin scrisoare recomandată, servicii de 
poştă sau curier ori prin scrisoare transmisă pe 
cale electronică, având încorporată, ataşată sau 
logic asociată semnătura electronică extinsă la 
adresa: office@macomb.ro, astfel încât votul să fie 
primit de societate până la data ținerii şedinței. În 
cazul în care acționarii vor participa la adunarea 
generală prin reprezentant, procurile în original 
vor fi transmise sau depuse la sediul social, prin 
scrisoare recomandată sau servicii de poştă ori 
curier, respectiv prin poşta electronică la adresa: 
office@macomb.ro, în situația procurilor semnate 
cu semnătură electronică extinsă, astfel încât să fie 
primite de societate până la data ținerii şedinței.

l Convocare: Consiliul de Administratie al Socie-
tatii ICPE S.A., cu sediul in Mun. Bucuresti, 
Splaiul Unirii nr. 313, sector 4, inregistrata la 
Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribu-
nalul Bucuresti sub nr. J40/21438/1992, avand 
Codul unic de inregistrare 423140 („Societatea”), 
In temeiul art. 117 din Legea societatilor nr. 
31/1990 republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare si al Actului Constitutiv al Societatii, 
CONVOACA Adunarea Generala Ordinara 
(AGOA) a actionarilor Societatii pentru data de 
30.05.2021, incepand cu ora 09:00 la adresa din 
Mun. Bucuresti, Bd. Mircea Eliade nr. 113A, Sala 
de conferinte mezanin Hotel Diesel, sector 1. La 
Adunarea Generala au dreptul sa participe si sa 
voteze, potrivit legii, toti actionarii Societatii inre-
gistrati in Registrul actionarilor Societatii la data 
de 07.05.2021, care este stabilita ca Data de Refe-
rinta. In situatia in care nu se intruneste cvorumul 
legal si statutar pentru validitatea deliberarilor, 
AGOA se va intruni, in a doua convocare, la data 
de 31.05.2021, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu 
aceeasi ordine de zi si Data de Referinta. Ordinea 
de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor 
Societatii este urmatoarea: Aprobarea revocarii din 
functie a administratorului Dan-Vergil RACICO-
VSCHI pentru neexecutarea grava a obligatiilor 

legale, statutare si contractuale de administrator al 
Societatii, precum si neindeplinirea Hotararilor 
Adunarii Generale Ordinare ale actionarilor din 
data de 17.09.2020. Alegerea Domnului Constan-
tin-Marian MIHAI ca membru al Consiliului de 
Administratie, cu un mandat egal cu perioada 
ramasa pana la expirarea mandatului predeceso-
rului sau, respectiv pana la data de 24.02.2024, pe 
locul ramas vacant ca urmare a revocarii domnului 
Dan-Vergil RACICOVSCHI. Prezentarea, discu-
tarea si aprobarea situatiilor financiare ale Socie-
tatii aferente exercitiului financiar incheiat la data 
de 31 decembrie 2020, pe baza Raportului Consi-
liului de Administratie si a Raportului auditorului 
financiar al Societatii. Aprobarea repartizarii 
profitului net al Societatii la data de 31 decembrie 
2020 si fixarea dividendului. Prezentarea, discu-
tarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltu-
ieli al Societatii aferent anului 2021. Aprobarea 
Programului de activitate si de investitii al Socie-
tatii pentru anul 2021. Aprobarea remuneratiei si a 
limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare 
ale membrilor Consiliului de Administratie pentru 
exercitiul financiar 2021. Aprobarea imputernicirii 
dlui Nicusor-Marian BUICA, identificat cu CI 
seria DP nr. 180820, avand CNP 1750216441532, 
cu drept de substituire, pentru a semna hotararile 
Adunarii Generale a actionarilor Societatii ICPE 
S.A. si orice alte documente conexe, pentru a 
depune si ridica documente, pentru a efectua toate 
actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare 
si de implementare a hotararilor adoptate de 
Adunarea Generala a actionarilor Societatii ICPE 
S.A., si pentru a reprezenta Societatea ICPE S.A. 
in fata tertilor in legatura cu toate acestea, inclusiv, 
dar fara a se limita la Oficiul registrului comer-
tului, instantele judecatoresti, organele fiscale si 
orice alte autoritati sau persoane. La sedinta 
adunarii generale sunt indreptatiti sa participe 
actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la 
Data de Referinta. Unul sau mai multi actionari ai 
Societatii reprezentand, individual sau impreuna, 
cel putin 5% din capitalul social al acesteia, poate/
pot cere introducerea unor noi puncte pe ordinea 
de zi a AGOA. Cererile se inainteaza la adresa din 
Mun. Bucuresti, Str. Serghei Vasilievici Rahma-
ninov nr. 46-48, etajul 2, sector 2, cod 020199, in cel 
mult 15 zile de la publicarea convocarii in Moni-
torul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in vederea 
publicarii si a aducerii acestora la cunostinta 
celorlalti actionari. Actionarii care doresc sa 
formuleze propuneri de candidaturi pentru locul 
de administrator pot transmite o  cerere la adresa 
anterior mentionata, in vor fi incluse informatii cu 
privire la numele, localitatea de domiciliu si califi-
carea profesionala a persoanelor propuse pentru 
functiile respective. Informatiile vor fi disponibile 
la adresa Mun. Bucuresti, Str. Serghei Vasilievici 
Rahmaninov nr. 46-48, etajul 2, sector 2, cod 
020199. Directorii ICPE si auditorul financiar al 
Societatii vor disponibiliza actionarilor ICPE, 
incepand cu data de 29.04.2021, situatiile finan-
ciare individuale ale Societatii aferente exercitiului 
financiar incheiat la data de 31 decembrie 2020, 
Raportul anual al Consiliului de Administratie 
pentru anul 2020, Raportul auditorului financiar 
pentru anul 2020 si Bugetul de venituri si cheltuieli 
al Societatii pentru anul 2021. Actionarii pot parti-
cipa si vota in AGOA prin reprezentare, in baza 
unei imputerniciri acordate pentru respectiva 
adunare generala. Actionarii care nu au capacitate 
de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi 
reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor 
legali care, la randul lor, pot da imputernicire altor 
persoane pentru respectiva adunare generala. 
Procurile de reprezentare vor fi depuse in original 
la adresa Mun. Bucuresti, Str. Serghei Vasilievici 
Rahmaninov nr. 46-48, etajul 2, sector 2, cod 
020199, cu cel mult 48 de ore inainte de data 
AGOA, sub sanctiunea pierderii exercitiului drep-
tului de vot in respectiva adunare generala. Repre-
zentantii actionarilor persoane juridice vor 

prezenta actul de identitate si dovada calitatii de 
reprezentant legal.

l CONVOCARE. Domnul Mărculescu Gheorghe 
în calitate de administrator unic al AUTO 
MARCU’S GRUP S.A., persoană juridică înregis-
trată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/ 6666/1992, având 
CUI 86, capital social subscris şi vărsat în valoare 
de 1.502.634 lei, cu sediul social în Bucureşti, Șos. 
Pantelimon nr. 450, sector 2, în temeiul dispoziți-
ilor art. 110 şi următoarele din Legea nr. 31/1990 
privind societățile, modificată şi republicată, 
(inclusiv modificările aduse prin Legea nr. 
441/27.11.2006) Convoacă Adunarea   Gene-
rală  Ordinară Și Extraordinară A Acționarilor la 
sediul societății în data de 31.05.2021, în sala de 
şedințe,  cu următoarea ordine de zi: I)Adunarea 
Generală Ordinară, va avea loc la ora 14:00, cu 
următoarea ordine de zi: a)Discutarea, aprobarea 
sau modificarea situațiilor financiare anuale, pe 
baza rapoartelor administratorului şi ale audito-
rului financiar şi să fixeze dividendul pentru anul 
2020; b)Stabilirea valoarii contractului de manage-
ment încheiat cu administratorul societății; c)
Fixarea valoarii contractului de audit financiar; d)
Descărcarea, ori pronunțarea asupra gestiunii 
administratorului pentru anul 2020; e)Stabilirea 
bugetului de venituri şi cheltuieli şi, după caz, a 
programul de activitate pentru exercițiul financiar 
al anului 2021; f)Diverse. În cazul în care la prima 
convocare, condițiile de qvorum şi de capital nu 
vor fi întrunite, astfel incât lucrările să se poată 
desfăşura în condițiile legii, Adunarea Generală 
Ordinară, ramâne valabilă în acelaşi loc şi cu 
aceeaşi ordine de zi în data de 01.06.2021, de la ora 
14.00. II) Adunarea Generală EXTRAORDI-
NARĂ, va avea loc la ora 15:00, cu următoarea 
ordine de zi: a)Aprobarea organigramei societății; 
b)Aprobarea consolidării valorii nominale a acțiu-
nilor societății, prin utilizarea unui raport de 
schimb al acțiunilor de 400:1.  Drept urmare a 
aplicării acestui raport de schimb, un număr de 
400 de acțiuni curente ale societății, având fiecare 
o valoare nominală de 2,91 lei, vor fi înlocuite cu 1 
acțiune nouă având o valoare nominală de 1164 
lei. Ca urmare a implementării consolidării valorii 
nominale a acțiunilor societății, toate acțiunile 
curente ale societății vor fi anulate şi înlocuite cu 
acțiuni noi ale societății, cu o valoare nominală de 
1164 lei. c)Aprobarea majorării capitalului social 
de către actionarii care în urma consolidării valorii 
nominale a acțiunilor prin utilizarea unui raport de 
schimb al acțiunilor de 400:1, constată că valoarea 
acțiunilor deținute în prezent nu ajung la valoarea 
de întreg a unei noi acțiuni, respectiv 1164 lei /1 
acțiune, acordându-se acestora posibilitatea de a 
opta şi proceda la vărsarea în numerar a sumelor 
ce reprezintă diferența dintre aportul actual la 
capitalul social şi valoarea de întreg a unei noi 
acțiuni. d)Aprobarea răscumpărării de către socie-
tate a acțiunilor care nu se califică pentru consoli-
darea în minimum o unitate de acțiune nouă a 
societății, precum şi condițiile acestei răscumpă-
rări. Răscumpărarea va viza un număr maxim de 
40.888 acțiuni curente ale societății, reprezentând 
maxim 8% din acțiunile curente ale societății, şi se 
va desfăşura la un preț mediu rezultat din raportul 
de evaluare întocmit de către un expert evaluator 
independent numit în conformitate cu prevederile 
Legii 31/1990 privind societățile comerciale, preț ce 
va fi de minimum 2,91 lei şi maximum 30 lei per 
acțiune. Această măsură va fi aplicată de adminis-
tratorul societății în termen de maxim 6 luni de la 
data publicării Hotărârii adunării generale extra-
ordinare a acționarilor prin care se aprobă această 
răscumpărare. Administratorul societății va avea 
competența de a calcula numărul de acțiuni noi ce 
urmează a fi emise de către societate în conformi-
tate cu principiul de consolidare aprobat în 
prezenta adunarea generală a acționarilor. Plata 
acțiunilor astfel dobândite se va face numai din 
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profitul distribuibil sau din rezervele disponibile 
ale societății, înscrise în ultima situație financiară 
anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale. e)
Aprobarea adresării către Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul București a 
unei solicitări privind numirea unui expert evalu-
ator independent în conformitate cu prevederile 
Legii 31/1990 privind societățile comerciale, în 
vederea întocmirii unui raport de evaluare a socie-
tății prin care să se stabilească prețul pe acțiune 
care urmează a fi achitat acționarilor care se retrag 
din societate în conformitate cu prevederile art. 
134 din Legea 31/1990 precum și acționarilor ale 
care acțiuni vor fi răscumpărate de către societate. 
f)Mandatarea Administratorului societății în 
vederea adoptării prețului pe acțiune care se va 
achita acționarilor care se retrag din societate în 
conformitate cu prevederile art. 134 din Legea 
31/1990 precum și acționarilor care vor fi despăgu-
biți de societate în cazul acțiunilor care nu se cali-
fică pentru consolidarea în minimum o unitate de 
acțiune nouă a societății astfel cum este prevăzut 
la punctul 1 de mai sus și nu înțeleg să procedeze 
la majorarea capitalului social cu sumele necesare 
pentru rotunjirea valorii de întreg unei noi părți 
sociale (1164 lei) precum și adoptarea termenului 
în care se va face plata despăgubirilor și /sau până 
la care se poate face vărsarea sumelor necesare 
pentru rotunjirea valorii de întreg unei noi părți 
sociale (1164 lei). g)Aprobarea propunerii privind 
termenul de restituire a contravalorii acțiunilor 
răscumpărate. Se propune ca restituirea contrava-
lorii acțiunilor răscumpărate de către societate să 
se facă în termen de 3 ani de la data publicării în 
Monitorul Oficial a hotărârii privind răscumpă-
rarea dar nu mai târziu de 90 de zile de la data 
depunerii cererii de restituire sau de retragere din 
societate. h)diverse alte probleme propuse spre 
discutatie de către acționari. În cazul în care la 
prima convocare, condițiile de qvorum și de capital 
nu vor fi întrunite, astfel incât lucrările să se poată 
desfășura în condițiile legii, Adunarea Generală 
Extraordinară, rămâne valabilă în același loc și cu 
aceeași ordine de zi în data de 01.06.2021, de la ora 
15.00. ADMINISTRATOR Ing. Mărculescu 
Gheorghe

LICITATII
l Hidroconstructia UCM Argeș organizeaza lici-
tatie vanzare mijloace fixe 07.05.2021, ora-11.00.  
Informatii: 0248635500, cosmin.chitu@hidrocon-
structia.com

l Inspectoratul de Poliție Dolj vinde prin licitaţie 
publică un câine. Licitaţia va avea loc la sediul 
IPJ Dolj din Craiova, str.Vulturi, nr.19, la data de 
20.05.2021, ora 09.30. În caz de neadjudecare, 
licitaţia se va repeta în datele de 07.06.2021, ora 
09.30, respectiv 14.06.2021, ora 09.30. Caietul de 
sarcini se poate obţine de la sediul IPJ Dolj, înce-
pând cu data de 10.05.2021. Informaţii suplimen-
tare pot fi solicitate la telefon 0251.407.500, 
interior 20.236.

l Primăria Comunei Todirești, judeţul Suceava, 
scoate la licitaţie publică în vederea închirierii a 
două parcele de pajiștii permanente, proprietate 
privată a comunei Todirești, judeţul Suceava. Lici-
taţia va avea loc la data de 13 mai 2021, orele 
16.00. În caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta 
la fiecare 7 zile până la epuizare. Solicitările de 
participare la licitaţie se vor depune la Primăria 
Comunei Todirești, judeţul Suceava, până pe data 
de 12 mai 2021, ora 12.00, care vor cuprinde: 
Cerere, copie act de identitate, adeverinţă Regis-
trul Naţional al Exploataţiilor, dovada că nu are 
datorii faţă de bugetul local și bugetul de stat, 
dovada achitării taxei de participare în sumă de 
100Lei și caietului de sarcini în sumă de 50Lei. 
Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic la 

Primăria Comunei Todirești, judeţul Suceava, 
telefon 0230/538.535.

l Subscrisul C.I.I. Ciulianu Elena-Cozmina, 
reprezentata prin practician in insolventa Ciulianu 
Elena Cozmina, in calitate de  lichidator  judiciar  
al debitoarei M.F.M. Proinvest Grup SA cu sediul 
in București, Sector 1, București, Sector 1, Bdul. 
Ion Mihalache, Nr. 160B, Et.P, Ap.1, CUI 
15840944, J40/14221/2003, cu indeplinirea atributi-
ilor prevazute de legea 85/2006, conform  incheierii 
de sedinta  din data de 08.09.2020 pronuntata de 
Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII a Civila in dosar 
nr. 27578/3/2013, anunta scoaterea la vanzare a 
bunului imobil aflat in proprietatea M.F.M. Proin-
vest Grup SA constand in: in teren in suprafata de 
386.50 mp  si constructie  edificata pe acesta in 
regim  P+1 in  suprafata de 158 mp situat in  Oras 
Voluntari, Str. Vasile Alecsandri, Nr.1A, Cartier/
Complex Madrid, Jud. Ilfov inscris in CF  113555  
(CF vechi 9442), tarla 24, parcela 445/6/4, lot 31 si 
drumul de access in cota indiviza de 139.75 mp  la 
suma de 170.200 euro exclusiv TVA. Prima 
vanzare a bunului imobil apartinand societatii 
debitoare se va organiza in data de 18.05.2021, ora 
13.00 prin licitatie publica cu strigare. In cazul in 
care bunul imobil nu se va vinde la primul termen 
de licitatie, incepand cu  18.05.2021, se vor orga-
niza alte 4 licitatii saptamanal, in fiecare zi de 
marti, la aceeasi ora si in aceleasi conditii. Locul de 
desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichi-
datorului judiciar din București, Blvd. Mircea 
Voda nr. 35, Bl. M27 Et. 4, ap. 10, sector 3, unde se 
vor depune documentele de inscriere la licitatie 
mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in 
preziua licitatiei, ora 12.00. Date despre starea 
bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la 
licitatie precum si modul de organizare a acestora 
se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de 
lichidatorul judiciar. Caietele de sarcini se pot 
achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din 
București, Blvd. Mircea Voda nr. 35, Bl. M27 Et. 4, 
ap. 10, sector 3. Costul unui caiet de sarcini este de 
500 lei pentru fiecare bun imobil. Achizitionarea 
caietului de sarcini este obligatorie pentru toti 
participantii la licitatie. Relatii suplimentare se pot 
obtine la tel. 0726.014.837.

l 1.Informaţii generale privind concedentul, 
precum: denumirea, codul fiscal, adresa, datele de 
contact, persoană de contact: Orașul Horezu; CIF: 
2541479; Strada 1 Decembrie, nr.7, Horezu, judeţul 
Vâlcea; telefon: 0250/860.190, fax: 0250/860.481, 
email: primaria@orasul-horezu.ro. 2.Informaţii 
generale privind obiectul concesiunii, în special 
descrierea și identificarea bunului care urmează să 
fie concesionat: Teren intravilan în suprafață de 
150mp, proprietatea publică a U.A.T.Orașul 
Horezu, situat în Orașul Horezu, Tudor Vladimi-
rescu, nr.128A, județul Vâlcea, identificat cu Cartea 
Funciară și număr cadastral nr.38306, în vederea 
construirii unui restaurant de tip drive-through 
(comandă din mașină) și amenajarea și înfrumuse-
țarea zonei conform caietului de sarcini. Concesio-
narea se face conform OUG nr.57/2019, cu 
modificările și completările ulterioare și conform 
HCL nr.43/21.04.2021. 3.Informaţii privind docu-
mentaţia de atribuire: Se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire: Documen-
tația de atribuire se poate ridica, pe bază de solici-
tare, de la sediul Primăriei Orașului Horezu. 
3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la 
care se poate obţine un exemplar din documentaţia 
de atribuire: Compartimentul juridic, adminis-
trație publică locală din cadrul Primăriei Orașului 
Horezu, Strada 1 Decembrie, numărul 7, camera 6. 
3.3.Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul: 31Lei și se achită 

la casieria Primăriei Orașului Horezu. 3.4.Data 
limită pentru solicitarea clarificărilor: 14.05.2021, 
ora 12.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data 
limită de depunere a ofertelor: 21.05.2021, ora 
12.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Orașului Horezu, strada 1 Decembrie, 
nr.7, județul Vâlcea, secretariat. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Un 
exemplar original în plic sigilat. 5.Data și locul la 
care se va desfășura ședința publică de deschidere 
a ofertelor: 24.05.2021, ora 10.00, în Sala de Confe-
rinţe a Casei de Cultură „Constantin Brânco-
veanu” Horezu, str.1 Decembrie, nr.11, județul 
Vâlcea. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail ale instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Vâlcea, str.
Scuarul Revoluției, nr.1, Râmnicu Vâlcea, județul 
Vâlcea, Telefon 0250/739.120, Fax 0250/732.207, 
adresă email: tr-valcea@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunţului licitației către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 28.04.2021.

l Consiliul Local al comunei Murighiol, CIF 
4793979, cu sediul în localitatea Murighiol, str.
Lacului, nr.8, comuna Murighiol, judeţul Tulcea, 
telefon 0240/545.969, e.mail: contact@primaria-mu-
righiol.ro, anunţă scoaterea la închiriere prin atri-
buire directă a unor trupuri de pășune (pajiști 
permanente) proprietate privată a comunei Muri-
ghiol, judeţul Tulcea, în suprafață totală de 
822,8674Ha, conform documetației aprobate prin 
Hotărârea  Cons i l iu lu i  Loca l  Mur ighio l 
nr.43/30.03.2021 și a nr.56/29.04.2021. Durata închi-
rierii este de 10 ani. Crescătorii de animale, 
persoane fizice sau juridice, pot depune o sigură 
cerere pentru suprafața de maxim 40 de ha. Persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de închiriere prin atribuire directă pe 
suport de hârtie începând cu data de 30.04.2021. 
Documentaţia de închiriere prin atribuire directă se 

poate obţine de la casieria Primăriei Comunei Muri-
ghiol din localitatea Murighiol, str.Lacului, nr.8, 
comuna Murighiol, jud.Tulcea. Costul documenta-
ţiei este de 10Lei, 300Lei taxă de participare la lici-
taţie, iar garanţia de participare este de 50Lei. Plata 
se va face în numerar la casieria Primăriei Comunei 
Murighiol. Prețul chiriei este de 260 lei/ha/an 
conform HCL nr.43/30.03.2021. Cererile privind 
închirierea prin atribuire directă se pot depune pană 
la data de 07.05.2021, ora 11.00, însoţite de urmă-
toarele documente: -actele de identitate pentru 
persoanele fizice; -certificat de înregistrare fiscală de 
la Biroul de taxe și impozite locale; -certificat de 
înregistrare fiscală la ANAF; -actele de constituire a 
societății (în original și copie), hotărâre judecăto-
rească, act constitutiv, contract de asociere, statut-
pentru persoanele juridice; -certificat de înregistrare 
în Registrul comerțului; -dovada achitării taxei de 
înscriere și a garanției de participare; -dovada achi-
tării taxa de participare la licitație; -dovada achi-
tării taxa pentru documentație; -angajament de 
participare; -dovada achitării tuturor taxelor și 
impozitelor către bugetul local de către persoanele 
fizice sau la bugetul de stat de către persoanele 
juridice; -dovada înregistrării în Registrul Național 
al Exploatațiilor și deținerii exploatației pe raza 
comunei Murighiol; -adeverință de la medicul vete-
rinar de circumscripție privind: codul de exploa-
tație, locul exploatației și numărul de animale 
deținut la data depunerii ofertei; -dovada înregis-
trării animalelor în evidențele registrelor agricole, a 
unei încărcături minime de 0,3 U.V.M/ha pentru 
suprafața solicitată; -tabel cu membrii asociaţiilor, 
crescătorilor locali de animale având un nr.de 
animale înscrise în RNE, care asigură încărcătura 
minimă de 03 UVM/ha. Asociaţiile crescătorilor de 
animale, persoane juridice trebuie să aibe sediul 
social pe teritoriul comunei Murighiol și să fie 
constituite legal cu cel puțin 1 an înainte de data 
depunerii cererii de închiriere. Cererile vor fi depuse 
de solicitanţi personal sau prin împuterniciţii lor, 

situaţie în care aceștia din urmă vor depune și dele-
gaţia de reprezentare sau procură notarială. Cererea 
reprezintă manifestarea de voinţă fermă și irevoca-
bilă a potenţialilor locatari de a încheia contractul 
de închiriere în conformitate cu condiţiile prevăzute 
în documentaţie. În cazul în care pentru un trup de 
pășune (pajiști permanente) vor fi două sau mai 
multe cereri pentru închiriere prin încredinţare 
directă, declarate eligibile în urma analizei comi-
siei, și solicitanţii nu ajung la un consens în ceea 
ce privește atribuirea directă, Comisia de atribuire 
va proceda la atribuirea terenului în cauză în 
favoarea solicitantului ce oferă preţul cel mai 
mare (pasul de ofertare peste preţul stabilit este 
de 10 lei/ha/an). Trupurile de pășune vor fi închi-
riate conform documentaţiei aprobate prin HCL 
nr.43/31.03.2021 și a H.C.L. nr.56/29.04.2021. 
Data limită pentru solicitarea clarificărilor este de 
06.05.2021, orele 12.00. Adresa de depunere a 
cerilor este secretariatul Primăriei Comunei Muri-
ghiol din localitatea Murighiol, str.Lacului, nr.8, 
comuna Murighiol, jud.Tulcea, cod poștal 827150. 
Ofertele se depun într-un singur exemplar. 
Şedinţa publică de deschidere a ofertelor va avea 
loc la data de 07.05.2021, ora 13.00, la sediul Primă-
riei Comunei Murighiol din localitatea Murighiol, 
str.Lacului, nr.8, comuna Murighiol, jud.Tulcea, e.
mail:  contact@primaria-murighiol.ro, tel: 
0240/545.969, pentru respectarea termenelor prevă-
zute in OUG nr.34/ 2013, cu modificările ulterioare. 
Data transmiterii anunţului în vederea publicării: 
29.04.2021.

PIERDERI
l  Eximo Consult SRL, J40/13304/2003, 
CUI:15790552, cu sediul în Mun.București, Sectorul 
1, Str.Occidentului, Nr.23, Bloc corp A, declară 
pierdut Certificatul constatator de autorizare emis 
la 07.10.2003 de ORCB. Se declară nul.
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România, jocuri 
de interese

Cumplitele profeții împlinite 
ale lui Nicolae Văcăroiu

de Gheorghe Smeoreanu
Preț: 

25 de lei 
ziarul +  
cartea- Cine urmărea decapitarea economiei româneşti?

exact în anul în care s-a realizat o producţie-record?
Găsiți răspunsurile la aceste întrebări și la multe altele în 
singurele dezvăluiri făcute vreodată de Nicolae Văcăroiu  

Caută la chioșcuri o carte cu dezvăluiri-bombă oferită de Jurnalul! Nu rata 
memoriile celui mai cunoscut prim-ministru post-decembrist
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