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OFERTE SERVICIU
l Angajam manipulant marfa *COR
933303*,S.C. Kayang S.R.L., Dej, str.
Marasesti 1-3, tel. 0743.056.666.
l Tunari Salubrizare cu sediul în str.
Mihai Eminescu nr.16 bis, comuna
Tunari, judeţ Ilfov organizează în data
de 05.07.2021 concurs recrutare pentru
Şofer. Condiţii de participare: studii
medii/ generale, fără vechime în
muncă, permis categoria B şi C. Detalii
suplimentare la 021.424.43.62.
l S C Vi t a l l S R L , a v â n d C U I :
21412934, cu sediul în Comuna Coșoveni, Tarlaua 65, Parcela 650, ((fosta
fermă nr. 15 Avicola), Judeţul Dolj,
angajează: Operator abatorizare
păsări, cod COR 751105- 15 posturi.
Cerințe: studii medii, cunoștințe de
limba engleză, cunoștințe în domeniul
aviculturii. Selecția are loc în data de
01.07.2021, ora 09.00, la sediul societății.
l SC New Silkiss SPA SRL, având
CUI: 33768871, cu sediul în Oraș
Buftea, Strada Mihai Eminescu, Nr.11,
Complex Central, etaj 1, camera 5,
Județ Ilfov, angajează: maseur de
întreținere și relaxare, cod COR
514204- 1 post. Cerințe: studii medii,
cunoștințe de limba engleză, cunoștințe
în domeniul prestării serviciilor, experiență 6 luni. Selecția are loc în data de
01.07.2021, ora 10.00, la sediul societății.
l Primăria Bălășești, cu sediul în
comuna Bălășești, Str.Principală,
judeţul Galați, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale
temporar vacante, de: Referent II
-Compartiment Asistență Socială și
Stare Civilă, conform H.G. nr.
286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
15.07.2021, ora 10.00; -Proba interviu
în data de 19.07.2021, ora 14.00.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -Studii medii; -Vechime în
câmpul muncii minim 2 ani. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în perioada:
30.06.2021-06.07.2021, între orele 8.3016.00. Relaţii suplimentare la sediul

Primăriei Comunei Bălășești, persoană
de contact: Tonita Ana-Maria -Consilier al Primăriei Bălșești, telefon
0765.786.313/0236/334.709, E-mail:
primariabalasesti@yahoo.com.
l Primăria Comunei Secusigiu, cu
sediul în comuna Secusigiu, sat Secusigiu, nr.275, județul Arad, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de: muncitor
n e c a l i f i c a t , c o n f o r m H . G . n r.
286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
27.07.2021, ora 10.00; -Proba interviu
în data de 30.07.2021, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii -medii sau
profesionale; -vechime -minim 7 ani.
Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul Primăriei Secusigiu. Relaţii suplimentare la sediul:
Primăriei Secusigiu, persoană de
contact: Dan Danina, telefon
0760.241.219.

ÎNCHIRIERI OFERTE
l Victoriei/Iorga, particular, 2 camere
decomandate, 50mp, parc, liniște,
imobil 16 apt, confort sporit, reabilitat
2020, 3/4, lift, interfon, logie, GFPT,
rulouri mozaic, marmură, internet,
AC, toate electrocasnicele, complet
recent amenajat, mobilat, dotat,
decorat aparte, ANAF, 031.108.17.76,
i.brandusa@yahoo.com, 400Euro,
garanție 2 chirii.

CITAȚII
l Prin prezenta am procedat la
afisarea citatiei de la Judecatoria
Ploiesti, la ora 10:00, in data de
29.06.2021, privind dosarul nr.
2692/281/2021, prin care este chemat in
Instanta domnul Raicu Viorel, Camera
Sala 1, in data de 22 Septembrie 2021,
ora 09.00, Judecatoria Ploiesti, Jud.
Prahova.
l Se citează pentru data de 04.08.2021,
ora 11:30 la sediul Societăţii Profesionale
Notariale ,,Notariatul Public Olteniţa,,
din municipiul Olteniţa, Aleea Flacăra,

nr.2, judeţul Călăraşi, toți succesibilii
d e f u n c t e i M i l a n Ve r o n i c a , C N P
2670527511675, decedată la data de
02.08.2020, cu ultimul domiciliu în municipiul Oltenița, str.23 Aprilie, nr.141A,
judeţul Călăraşi (Dosar nr.759/2020).”
l Anunț. Dosar Civil Nr.17773/2021.
Tribunalul București. Subsemnații,
Corches Dorel Valer, născut la data de
18.01.1971, în orașul Cîmpeni, jud.Alba,
domiciliat în orașul Câmpeni, str. Valea
Bistrii, nr. 50A, Mucea Traian Mihai,
născut la data de 07.10.1954, în orașul
Cîmpeni, jud. Alba, domiciliat în orașul
Câmpeni, str. Mesteacănului, nr. 14,
Boncuț Radu Ioan, născut la data de
17.02.1992, în orașul Cîmpeni, jud.
Alba, domiciliat în orașul Câmpeni, str.
Boncești, nr.9, în conformitate cu dispozițiile Constituției României, cu dispozițiile Legii Partidelor Politice
nr.14/2003 republicată în iunie 2015
(„Legea nr. 14/2003”) și ale tuturor
prevederilor legale în vigoare aplicabile
partidelor politice, prin prezenta solicităm instanței să admiteți cererea de
înființare a Partidului „Alianța Moților
Uniți”, cu sediul în orașul Cîmpeni, str.
Avram Iancu, nr.6. Prin hotărârea ce o
veți pronunța să dispuneți înființarea
partidului Alianța Moților Uniți și
înscrierea în Registrul partidelor politice. În fapt, arătăm că Subscrisa îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege
pentru înființare a Partidului, şi anume,
condiţia numărului de minim 3 membri
fondatori, care şi-au exprimat dorinţa
de constituire a Partidului, au adoptat
statutul de organizare şi funcţionare a
acestuia şi şi-au ales membrii în organele de conducere interimare. Componența nominală a conduceri interimară
a Alianței Moților Uniți este: 1.Corcheș
Dorel Valer- Președinte Interimar, 2.
Mucea Traian Mihai- Membru, 3.
Boncuț Radu Ioan- Membru.
l 05.05.2021. Ora estimată: 11:30.
Complet: C1. Tip soluție: Admite
cererea. Soluția pe scurt: Admite acţiunea formulată de reclamanta
Alexandru Tatiana, CNP ...., cu domiciliul procesual ales la cabine de avocat
Mareş Medar Claudia, cu sediul în
mun.Tg.Jiu, strada Geneva, nr.9, jud.
Gorj, în contradictoriu cu pârâtul
Ciobotaru Mirică, domiciliat în oraş
Rovinari, strada Termocentralei nr.3,
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ANAF - DGRFP Braºov. Administraþia
Judeþeanã a Finanþelor Publice
Braºov, în calitate de reclamant,
citeazã pentru data de 15 septembrie
2021, ora 11:45, sala T5, la Tribunalul
Braºov, pe pârâtul BAYRAKTAR
ALAATTIN RIZA cu domiciliul în Turcia,
Afyonkaraisar, Dinar, Panca Man. 2 str.
Maera sok nr. 6, prin curator special
Balint Tunde, cu sediul în Braºov, Bd.
Iuliu Maniu nr. 68, bl. 3, sc. D, ap. 11,
jud. Braºov, în dosarul nr. 3333/62/
2018/a2, având ca obiect atragerea
rãspunderii pentru intrarea în insolvenþã conf. art. 169 Legea 85/2014.

bloc T3, scara 1, etaj 3, ap 12, jud.Gorj.
Constată că reclamanta şi pârâtul au
dobândit în timpul căsătoriei, cu cote
egale de contribuţie, de 50% fiecare,
bunul imobil apartament nr.12 situat în
oraş Rovinari, în valoare de
108.356Lei. Dispune lichidarea regimului comunităţii bunurilor comune
dobândite de părţi în timpul căsătoriei.
Atribuie în deplină proprietate şi
exclusivă posesie reclamantei bunul
imobil apartament nr.12 situat în oraş
Rovinari, în valoare de 108.356Lei.
Omologhează raportul de expertiză
tehnică judiciară efectuat de expert
tehnic judiciar, specialitatea construcţii
civile, industriale şi agricole, evaluarea
proprietăţii imobiliare, Ivașcu Ion.
Obligă reclamanta la plata către pârât
a unei sulte în sumă de 49.621,09Lei,
corespunzătoare cotei părţi deţinută de
pârât din dreptul de proprietate asupra
imobilului, în termen de 6 luni de la
rămânerea definitivă a hotărârii.
Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 2.950Lei cu titlu de
cheltuieli de judecată, proporţional cu
cota-parte deţinută din dreptul de
proprietate asupra imobilului în cauză,
în raport de cheltuielile efectuate de
reclamantă. Compensează creanţele
reciproce mai sus menţionate până la
concurenţa celei mai mici sume şi
astfel: Obligă reclamanta la plata
sumei de 46.671,09Lei, în favoarea
pârâtului, cu titlu de sultă, în termenul
mai sus arătat. Cu apel în 30 de zile de
la comunicare. Calea de atac se va
depune la Judecătoria Târgu Jiu.
Pronunţată prin punerea soluţiei la
dispoziţia părţilor prin mijlocirea
grefei instanţei azi, 05.05.2021. Document: Hotarâre 2943/2021, 05.05.2021.

DIVERSE
l Agenția pentru Protecția Mediului
Cluj anunță publicul interesat asupra
necesității efectuării evaluării de
mediu în vederea obținerii avizului de
mediu pentru “Amenajament silvic
U.P. I Poieni”, desfășurat pe teritoriul
administrativ al județelor Cluj și Bihor,
titular: Primăria Comunei Poieni.
Observațiile și comentariile publicului
interesat privind decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenția
pentru Protecția Mediului Cluj, Calea
Dorobanților nr. 99, bl. 9B, cod 400609,
fax: 0264 412 914, e-mail: office@
apmcj.anpm.ro în zilele de luni - vineri,
între orele 9.00 – 14.00, în termen de 10
zile calendaristice de la data apariției
anunțului.
l S.C. Lidl Discount S.R.L. cu sediul
social în comuna Ariceștii Rahtivani,
DN 72, Crângul lui Bot, KM 73+810,
sat Nedelea, județul Prahova, anunţă
public solicitarea de obținere a autorizaţiei de mediu pentru obiectivul
„Supermarket Lidl” amplasat în Iași,
str. Pantelimon Halipa, nr.3C, județul
Iași. Eventualele propuneri şi sugestii
din partea publicului privind activitatea menţionată vor fi transmise în
scris şi sub semnătură la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iași,
municipiul Iași, Calea Chișinăului, nr.
43, tel: 0232.215.497, E-mail: office@
apmis.anpm.ro în zilele de luni joi,
între orele 8.00–16.30, vineri 8.00–
14.00.

l SC Sinatex SA, titular al proiectului
Alipire terenuri și construire ansamblu
comercial hypermarket, amenajare
exterioară, împrejmuire, semnalistică,
semnalistică, organizare de șantier,
anunță publicul interesat asupra luării
deciziei etapei de încadrare de către
A.P.M.București, în cadrul procedurii
de evaluare a impactului asupra
mediului*), pentru proiectul Alipire
terenuri și construire ansamblu comercial hypermarket, amenajare exterioară, împrejmuire, semnalistică,
semnalistică, organizare de șantier,
propus a fi amplasat în strada Popa
Nan, nr.82, sector 2, București. 1.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi
consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M.
București din aleea Lacul Morii, nr.1,
în zilele de L-V, între orele 08.00-12.00,
precum și la următoarea adresă de
internet https://apmbuc.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii /observații la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 10 zile de la
data publicării anunțului pe pagina de
internet a autorității competente
pentru protecția mediului.
l Oficiul Naţional pentru Cultul
Eroilor -cu sediul în Bucureşti, str.
Gl.Candiano Popescu, nr.6, sector 4,
telefon: 021.335.11.76, fax:
021.335.11.85, site: https://once.mapn.
ro, e-mail: once@mapn.ro -anunţă
organizarea unei sesiuni de selecţie
publică de proiecte, pentru atribuirea
unor contracte de finanţare nerambur-
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sabilă din fonduri publice, pentru
proiecte de restaurare în domeniul
mormintelor şi operelor comemorative
româneşti sau străine, amplasate pe
teritoriul naţional. Bază legală: Legea
nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi
nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, Legea
nr.379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de
război, cu modificările şi completările
ulterioare şi Hotărârea Guvernului
nr.635/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Oficiului Naţional pentru Cultul
Eroilor, cu modificările şi completările
ulterioare. Programul Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor pentru
acordarea de finanţări nerambursabile
pe anul 2021 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 71, din 13.04.2021,
partea a Vl-a. Documentaţia cuprinzând condiţiile de participare, elementele privind elaborarea, prezentarea și
selecţia propunerilor de proiect poate fi
accesată la: https://once.mapn.ro, secţiunea: informaţii de interes public,
pagina: utilitate publică. Relaţii suplimentare pot fi obţinute folosind datele
de contact de mai sus. Proiectele pot fi
trimise prin poştă la adresa: Str. Gl.
Candiano Popescu, nr.6, sector 4,
Bucureşti. Termen de depunere:
16.07.2021, ora 16.00. Conform prevederilor art.20 alin.(2) din Legea
nr.350/2005, accelerarea procedurii de
selecţie se datorează necesităţii finalizării lucrărilor propuse şi a efectuării
plăţilor până la sfârşitul anului în curs.
l Unitatea administrativ-teritorială
Vulturești, județul Suceava, anunță
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.8, 15, 19 și 20, începând cu
data de 09.06.2021, pe o perioadă de 60
de zile calendaristice, la sediul Primăriei Vulturești, localitatea Pleșești
nr.12, conform art. 14 alin. (1) și (2) din
Legea cadastrului și a publicității
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor
tehnice, vor putea fi depuse la sediul
primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Cererile de rectificare depuse
prin orice alte mijloace de comunicare
decât cele menționate mai sus nu vor fi
luate în considerare.
l Oberhauser Inverst SRL, loc. Baia
Mare, str. Dealul Florilor nr. 14 B, jud.
Maramures, titular al planului: “PUZ
– Reglementare zona locuire colectiva
si functiuni complementare in arealul
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delimitat de Bd. Republicii, Str. Paltinisului, Str. Marasesti si Str. Muncii”in
municipiul Baia Mare, Str. Marasesti,
fn. Identificat prin CF nr. 113878 si
125661 Baia Mare nr. topo 2818/32/8,
2818/32/8-C1 si cadastral 125661,
judetul Maramures anunta publicul
intersat asupra parcurgerii etapei de
incadrare, in cadrul sedintei Comiteului Special Costituit din data de
29.06.2021, urmand ca planul propus
sa fie supus procedurii de adoptare
faza aviz de mediu. Observatiile si
comentariile publicului interest privind
decizia etapei de incadrare se trimite in
scris la Agentia pentru Protectia
Mediului Maramures, municipiul Vaia
Mare, Str. Iza nr. 1A, cod 430073, tel.
0262-276.304, fax 0262/275.222, email:
office@apmmm.anpm.ro, in zilele de
luni-joi, intre orele 08:00-16:30 si
vinery intre orele 08:00 -14 :00 in
termen de 10 zile calendaristice de la
data publicarii anuntului.
l J u d e c ă t o r i a I n e u . D o s a r n r.
1088/246/2021. Anunţ despre deschiderea procedurii de declarare a morţii
prezumate privind pe Herbei Valer
născut la data de 7 mai 1909 în Hodiș ,
fiul lui Herbei Petru și Herbei Floare,
cu ultimul domiciliu cunoscut în Hodiș
nr.7 cu invitaţia ca orice persoană să
comunice Judecătoriei Ineu, cât mai
urgent posibil, datele pe care le
cunoaşte în legătură cu cel dispărut.
l 30.06.2021 Anunț privind lansarea
unei proceduri de achiziție de lucrări
de construcție Sandhar Technologies
RO S.R.L. anunță lansarea unei proceduri de achiziție de lucrări de
construcție pentru proiectul ” Înființarea unei unități noi pentru producția
de componente auto în cadrul companiei Sandhar Technologies RO S.R.L.”,
după cum urmează: -Achiziția 1 –
Lucrări de construcție (Lot 1). Documentația de atribuire poate fi obținută
de la adresa: e-mail contact@sandhar.
ro sau la adresa Bucureşti Sectorul 3,
Bulevardul Corneliu Coposu, Nr. 6 -8,
modulul nr. M09, Etaj 8. Data şi ora
limită de depunere a ofertelor:
14.07.2021 ora 12:00. Pentru informaţii
suplimentare vă puteţi adresa la: sediul
Sandhar Technologies RO S.R.L.,
Adresa: Bucureşti Sectorul 3, Bulevardul Corneliu Coposu, Nr. 6 -8,
modulul nr. M09, Etaj 8, Telefon:
+40735/012973, Fax: -, E-mail:
contact@sandhar.ro, persoană de
contact Ionuț Arpășanu
( + 0 7 3 5 / 0 1 2 9 7 3 ) . Vă m u l ț u m i m .
Sandhar Technologies RO S.R.L.
30.06.2021 Announcement regarding
the launch of 1 procedure for the
procurement of works Sandhar Tech-

nologies RO S.R.L. announces the
launch of 1 procurement procedure for
construction works for the project “
Establishment of a new unit for the
production of automotive components
within the company Sandhar Technologies RO S.R.L. “, as follows: -Procurement 1 – Construction works (Batch
1). The procurement documentation
can be obtained from: e-mail contact@
sandhar.ro or at the address Bucharest,
6 -8 Corneliu Coposu Bld, M 09 Modul,
8th Floor. Date and time limit for
submission of the offer: 14.07.2021 at
12:00. For more information you can
contact Sandhar Technologies RO
S.R.L., Adress: Bucharest, 6 -8
Corneliu Coposu Bld, M 09 Modul, 8th
Floor, Phone: +40735/012973, Fax:-,
E-mail: contact@sandhar.ro, contact
person: Ionuț Arpășanu
(+0735/012973). Thank you. Sandhar
Technologies RO S.R.L.

ADUNĂRI GENERALE
l Președintele Partidului Dacismului
Autonom Conservator (P.DAC) Catălin-Ioan Berenghi, în conformitate cu
art. 53, alin. 1 din Statutul Partidului
DAC convoacă Congresul Extraordinar al Partidului Dacismului
Autonom Conservator (P.DAC ) în
data de 25 iulie 2021 ora 09: 00 în
Municipiul București, B-dul Mihail
Kogălniceanu nr. 15-17 în incinta
Krishna Caffe. În caz de neîndeplinire
a cvorumului, conform art. 54, alin 3-4
din Statutul Partidului DAC, se reconvoacă în data de 31 iulie 2021 ora 09:
00 în aceiași locație Municipiul București, B-dul Mihail Kogălniceanu nr.
15-17 în incinta Krishna Caffe
Congresul Extraordinar al Partidului
Dacismului Autonom Conservator
(P.DAC ). Ordinea de zi a Congresului
Extraordinar al Partidului Dacismului
Autonom Conservator (P.DAC). 1.
Alegeri Președinte, Prim-Vicepreședinte, Secretar General, Trezorier și
membrii în organismele de conducere
națională. 2.Alegeri membrii în organismele de control cenzori si arbitraj
politic. Comitetul de organizare a
Congresului desemnat de Consiliului
Înțelepților Partidului conform art. 53,
alin 3 din Statutul P. DAC este compus
din următorii membrii: Gornic Cătălin-Ioan, Pîclea Mihaiță, Berenghi
Diorela, Ciobanu Adriana, Drumea
Nicoleta, Gornic Olimpiu Grigore,
Țincu Ionel. E-mail secretariat@pdac.
ro, tel. 0743.105.695
l Convocarea Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor METEOR S.A.
Consiliul de Administrație al
METEOR S.A., societate pe acțiuni
înființată și funcționânând conform

legilor din România, cu sediul social în
Bucureşti, str. Franceză nr. 2-4, sector
3, având număr de înregistrare în
Registrul Comerţului: J40/32/1990 şi
cod de înregistrare fiscală: RO361340
(denumită în continuare “Societatea”),
convoacă: Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la data de
02.08.2021, ora 11:00, la sediul Societăţii din Str. Franceză nr. 2-4, Sector 3,
Bucureşti, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la
data de referinţă 15.07.2021. În cazul
în care la această dată nu se va întruni
cvorumul legal, Adunarea Generală
Ordinară se va întruni la a doua convocare, în condiţiile legii, la data de
03.08.2021, ora 11:00, în aceeaşi locaţie
şi cu aceeaşi ordine de zi. La Adunarea
Generala Ordinară a Acţionarilor sunt
îndreptăţiţi să participe şi să voteze
acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de 15.07.2021, stabilită ca
dată de referinţă. ORDINEA DE ZI A
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR: 1. Aprobarea revocării din funcția de
administrator al Societății a Trinity
Real Estate S.R.L. urmare renunțării
acestei societății la mandatul de administrator, membru al Consiliului de
Administrație al Societății; 2. Alegerea
unui nou administrator, membru al
Consiliului de Administrație al Societății, pe o durată de 4 (patru) ani, începând de la data Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor. 3. Stabilirea
remunerațiilor tuturor membrilor
Consiliului de Administrație; 4. Actualizarea punctului 15.2. al art. 15 al
Actului constitutiv al Societății, intitulat “Numire organizarea”, urmare
numirii noului administrator al Societății; 5. Aprobarea încheierii unui
contract de prestări servicii de consultanță cu Wellkept Group S.A.; 6.
Împuternicirea directorului general al
Societății în vederea semnării oricăror
documente aferente hotărârilor
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, inclusiv a noului contract de
administrare și a actului constitutiv
actualizat al Societății, precum și a
efectuării, personal sau printr-o împuternicire subsecventă, a tuturor procedurilor şi formalităţilor prevăzute de
lege în scopul îndeplinirii hotărârilor
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor. Participarea la Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor se face în
conformitate cu dispoziţiile actului
constitutiv al Societăţii, precum şi cu
prevederile legale aplicabile societăţilor
pe acţiuni. Acţionarii pot participa fie
personal, fie prin reprezentant, prin
acordarea unei împuterniciri altor
persoane. În caz de prezentare prin
împuternicit, un exemplar original al

împuternicirii se va depune la sediul
social al Societăţii cu 48 de ore înainte
de adunare. În temeiul și cu respectarea prevederilor art. 14.8 din Actul
Constitutiv actualizat al Societăţii,
participarea acționarilor în cadrul
AGOA poate avea loc și prin corespondenţă. Astfel, acționarii Societății își
vor putea exercita dreptul de vot prin
corespondenţă, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul
prin corespondență atașat prezentului
Convocator și înaintat la secretariatul
Societății prin e-mail, la adresa de
e-mail office@meteorsa.ro, votul astfel
exprimat fiind valabil dacă buletinul de
vot este primit către Administrator cel
tarziu la data AGOA ora 11:00 (ora
României). Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau
împreună, cel puţin 5% din capitalul
social are / au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării
generale, cu condiţia ca fiecare punct
să fie însoţit de o justificare sau de un
proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; şi b) de a
prezenta proiecte de hotărâre pentru
punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a adunării
generale. Drepturile acţionarilor prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în
scris (transmise prin servicii de curierat
sau prin mijloace electronice) în
termen de cel mult 15 zile de la data
publicării convocării. În cazurile în
care exercitarea dreptului prevazut la
lit. a) de mai sus determină modificarea ordinii de zi a adunării generale
comunicate deja acţionarilor, Societatea va trebui să facă disponibilă o
ordine de zi revizuită, folosind aceeaşi
procedură ca şi cea utilizată pentru
ordinea de zi anterioară, cu respectarea
termenului prevăzut de Legea nr.
31/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, astfel încat să
permită celorlalţi acţionari să desemneze un reprezentant sau, dacă este
cazul, să voteze prin corespondenţă.
Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe
ordinea de zi a Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor până cel târziu
la data de 26.07.2021. Societatea va
răspunde la întrebările adresate de
acţionari. Fergus Construct International S.R.L. prin reprezentant permanent, Petru Ion Văduva. Președinte al
Consiliului de Administraţie
l Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor UNIVERSAL S.A.
Consiliul de Administrație al
UNIVERSAL S.A., societate pe acțiuni
înființată și funcționând conform
legilor din România, cu sediul social în
Bucureşti, Str. Franceză nr. 2-4, etaj 1,

sector 3, având număr de înregistrare în
Registrul Comerţului: J40/10/1991 şi
cod de înregistrare fiscală: RO 361390,
(denumită în continuare “Societatea”),
convoacă: Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la data de
02.08.2021, ora 12:00, la sediul Societăţii din Str. Franceză nr. 2-4, etaj 1,
Sector 3, Bucureşti, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă 15.07.2021. În
cazul în care la această dată nu se va
întruni cvorumul legal, Adunarea
Generală Ordinară se va întruni la a
doua convocare, în condiţiile legii, la
data de 03.08.2021, ora 12:00, în aceeaşi
locaţie şi cu aceeaşi ordine de zi. La
Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi
să voteze acţionarii înscrişi în Registrul
Acţionarilor la data de 15.07.2021,
stabilită ca dată de referinţă.
ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII
GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR: 1. Aprobarea revocării din
funcția de administrator al Societății a
Trinity Real Estate S.R.L. urmare
renunțării acestei societății la mandatul
de administrator, membru al Consiliului de Administrație al Societății; 2.
Alegerea unui nou administrator,
membru al Consiliului de Administrație
al Societății, pe o durată de 4 (patru)
ani, începând de la data Adunării
Generale Ordinare a Acționarilor. 3.
Stabilirea remunerațiilor tuturor
membrilor Consiliului de Administrație; 4. Actualizarea punctului 14.2. al
art. 14 al Actului constitutiv al Societății, intitulat “Administrarea Societății”, urmare numirii noului
administrator al Societății. 5. Aprobarea încheierii unui contract de
prestări servicii de consultanță cu Wellkept Group S.A.; 6. Împuternicirea
directorului general al Societății în
vederea semnării oricăror documente
aferente hotărârilor Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor, inclusiv a
noului contract de administrare și a
actului constitutiv actualizat al Societății, precum și a efectuării, personal
sau printr-o împuternicire subsecventă,
a tuturor procedurilor şi formalităţilor
prevăzute de lege în scopul îndeplinirii
hotărârilor Adunării Generale Ordinare
a A c ţ i o n a r i l o r. P a r t i c i p a r e a l a
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor se face în conformitate cu dispoziţiile Actului Constitutiv al Societăţii,
precum şi cu prevederile legale aplicabile societăţilor pe acţiuni. Acţionarii
pot participa fie personal, fie prin reprezentant, prin acordarea unei împuterniciri altor persoane. În caz de prezentare
prin împuternicit, un exemplar original
al împuternicirii se va depune la sediul
social al Societăţii cu 48 de ore înainte
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de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și
de adunare. În temeiul și cu respectarea prevederilor art. 13.8 din Actul
Constitutiv actualizat al Societăţii,
participarea acționarilor în cadrul
AGOA poate avea loc și prin corespondenţă. Astfel, acționarii Societății își
vor putea exercita dreptul de vot prin
corespondenţă, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin
corespondență atașat prezentului
Convocator și înaintat la secretariatul
Societății prin e-mail, la adresa de
e-mail office@universalsa.ro, votul
astfel exprimat fiind valabil dacă buletinul de vot este primit către Administrator cel tarziu la data AGOA ora
12:00 (ora României). Unul sau mai
mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5 % din
capitalul social are / au dreptul: a) de a
introduce puncte pe ordinea de zi a
adunării generale, cu condiţia ca fiecare
punct să fie însoţit de o justificare sau de
un proiect de hotărâre propus spre
adoptare de adunarea generală; şi b) de
a prezenta proiecte de hotărâre pentru
punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Drepturile acţionarilor prevăzute
mai sus pot fi exercitate numai în scris
(transmise prin servicii de curierat sau
prin mijloace electronice) în termen de
cel mult 15 zile de la data publicării
convocării. În cazurile în care exercitarea dreptului prevazut la lit. a) de mai
sus determină modificarea ordinii de zi
a adunării generale comunicate deja
acţionarilor, Societatea va trebui să facă
disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeaşi procedură ca şi cea utilizată
pentru ordinea de zi anterioară, cu
respectarea termenului prevăzut de
Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel
încat să permită celorlalţi acţionari să
desemneze un reprezentant sau, dacă
este cazul, să voteze prin corespondenţă. Fiecare acţionar are dreptul să
adreseze întrebări privind punctele de
pe ordinea de zi a Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor până cel târziu
la data de 26.07.2021. Societatea va
răspunde la întrebările adresate de acţionari. Fergus Construct International
S.R.L. prin reprezentant permanent,
Petru Ion Văduva. Președinte al Consiliului de Administraţie.

LICITAȚII
l Inspectoratul de Poliție al Județului
Dolj, Craiova, str.Vulturi, nr.19, organizează procedura de transmitere fără
plată către alte instituții publice sau
unități de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România a unui
câine de serviciu. Solicitările de
preluare se vor depune la sediul IPJ
Dolj. Informații la telefon:
0251.407.500, lnterior 20.236.
l Comuna Țuțora, str. Înv. Dumitru
Sima- Șetraru, nr.45, județul Iași, cod
fiscal- 4540224, telefon- 0232/298777,
email: primariatutora@yahoo.com, nr.
cont: RO57TREZ40621180250xxxxx,
deschis la Trezoreria Iași organizează
licitație publică conform O.U.G.
57/2019 şi a Hotărârilor Consiliului
local nr. 26/25.02.2021 și 50/27.05.2021,
în vederea concesionării unor suprafețe
de teren aparținând domeniului privat
al Comunei Țuțora, județul Iași, după
cum urmează: 1. teren arabil, nr.
Cadastral: 60104, Parcela 1P, extravilan sat Țuțora: 6,1398ha, valoarea
minimă a redevenței: 5692 lei/an. 2.
teren situat în sat Chiperești, comuna
Țuțora, T38/1, parcela P359/1/3:
0,30ha; valoarea minimă a redevenței:
6.990 lei/an. Caietul de sarcini se poate
obţine de la sediul Primăriei Țuțora,
pretul acestuia fiind de 50 lei/ exemplar și se achită la casieria Primăriei în
numerar. Data limită pentru solicitarea
clarificărilor: 15.07.2021. Data- limită
de depunere a ofertelor: 26.07.2021,
ora 16,00. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria comunei
Țuțora, județul Iași, str. Înv. Dumitru
Sima-Șetraru, nr.45. Ofertele se depune
într-un singur exemplar. Data și locul
la care se va desfășura ședința publică
de deschidere a ofertelor: 05.08.2021,
ora 10, la Primăria comunei Țuțora,
județul Iași, str. Înv. Dumitru SimaȘetraru, nr.45. Denumirea, adresa
numărul de telefon, fax și/sau adresa
de email ale instanței competente în
soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Iași, cu sediul în Municipiul Iași,
str. Elena Doamna, nr.1A, telefon
0232/260.600, fax: 0232/219660, e-mail:
tr-iasi-pgref@just.ro.

l Anunţ privind concesionarea, prin
licitaţie publică, a terenului intravilan
de 140MP, sat Baloteşti, comuna
Izvoru Bârzii, jud. Mehedinţi: 1.
Primăria Izvoru Bîrzii, concesionează
terenul intravilan de 140MP, în sat
Baloteşti, comuna Izvoru Bârzii, jud.
Mehedinţi. 2. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 21.07.2021 ora
12.00. 3. Data limită de depunere a
ofertelor: 22.07.2021, ora 10.00. 4. Data
şi locul la care se va desfăşura sedinţa
publică de deschidere a ofertelor:
Sediul Primăriei Primăriei Izvoru
Birzii, strada Principală, Judeţul
Mehedinți în 23.07.2021 ora 12.00.
l Anunţ privind concesionarea, prin
licitaţie publică, a terenului intravilan
T2 P76, LOT 3-17 –224MP, sat Baloteşti, comuna Izvoru Bârzii, nr. cadastral 51719, CF 51719, jud. Mehedinţi:
1. Primăria Izvoru Bîrzii, concesionează terenul intravilan T2 P76, LOT
3-17 –224MP, sat Baloteşti, comuna
Izvoru Bârzii, nr. cadastral 51719, CF
51719, jud. Mehedinţi. 2. Data limită
pentru solicitarea clarificărilor:
21.07.2021 ora 12.00. 3. Data limită de
depunere a ofertelor: 22.07.2021, ora
10.00. 4. Data şi locul la care se va
desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: Sediul Primăriei
Primăriei Izvoru Bîrzii, strada Principală, Judeţul Mehedinți în 23.07.2021
ora 12.00.
l Anunţ de participare la licitaţie
pentru concesiune bunuri domeniul
public: 1. Primăria comunei Vidra,
judeţul Ilfov, Cod fiscal 4505570,
adresa: localitatea Vidra, strada Principală, nr.80, comuna Vidra, judeţul
I l f o v, t e l e f o n 0 2 1 3 6 1 2 2 6 5 , f a x
0213612264, e-mail: primariavidra@
yahoo.com. 2. Informaţii generale
privind obiectul concesiunii, în special
descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: Un teren
situat în incinta Şcolii numărul 2
Creţeşti, Şcoala Veche Creţeşti, din
satul Creţeşti, Str. Principală, comuna
Vidra, Judeţul Ilfov, în suprafaţă de
1000mp, aparţinând domeniului public
al comunei Vidra, cu destinaţia unităţi
de învăţământ timpuriu (creşă).
Concesionarea se face conform
O.U.G.57/2019 şi conform Hotărârii
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Consiliului Local nr.25 din data de
27.05.2021. 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se găsesc în
caietul de sarcini. 3.1 Modalitatea sau
modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
documentaţia de atribuire se poate
ridica de la sediul Primăriei Comunei
Vidra. 3.2 Denumirea şi adresa
compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Secretar
General al primăriei Comunei Vidra,
comuna Vidra, strada Principală, nr.80,
judeţul Ilfov. 3.3 Costul şi condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul– documentaţia
poate fi obţinută gratuit. 3.4 Data
limită pentru solicitarea clarificărilor:
19.07.2021, ora 11:00. 4. Informaţii
privind ofertele: înscriere licitaţie. 4.1
Data limită de depunere a ofertelor:
23.07.2021, ora:14:30. 4.2 Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Primăriei
comunei Vidra, str. Principală nr.80,
comuna Vidra, satul Vidra, Județul
Ifov. 4.3 Numărul de exemplare în care
trebuie depusă oferta: un exemplar. 5.
Data şi locul la care se va desfăşura
şedinţa publică de deschidere a ofertelor: licitația se va desfășura în data
de 27.07.2021, ora 15:00 la sediul
Primăriei comunei Vidra, str. Principală nr.80, comuna Vidra, satul Vidra,
Județul Ifov. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau
adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute
şi termenele pentru sesizarea instaţei:
Tribunalul Ilfov-Secţia de Contencios
administrativ şi Fiscal, Buftea str.
Ştirbei Vodă nr.24, Judeţul Ilfov,
Te l e f o n : 0 2 1 . 3 1 2 . 2 3 . 4 3 , F a x :
021.312.23.51, E-mail: valentina.
minca@just.ro. 7. Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării:
29.06.2021.
l Anunţ de participare la licitaţie
pentru concesiune bunuri domeniul
public: 1. Primăria comunei Vidra,
judeţul Ilfov, Cod fiscal 4505570,
adresa: localitatea Vidra, strada Principală, nr.80, comuna Vidra, judeţul
I l f o v, t e l e f o n 0 2 1 3 6 1 2 2 6 5 , f a x

0213612264, e-mail: primariavidra@
yahoo.com. 2. Informaţii generale
privind obiectul concesiunii, în special
descrierea şi identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: Un teren
situat în incinta Şcolii numărul 3
Sinteşti, din satul Sinteşti, Str. Principală, comuna Vidra, Judeţul Ilfov, în
suprafaţă de 1250mp, aparţinând
domeniului public al comunei Vidra, cu
destinaţia unităţi de învăţământ
timpuriu (creşă). Concesionarea se
face conform O.U.G.57/2019 şi
conform Hotărârii Consiliului Local
nr.26 din data de 27.05.2021. 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini. 3.1
Modalitatea sau modalităţile prin care
persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul
Primăriei Comunei Vidra. 3.2 Denumirea şi adresa compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul
Secretar General al primăriei Comunei
Vidra, comuna Vidra, strada Principală, nr.80, judeţul Ilfov. 3.3 Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul–
documentaţia poate fi obţinută gratuit.
3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 19.07.2021, ora 11:00. 4.
Informaţii privind ofertele: înscriere
licitaţie. 4.1 Data limită de depunere a
ofertelor: 23.07.2021, ora:14:30. 4.2
Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăriei comunei Vidra, str. Principală nr. 80, comuna Vidra, satul Vidra,
Județul Ifov. 4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un
exemplar. 5. Data şi locul la cre se va
desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: licitația se va desfășura în data de 27.07.2021, ora 16:00 la
sediul Primăriei comunei Vidra, str.
Principală nr.80, comuna Vidra, satul
Vidra, Județul Ifov. 6. Denumirea,
adresa, numărul de telefon, telefax şi/
sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute
şi termenele pentru sesizarea instaţei:
Tribunalul Ilfov-Secţia de Contencios
administrativ şi Fiscal, Buftea str.
Ştirbei Vodă nr.24, Judeţul Ilfov,
Te l e f o n : 0 2 1 . 3 1 2 . 2 3 . 4 3 , F a x :

021.312.23.51 E-mail: valentina.
minca@just.ro. 7. Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării:
29.06.2021.
l Unitatea Administrativ-Teritorială
Comuna Racovița -Consiliul Local
Racovița, cu sediul în comuna Racovița, strada Calea Custura, nr.53,
telefon/fax 0239/698.725/0239/698.791,
CUI 4342839, organizează, respectând
prevederile art.333, art.335 din O.G.
57/2019, precum și a H.C.L. de aprobare a închirierii nr.17/25.03.2021, licitație publică în vederea închirierii pe o
perioadă de 10 ani a suprafaței de
37.650 mp din domeniul privat al
comunei Racovița. Pot participa la
licitație persoane fizice sau juridice
care întrunesc condițiile din caietul de
sarcini și achită documentația de atribuire -100Lei. Persoanele interesate pot
procura documentația de atribuire de
la sediul Primăriei Comunei Racovița.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor referitoare la documentația de
atribuire este 07.07.2021. Ofertele vor fi
depuse la Secretariatul Primăriei Racovița, Județul Brăila, până cel târziu în
data de 21.07.2021, ora 10.00. Numărul
de exemplare în care se depune oferta
-1 exemplar. Plicul exterior al ofertei va
purta mențiunea numelui, adresa și nr.
de telefon al ofertantului. Licitația se
va desfășura la sediul Primăriei Com.
Racovița, sala de ședințe, în data de
21.07.2021, ora 12.00. Soluționarea
litigiilor apărute pe parcursul desfășurării procedurii de concesionare se
realizează potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ
nr.554/2004, cu modificările ulterioare.
Acțiunea în justiție se introduce la
secția de contencios administrativ a
Tribunalului Brăila. Data transmiterii
anunțului de licitație în vederea publicării -28.06.2021.
l Clubul Sportiv Municipal Slatina cu
sediul în mun.Slatina, str.Bld. Sf.
Constantin Brâncoveanu, nr.1, jud. Olt,
organizează, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al
mun. Slatina nr. 182/18.05.2021, la
data de 20.07.2021, ora 10.00, licitație
publică pentru închirierea spațiului
destinat comerț alimentație publică din
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incinta Clubului Nautic și de Agrement
„Plaja Olt” reprezentând foișor din
lemn în suprafață construită la sol de
27,35mp, iar suprafața utilă de
23,65mp. Procurarea documentației
pentru participarea la licitație se face
de la Clubul Sportiv Municipal Slatina
cu sediul în mun. Slatina, str. Bld. Sf.
Constantin Brâncoveanu, nr.1, jud.Olt,
persoană de contact Cirstea Lidia,
telefon/ fax: 0349/881.148, e-mail:
csmslatina@yahoo.com. Depunerea
ofertelor se face la sediul Clubului
Sportiv Municipal Slatina până la data
de 19.07.2021, ora 12.00.
l S.C. Compania Regionala de Apa
Bacau S.A. cu sediul în Bacău, str.
Henri Coandă, nr.2, jud.Bacău, nr.
înreg. O.R.C. J04/789/2010, CUI
RO27429315, tel.0372/401.301, fax:
0234/551.175, organizează licitație
publică conform H.G. 841/1995, modificată și actualizată, în scopul valorificării următoarelor bunuri: 1.
Autoexcavator A550 -preț de pornire
8.922Lei, fără TVA; 2.Camionetă
cabină dublă Volkswagen, BC 15 RAC
-preț de pornire 1.216Lei, fără TVA;
3.Autovidanja 10 AV 10/135, BC 08
RAC -preț de pornire 4.957 Lei, fără
TVA; 4. Autovidanja 10 AV 10/135, BC
12 RAC -preț de pornire 4.957Lei, fără
TVA; 5.Autovidanjă R 8135, BC 10
RAC -preț de pornire 4.957Lei, fără
TVA; 6.Autovidanjă 161-30F, BC 24
RAC -preț de pornire 4.99 2Lei, fără
TVA; 7.Autobasculantă Aro 320 B, BC
78 RAC -preț de pornire 1.355Lei, fără
TVA; 8. Autocamion cu platformă, BC
01 XAC -preț de pornire 4.142Lei, fără
TVA; 9.Excavator P550 Promex BC
169 -preț de pornire 6.868Lei, fără
TVA. La valorile de vânzare se adauga
19% T.V.A. Licitația va avea loc la
sediul societătii, str.Henri Coandă, nr.2,
loc.Bacău, în ziua de 15.07.2021, ora
09.00. Bunurile supuse valorificării pot
fi vizionate la adresele menționate în
Anexa nr.2 la caietul de sarcini, în
termenul valabilității anunțului, zilnic
între orele 09.00-15.00. Persoana de
contact: Șef Sector Auto -Munteanu
Claudiu, telefon 0743.934.412. Taxa de
participare la licitație este în valoare de
59,5Lei cu TVA, nerambursabilă.
Pentru fiecare bun pentru care se solicită participarea la licitație se va
constitui garanție de participare de
500Lei. Condițiile de participare și
modul de desfășurare a procedurii sunt
cuprinse în Documentația Procedurii
care se poate descărca gratuit de pe
site-ul Compania Regională de Apă
Bacău SA -www.apabacau.ro. Informații și detalii cu privire la modul de
desfășurare a licitației se pot obține de
la secretarul comisiei d-na Radu

C.Irina -0743.661.057, 0372/401.301.
Documentele de participare la licitație
vor fi prezentate la secretariatul
companiei str.Henri Coandă, nr.2, pe
adresa de mail: manager@apabacau.ro
sau fax 0234.551.175 până la data de
09.07.2021, ora 16.00.
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:
Comuna Poienarii de Muscel, Str.Principală, nr.476A, județul Argeș, telefon/
fax 0248/546.603, e-mail: primarie@
poienariidemuscel.cjarges.ro, cod fiscal
4122525. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică,
în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat:
-cabinet medical -50,27mp; -cabinet
medical -40,27mp; -farmacie -49,26mp;
-cabinet medical -70,00mp; -cabinet

stomatologic -64,00mp; situate în
clădirea P+1, nr.390B, comuna Poienarii de Muscel, C.F. 80076, ce aparține
domeniului public al Comunei Poienarii de Muscel, județul Argeș, conform
H.C.L. nr. 26/18.06.2021 și temeiului
legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019, art.332333. 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
Registratură. 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 Registratură din cadrul Primăriei Comunei
Poienarii de Muscel, Str.Principală,
nr.476A, județul Argeș. 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: 50 lei/
exemplar, se achită numerar la Casieria
Primăriei Comunei Poienarii de
Muscel. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 13.07.2021, ora
14.00. 4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
21.07.2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Primăria
Comunei Poienarii de Muscel, Compartimentul Registratură, Str.Principală,
nr.476A, județul Argeș. 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: 21.07.2021,
ora 12.00, Primăria Comunei Poienarii
de Muscel, Str.Principală, nr. 476A,
județul Argeș. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa de
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e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului Argeș, Pitești, Blvd. I.C.Brătianu,
n r. 7 , j u d e ț u l A r g e ș , t e l e f o n
0248/216.599, fax 0248/216.599, e-mail:
tr-arges@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării:
29.06.2021.

PIERDERI
l Se declară pierdut Certificatul de
Înregistrare Fiscală RO10115024 pe
numele Utilaj Edil Expert SRL,
J23/5432/2018, CUI: 10115024. Se
declară nul.
l Declar pierdută și nulă Anexa Certificatului de înregistrare emis de Colegiul Psihologilor din România pe
numele Domnica Daniel-Constantin.

