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l SC GORMET SRL din Cluj Napoca, B-dul.Muncii,
Nr.18B, angajează SUDORI și LĂCĂTUȘI MECANICI.
Informații la telefon: 0728.139.820.
l ANRSPS – UT 350 Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov, organizează în data de 26.10.2021, concurs pentru ocuparea funcţiei
de execuţie contractuale vacante de Muncitor calificat I cu
studii generale, cursuri autorizate de tâmpar sau mecanic auto
sau macaragiu, vechime minim 5 ani. Relaţii suplimentare la
telefon : 021/492.03.35. şi pe wwwanrsps.gov.ro.
l Rometal Dianis SRL angajeaza: ambalator manual si
manipulant marfuri, din Romania sau din strainatate, salar
atractiv si cazare, cv-urile se pot trimite la rometaldianis@
gmail.com sau la sediul societatii, str. 1 Mai nr.15 Ludus
l Metalica Prod SRL angajeaza pentru fabrica din Moreni
sudori in argon din Romania sau din strainatate, salar
atractiv si cazare, cv-urile se pot trimite la info@metalicaprod.ro sau la sediul societatii din str. Targoviste nr.66
l San-Bustan International S.R.L., cu sediul social București, Str.Grigore Ionescu, Nr.63, cam.1, bl.T73, sc.2, et.4,
Ap.42, sector 2, înregistrată la ORC București sub nr.
J40/6114/2021, CUI 44048507, angajează: secretar administrativ cod COR 334301 -1 post, administrator rețea calculatoare, cod COR 252301 și operator introducere, validare și
prelucrare date cod COR 413201 -1 post. Pentru CV la
adresa de e-mail: igen91241@gmail.com.
l Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, cu sediul în
Arad, Bdul.Revoluţiei, nr.77, judeţul Arad, organizează
concurs în vederea ocupării următorului post vacant: -1
(un) post de muncitor calificat-electrician cod COR 741307,
pe perioadă nedeterminată, în cadrul Direcţiei General
Administrative. -nivelul studiilor -medii; -vechime în specialitatea postului minim 3 ani; -permis conducere. Data
limită de depunere a dosarelor de concurs 08.10.2021, ora
15.00. Data susţinerii probei scrise: 21.10.2021, ora 12.00.
Data susţinerii interviului: 25.10.2021, ora 12.00. Toate
probele se vor susţine la sediul Universităţii „Aurel Vlaicu”
din Arad, B-dul.Revoluţiei, nr.77. Anunţul ce cuprinde
conţinutul dosarului de concurs, condiţiile generale şi
specifice, calendarul de desfăşurare a concursurilor, bibliografia şi după caz, tematica se publică pe portalele www.
posturi.gov.ro şi pe www.uav.ro.
l Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru
Inginere Electrica INCDIE ICPE-CA, cu sediul în Spaiul
Unirii nr.313, sector 3, București, organizează concurs
pentru ocuparea postului Asistent de Cercetare Științifică/
Cercetător Științific (doctorand) în cadrul proiectului
PN-III-P2-2.1-PED-2019-3073- „Cablu de încălzire cu
autoreglare termică pentru încălzirea locuințelor și prevenirea formării gheții pe suprafețele adiacente clădirilor”,
număr contract 446 PED/2020. Înscrierile se fac până la
data de 14.10.2021, ora 16.00, la sediul instituției, la Secretariat. Relații la telefon 021.346.72.31/110.
l Anunț Concurs: În conformitate cu HG 286/23.03.2011
cu modificările și completările ulterioare Liceul Teologic
Ortodox „Sfântul Antim Ivireanul” Timișoara, Bd. Liviu
Rebreanu nr.35, judeţul Timiş, organizează concurs pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor contractuale vacante, de: 2 posturi îngrijitor grădiniță. Concursul
se va organiza conform calendarului următor: 15 octombrie
2021, ora 15:00 - termenul limită de depunere a dosarelor;
18 octombrie 2021, ora 13:30 - proba scrisă; 18 octombrie
2021, ora 14:30 - proba interviu/proba practică. Relaţii

suplimentare se obţin la sediul Liceului Teologic Ortodox
„Sfântul Antim Ivireanul” Timișoara, tel. 0356179440.
l Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pajişti Braşov,
cu sediul în Braşov, str. Cucului nr. 5, organizează concurs
pentru ocuparea următoarelor posturi vacante: - Consilier
juridic (studii superioare juridice cu diplomă de licență;
vechime în specialitate: 3 ani) – 1 post; - Referent /
Inspector Resurse Umane (studii medii, vechime în specialitate: 10 ani) – 1 post; - Inspector în domeniul securității și
sănătății în muncă (studii superioare; certificat de calificare
în domeniul securității și sănătății în muncă)- 1 post; Botanist (studii superioare cu diplomă de licență în domeniul biologie ) – 1 post; Concursul va avea loc la sediul
I.C.D.P. Braşov , str. Cucului, nr. 5 în data de 28 OCTOMBRIE 2021, ora 10:00. Dosarele pentru înscrierea la concurs
se vor depune la secretariatul I.C.D.P. Braşov din str.
Cucului nr. 5, în perioada 04.10.2021- 15.10.2021, între orele
07:30 - 15:30. Condițiile de participare, tematica și bibliografia de concurs se regăsesc pe site-ul www.pajisti-grassland.ro, iar relaţii suplimentare se pot obține la
telefon: 0268 472 704, 0268 472 781.
l Ministerul Sănătății. Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, Str.Av.
Sănătescu, nr.48, sector 1, 011478, Bucureşti, tel.:
+4021/317.11.00, fax: +4021/316.34.97, www.anm.ro, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții
contractuale vacante, perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G.nr.286/2011 cu modificările și
completările ulterioare, și a Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr.103/2021 privind unele măsuri la nivelul
administraţiei publice respectiv: 1.Direcţia Generală Dispozitive Medicale: Direcția Avizare: -1 (unu) post inspector de
specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, administraţie publică, (specialitate tehnică asociată
domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații,
tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de
mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie,
biologie etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată;
2.Birou de Consultanță Științifică: -2 (două) posturi expert
gr.IA, minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului
dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie
chimică, chimie industrială, ingineria și managementul
sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini,
fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie
etc.), normă întreagă, perioadă nedeterminată; 3.Direcția
Proceduri Europene Serviciul Administrare Proceduri
Europene/Compartiment Administrare Procedură Centralizată: -1 (unu) post referent tr.II, nivel studii M, minimum
6 luni vechime în muncă, normă întreagă, perioadă nedeterminată; 4.Direcția Economică și Achiziții Publice,
Serviciul Buget Financiar Contabilitate: -1 (unu) post referent tr.IA, nivel studii M, minimum 6 ani și 6 luni vechime
în specialitate economică, normă întreagă, perioadă nedeterminată. Selecția dosarelor -15.10.2021, ora 16.00. Proba
Proba interviu
scrisă -25.10.2021, ora 10.00.
-01.11.2021, ora 10.00. Data limită pentru depunerea dosarelor la concurs -13.10.2021, ora 16.00. Relații suplimentare
-Serviciul personal, salarizare, tel. +4021/317.11.00, int.:
307, 418.
l Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj organizează concurs în data de 26.10.2021, ora
10.00 (proba scrisă) și 01.11.2021 (proba de interviu) la
Cantina din cadrul Complexului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru adulți “Bîlteni”, din Tîrgu Jiu,
strada Dumbrava, nr. 34/ Cantina din cadrul Complexului
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Ministerul Finanþelor. Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã. Direcþia
Generalã Regionalã a Finanþelor Publice - Braºov. Administraþia Judeþeanã a
Finanþelor Sibiu. Serviciul Fiscal Municipal Mediaº. Str. I.C. Brãtianu Nr. 3, Tel:
0269 841990; Fax: 0269 841047; e-mail: Admin.MDSBAFMX01.SB@
mail.mfinante.gv.ro. Dosar de executare nr. 1541/22.05.2019. Nr. SBMD_DEX3383-2021 din 28.09.2021. Anunþ privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2021,
Luna Septembrie, Ziua 28. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de Procedurã Fiscalã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, vã facem cunoscut cã, în ziua de 12, luna octombrie, anul 2021, ora
12.00, în localitatea Mediaº, str. I.C. Brãtianu, nr. 3, se va vinde la licitaþie
urmãtorul bun mobil, proprietate a debitorului BLAJAN RODICA, licitaþia I. Autoturism VW Passat Berlinã 1,9 TDI, nr. înmatriculare SB 57 ROD, an fabricaþie
2003, nr. locuri 5, cilindree 1896 cmc, putere maximã 74 kw, masa totalã maximã
autorizatã 1970 kg, combustibil motorinã, închidere centralizatã, radio-cd,
geamuri electrice ºi încãlzite, ABS, ESP, transmisie manualã, aer condiþionat, 4
airbag-uri, caroseria cu zgârieturi, pete de ruginã, vopsea mãtuitã, peste 438000
km, preþul de pornire 7200 lei, exclusiv TVA *. *) Regimul ºi cotele de taxã pe
valoare adãugatã aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele
prevãzute de Titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare. Invitãm pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri sã înºtiinþeze despre aceasta organul de executare, înainte
de data stabilitã pentru vânzare. Cei interesaþi în cumpãrarea bunurilor sunt
invitaþi sã se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop ºi pânã la
acel termen sã prezinte oferte de cumpãrare. Pentru participarea la licitaþie
ofertanþii depun, cu cel puþin o zi înainte de data licitaþiei, urmãtoarele
documente: a) oferta de cumpãrare; b) dovada plãþii taxei de participare sau a
constituirii garanþiei sub forma scrisorii de garanþie, reprezentând 10% din preþul
de pornire a licitaþiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO34TREZ
5765067XXX004916, beneficiar Direcþia Generalã Regionalã a Finanþelor Publice
Braºov - Administraþia Judeþeanã a Finanþelor Publice Sibiu, cod de identificare
fiscalã 4240766, deschis la Trezoreria Municipiului Sibiu; c) împuternicirea
persoanei care îl reprezintã pe ofertant; d) pentru persoanele juridice române,
copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comerþului; e) pentru persoanele juridice strãine, actul de înmatriculare tradus
în limba românã; f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de
identitate; g) pentru persoanele fizice strãine, copie de pe actul de identitate/
paºaport; h) declaraþia pe proprie rãspundere a ofertantului prin care certificã
faptul cã nu este persoanã interpusã cu debitorul. Cumpãrãtorului îi revine
obligaþia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaþiile de mediu,
obligaþiile de conservare a patrimoniului naþional sau altele asemenea. Pentru
informaþii suplimentare, vã puteþi adresa la sediul nostru sau la numãrul de
telefon 0269.841990, int. 106. Data afiºãrii: 28.09.2021.
de servicii comunitare pentru copilul cu nevoi speciale Tg.
Jiu, din Tîrgu Jiu, strada Dumbrava, nr. 34/Sala de ședințe
a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Tg.Jiu, din
Tîrgu Jiu, strada Dumbrava, nr. 34, în funcție de numărul
de candidați, pentru ocuparea a 5 (cinci) posturi vacante
corespunzătoare unor funcții contractuale de execuție de
infirmieră la Complexul de îngrijire şi asistenţă Suseni Centrul de îngrijire şi asistenţă Suseni, Condiții generale și
specifice de îndeplinit de către candidat pentru ocuparea
posturilor scoase la concurs: absolvent(ă) studii gimnaziale
și vechime în muncă de minim 5 ani. Înscrierile la concurs
se fac în perioada 30.09.2021-13.10.2021, inclusiv, ora 16,30,
la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecției Copilului Gorj, din Tîrgu Jiu, strada Siretului, nr.24 –
Serviciul resurse umane, salarizare și pentru funcția
publică. Relații suplimentare la telefon 0253/212518 sau la
camera nr.36 – sediul D.G.A.S.P.C. Gorj, din Tîrgu Jiu, str.
Siretului, nr. 24. Persoana de contact: Marcău Ana, consilier, grad profesional superior la Serviciul salarizare și
pentru funcția publică - secretar comisie concurs,
tel.0253212518, resurseumane@dgaspcgorj.ro.

l Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, CUI 9247854, organizează concurs în data de
25.10.2021, ora 10.00 (proba scrisă) și 29.10.2021 (proba de
interviu) la Cantina din cadrul Complexului de recuperare
și reabilitare neuropsihiatrică pentru adulți “Bîlteni”, din
Tîrgu Jiu, strada Dumbrava, nr. 34/ Cantina din cadrul
Complexului de servicii comunitare pentru copilul cu nevoi
speciale Tg.Jiu, din Tîrgu Jiu, strada Dumbrava, nr. 34/Sala
de ședințe a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă
Tg.Jiu, din Tîrgu Jiu, strada Dumbrava, nr. 34, în funcție
de numărul de candidați, pentru ocuparea a 5(cinci) posturi
vacante corespunzătoare unor funcții contractuale de
execuție după cum urmează: 1.patru posturi corespunzătoare funcției contractuale de execuție de infirmieră la
Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu nevoi
speciale Tg.Jiu - Centrul de plasament destinat protecţiei
rezidenţiale a copiilor cu dizabilităţi - Tg.Jiu, 2.un post
corespunzător funcției contractuale de execuție de infirmieră la Complexul de servicii comunitare pentru copilul
cu nevoi speciale Tg.Jiu - Casa de tip familial destinată
protecţiei rezidenţiale a copiilor cu dizabilităţi “Scoarța”.
Condiții generale și specifice de îndeplinit de către candidat

Ministerul Finanþelor. Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã. Direcþia
Generalã Regionalã a Finanþelor Publice - Braºov. Administraþia Judeþeanã a
Finanþelor Sibiu. Serviciul Fiscal Municipal Mediaº. Str. I.C. Brãtianu Nr. 3, Tel:
0269 841990; Fax: 0269 841047; e-mail: Admin.MDSBAFMX01.SB@
mail.mfinante.gv.ro. Dosar de executare nr. 1541/22.05.2019. Nr. SBMD_DEX3380-2021 din 28.09.2021. Anunþ privind vânzarea bunurilor mobile. Anul 2021,
Luna Septembrie, Ziua 28. În temeiul prevederilor art. 250, alin. (2) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de Procedurã Fiscalã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, vã facem cunoscut cã, în ziua de 12, luna octombrie, anul 2021, ora
11.00, în localitatea Mediaº, str. I.C. Brãtianu, nr. 3, se va vinde la licitaþie
urmãtorul bun mobil, proprietate a debitorului BLAJAN RODICA INTREPRINDERE
INDIVIDUALÃ, licitaþia I. - Autoutilitarã Fiat Ducato, nr. înmatriculare SB 12 CUH,
an fabricaþie 2004, nr. locuri 3, cilindree 2800 cmc, putere maximã 92 kw, masa
totalã maximã autorizatã 3500 kg, combustibil motorinã, închidere centralizatã,
radio, geamuri electrice, ABS, transmisie manualã, 2 airbag-uri, caroseria cu
urme de lovituri, zgârieturi, pete de ruginã, peste 334000 km, preþul de pornire
12000 lei, exclusiv TVA *. *) Regimul ºi cotele de taxã pe valoare adãugatã
aplicabil/ aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevãzute de
Titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare. Invitãm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor
bunuri sã înºtiinþeze despre aceasta organul de executare, înainte de data
stabilitã pentru vânzare. Cei interesaþi în cumpãrarea bunurilor sunt invitaþi sã se
prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop ºi pânã la acel termen
sã prezinte oferte de cumpãrare. Pentru participarea la licitaþie ofertanþii depun,
cu cel puþin o zi înainte de data licitaþiei, urmãtoarele documente: a) oferta de
cumpãrare; b) dovada plãþii taxei de participare sau a constituirii garanþiei sub
forma scrisorii de garanþie, reprezentând 10% din preþul de pornire a licitaþiei.
Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO34TREZ5765067XXX004916,
beneficiar Direcþia Generalã Regionalã a Finanþelor Publice Braºov - Administraþia
Judeþeanã a Finanþelor Publice Sibiu, cod de identificare fiscalã 4240766, deschis
la Trezoreria Municipiului Sibiu; c) împuternicirea persoanei care îl reprezintã pe
ofertant; d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerþului; e) pentru persoanele
juridice strãine, actul de înmatriculare tradus în limba românã; f) pentru
persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; g) pentru persoanele
fizice strãine, copie de pe actul de identitate/ paºaport; h) declaraþia pe proprie
rãspundere a ofertantului prin care certificã faptul cã nu este persoanã interpusã
cu debitorul. Cumpãrãtorului îi revine obligaþia de a respecta prevederile legale
speciale, cum ar fi obligaþiile de mediu, obligaþiile de conservare a patrimoniului
naþional sau altele asemenea. Pentru informaþii suplimentare, vã puteþi adresa la
sediul nostru sau la numãrul de telefon 0269.841990, int. 106. Data afiºãrii:
28.09.2021.
pentru ocuparea posturilor scoase la concurs: a)absolvent(ă)
studii gimnaziale și vechime în muncă de minim 5 ani.
Înscrierile la concurs se fac în perioada 30.09.202113.10.2021, inclusiv, ora 16,30, la sediul Direcției Generale
de Asistență Socială și Protecției Copilului Gorj, din Tîrgu
Jiu, strada Siretului, nr.24 – Serviciul resurse umane, salarizare și pentru funcția publică. Relaţii suplimentare la
telefon 0253212518 sau la camera nr.36 – sediul
D.G.A.S.P.C. Gorj. Persoana de contact: Arsenie Corina-Gabriela, consilier superior la Serviciul resurse umane,
salarizare și pentru funcția publică - secretar comisie
concurs, tel.0253212518, resurseumane@dgaspcgorj.ro.”
l Liceul Teoretic „Constantin Noica”, cu sediul în municipiul Alexandria, str.Dunării, nr.133, judeţul Teleorman,
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante, de: administrator financiar I S, conform H.G.
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba
scrisă în data de 25.10.2021, ora 10.00; -Proba practică în
data de 27.10.2021, ora 10.00. -Proba interviu în data de
28.10.2021, ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii

(obligatoriu): studii superioare economice; -vechime (obligatoriu): minimum 5 ani în domeniu; -cunoștințe de operare
PC, cunoașterea contabilității bugetare (programele
Forexebug, E.D.U.S.A.L.). 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 unității de învățământ din str.
Dunării, nr.133, Alexandria. Relaţii suplimentare la sediul:
str.Dunării, nr.133, Alexandria, persoană de contact: Lișu
Nela, telefon 0247/316.388.
l Școala Gimnazială Dăneasa, cu sediul în comuna
Dăneasa, str.Mihai Viteazul, nr.108, judeţul Olt, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de:
0,5 post îngrijitor curățenie la sediul unității Școala Gimnazială Pestra, conform H.G. nr.286/23.03.2011. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 25.10.2021, ora
10.00; -Proba practică în data de 25.10.2021, ora 15.00.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii generale -minim 8
clase; -vechime în muncă -debutant (0 -2 ani). Candidaţii
vor depune dosarele de participare la concurs în termen de
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10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a la sediul Școlii Gimnaziale Dăneasa. Relaţii suplimentare la sediul: Școlii Gimnaziale Dăneasa, persoană de contact: Șerban Viorica, telefon
0249/467.000.
l Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară - ITI Delta
Dunării organizează concurs în data de 11 noiembrie 2021
- proba scrisă și în data de 16 noiembrie 2021 ( orele 10.00
- 12.00) - interviu (ora 10.00) pentru ocuparea postului de
Coordonator ITI. Data limită de depunere a dosarelor de
concurs: 05 noiembrie 2021, ora 16.00. Detaliile privind
condițiile de participare, conținutul dosarului, bibliografia,
programul organizării și desfășurării concursului, le găsiți
pe site-ul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării www.itideltadunarii.com (secțiunea
Anunțuri - Recrutare Personal) și la sediul asociației din
Județul Tulcea, Municipiul Tulcea, Str. Păcii, Nr. 20, în
clădirea Consiliului Județean Tulcea - etajul 2 (corp legătură). Relații suplimentare se pot obține la: Tel: 0731400481,
persoană de contact Violeta Munteanu - inspector resurse
umane Tel: 0731400469, persoană de contact Ana - Maria
Covaciu - consilier juridic
l PRIMĂRIA SECTOR 5 cu sediul în Bucuresti, Str.
Fabrica de Chibrituri nr. 9-11 Sector 5, CIF 4433953, organizează concurs conform Hotărârii nr. 1027/2014 pentru
modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru: un
post - inspector de specialitate – debutant la Serviciul Corp
de Control – DIRECȚIA CORPUL DE CONTROL AL
PRIMARULUI - pe perioada nedeterminată. Condițiile de
participare, conținutul dosarului de înscriere și condițiile de
desfășurare a concursului, bibliografia de concurs, sunt
afișate pe site-ul Primăriei Sectorului 5 și publicate pe
portalul www.posturi.gov.ro . Dosarele se depun la sediul
Primăriei Sectorului 5 în perioada 30.09.2021 – 13.10.2021
până la ora 1600, din Str. Fabrica de Chibrituri nr. 19-11,
Sector 5, București iar data interviului va fi comunicată
ulterior. Informații suplimentare la tel. 021.314.43.18 interior 1116 - Direcția de Resurse Umane.
l Având în vedere prevederile din Legea nr. 153/2017 şi ale
art. 7 din H.G. nr. 286/2011 CENTRUL CULTURAL
JUDEȚEAN ARAD organizează concurs pentru ocuparea
următorului post vacant în regim contractual, pe durată
nedeterminată: un post de conducere de contabil șef gradul
II la Compartimentul Conducere. Condiţiile specifice de
ocupare a postului de conducere de contabil șef gradul II la
Compartimentul Conducere sunt: studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul
ştiinţelor economice; vechimea minimă în specialitatea
studiilor absolvite: 5 ani în domeniul financiar-contabil ;
prezintă avantaj vechime dobândită în instituții publice de
cultură ; solide cunoștințe de legislație în domeniul
economic; cunoașterea unei limbi de circulație internațională (minim nivel mediu); cunoștințe medii operare calculator; abilități, calități și aptitudini necesare: gândire critică
și analitică, capacitate de a lucra eficient în echipă, creativitate și inițiativă în elaborarea unor documente, abilități de
comunicare. Concursul se organizează la sediul Centrului
Cultural Judeţean Arad, în data de 21.10.2021, ora 10,00
proba scrisă, iar în data de 26.10.2021, ora 10:00, proba de
interviu. Dosarele de înscriere la concurs se pot depune
până în data de 13.10.2021 ora 12:00, la Centrul Cultural
Județean Arad, camera 01. Persoană de contact – Crișan
Silvia, tel. 0357/405386.
l Casa Oamenilor de Știință cu sediul în Calea 13 Septembrie nr.13, sector 5, Bucureşti, unitate reînființată prin HG.
347/1990 subordonată Academiei Române, organizează în
condițiile Regulamentului aprobat prin HG 286/2011 actualizat, concursuri pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă a trei posturi contractual vacante,
pentru unitatea de alimentație publică Clubul Oamenilor
de Știință finanțată integral din venituri proprii, cu sediul
în București, P-ța Lahovari, nr.9, sector 1: •1 post Șef
formație muncitori gr.II/Bucătar șef; • 1 post Muncitor
necalificat I/ Ajutor bucătar; •1 post Merceolog II. Condiții
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specifice Șef formație muncitori gr.I/ Bucătar șef: -Studii
medii de specialitate/profesionale/ calificare în domeniu;
-Cunoașterea noțiunilor fundamentale de igienă; -Cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă; -Vechime în
domeniu minim 5 ani. Condiții specifice/ Muncitor necalificat I/ Ajutor bucătar: -Studii generale sau medii; Vechime
în muncă: minim 3 ani; -Cunoaşterea noţiunilor fundamentale de igienă; Condiții specifice/ Merceolog II: -Studii
liceale si/sau post-liceale; -Vechime în specialitate minim 2
ani; -Permis de conducere categoria minim B; Cunoaşterea
pietei de produse; Cunoaşterea noţiunilor fundamentale de
igienă. Concursul se organizează la sediul unității Clubul
Oamenilor de Știință din Pța. Lahovari, nr.9, sector 1, București, după cum urmează: 1. Afișarea anunțului la sediul
unității se face în data de 30.09.2021; 2. Data limită până la
care se pot depune actele pentru dosarele de concurs la
sediul unității din Calea 13 Septembrie nr.13, sector 5,
București este 14.10.2021 ora 14.00; 3. Etapa I –selecție
dosare–15.10.2021 ora 16.00; 4. Etapa II –proba scrisă/
practică- 22.10.2021; -ora 9.00 pentru postul de merceolog
II – proba scrisă; -ora 11.00 pentru postul de Șef formație
muncitori gr.II/ Bucătar șef și Muncitor necalificat I/
Ajutor bucătar- proba practică. 5. Etapa III –interviul–
28.10.2021: -ora 10.00 pentru postul de merceolog II; -ora
11.00 pentru postul de Șef formație muncitori gr.I/ Bucătar
șef; -ora 12.00 pentru Muncitor necalificat I/ Ajutor bucătar.
Secretariatul comisiei de concurs între orele 10.00-14.00 zi
lucrătoare este asigurat de dna. Rebeca Macovei tel.
021.318.81.45, 021.318.24.40, email rebeca.macovei@acad.
ro. Anunțul detaliat, care conține Bibliografia și Tematica
de concurs, va fi afișat și pe site-ul: http://www.cos-restaurant-bucuresti.ro/

CITAȚII
l Numiții Paraschiv Alfred Gabriel și Paraschiv Nicoleta,
cu domiciliu necunoscut, sunt citați la Judecătoria Sectorului 1 București în data de 21.10.2021, ora 11.30,
completul C9 S2 fost (c30 civil), camera 323, în calitate de
intimați în dosarul civil nr.3919/299/2021, în litigiul având
ca obiect contestație la executare, în contradictoriu cu
contestatoarea Credit Europe Bank (Romania) SA.
l Se citează numitul Boboc Adrian pentru data de 8
decembrie 2021 la judecătoria Huși, în proces cu reclamanta Țibuleac Viorica, în dosarul cu numărul
824/244/2021, având ca obiectiv stabilire adresă minori.
l Numita Aiojoaei Maria, domiciliată în satul și comuna
Tămășeni, județul Neamț, este citată la Judecătoria Roman
în data de 27.01.2022, ora 11.00, ca pârâtă în dosarul
7435/291/2019, pentru Divorț fără minori, cu reclamantul
Aiojoaei Petru.
l Numiții Cunțan Alina și Petrișor George, cu domiciliul
necunoscut, sunt citați la Judecătoria Sebeș, în calitate de
pârâți, în dosarul civil nr.1149/298/2021, cu termen de
judecată la data de 18.10.2021, în proces cu Petrișor Nicolae
Dorin, domiciliat în Cisnădie, str.Țesătorilor, nr.33, având
ca obiect stabilire masă succesorală și sistare indiviziune. În
caz de neprezentare, se va judeca în lipsă.
l Numita Petrache Florina cu ultimul domicliu în comuna
Poroschia, cartierul Nou, judeţul Teleorman este citată la
Judecătoria Alexandria, în data de 28.10.2021, ora 10,00, în
calitate de pârâtă în dosar nr. 8136/740/2019, în proces cu
Petrache Elvis, având ca obiect divorţ.
l Al Nouri Abdelarazac cheama in judecata pe Socaciu
Lucia Angela si Socaciu Ionel Gheorghe la Tribunalul
Bucuresti, sectia a-V-a.Civila, Complet.Apel.19, sala.106,
ora.11.00, in dosarul civil.27305/300/2016 avand ca obiect
hotarare sa tina loc de act de vanzare cumparare, cu termen
de judecata fixat la data de 18.11.2021. Tel.0788744229

SOMAȚII
l Somaţie .Judecătoria Gurahonț. Dos. nr. 1067/246/2021.
Petentul Țica Pavel solicită înscrierea dreptului de proprietate pe titlu de uzucapiune asupra imobilulul identificat în
c.f. 304989 Sebiş ( fost c.f. 150 Prunişor) A1 nr. top.
197-198/a supr. 1439 mp. A1.1 nr. top. 197-198/a casa 56 (
fost nr. 89) din Prunișor imobil asupra căruia figurează ca
proprietari sub B.1 Harja Pavel decedat în data de 21

decembrie 1948 și sub B.2 Bogdan Vasile decedat în data de
05 ianuarie 1964,urmând a se proceda la întabularea petentului asupra acestui imobil. Petentul susţine că foloseşte
acest imobil de peste 40 de ani de la moartea proprietarilor
în mod continuu, paşnic, public şi sub nume de proprietar.
Toţi cei interesaţi sunt somaţi să depună de îndată opoziţie
la Judecătoria Gurahonț deoarece în caz contrar în termen
de 30 de zile de la ultima publicaţie se va proceda la rezolvarea cererii.
l Prin cererea înregistrată sub dosar nr.1081/246/2021 cu
termen de judecată la data de 27.10.2021, petentul Horvat
Alexandru Nicolae, cu domiciliul în Bocsig, nr.900C, jud.
Arad, solicită înscrierea dreptului de proprietate pe titlu de
uzucapiune, asupra imobilului identificat în CF nr.304707
Bocsig (CF vechi 6 Bocsig) cu nr. top. 10-11/b, compus teren
în suprafață de 1.439mp, având ca proprietar tabular sub
B1 Ardelean Mariuta, una și aceeați persoană cu Ardelean
Maria, decedată Coras Maria, la data de 03.11.1982.
Petentul susține că folosește acest imobil de peste 30 de ani
de la decesul proprietarei tabulare prin joncțiunea posesiei
cu numitul Coras Teodor, exercitând o posesie pașnică,
publică, continuă și sub nume de proprietar. În urma acesteia sunt somați, în baza Decretului Lege nr.115/1938, toți
cei interesați de îndată să înainteze opoziție la Judecătoria
Ineu deoarece în caz contrar, în termen de o lună de la
această ultimă publicare se va proceda la rezolvarea cererii.
Prezenta somație se va afișa timp de o lună la Tabla de
afișare a Judecătoriei Ineu și la Primăria comunei Bocsig.

DIVERSE
l Ramnicu Valcea Shopping City prin Mateescu Marius cu
domiciliul in municipiul Ramnicu-Valcea, str.Rapsodiei,
nr.19, bl.H1, sc.C, jud.Valcea, aduce Ia cunostinta publicului interesat ca pentru prima versiune a planul:
PUD-Construire Magazin In Parcarea Centrului Comercial”, amplasat in municipiul Ramnicu-Valcea, str.Ferdinand, nr.38A, jud.Valcea, decizia finala este cea de adoptare
a planului fara aviz de mediu. Aceasta decizie poate fi
contestat in instanta.
l Anunt Public Privind Depunerea Solicitarii De Emitere
A Acordului De Mediu S.C IMMO Invest Advisors Group
S.R.L., anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii
de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
“Construire Centru Comercial Cu Amanuntul Ce Include
Magazin Produse Alimentare Carne Si Branzeturi,
Drumuri Acces, Alei Carosabile Si Pietonale, Spatiu
Parcare, Amenajari Exterioare, Sistematizare Verticala,
Panouri Firma Si Publicitate,Totem Publicitar, Signalistica,
Post Trafo, Bransamente Utilitati, Organizare De Santier,
Demolare Constructii Existente” propus a fi amplasat in
Jud.Prahova, Com.Valea Calugareasca, Sat.Valea Calugareasca, Nr.Cad.25137. Informatiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru
protectia mediului A.P.M.Prahova, din Ploiesti, jud.
Prahova, str.Gh. Gr.Cantacuzino nr.306, in zilele de luni
pana joi, intre orele 8.00-16.00 si vineri intre orele 8.0014.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: office@
apmph.anpm.ro Observatiile publicului se primesc zilnic la
sediul autoritatii competente pentru protectia mediului
A.P.M.Prahova.
l Composesoratul de pădure Măgura – Călățele, în calitate
de titular, anunță publicul interesat asupra elaborării alternativei finale pentru planul “Amenajament silvic ale U.P. II
Dealu Botii” și a Raportului de mediu, plan propus a fi
amplasat în comuna Beliș, jud Cluj, care pot fi consultate la
sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, în zilele de
luni - vineri, între orele 9.00 – 13.00. Comentariile publicului și propunerile scrise se primesc zilnic la sediul titularului, Călățele nr. 189 și la sediul A.P.M. Cluj, municipiul
Cluj Napoca, Calea Dorobanților nr. 99, bl. 9B, cod 400609,
fax: 0264 412 914, e-mail: office@apmcj.anpm.ro până la
data de 15.11.2021.
l PRIMĂRIA MĂRGĂU, în calitate de titular, anunță
publicul interesat asupra elaborării alternativei finale
pentru planul “Amenajament silvic U.P. V Nimăiasa” și a
Raportului de mediu, plan propus a fi amplasat în comuna
Mărgău, jud Cluj. Varianta finală de plan poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, în
zilele de luni - vineri, între orele 9.00 – 13.00. Comentariile

publicului și propunerile scrise se primesc zilnic la sediul
Primăriei Mărgău, loc. Mărgău nr. 204 și la sediul A.P.M.
Cluj, municipiul Cluj Napoca, Calea Dorobanților nr. 99, bl.
9B, cod 400609, fax: 0264 412 914, e-mail: office@apmcj.
anpm.ro până la data de 15.11.2021.
l PRIMĂRIA POIENI, în calitate de titular, anunță
publicul interesat asupra elaborării alternativei finale
pentru planul “Amenajament silvic U.P. III Valea Drăganului” și a Raportului de mediu, plan propus a fi amplasat
în Comuna Poieni, jud Cluj, care pot fi consultate la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, în zilele de luni vineri, între orele 9.00 – 13.00. Comentariile publicului și
propunerile scrise se primesc zilnic la sediul Primăriei
Poieni, loc. Poieni str. Principală nr. 268 și la sediul A.P.M.
Cluj, municipiul Cluj Napoca, Calea Dorobanților nr. 99, bl.
9B, cod 400609, tel. 0264 410 722 fax: 0264 412 914, e-mail:
office@apmcj.anpm.ro , până la data de 15.11.2021.

ADUNARI GENERALE
l Convocare: În conformitate cu prevederile articolului
117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, având în vedere
prevederile din Actul Constitutiv al Industrialexport S.A.,
societate pe acţiuni de naţionalitate română, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Bucureşti sub nr. J40/252/1991, Cod Unic de Înregistrare
1554446, cu sediul social în Bucureşti, sectorul 4, Str.
Dumitru Brumărescu, nr.9A, Construcția C1, parter (denumită în continuare „Industrialexport” sau „Societatea”),
Consiliul de Administraţie al Societăţii convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor Industrialexport S.A.
pentru ziua de 01.11.2021, ora 10:00, adunarea urmând a se
desfășura la următoarea adresa: Bucureşti, Sectorul 4, Str.
Candiano Popescu nr.1, parter, camera 12, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor Societăţii la
sfârşitul zilei de 15.10.2021, stabilită ca dată de referinţă.
Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
este următoarea: 1.Aprobarea revocării domnului Mihailov
Sergiu din funcția de administrator al INDUSTRIALEXPORT S.A., având în vedere Notificarea nr.485/22.07.2021
privind renunțarea la mandatul de administrator și
descărcarea sa de gestiune pentru activitatea desfășurată până la data renunțării la mandat; 2.Aprobarea
revocării societății IMOD Line Investments S.R.L. din
funcția de administrator al INDUSTRIALEXPORT S.A.,
având în vedere Notificarea nr.484/22.07.2021 privind
renunțarea la mandatul de administrator și descărcarea
sa de gestiune pentru activitatea desfășurată până la data
renunțării la mandat; 3.Reducerea remunerației lunare a
administratorului Societății, BG Consult Invest S.R.L., de
la valoarea actuală de 5.000 Euro+ T.V.A., la valoarea de
5.000 Lei+ T.V.A., începând cu data aprobării de către
acționari; 4.Împuternicirea Președintelui Consiliului de
Administrație, dl. Niculai Bezerghianu pentru a duce la
îndeplinire cele aprobate prin hotărârea adunării generale
a acționarilor Societății și a dnei. Timari Daiana- Sanda,
consilier juridic, angajat al Societății, legitimată cu CI
seria IF număr 680827 emisă de SPCLEP Popești-Leordeni
la data de 11.09.2019, pentru a realiza toate demersurile
necesare în vederea efectuării mențiunilor/ înregistrărilor
corespunzătoare la Registrul Comerțului București în
legătură cu cele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății, semnăturile împuterniciților, în executarea
mandatelor încredințate, fiind opozabile Societății. ***
Completarea ordinii de zi: În cel mult 15 zile de la publicarea prezentului Convocator în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a, unul sau mai mulţi acţionari ai
Societăţii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin
5% din capitalul social al acesteia, pot înainta Consiliului
de Administraţie al Societăţii cereri privind introducerea
unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor. Participarea la ședințele Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor. La Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor pot participa şi pot vota, direct sau
prin reprezentare, în baza unei procuri speciale, toţi acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de
15.10.2021, stabilită ca dată de referinţă. Toţi acţionarii
reprezentaţi în baza unei procuri speciale se vor asigura că
aceste procuri vor fi depuse în original la sediul social al
Societăţii cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancţiunea
pierderii exerciţiului dreptului de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. Procurile vor rămâne valabile

pentru a doua adunare, în cazul în care prima adunare este
amânată din cauza neîndeplinirii cerinţelor legale. În cazul
în care nu se vor îndeplini condiţiile legale privind desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, aceasta se
reprogramează pentru data de 02.11.2021, la aceeași oră,
în acelaşi loc și cu aceeași ordine de zi; data de referință
stabilită pentru identificarea acţionarilor îndreptăţiţi să
participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, rămâne neschimbată. Preşedintele
Consiliului de Administraţie, Niculai Bezerghianu.
l CONVOCARE. Consiliul de Administratie al BIOFARM
S.A. avand cod unic de inregistrare 341563 si numar de
ordine in Registrul Comertului J40/199/1991, capital social
98.537.535,00 lei integral subscris si varsat, pagina web www.
biofarm.ro, convoaca in conformitate cu Legea 31/1990
Republicata privind societatile, Legea 297/2004 privind piata
de capital, Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente
financiare si operatiuni de piata, Republicata, Regulamentul
ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si
operatiuni de piata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 04.11.2021, ora 12.00, la sediul societatii din
Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sector 3. In cazul in
care Adunarea nu se va putea tine datorita neindeplinirii
cvorumului, a doua convocare este la data de 05.11.2021, la
aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. La
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti
sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul
Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul
zilei de 26.10.2021 - considerata data de referinta. La data
convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor capitalul social al BIOFARM S.A. este de 98.537.535,00 lei
divizat in 985.375.350 actiuni cu valoare nominala de 0,10
lei/actiune. Fiecare actiune da dreptul la un vot in cadrul
Adunarii Generale a Actionarilor. Nu exista clase diferite de
actiuni. Nu exista drepturi de vot suspendate la data
prezentei. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va
avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte: 1.Aprobarea
alegerii, in baza Art. 129 din Legea 31/1990 a societatilor
Republicata, unui secretariat pentru Adunarea Generala
Ordinara a Actionarilor. 2.Prezentarea activitatii Consiliului
de Administratie pentru perioada mandatului si aprobarea

descarcarii de gestiune a administratorilor pentru perioada
01.01.2021 – data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. 3.Alegerea Consiliului de Administratie format din 5
membri pentru un mandat de patru ani – cu incepere a
mandatului din data de 08.11.2021, ca urmare a expirarii
mandatului actualului Consiliu de Administratie la data de
07.11.2021. 4.Aprobarea datei de 23.11.2021 ca data de
inregistrare in conformitate cu prevederile Art. 87 (1) din
Legea nr. 24/2017 Republicata. 5.Aprobarea datei de
22.11.2021 ca ex date in conformitate cu prevederile Art. 176
(1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si Art. 2 (2) lit. l din
Regulamentul ASF nr. 5/2018. 6.Aprobarea mandatarii
domnului Andrei Hrebenciuc – Presedinte al Consiliului de
Administratie pentru semnarea tuturor documentelor emise
in urma Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. A.
Introducerea de puncte noi pe ordinea de zi, propuneri de
candidati pentru functia de administrator si prezentarea de
proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse
spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. Potrivit dispozitiilor art. 117 cu 1 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 Republicata
si ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 Republicata,
unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau
impreuna cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot
solicita Consiliului de Administratie al societatii introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a A.G.O.A. si/sau
prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse
sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A., in
termen de 15 zile de la publicarea convocarii, cu respectarea
urmatoarelor conditii: i. In cazul actionarilor persoane fizice
solicitarile trebuie sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor, care trebuie sa permita identificarea
acestora in registrul actionarilor societatii, tinut de Depozitarul Central S.A. ii. Calitatea de actionar, precum si, in
cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara
personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se
constata in baza art. 194 (1) din Regulamentul nr. 5/2018, pe
baza urmatoarelor documente prezentate emitentului de
catre actionar: a) extrasul de cont din care rezulta calitatea
de actionar si numarul de actiuni detinute; b) documente
care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul
legal la Depozitarul Central/respectivii participanti. În toate
cazurile, documentele care atesta calitatea de reprezentant
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investigație și
legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza,
vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator
autorizat, in limba romana sau in limba engleza. iii. Sa fie
insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare
propus spre adoptare; iv. Propunerile privind introducerea
de puncte noi pe ordinea de zi si de proiecte de hotarari
propuse spre aprobarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor trebuie sa fie transmise/depuse si inregistrate la
sediul social al societatii din Bucuresti, str. Logofatul Tautu
nr. 99, sector 3, cod postal 031212, pana la sfarsitul zilei de
15.10.2021, in original, semnate de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora, mentionandu-se pe plic in clar si
cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA
ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE
04/05.11.2021”. In conformitate cu dispozitiile art. 137 ci 1
alin. (2) din Legea nr. 31/1990 Republicata, membrii actuali
ai Consiliului de Administratie sau actionarii au dreptul de a
nominaliza candidatii pentru posturile de administrator.
Propunerile privind candidatii pentru functia de administrator se vor transmite la sediul societatii din Bucuresti, str.
Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3, cod postal 031212, in plic
inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule:
“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A
ACTIONARILOR DIN DATA DE 04/05.11.2021” si vor fi
insotite de informatii privind numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru
functia de administrator, precum si de documentele care
insotesc propunerile privind introducerea de noi puncte pe
ordinea de zi /proiectele de hotarare pentru punctele incluse
sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii
Generale Ordinare a Actionarilor. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de
administrator se va afla la dispozitia actionarilor, putand fi
consultata (atat pe site-ul Societatii www.biofarm.ro, cat si la
sediul Societatii) si completata de acestia. Data limita pana
la care actionarii pot sa formuleze propuneri de candidaturi
este sfarsitul zilei de 15.10.2021. Datele privind localitatea de
domiciliu si calificarea profesionala vor fi disponibile pe
pagina de internet a societatii, sectiunea Guvernanta Corporativa/Relatia cu Investitorii, subsectiunea AGA, pe masura
ce acestea sunt transmise societatii. Actionarii isi pot exercita
drepturile prevazute de Art. 85 alin. (1) din Legea 24/2017
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de
piata pana la sfarsitul zilei de 15.10.2021. B. Adresarea de
intrebari, in conformitate cu art. 198 din Regulamentul nr.
5/2018, privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A.
Fiecare actionar poate adresa intrebari societatii printr-un
inscris care va fi depus/transmis si inregistrat la sediul social
al societatii din Bucuresti, str. Logofatul Tautu, nr. 99, sector
3, cod postal 031212, pana la sfarsitul zilei de 01.11.2021, in
original, semnat de catre actionar sau reprezentantul legal al
acestuia, mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule:
“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A
ACTIONARILOR DIN DATA DE 04/05.11.2021”. Aceleasi
cerinte de identificare specificate la litera A din prezentul
convocator (“Introducerea de puncte noi pe ordinea de zi,
propuneri de candidati pentru functia de administrator si
prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse
sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A.”)
vor fi aplicabile si pentru actionarii/reprezentantul legal al
actionarilor care adreseaza intrebari privind punctele de pe
ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor. Societatea
poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu
acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a
societatii la sectiunea Intrebari frecvente, in format intrebare-raspuns. C. Exprimarea votului. Actionarii isi pot exercita
dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta. Societatea BIOFARM S.A. in vederea prevenirii/
limitarii raspandirii virusului SARS-Cov-2 (COVID 19)
incurajeaza actionarii sa isi exprime drepturile de vot utili-

zand varianta votului prin corespondenta sau varianta
transmiterii documentelor prin mijloace electronice (utilizand semnatura electronica extinsa incorporata conform
Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica Republicata) la adresele de e-mail daniel.constantin@biofarm.ro sau
roxana.stanciu@biofarm.ro. C.1. Votul direct in cadrul
A.G.O.A. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la
Adunarea Generala a Actionarilor este permis prin simpla
proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor
persoane fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate,
cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta – cu
exceptia reprezentantului legal (care de asemenea urmeaza a
prezenta actul de identitate), cu respectarea prevederilor
legale aplicabile in materie si a prevederilor continute in
prezentul convocator. In cazul actionarilor persoane juridice
sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de
reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la
data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A.. In
cazul in care registrul actionarilor la data de referinta nu
contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal sau
acestea nu sunt actualizate, aceasta calitate se dovedeste cu
un certificat constatator eliberat de registrul comertului,
prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau
orice alt document, in original sau in copie conforma cu
originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in
care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea
de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de
reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi
emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor. Actionarii care nu au
capacitate de exercitiu precum si persoanele juridice pot fi
reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la randul lor
pot da imputernicire altor persoane. C.2. C.2.Reprezentarea
pe baza de imputernicire la A.G.O.A. Actionarii pot fi reprezentati in A.G.O.A. prin alte persoane, in baza unei imputerniciri (procuri) speciale sau a unei imputerniciri generale.
Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de
imputernicire speciala (in limba romana sau limba engleza)
conforme cu prevederile legislatiei aplicabile, care vor fi puse
la dispozitie de Consiliul de Administratie al societatii sau o
imputernicire generala intocmita in conformitate cu prevederile Art. 202 din Regulamentul nr. 5/2018. Actionarii
persoane juridice sau entitatile fara personalitate juridica
care participa la A.G.O.A. prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o imputernicire
speciala sau generala, in conditiile anterior precizate. a.
Reprezentarea pe baza de imputernicire (procura) speciala.
Formularele de imputernicire speciala vor fi disponibile in
limba romana si engleza incepand cu data de 01.10.2021,
dupa ora 17.00, la sediul Societatii, si pe pagina de internet a
societatii, www.biofarm.ro. In cazul in care un actionar
desemneaza, prin imputernicire speciala, ca mandatar o alta
persoana, se va folosi formularul de imputernicire speciala
pentru persoane fizice sau pentru persoane juridice, dupa
caz. i. In cazul actionarilor persoane fizice imputernicirile
speciale vor fi insotite de copiile actelor de identitate ale
actionarilor, care trebuie sa permita identificarea acestora in
registrul actionarilor societatii, tinut de Depozitarul Central
S.A. ii. Calitatea de reprezentant legal a persoanei care a
semnat imputernicirea (procura) se constata in baza listei
actionarilor de la data de referinta primita de la Depozitarul
Central S.A.. In cazul in care registrul actionarilor nu contine
date referitoare la calitatea de reprezentant legal sau acestea
nu sunt actualizate, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator in original sau copie conforma cu originalul,
eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in
original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o
autoritate competenta din statul in care actionarul este
inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la
data publicarii convocatorului Adunarii Generale, care sa

permita identificarea reprezentantului legal. Actionarii vor
completa si semna imputernicirile (procurile) speciale in trei
exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat si semnat, precum si documentele insotitoare,
se depun personal sau se transmit la sediul BIOFARM S.A.
din Bucuresti, str. Logofatul Tautu, nr.99, sector 3, cod postal
031212, pana la data de 02.11.2021, ora 12:00, in plic inchis,
cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “PENTRU
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 04/05.11.2021” sau transmise pe adresele de
e-mail daniel.constantin@biofarm.ro sau roxana.stanciu@
biofarm.ro pana la aceeasi data si ora, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind
semnatura electronica - republicata, sub sanctiunea pierderii
dreptului de vot. Unui actionar i se interzice sa exprime voturi
diferite in baza actiunilor detinute de acesta la aceeasi societate. Un actionar da in cadrul formularului de imputernicire
(procura) speciala instructiuni specifice de vot persoanei care
il reprezinta, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a
adunarii generale a actionarilor. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va
stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul. O
persoana care actioneaza in calitate de reprezentant poate
reprezenta mai multi actionari, numarul actionarilor astfel
reprezentati nefiind limitat. In cazul in care un reprezentant
detine imputerniciri diferite conferite de mai multi actionari,
acesta are dreptul sa voteze pentru un actionar in mod diferit
fata de votul pentru un alt actionar. Persoana care reprezinta
mai multi actionari pe baza de imputerniciri exprima voturile
persoanelor reprezentate prin totalizarea numarului de voturi
“pentru”, “impotriva” si “abtinere” fara a le compensa (de
exemplu, la punctul x din ordinea de zi reprezint “a” voturi
“pentru”, “b” voturi “impotriva” si “c” “abtineri”). In cazul
imputernicirilor speciale, voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului 3 al imputernicirii speciale. Imputernicirile (procurile) speciale vor fi actualizate in functie de
existenta propunerilor de: completare a ordinii de zi de catre
actionari, candidati la functia de administrator al Biofarm
S.A. sau alegerea administratorilor prin metoda votului
cumulativ. In toate cazurile, persoanele fizice imputernicite
prin procura speciala se vor identifica cu actul de identitate la
A.G.O.A. b. Reprezentarea pe baza de imputernicire
(procura) generala. Actionarii pot acorda o imputernicire
(procura) generala valabila pentru o perioada de timp care nu
va depasi 3 (trei) ani, permitand reprezentantului desemnat
sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarilor
Generale ale Actionarilor Societatii, cu conditia ca imputernicirea (procura) generala sa fie acordata de catre actionar, in
calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2
alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat. In
cazul imputernicirilor generale persoana care actioneaza in
calitate de reprezentant nu trebuie sa prezinte in adunarea
generala a actionarilor nicio dovada privind exprimarea
votului persoanelor reprezentate. Imputernicirea generala
trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii: a.
numele/denumirea actionarului; b. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea); c. data
imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia,
cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o
data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate
anterior; d. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste
reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin
imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor
pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta,
cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se
utilizeaza respectiva imputernicire generala. Imputernicirea
generala inceteaza prin: (i) revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa emitentului cel mai
tarziu pana la data-limita de depunere a imputernicirilor
aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare,
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organizata in cadrul mandatului, redactata in limba romana
ori in limba engleza; sau (ii) pierderea calitatii de actionar a
mandantului la data de referinta aplicabila unei adunari
generale extraordinare sau ordinare, organizata in cadrul
mandatului; sau (iii) pierderea calitatii de intermediar sau de
avocat a mandatarului. Imputernicirea generala va fi
semnata de actionar si insotita de o declaratie pe propria
raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului
sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare
prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca: (i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de
client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului; (ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin
atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.
Declaratia prevazuta mai sus trebuie depusa la Societatea
BIOFARM S.A. in original, semnata, fara indeplinirea altor
formalitati in legatura cu forma acesteia. Declaratia se
depune odata cu imputernicirea generala. Actionarii nu pot
fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor, pe baza
unei imputerniciri (procuri) generale, de catre o persoana
care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. 15 din Legea nr. 24/2017
Republicata. Imputernicirile (procurile) generale, inainte de
prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte
de Adunarea Generala, in copie, cuprinzand mentiunea
conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului
sau transmise pe adresele de e-mail daniel.constantin@
biofarm.ro sau roxana.stanciu@biofarm.ro pana la aceeasi
data si ora, cu semnatura electronica extinsa incorporata
conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica republicata, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot. Copii
certificate ale imputernicirilor (procurilor) generale sunt
retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in
procesul-verbal al A.G.O.A.. In cazul in care persoana imputernicita prin imputernicire (procura) generala este o
persoana juridica aceasta poate sa isi exercite mandatul
primit prin intermediul oricarei persoane care face parte din
organele de administrare si conducere, sau prin oricare din
angajatii sai, prezentand documente care sa ateste calitatea
acestora, in original sau in copie conforma cu originalul. In
toate cazurile, persoanele fizice imputernicite prin imputernicire generala se vor identifica cu actul de identitate la
A.G.O.A. C.3. Votul prin corespondenta in cadrul A.G.O.A.
Actionarii Societatii BIOFARM S.A. inregistrati la data de
referinta 26.10.2021, in registrul actionarilor eliberat de
Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin
corespondenta, inainte de Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de societate. Formularele de buletin
de vot prin corespondenta vor fi disponibile in limbile
romana si engleza, incepand cu data de 01.10.2021, dupa ora
17.00, la sediul Societatii, si pe pagina de internet a societatii,
www.biofarm.ro. i. In cazul votului prin corespondenta al
actionarilor persoane fizice, formularele de vot prin corespondenta trebuie sa fie insotite de copiile actelor de identitate
ale actionarilor, care trebuie sa permita identificarea acestora
in registrul actionarilor societatii, tinut de Depozitarul
Central S.A., si daca este cazul, copii de pe actele de identitate ale reprezentantilor legali (in cazul persoanelor fizice
lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu
restransa), impreuna cu dovada calitatii de reprezentant
legal; ii. In cazul votului prin corespondenta al actionarilor
persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica,
calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta primita de la Depozitarul
Central S.A. In cazul in care registrul actionarilor nu contine
date referitoare la calitatea de reprezentant legal sau acestea
nu sunt actualizate, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator in original sau copie conforma cu originalul,
eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in
original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o

autoritate competenta din statul in care actionarul este
inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la
data publicarii convocatorului adunarii generale, care sa
permita identificarea reprezentantului legal. Documentele
care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o
limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o
traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba
romana sau in limba engleza. Votul prin corespondenta poate
fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care
acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o
imputernicire speciala/ generala care se depune la emitent in
conformitate cu art. 105 alin. 14 din Legea nr. 24/2017.
Formularul de buletin de vot prin corespondenta, in limba
romana sau in limba engleza, in format scris precum si actele
insotitoare trebuie depuse/transmise si inregistrate la sediul
societatii din Societatii BIOFARM S.A. din Bucuresti, str.
Logofatul Tautu, nr. 99, sector 3, cod postal 031212, in
original, completate si semnate, pana la data de 02.11.2021,
ora 12:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu
majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 04/05.11.2021” sau transmise pe adresele de e-mail daniel.constantin@biofarm.ro sau
roxana.stanciu@biofarm.ro pana la aceeasi data si ora, cu
semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.
455/2001 privind semnatura electronica -republicata, sub
sanctiunea pierderii dreptului de vot. Formularele de buletine
de vot prin corespondenta vor fi actualizate in functie de
existenta propunerilor de: completare a ordinii de zi de catre
actionari, candidati la functia de administrator al Biofarm
S.A. sau alegerea administratorilor prin metoda votului cumulativ. Actionarii care voteaza prin corespondenta trebuie sa-si
exercite in mod corect dreptul lor de vot, astfel incat pentru
fiecare subiect inscris pe ordinea de zi si in buletinul de vot sa
rezulte in mod expres si clar optiunea sa de vot. In cazul in
care la un subiect sau mai multe din cele inscrise pe buletinul
de vot vor exista mai multe optiuni, sunt ilizibile sau sunt
exprimate conditionat, ori s-au utilizat alte formulare de
buletine de vot, voturile aferente acelor puncte vor fi considerate nule, pentru motivul exprimarii viciate a consimtamantului. Formularele de vot care nu sunt primite la sediul
Societatii BIOFARM S.A. pana la data si ora mai sus mentionate nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului
si majoritatii in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin
corespondenta participa personal sau prin reprezentant la
A.G.O.A., votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In
acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal
sau prin reprezentant. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la A.G.O.A. este alta decat
cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru
valabilitatea votului sau aceasta va prezenta la A.G.O.A. o
revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de
actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin
corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul
sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la Adunarea
Generala. Incepand cu data de 01.10.2021, dupa ora 17.00,
documentele, materialele informative, proiectul de hotarare
in legatura cu Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,
in conditiile legislatiei in vigoare, pot fi consultate si obtinute
de actionari de pe website-ul Societatii, www.biofarm.ro,
sectiunea Guvernanta Corporativa/Relatia cu Investitorii,
subsectiunea AGA. Documentele pot fi consultate si obtinute
si de la Departamentul Juridic si Relatia cu Investitorii, la
sediul Societatii, in zilele lucratoare intre orele 10:00 –16:00.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul BIOFARM
S.A. sau la numarul de telefon 021/301.06.87, in zilele lucratoare intre orele 10:00 –16:00. Toate documentele pentru
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pot fi depuse la
sediul Societatii in zilele lucratoare in intervalul orar 10:00
–16:00. PRESEDINTE C.A. -Andrei HREBENCIUC.

LICITAȚII
l S.C ANDIBO SRL prin lichidator judiciar CII Cismaru
Elena vinde prin licitatie publica stoc de produse destinate
amenajari de tamplarie pvc la pretul de 44717,37 lei plus
TVA, pret redus cu 60% . Licitatiile vor avea loc in zilele 4,
6, 8, 11, 13, 15 octombrie, orele 13 la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, str. Plaiesilor nr.47 jud. Prahova.
Relatii suplimentare la tel:0728.878298.
l Lichidator judiciar CII Cismaru Elena vinde prin licitatie publica echipamente IT si birotica, proprietatea debitoarei S.C GEONET SYSTEMS SRL, la pretul de 6.242,40
LEI plus TVA, pret redus cu 20%. Licitatia va avea loc in
zilele de 4, 6, 8, 11, 13, 15 octombrie orele 11 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Plaiesilor nr.47, jud.
Prahova. Relatii suplimentare la tel:0728.878298.
l Lichidator judiciar CII Cismaru Elena vinde prin licitatie publica camion MAN 8163 LC 1828 Benz-Atego 1828
proprietatea debitoarei S.C NELPAN CERECOM SRL, la
pretul de 2.575,80 EURO plus TVA, pret redus cu 10% .
Licitatiile vor avea loc in zilele 4, 6, 8, 11, 13 si 15 octombrie,
orele 15 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str.
Plaiesilor nr.47, jud. Prahova. Relatii suplimentare la
tel:0728.878298.
l SC Fabissimo Group SRL, prin lichidator judiciar,
anunţă vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile
aflate in patrimoniul acesteia. Pretul de pornire al licitatiei
este redus cu 50 % din cel stabilit in raportul de evaluare
incuviintat de Adunarea Creditorilor din 18.11.2015. Licitaţiile vor avea loc pe data de: 05.10.2021, 12.10.2021,
19.10.2021, 26.10.2021, 02.11.2021, 09.11.2021, 16.11.2021,
23.11.2021, 30.11.2021, 03.12.2021, orele 13.00 în Ploieşti,
str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud Prahova.
Relaţii suplimentare 0732405295, 0344104525.
l SC Bomas Distributions SRL prin lichidator, anunta
vanzarea la licitatie publica a bunurilor aflate in patrimoniul societatii, respectiv magazine tip termopan, pretul de
pornire al licitatiei fiind redus cu 50% din cel stabilit in
raportul de evaluare. Licitatiile vor avea loc pe data de:
05.10.2021, 12.10.2021, 19.10.2021, 26.10.2021,
02.11.2021, 09.11.2021, 16.11.2021, 23.11.2021,
30.11.2021, 03.12.2021, orele 12.00, la sediul lichidatorului
din Ploiesti, str. Ion Maiorescu nr.12, Bl.33S1, Cab.7B, Et.7,
jud. Prahova. Conditiile de participare si relatii suplimentare la tel. 0344104525.
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 In Progress Media SRL cu sediul in Bucuresti,
str. Strabuna nr. 85, sector 1, CUI 24495047,
J40/16077/2008, in dosarul nr. 14013/3/2021 aflat pe rolul
Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII-a Civila. Termenul
limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor
asupra averii debitorului – 08.11.2021, termenul de verificare a creantelor, de intocmire si publicare in Buletinul
Procedurilor de Insolventa a tabelului preliminar de
creante- 29.11.2021, termenul de definitivare a tabelului
creantelor – 24.12.2021. Data primei sedinte a adunarii
generale a creditorilor 06.12.2021. Urmatorul termen de
judecata a fost fixat pentru data de 19.01.2022. Pentru
relatii: 021.318.74.25.
l Primăria Municipiului Bistriţa, organizează în data de
11.10.2021, ora 13.00, la sediul din Piaţa Centrală, nr.6,
licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea spaţiiIor situate

ANUNȚURI
în: Bistriţa, str.Dornei, nr.39, ap.5; Bistriţa, str.Dornei, nr.13,
parter; Bistrița, str. D.Gherea, nr.10; Bistriţa, str.Nicolae
Titulescu, nr.13, parter, ap.7; Bistriţa, str.Nicolae Titulescu,
nr.22, etaj 1, mansardă, ap.2; Bistriţa, str.Nicolae Titulescu,
nr.22, etaj 1, ap.3; Str.Gh.Şincai, nr.12, demisol, ap.7. Localitatea componentă Unirea, nr.147. Documentele licitaţiei se
pot procura de la Primăria municipiului Bistriţa, Direcţia
Patrimoniu, str.Gh.Şincai, nr.2, începând cu data de
30.09.2021. Ofertele se vor depune la Registratura Primăriei, municipiului Bistriţa, strada Gh.Şincai, nr.2, până la
data de 08.10.2021, ora 12.00. Relaţii suplimentare la
telefon 0263/232.391 sau 0263/223.923 int.264.
l Comuna Lumina, (Primăria) cu sediul în str.Mare,
nr.170, Lumina, judeţul Constanța, telefon 0241/251.828,
fax 0241/251.744, e-mail: primarialumina@vahoo.com,
organizează licitaţie publică pentru închirierea unui spaţiu
de locuit (2 camere+dependinţe) din str.Mare, nr.170, bl.LM
1, sc.A, et.2, ap.5, din domeniul privat al comunei Lumina.
Informaţii privind documentaţia de atribuire se regăsesc în
caietul de sarcini, ce se poate achiziţiona la cerere, de la
Primăria Lumina, str.Mare, nr.170, Lumina, jud.Constanța,
Compartiment Administrarea domeniului public și privat.
Preţul caietului de sarcini este de 300Lei, taxa de participare este de 100Lei. Data limită de depunere a ofertelor:
25.10.2021, orele 16.00. Data limită de solicitare a clarificărilor: 18.10.2021, orele 16.00. Ofertele se depun într-un
singur exemplar, în două plicuri sigilate, unul interior și
unul exterior, la Primăria Lumina, str.Mare, nr.170,
Lumina, jud.Constanța, Compartiment Informare Cetățeni. Şedinţa de dechidere a ofertelor: 26.10.2021, orele
14.00.
l Partium Insolvency IPURL, lichidator judiciar în
dosarul nr. 11662/111/2012 aflat pe rolul Tribunalului Bihor,
privind pe debitoarea MACIO S.R.L., CUI: RO1845585
scoate la vânzare prin licitație publică: Terenuri Agricole
(Proprietatea este compusă din 3 parcele de teren având o
suprafață totală de 11.846 mp) situate în Sat Betfia, Județul
Bihor, prețul de pornire fiind: 28.888,20 EUR. Licitația va
avea loc în 07.10.2021 ora 12:00 la adresa din Oradea, str.
Avram Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor. În caz de nereușită
licitația se reia la data de 14.10.2021 și la data de
21.10.2021, la același preț de strigare, aceeași oră și aceeași
locație. Licitantul trebuie să achiziționeze un caiet de
sarcini privind bunurile imobile supuse prezentei licitații,
contra sumei de 500 RON +TVA, ce va cuprinde și regulamentul de vânzare. Licitantul va depune la sediul lichidatorului judiciar o Cerere De Participare La Licitație, inclusă
în caietul de sarcini, cu cel puțin două zile înainte de
termenul licitației stabilit prin anunțul public. Informații
tel: 0359463661 fax: 0359463662.
l Primăria Tălmaciu cu sediul în oraşul Tălmaciu, Cod
identificare fiscală 4270732, strada Nicolae Bălcescu, nr.24,
tel.0269/555.401, int.113, e-mail: urbanism@talmaciu.ro,
organizează în data de vineri, 25.10.2021, ora 12.00, în sala
de ședințe a Primăriei Orașului Tălmaciu, licitaţie publică
deschisă pentru concesionarea: Unui imobil-teren, proprietate privată a Orașului Tălmaciu, în suprafață de 19mp,
situat în Tălmaciu, strada Emil Cioran, FN, identificat în
CF102184 Tălmaciu, nr.cadastral 102184, în vederea construirii unui garaj. Documentațiile pentru licitație se pot achiziţiona de la sediul nostru pentru suma de 100Lei (se achită la
Casieria instituției). Data limită a depunerii ofertei este de
25.10.2021, ora 10.00, oferta care se depune la Registratura
din cadru Primăriei Orașului Tălmaciu. Anunţul a fost trimis
în vederea publicării la data de 29.09.2021. Eventualele litigii
vor fi soluționate de instanțele de judecată competente.
l Subscris SP Evrika Insolvency IPURL, cu datele de
identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator
av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al SouthWest Logistic Park SRL, desemnat prin Hotararea nr. 3842
din data de 17.12.2020, pronuntata in dosar nr.
1768/122/2018 aflat pe rolul Tribunalului Ilfov - Sectia
Civila, anunta scoaterea la vanzare a bunului mobil aflat in
proprietatea South-West Logistic Park SRL, constand in
mijloc de transport marca IVECO 65C15 DAILY, camion,
2004, motorina in valoarea de 2.050 euro TVA inclus.
Vanzarea bunului mobil apartinand societatii falite se va
organiza in data de 08.10.2021 ora 14.00, prin licitatie
publica cu strigare. In cazul in care bunul mobil nu se va
adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza
licitatii saptamanale, la aceeasi ora, in acelasi loc si in
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aceleasi conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor va fi
stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.
Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor
depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in
caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora
12.00. Date despre starea 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 Bucuresti, Bd.Mircea
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3. Costul unui caiet
de sarcini este de 400 lei exclusiv TVA. Achizitionarea
caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii
la licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine la tel.
021.227.28.81/ 0721.236.313.
l 1.Informații generale privind concedentul, în special
denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact:
Primăria Comunei Perişor, comuna Perişor, Str.Henri
Coanda, nr.269, județul Dolj, telefon/fax 0251/459.707,
email: primariaperisor@yahoo.com, cod fiscal 5002010.
2.Informații generale privind obiectul concesiunii, în special
descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: o parte din Dispensarul Uman (latura stângă)
formată din 3 încăperi în suprafață totală de 78mp,
amplasat în sat Perișor, str.Henri Coandă, nr.157, bun
proprietate publică, conform H.C.L.49/26.07.2021 și temeiului legal: O.U.G.57/03.07.2019. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației
de atribuire: prin solicitarea scrisă, de la sediul Primăriei
Comunei Perișor. 3.2.Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Registratura Primăriei Comunei Perișor, comuna Perișor,
Strada Henri Coandă, nr.269, județul Dolj. 3.3.Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde
este cazul: Persoanele interesate pot achita contravaloarea
documentației de atribuire de 100Lei în contul concedentului: RO56TREZ29221E365000XXXX, deschis la Trezoreria Băilești, cod fiscal al concedentului: 5002010.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 14.10.2021,
ora 16.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 22.10.2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei Comunei Perișor, comuna Perișor, Strada
Henri Coandă, nr.269, județul Dolj. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar
original. 5.Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa
publică de deschidere a ofertelor: 22.10.2021, ora 11.00, la
sediul Primăriei Comunei Perișor, comuna Perișor, Strada
Henri Coandă, nr.269, județul Dolj. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele
pentru sesizarea instanţei: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, str.Stavropoleos, nr.6, sector 3, București, telefon 0213/104.641, fax 0213/104.642, email: office@
cnsc.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 29.09.2021.
l S.C.Compania Regională de Apă Bacău S.A. cu sediul în
Bacău, str.Henri Coandă, nr.2, jud.Bacău, nr.înreg. O.R.C.
J04/789/2010, Cod Unic Înreg. RO27429315, Cont:
RO13BRDE040SV60027870400, deschis la BRD Bacău,
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.autovidanjă 10
AV 10/135, BC 12 RAC -preț de pornire 4.957Lei, fără
TVA; 3.autovidanjă R8135, BC 10 RAC -preț de pornire
4.957Lei, fără TVA; 4.autovidanjă 161-30F, BC 24 RAC
-preț de pornire 4.992Lei, fără TVA. La valorile de vânzare
se adaugă 19% T.V.A. Licitația va avea loc la sediul societății, str.Henri Coandă, nr.2, loc.Bacău, în ziua de
20.10.2021, ora 10.00. 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. Persoană 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 1.000Lei. 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, pe adresa de mail: manager@apabacau.ro sau
fax 0234/551.175 până la data de 15.10.2021, ora 16.00.
l Compania Energopetrol SA, societate in reorganizare,
prin administrator judiciar Andrei Ioan IPURL, vinde prin
licitatie publica, teren in suprafata de 951 mp, impreuna cu
constructia amplasata pe acesta P+E, in suprafata de
761,67 mp, situate in Liliesti, Str. Infratirii, Judet Prahova,
la pretul de 600.000 lei, fara TVA. Licitatia se va organiza la
sediul administratorului judiciar in data de 08.10.2021 ora
13:00, iar in cazul in care bunurile nu vor fi valorificate,
aceasta este reprogramata pentru data de 11.10.2021,
13.10.2021, 15.10.2021, 18.10.2021, 20.10.2021, 22.10.2021,
25.10.2021, 27.10.2021, 29.10.2021, 01.11.2021, 03.11.2021,
05.11.2021, 08.11.2021, 10.11.2021, 12.11.2021, 15.11.2021,
17.11.2021, 19.11.2021, 22.11.2021, 24.11.2021, 26.11.2021
la aceeasi ora si aceeasi adresa. Cererile de inscriere la licitatie se depun in original la sediul administratorului judiciar insotite de toate documentele prevazute in
regulamentul de vanzare. Inscrierea la licitatie se poate
efectua cu 48 de ore inaintea datei tinerii licitatiei, mai
multe relatii, precum si achizitionarea regulamentului de
vanzare se pot obtine de la administratorului judiciar, la
numerele de telefon 0723357858/0244597808, email:
office@andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro.
l Almyo S.R.L., societate in faliment, prin lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL, vinde prin licitatie publica,
proprietatea imobiliara situata in Ploiesti, Str. Corlatesti, nr.
17, Judetul Prahova, compusa din 3 constructii cu destinatia industriala, dupa cum urmeaza: - Constructia
C1-Hala nr. 1, cu regim de inaltime P, avand o suprafata
construita la sol de 315 mp; - Constructia C2-Hala nr. 2, cu
regim de inaltime P, avand o suprafata construita la sol de
230 mp; - Constructia C3-Sediu administrativ, cu regim de
inaltime P+1, avand o suprafata construita la sol de 75 mp,
suprafata utila parter 63,70 mp, suprafata utila etaj 91,05
mp. Terenul pe care sunt edificate constructiile mai sus
mentionate, are o suprafata de 7500 mp si nu face obiectul
vanzarii. Pretul total de vanzare este de 117.000 euro, fara
TVA. Licitatia se va organiza la sediul lichidatorului judiciar in data de 08.10.2021 ora 12:30, iar in cazul in care
bunurile nu vor fi valorificate, aceasta este reprogramata
pentru data de 11.10.2021, 13.10.2021, 15.10.2021,
18.10.2021, 20.10.2021, 22.10.2021, 25.10.2021, 27.10.2021,
29.10.2021, 01.11.2021, 03.11.2021, 05.11.2021, 08.11.2021,
10.11.2021, 12.11.2021, 15.11.2021, 17.11.2021, 19.11.2021,
22.11.2021, 24.11.2021, 26.11.2021, la aceeasi ora si aceeasi
adresa. Cererile de inscriere la licitatie se depun in original
la sediul lichidatorului judiciar insotite de toate documentele prevazute in regulamentul de vanzare. Inscrierea la
licitatie se poate efectua cu 48 de ore inaintea datei tinerii
licitatiei, mai multe relatii, precum si achizitionarea regulamentului de vanzare se pot obtine de la lichidatorul judiciar,
la numerele de telefon 0723357858/0244597808, email:
office@andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro.
l SC Local Urban SRL, CUI 30055849; J34/168/2012 ,
telefon/fax 0247411895, e-mail: localurban@yahoo.com,
cu Punct de lucru în Turnu Măgurele str. Stadionului, nr
12, Anunţă organizarea licitaţiei publice deschisă, cu strigare, pentru închirierea unor suprafeţe de teren, în
vederea amplasării de construcţii provizorii - copertine
auto/garaje auto. Caietele de sarcini se pot cumpăra în
urma solicitării scrise, de la punctul de lucru din str. Stadionului, nr.12, etaj 1, camera 3 - contravaloarea caietului
de sarcini este de 20 Lei. Şedinta publică de deschidere a
primei şedinţe de licitaţie va avea loc în data de
19.10.2021, ora 11.00, la punctul de lucru mai sus mentionat. Termenul limită de depunere a cererii şi documentaţiei pentru înscrierea la licitaţie este 18.10.2021, ora 16.00.
Pentru închirierea suprafeţelor de teren rămase neocupate
în urma licitației, se vor organiza şedinţe de licitaţie din
două în două săptămâni marțea, sau în următoarea zi
lucrătoare, la ora 11.00, iar cererea de înscriere şi documentaţia aferentă se vor putea depune cel mai târziu în
ziua lucrătoare anterioară licitaţiei, până la ora 16.00.

l Inspectoratul Teritorial de Muncă Brăila, cu sediul în
Brăila, str. Dimitrie Bolintineanu nr. 7, anunţă vânzarea
prin licitaţie publică deschisă cu strigare, în data de
20.10.2021, ora 10.00, la sediul menţionat, a următoarelor
bunuri: Denumire, Cant., Preţ unitar de vânzare: Calculator tip Laptop, 2, 500 lei; Aparat de aer condiţionat, 3, 500
lei; Sursa UPS, 2, 100 lei; Sursa UPS, 1, 50 lei; Imprimantă,
1, 100 lei. Bunurile menţionate pot fi văzute la sediul I.T.M.
Brăila, Str. D. Bolintineanu nr. 7. Relaţii se pot obţine la
telefon/ fax 0239.611586. La licitaţie poate participa orice
persoană fizică sau juridică potenţial cumpărătoare care
prezintă până în data de 14.10.2021, ora 15.00, următoarele
documente: chitanţa de achitare la casieria ITM a sumei de
130 lei, reprezentând cota de cheltuieli participare, copie de
pe certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului şi
codul unic de înregistrare pentru persoanele juridice sau
actul de identitate pentru persoanele fizice. În caz de
neadjudecare, licitaţia se va repeta în ziua de 26.10.2021,
ora 10.00, iar preţurile de vânzare vor fi diminuate cu 20%.
Dacă bunurile nu vor fi adjudecate licitaţia se va desfăşura
în data de 01.11.2021, ora 10.00, iar preţul de pornire a
licitaţiei va fi scăzut cu 40% din valoarea iniţială a preţului
de pornire. Instituţiile publice interesate pot solicita transmiterea fără plată a bunurilor menţionate până pe data de
14.10.2021, în conformitate cu prevederile Anexei nr. 1, pct.
5 din HG nr. 841/1995, modificată şi completată, privind
procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a
bunurilor aparţinând instituţiilor publice. Menţionăm că nu
pot participa la licitaţie în calitate de cumpărători, membrii
comisiei de evaluare, membrii comisiei de licitaţie şi nici
soţul (soţia), fraţii, copiii şi părinţii acestor membri.
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 Bucureşti, Sector 1, Bucureşti,
Sector 1, Bdul. Ion Mihalache, Nr. 160B, Et.P, Ap.1, CUI
15840944, J40/14221/2003, cu indeplinirea atributiilor
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. Proinvest 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 133.500 Euro exclusiv TVA.
Prima vanzare a bunului imobil apartinand societatii debitoare se va organiza in data de 19.10.2021, 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
19.10.2021, se vor organiza licitatii saptamanal, in fiecare zi
de marti, la aceeasi ora si in aceleasi conditii. Locul de
desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului
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. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 0726.014.837.
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 Valea Danului, sat Valea
Danului, nr.496, județul Argeș, telefon/fax 0248/724.458,
e-mail: primarie@valeadanului.cjarges.ro, cod fiscal
4122035. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: -o proprietate
situată în Comuna Valea Danului, sat Vernești - fostul
Centru de Îngrijire Copii, compus dintr-o clădire în
suprafață construită de 421mp și o suprafață utilă de
509,05mp, o anexă- centrală termică în suprafață
construită de 19,25mp și suprafață utilă de 15mp și
terenul aferent în suprafață de 2.259mp, conform H.C.L.

nr.40/13.08.2021. -o proprietate situată în Comuna Valea
Danului, sat Valea Danului - fostul Centru de Informare
Turistică, compus dintr-o clădire în suprafață construită
de 111,09mp și o suprafață utilă de 83,34mp și terenul
aferent în suprafață de 2.596mp, conform H.C.L.
nr.41/13.08.2021. Închirierea prin licitație publică a spațiilor sus-menționate aparținând domeniului public al
Comunei Valea Danului, se desfășoară conform prevederilor O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ. 3.Informații privind documentația de atribuire: se
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire: La cerere,
se poate obține de la sediul Primăriei Valea Danului.
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: Compartimentul Relații cu Publicul din cadrul
Primăriei Valea Danului, sat Valea Danului, nr.496,
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: 250Lei cu numerar la casieria Primăriei Valea
Danului sau în contul RO38TREZ04821180250
XXXXX, deschis la Trezoreria Curtea de Argeș.

3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 13/10/2021, ora 12.00. 4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 21/10/2021, ora
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Valea Danului, comuna Valea
Danului, sat Valea Danului, nr.496, județul Argeș. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: un exemplar. 5.Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 21/10/2021, ora 11.00, la sediul Primăriei Comunei
Valea Danului, Sala de ședințe, comuna Valea Danului,
sat Valea Danului, nr.496, județul Argeș. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale
instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Argeș,
Pitești, B-dul I.C.Brătianu nr.7, judeţul Argeș, telefon
0248/216.599, fax 0248/212.410, e-mail: tr-arges@just.ro.
7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării: 28/09/2021.

PIERDERI
l Pierdut document de control național pentru transport
persoane nr.0052066. Telefon de contact: 0745.033.227.

