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OFERTE SERVICIU
SC Inelec Engineering SRL, din
comuna Pielești, jud.Dolj, angajează 6
Frezori universali, cu cod COR-722408. Se
solicită cunoștințe de limba engleză. Se
oferă salariu brut 2.550Lei. Relații la
telefon: 0785.106.416. CV-urile se pot
trimite la adresa de e-mail: documentesuport@gmail.com până la data de
05.04.2022.
SC MS Interproiect Engineering SRL,
cu sediul în București, angajează sudori,
lăcătuș mecanic și operator CNC. Cv-urile
se pot depune până la data de 30.03.2022
pe adresa de mail: alphamanpower2@
gmail.com
SC Riela Comimpex SRL din Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr.18, angajează: sudor
-1 persoană; șlefuitor metale -1 persoană.
Așteptăm CV-ul dumneavoastră la adresa
de e-mail: hr@rielacomimpex.ro.
Oneiro Resort Mamaia Nord angajează:
bucătar, personal curățenie bucătărie și
camere, ajutor ospătar, pizzar, recepționeră
hotel. Salariu plus beneficii. Pentru informații: 0766.523.367. Angajăm doar cu
experiență.
Societatea SC Biz Shop Communications S.R.L., cu sediul social în București,
sector 5, strada Constantin Mușat, nr.1,
bloc 16, scara 2, etaj 3, ap.27, înregistrată
cu J40/20157/2004, CUI: 17012425, angajează: -Lucrător în bucătărie (spălător vase
mari), cod COR-941201 -1 post, Ajutor
bucătar, cod COR-941101 -1 post. Pentru
CV, la adresa de e-mail: igen9224@gmail.
com
Centrul de Sănătate Multifuncțional
„Sfântul Nectarie”, cu sediul în București,
Bulevardul Uverturii, nr.81, Sector 6, organizează concurs pentru ocuparea a 3
posturi contractuale de execuție vacante,
perioadă nedeterminată, în data de
19.04.2022, ora 10.00- proba scrisă și interviul pe data de 27.04.2022- programare
începând cu ora 10.00: 2 posturi asistent
medical generalist, 1 post fiziokinetoterapeut. Dosarul de înscriere la concurs se
depune la sediul din Bd.Uverturii nr.81,
sector 6, București, începând cu data de
28.03.2022, până pe data de 08.04.2022,
între orele 09.00-14.00. Relații la telefon nr.
031.9593 interior 518, între orele 09.0014.00 și pe site-ul www.nectarie6.ro.
Centrul Cultural „Bucovina”, cu sediul
în localitatea Suceava, str.Universității
nr.48, județul Suceava, organizează
concurs pentru ocuparea unui post
temporar vacant corespunzător funcției
contractuale de execuție de: -Expert gr.I
(pian), o normă întreagă, studii superioare,
la Compartimentul Muzică, arte vizuale și
coregrafie din cadrul Direcției Școala
Populară de Artă „Ion Irimescu”. Condițiile de participare: -cetăţenie română;
-fără antecedente penale; -cunoașterea
limbii române vorbit și scris; -studii superioare de specialitate (muzică), absolvite cu
diplomă de licență; -vechime în specialitate
de minim 3 ani și 6 luni. Conform
H.G.R.286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Concursul se va desfășura
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la sediul Centrului Cultural „Bucovina”
din Suceava, str.Universității nr.48, etajul
III, după cum urmează: -proba scrisă în
data de 12.04.2022, ora 10.00; -interviul se
va susține în maxim 4 zile lucrătoare de la
data susținerii probei scrise, data și ora
probei interviu fiind anunțate odată cu
rezultatele la proba scrisă. Candidații vor
depune dosarele de participare la concurs
la sediul instituției în termen de 5 zile
lucrătoare de la apariția anunțului în
Monitorul Oficial. Relaţii suplimentare la
sediul din str.Universității nr.48, telefon/
fax 0230/551.372, e-mail: contact@centrulculturalbucovina.ro.
Biblioteca Centrală Universitară „Carol
I”, cu sediul în București, în conformitate
cu prevederile H.G. 286/2011, a Legii
nr.319/2003 privind statutul personalului
de cercetare– dezvoltare și a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea
concursurilor de ocupare a posturilor
vacante din domeniul cercetare- dezvoltare, organizează concurs pentru ocuparea
următorului post contractual vacant, cu
normă de muncă de 8 ore/zi, cu contract de
muncă pe perioadă nedeterminată, din
activitatea de cercetare: -Asistent cercetare
științifică– în cadrul Serviciului Cercetare.
Dezvoltare. Digitizare. Condițiile specifice
pentru ocuparea postului, conform Legii
nr.319 privind statutul personalului de
cercetare– dezvoltare și a Regulamentului
privind organizarea și desfășurarea
concursurilor de ocupare a posturilor
vacante din domeniul cercetare -dezvoltare, sunt: -studii superioare absolvite cu
diploma de licență; -să aibă activitate de
cercetare-dezvoltare în specialitate sau în
învățământul superior de cel puțin 1 an,
sau de cel puțin 2 ani în alte activități.
Concursul se organizează la sediul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din
București, str. Boteanu, nr.1, sector 1, și va
conţine două probe: probă scrisă în data de
03.05.2022, ora 09:00, și interviul în data
de 06.05.2022, ora 09.00. Dosarele de
înscriere la concurs se vor depune fizic,
până la data de 28.04.2022, ora 12.00, la
sediul Bibliotecii Centrale Universitare
„Carol I”, Biroul Resurse Umane și trebuie
să conţină în mod obligatoriu documentele
prevăzute la art.6 din H.G. nr. 286/2011, cu
modificările și completările ulterioare.
Tematica și bibliografia se afișează la sediul
Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”
și pe site-ul www.bcub.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Bibliotecii
Centrale Universitare „Carol I” și la nr. de
telefon: 021/313.16.05/int.234.
Școala Gimnazială Maria Rosetti, cu
sediul în București, str. G. Garibaldi nr.3,
sector 2, organizează concurs pentru
ocuparea în conformitate cu H.G. nr.
286/2011 modificată și completată de H.G.
nr.1027/2014 și O.U.G. 90/2017 în cadrul
instituţiei a următoparele posturi
contactuale: 1.) 0,5 normă post vacant
contractual pe perioadă nedeterminată de
Administrator Financiar cu indemnizatie
de Conducere. Condiţii specifice de participare la concurs pentru- Administrator
Financiar cu indemnizatie de Conducere:
Nivelul studiilor= Superioare Economice.
Vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupării postului= minim 5 ani. Data, ora
și locul de desfășurare a concursului:
-Proba scrisă în data de 19.04.2022 ora 10,

-Proba practică în data de 21.04.2022 ora
10, -Proba interviu în data de 27.04.2022
ora 10. 2.) 1 normă post vacant contractual de Îngrijitor (femeie de serviciu).
Condiţii specifice de participare la concurs
pentru Îngrijitor: Nivelul studiilor= minim
generale; Vechime în specialitatea studiilor
și în învățământ necesare ocupării
postului= 0; Data, ora și locul de desfășurare a concursului: -proba practică ziua de
19.04.2022 ora 12, -interviul în ziua de
21.04.2022 ora 12. 3) 1 normă post vacant
contractual de Paznic. Condiţii specifice de
participare la concurs pentru Paznic:
Nivelul studiilor= minim generale;
Vechime în specialitatea studiilor și în
învățământ necesare ocupării postului= 0;
Data, ora și locul de desfășurare a concursului: -proba practică ziua de 19.04.2022
ora 14, -interviul în ziua de 21.04.2022 ora
14. Data limită până la care candidaţii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este 12.04..2022 ora 16, la sediul Școlii
gimnaziale Maria Rosetti. Date contact:
Cuciureanu Georgeta= telefon: 021230527.
Administraţia Naţională a Rezervelor
de Stat și Probleme Speciale-Unitatea
Teritorială 320, organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată a funcţiei contractuale de
execuţie de MUNCITOR CALIFICAT I
(electrician), din cadrul Compartimentul
Întreţinere, Exploatare, în următoarele
condiţii: Concursul se organizează la sediul
ANRSPS- UT.320 din str. Abanosului nr.1,
comuna Dridu, judeţul Ialomiţa, în data
de: 19.04.2022, ora 10,00 -proba scrisă.
Data limită până la care se pot depune
actele pentru dosarul de concurs:
08.04.2022, ora 15,00, la sediul instituţiei
din str.Abanosului nr.1, comuna Dridu,
judeţul Ialomiţa. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: 1.Studii medii liceale
absolvite cu diploma de bacalaureat profil
energetic, electrotehnic, electromecanic,
instalații sau industrial cu specializare de
lucrător calificat energetic, electrician,
electrotehnist, electromecanic sau electrician pentru construcții; 2.Vechime: 3 ani în
meseria de electrician; 3.Fără cazier judiciar; 4.Să deţină autorizaţie de electrician
minim gradul II B emisă de către A.N.R.E.
sau să obţină după angajare autorizaţie de
electrician minim gradul II B, caz în care
trebuie să facă dovada, la data înscrierii, că
îndeplinește condiţiile de calificare și experienţă profesională necesare pentru autorizare; 5.Obţinerea, după promovarea
concursului,a autorizaţiei de acces la
informaţii clasificate nivel „secret de
serviciu”. Condiţiile generale și specifice
complete de participare la concurs, bibliografia stabilită și actele necesare pentru
dosarul de concurs se afișează la sediul
ANRSPS-UT.320 și pe site-ul www.anrsps.
gov.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul unităţii la telefon: 0243.283.455 –
Neacșu Daniela -Compart.Resurse
Umane.
Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Gorj organizează
concurs în data de 28.04.2022, ora 10.00
(proba scrisă) și 03.05.2022 (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
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@Oferte serviciu
@Vânzări
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@Licitații
@Diverse
Complexului de servicii comunitare pentru
copilul cu nevoi speciale Tg.Jiu, din Tîrgu
Jiu, strada Dumbrava, nr. 34, în funcție de
numărul de candidați, pentru ocuparea a 3
(trei) posturi vacante corespunzătoare unor
funcţii contractuale de execuţie după cum
urmează: 1. un post corespunzător funcţiei
contractuale de execuţie de psiholog (psihoterapeut) practicant la Centrul de abilitare și
reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Tg.Cărbunești; 2. un post corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de
logoped la Complexul de îngrijire și asistenţă
Suseni - Centrul de abilitare și reabilitare
pentru persoane adulte cu dizabilități
Suseni; 3. un post corespunzător funcţiei
contractuale de execuţie de psiholog (psihoterapeut) practicant la Complexul de îngrijire și asistenţă Dobriţa - Centrul de îngrijire
și asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilități Dobriţa. Condiţii generale și specifice
de îndeplinit de către candidat pentru
ocuparea unui post de psiholog (psihoterapeut) practicant scos la concurs: a) absolvent(ă) cu studii superioare de lungă durată
absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul Psihologiei, specializarea
psihoterapie; b) posesor(oare) de atestat de
liberă practică, aflat în perioada de valabilitate, în condițiile Legii nr. 213/2004 privind
exercitarea profesiei de psiholog cu drept de
liberă practică, înființarea, organizarea și
funcționarea Colegiului Psihologilor din
România și ale H.G. nr. 788/2005 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea
profesiei de psiholog cu drept de liberă
practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din Romania,
în specialitatea psihoterapie, treapta de
specializare ”practicant”; c) minimum un an
vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitării profesiei de psihoterapeut.
Condiţii generale și specifice de îndeplinit de
către candidat pentru ocuparea unui post de
logoped scos la concurs: a) absolvent(ă) cu
studii superioare de lungă durată absolvite
cu diploma de licență sau echivalentă în
domeniul Psihologie, specializarea psihopedagogie specială; b) posesor(oare) de atestat
de liberă practică, aflat în perioada de valabilitate, în condițiile Legii nr. 213/2004
privind exercitarea profesiei de psiholog cu
drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor
din România și ale H.G. nr. 788/2005 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea
profesiei de psiholog cu drept de liberă
practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din Romania,
în specialitatea psihopedagogie specială; c)
minimum un an vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării profesiei de
logoped. Înscrierile la concurs se fac în perioada 28.03.2022-08.04.2022, inclusiv, ora
14:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţiei Copilului Gorj, din
Tg.Jiu, strada Siretului, nr.24 – Serviciul
resurse umane, salarizare și pentru funcţia
publică. Relaţii suplimentare la telefon
0253212518 sau la camera nr.36 – sediul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și
Protecţia Copilului Gorj. Persoana de
contact: Marcău Ana, consilier, grad profesional superior la Serviciul resurse umane,
salarizare și pentru funcţia publică - secretar
comisie concurs, tel.0253212518, resurseumane@dgaspcgorj.ro.
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Direcția Regională de Statistică a Municipiului București, cu sediul în București,
B-dul Carol I nr.12, sector 3, telefon/fax:
021.314.11.48 e-mail: tele@bucuresti.insse.
ro, organizează concurs pentru ocuparea a
13 posturi, funcţii contractuale vacante de
execuție, pe durată determinată, în vederea
efectuării activităților privind Recensământul Populației și Locuințelor 2021, și
anume: •2 posturi expert IA (mai 2022– 31
iulie 2022); •1 post expert II (mai 2022– 31
iulie 2022); •5 posturi expert debutant (mai
2022– 31 iulie 2022); •2 posturi expert
debutant (mai 2022– 30 noiembrie 2023);
•2 posturi referent IA (mai 2022– 31 iulie
2022); •1 post referent debutant (mai
2022– 31 iulie 2022). Condiţii de participare: •Expert IA: -vechime în specialitate:
minimum 7 ani; -studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
-abilităţi în operarea pe PC și tablete;
-disponibilitate de deplasare pe teren.
•Expert II: -vechime în specialitate:
minimum 6 luni; -studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
-abilităţi în operarea pe PC și tablete;
-disponibilitate de deplasare pe teren.
•Expert Debutant: -vechime în specialitate:
nu este cazul; -studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; -abilităţi în operarea pe PC și tablete; -disponibilitate de deplasare pe teren.•Referent IA:
-vechime în specialitate: minimum 7 ani;
-studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; -abilităţi în operarea pe PC și
tablete; -disponibilitate de deplasare pe
teren. •Referent debutant: -vechime în
specialitate: nu este cazul; -studii medii
absolvite cu diplomă de bacalaureat; -abilităţi în operarea pe PC și tablete; -disponibilitate de deplasare pe teren. Concursul se
va desfășura la sediul Direcției Regionale
de Statistică a Municipiului București și va
consta într-o probă scrisă, o probă practică
și o probă interviu astfel: -20.04.2022– începând cu ora 9 -proba scrisă, -26.04.2022–
începând cu ora 9- proba practică, -proba
interviu se va desfășura ulterior, conform
reglementărilor în vigoare. În funcţie de
numărul de persoane care se vor înscrie,
probele se vor susţine în cel mult 4 serii.
Dosarele se vor depune la sediul instituţiei
până cel târziu la data de 11.04.2022 ora
16.00, și trebuie să conțină documentele
prevăzute în HG 286/2011, cu modificările
și completările ulterioare. Condiţiile de
participare și bibliografia de concurs sunt
afișate la sediul instituţiei și pe pagina web
www.bucuresti.insse.ro. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul D.R.S.M.B
și la tel 021.305.66.90, persoană de contact
Scîntei Elena.
Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Dâmbovița organizează
în data de 19.04.2022, ora 13.00, la sediul
din strada I.C. Vissarion nr.1, în limita
posturilor vacante prevăzute în statul de
funcții, concurs sau examen pentru
ocuparea următoarelor posturi vacante
corespunzătoare unor funcții contractuale
de execuție: -1 post de șef centru (S), gradul
II, în cadrul CAbR Țuicani; -1 post de șef
centru (S), gradul II, în cadrul CIA
Țuicani; -1 post de medic specialist (S) în
cadrul CAbR Țuicani; -1 post de medic
specialist (S) în cadrul CIA Țuicani; -4
posturi de lucrător social (M) în cadrul
CAbR Țuicani; -1 post de lucrător social
(M) în cadrul CIA Țuicani; -1 post de asistent medical (PL) în cadrul CAbR Țuicani;
-2 posturi de asistent medical (PL), gradul
principal, în cadrul CAbR Țuicani; -3
posturi de asistent medical (PL), gradul
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principal, în cadrul CIA Țuicani; -1 post de
profesor CFM (S) în cadrul CAbR Țuicani;
-1 post de profesor CFM (S) în cadrul CIA
Țuicani; -3 posturi de instructor de ergoterapie (M) în cadrul CAbR Țuicani; -3
posturi de instructor de ergoterapie (M) în
cadrul CIA Țuicani; -3 posturi de infirmieră (G) în cadrul CAbR Țuicani; -3
posturi de infirmieră (G) în cadrul CIA
Țuicani; -1 post de administrator (M),
gradul II, în cadrul CAbR Țuicani; -1 post
de magaziner (M) în cadrul CAbR Țuicani;
-1 post de bucătar (M) în cadrul CAbR
Țuicani; -2 posturi de muncitor necalificat
(G), gradul I, în cadrul CAbR Țuicani; -2
posturi de muncitor necalificat (G), gradul
I, în cadrul CIA Țuicani; -1 post de îngrijitoare (G) în cadrul CAbR Țuicani; -1 post
de spălătoreasă (G) în cadrul CAbR
Țuicani; -2 posturi de spălătoreasă (G) în
cadrul CIA Țuicani; -1 post de psiholog
stagiar (S) în cadrul CIA Țuicani; -1 post
de asistent social debutant (S) în cadrul
CIA Țuicani; -1 post de kinetoterapeut (S)
în cadrul CIA Țuicani; -2 posturi de
pedagog de recuperare (M) în cadrul CIA
Țuicani. I.Probele stabilite pentru concurs
sau examen: a)selecția dosarelor de
înscriere; b)proba scrisă; c)interviul. II.
Condiții de participare la concursul sau
examenul organizat pentru ocuparea
posturilor vacante corespunzătoare unor
funcții contractuale de execuție: 1.Poate
participa la concursul sau examenul pentru
ocuparea postului vacant orice persoană
care îndeplinește următoarele condiții
generale: a)are cetăţenia română, cetăţenie
a altor state membre ale Uniunii Europene
sau a statelor aparţinând Spaţiului
Economic European și domiciliul în
România; b)cunoaște limba română, scris și
vorbit; c)are vârsta minimă reglementată
de prevederile legale; d)are capacitate
deplină de exerciţiu; e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care
candidează, atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberate de medicul de familie
sau de unităţile sanitare abilitate; f)îndeplinește condiţiile de studii și, după caz, de
vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs; g)nu a
fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii, de
serviciu sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a
unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârșite cu intenţie, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 2.Poate participa la concursul sau
examenul pentru ocuparea posturilor
vacante de șef centru (S), gradul II,
persoana care îndeplinește următoarele
condiții specifice: -studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalentă în
domeniul psihologie, asistenţă socială sau
sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în
domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi
cu diplomă de licenţă ai învăţământului
superior în domeniul juridic, medical,
economic sau al știinţelor administrative,
cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 3.Poate participa la
concursul sau examenul pentru ocuparea
posturilor vacante de medic specialist (S)
persoana care îndeplinește următoarele
condiții specifice: a)studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină generală, neurologie, psihiatrie sau medicină de familie; b) vechimea
minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției; c)posesor de certificat care să ateste obținerea titlului de
medic specialist; d) posesor de certificat de
membru al Colegiului Medicilor din
România, însoțit de avizul anual valabil;

4.Poate participa la concursul sau
examenul pentru ocuparea posturilor
vacante de lucrător social (M) persoana
care îndeplinește următoarele condiții
specifice: a) studii liceale, respectiv studii
medii liceale, finalizate cu diplomă de
bacalaureat; b)vechimea minim 1 an în
specialitatea studiilor necesare exercitării
funcției; c) diploma /certificat de absolvire
curs de asistent social/lucrător social; 5.
Poate participa la concursul sau examenul
pentru ocuparea postului vacant de asistent medical (PL) persoana care îndeplinește următoarele condiții specifice: a)
studii postliceale, finalizate cu: diplomă de
absolvire școală postliceală sanitară, școală
de specializare postliceală sanitară, sau
școală tehnică sanitară, eliberată de Ministerul Sănătății, Ministerul Învățământului
și Știintei/Ministerul Educației Naționale;
certificat de absolvire școală postliceală
sanitară, eliberat de Ministerul Educației
Naționale/ Ministerul Educației, Cercetării
și Tineretului; atestat eliberat de Ministerul
Învățământului și Ministerul Sănătății;
certificat de absolvire eliberat de Ministerul
Sănătății Publice; b)studii liceale, respectiv
studii medii liceale, finalizate cu diplomă
de bacalaureat; 6.Poate participa la
concursul sau examenul pentru ocuparea
posturilor vacante de asistent medical (PL),
gradul principal, persoana care îndeplinește următoarele condiții specifice: a)
studii postliceale, finalizate cu: diplomă de
absolvire școală postliceală sanitară, școală
de specializare postliceală sanitară, sau
școală tehnică sanitară, eliberată de Ministerul Sănătății, Ministerul Învățământului
și Știintei /Ministerul Educației Naționale;
certificat de absolvire școală postliceală
sanitară, eliberat de Ministerul Educației
Naționale/Ministerul Educației, Cercetării
și Tineretului; atestat eliberat de Ministerul
Învățământului și Ministerul Sănătății;
certificat de absolvire eliberat de Ministerul
Sănătății Publice; b)studii liceale, respectiv
studii medii liceale, finalizate cu diplomă
de bacalaureat; c)vechimea de minimum 5
ani în specialitatea studiilor necesare exercitarii funcției; d)certificat de grad principal eliberat de către Ministerul Sănătății
ca urmare a promovării examenului de
grad principal; 7.Poate participa la
concursul sau examenul pentru ocuparea
posturilor vacante de profesor CFM (S)
persoana care îndeplinește următoarele
condiții specifice: a)studii universitare de
licență absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă în domeniul Educație Fizică și
Sport, Specializarea Cultură fizică medicală; b)vechimea minim 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;
8.Poate participa la concursul sau
examenul pentru ocuparea posturilor
vacante de instructor de ergoterapie (M)
persoana care îndeplinește următoarele
condiții specifice: a)studii liceale, respectiv
studii medii liceale, finalizate cu diplomă
de bacalaureat; b)vechimea minim 1 an în
specialitatea studiilor necesare exercitării
funcției; c)diplomă/certificat de absolvire
curs de ergoterapie; 9.Poate participa la
concursul sau examenul pentru ocuparea
posturilor vacante de pedagog de recuperare (M) persoana care îndeplinește următoarele condiții specifice: a)studii liceale,
respectiv studii medii liceale, finalizate cu
diplomă de bacalaureat; b)vechimea minim
1 an în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcției; c)diplomă/certificat de
absolvire curs în domeniul recuperării
persoanelor cu dizabilităţi; 10.Poate participa la concursul sau examenul pentru
ocuparea posturilor vacante de infirmieră
(G) persoana care îndeplinește următoarele
condiții specifice: a)studii gimnaziale; b)
vechimea minim 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției; c)diplomă/
certificat de absolvire curs de infirmieră;
11.Poate participa la concursul sau
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examenul pentru ocuparea posturilor
vacante de muncitor necalificat (G), gradul
I, persoana care îndeplinește următoarele
condiții specifice: a)studii gimnaziale; b)
vechimea minim 6 luni în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcției; c)
diplomă/certificat de absolvire curs de
bucătar; 12. Poate participa la concursul
sau examenul pentru ocuparea posturilor
vacante de îngrijitoare (G) persoana care
îndeplinește următoarele condiții specifice:
a)studii gimnaziale; b)vechimea minim 6
luni în specialitatea studiilor necesare
exercitării funcției; 13. Poate participa la
concursul sau examenul pentru ocuparea
posturilor vacante de spălătoreasă (G)
persoana care îndeplinește următoarele
condiții specifice: a)studii gimnaziale; b)
vechimea minim 6 luni în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcției;14.
Poate participa la concursul sau examenul
pentru ocuparea postului vacant de administrator (M), gradul II, persoana care
îndeplinește următoarele condiții specifice:
a) studii liceale, respectiv studii medii
liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; b)vechimea minim 3 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;
15.Poate participa la concursul sau
examenul pentru ocuparea postului vacant
de magaziner (M) persoana care îndeplinește următoarele condiții specifice: a)
studii liceale, respectiv studii medii liceale,
finalizate cu diplomă de bacalaureat; b)
vechimea minim 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției; 16.Poate
participa la concursul sau examenul pentru
ocuparea postului vacant de bucătar (M)
persoana care îndeplinește următoarele
condiții specifice: a)studii liceale, respectiv
studii medii liceale, finalizate cu diplomă
de bacalaureat; b)vechimea minim 1 an în
specialitatea studiilor necesare exercitării
funcției; c)diplomă/certificat de absolvire
curs de bucătar; 17. Poate participa la
concursul sau examenul pentru ocuparea
postului vacant de asistent social debutant
(S) persoana care îndeplinește următoarele
condiții specifice: a)studii universitare de
licență absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licență sau echivalentă, în
domeniul Științelor sociale, Specializarea
Asistență socială sau în domeniul Științelor
umaniste și arte, Specializarea Teologie
asistență socială; b)posesor(oare) de aviz de
exercitare a profesiei de asistent social,
emis de Colegiul Național al Asistenților
Sociali din România; 18.Poate participa la
concursul sau examenul pentru ocuparea
postului vacant de psiholog stagiar (S)
persoana care îndeplinește următoarele
condiții specifice: a)studii universitare de
licență absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licență sau echivalentă, în
domeniul Științe sociale, Specializarea
Psihologie; b)posesor(oare) de atestat de
liberă practică, aflat în perioada de valabilitate, în condițiile Legii nr.213/2004,
privind exercitarea profesiei de psiholog cu
drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, și ale H.G.nr.788/2005,
pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr.213/2004, privind
exercitarea profesiei de psiholog cu drept
de liberă practică, înființarea, organizarea
și funcționarea Colegiului Psihologilor din
Romania, în specialitatea psihologie
clinică, psihoterapie sau consiliere psihologică, treapta de specializare /competență
„practicant”; 19.Poate participa la
concursul sau examenul pentru ocuparea
postului vacant de kinetoterapeut (S)
persoana care îndeplinește următoarele
condiții specifice: a)studii universitare de
licență absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă, specializarea Kinetoterapie; b)
vechimea minim 1 an în specialitatea studi-
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ilor necesare exercitării funcției; c)posesor(oare) de autorizație de liberă practică
însoțită de avizul anual. III.Calendarul de
desfășurare a concursului sau examenului:
-în vederea participării la concurs sau
examen, candidații depun dosarul de
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de
la data afișării anunțului pentru ocuparea
posturilor vacante, respectiv pănă la data
de 11.04.2022, ora 16.30, la sediul Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Dâmbovița, din str. I.C.
Vissarion, nr. 1, la Serviciul Resurse
Umane, persoană de contact: inspector
Olteanu Georgiana-Loredana, secretarul
comisiei de concurs; -proba scrisă se organizează în data de 19 aprilie 2022, ora
13.00, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, din str. I.C. Vissarion, nr.1; -interviul
se susține în data de 27 aprilie 2022, ora
9.00, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, din str.I.C.Vissarion, nr.1; -secretar
comisie de concurs: inspector Olteanu
Georgiana-Loredana din cadrul Serviciului
Resurse Umane, de la sediul Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Dâmbovița, din str.I.C.Vissarion,
nr.1, telefon 0245.217.686/0245.614.615.

Se citează numita Folker Elisabeta
adresa. Loc. Horia nr. 163,com Vladimirescu, jud. Arad la Judecătoria Arad., sala
145 pt data de 19.04.2022 ora 9:00 în dosar
nr. 266/55/2022 pentru proces de radiere
uzufruct, in contradictoriu cu reclamanții
Gemanariu Elena, Gogonel Andrei și
Gemanariu (fost Gogonel ) Ioan.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina,
jud.Olt, str.Crișan nr.5, organizează
concurs de recrutare pentru ocuparea
postului temporar vacant: un post
temporar vacant de economist specialist,
grad profesional IA, nivel de studii S, pe
durată determinată la Biroul Financiar.
A.Denumirea postului: -1 post temporar
vacant de economist specialist, grad profesional IA, nivel de studii S, pe durată
determinată la Biroul Financiar. B.Condiţii
de participare la concurs: a)să îndeplinească condițiile generale prevăzute de
art.3 din Regulamentul-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare
a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale și a
criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit
din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare; b)studii
economice absolvite cu diplomă de licență;
c)condiţii de vechime: vechime 6 ani și 6
luni vechime în specialitate. C.Condiţii de
desfășurare a concursului. 1.Data și locul
depunerii dosarelor de înscriere la concurs
-în termen de 10 zile lucrătoare de la data
afișării/publicării anunţului (28.03.202205.04.2022, ora 16.00) la sediul Spitalului
Județean de Urgență Slatina. 2.Selecţia
dosarelor de înscriere -05.04.202206.04.2022. 3.Data probei scrise
-14.04.2022 -ora 09.00. 4.Data probei de
interviu: în maximum 4 zile lucrătoare de
la data susținerii probei scrise. 5.Locul
desfășurării probelor -Sediul Spitalului
Județean de Urgență Slatina, în sala de
ședințe din Ambulatoriul integrat spitalului. D.Menţiuni. Bibliografia și tematica
de concurs sunt afișate la sediul unităţii și
pe site-ul spitalului (www.spjslatina.ro), și
relaţii suplimentare se pot obţine de la
sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă
Slatina, telefon 0736.373.205, persoană de
contact Claudia Negreanu.

SC Rompetrol Downstream SRL, cu
sediul în București, Sectorul 1, P-ţa Presei
Libere, nr.3-5, City Gate Northern Tower,
etaj 2, anunță elaborarea primei versiuni a
planului PUZ -Construire Stație Mixtă
Distribuție Carburanți, situat în comuna
Cristian, județul Sibiu, Autostrada A1 km
260+160 stânga, nr.cad.101956. Prima
versiune a planului poate fi consultată pe
pagina de internet (a titularului) SC
Rompetrol Downstream SRL și la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu.
Comentariile și sugestiile publicului se
primesc la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Sibiu, din Sibiu, str.Hipodromului, nr.2A, în termen de 15 zile calendaristice de la data apariției anunțului.

CITAŢII
Se citează pentru termenul de judecată
din data de 04.05.2022 ora 9:30 numitul
Grecu Constantin Emil, în calitate de
pârât în dosarul civil nr. 19827/55/2021 al
Judecătoriei Arad având ca obiect succesiune de pe urma defunctului Grecu
Gheorghe decedat la 15 aprilie 2020.

DIVERSE
În temeiul art. 145 alin. (2) din Legea
85/2014 comunicăm deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă a debitorului SC Mino Daba SRL, CIF: 17886891,
J25/482/2005, dosar nr. 618/101 anul 2022
– Tribunalul Mehedinti. Termen pentru
depunerea cererilor de creanţă la
04.05.2022; Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afișarea și
comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 18.05.2022; Termen pentru depunerea eventualelor contestații este de 7 zile
de la publicarea în Buletinul Procedurilor
de Insolvenţă a tabelului preliminar și
pentru afișarea tabelului definitiv al creanţelor la 08.06.2022. Lichidator judiciar,
Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis
prin asoc. coord. ec. S.V.

SC Rompetrol Downstream SRL, cu
sediul în București, sectorul 1, P-ţa Presei
Libere, nr.3-5, City Gate Northern Tower,
etaj 2, anunță elaborarea primei versiuni a
planului PUZ -Construire Stație Mixtă
Distribuție Carburanți, situat în comuna
Cristian, județul Sibiu, Autostrada A1 km
260+160 dreapta, nr.cad.101956. Prima
versiune a planului poate fi consultată pe
pagina de internet (a titularului) SC
Rompetrol Downstream SRL și la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu.
Comentariile și sugestiile publicului se
primesc la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Sibiu, din Sibiu, str.Hipodromului, nr.2A, în termen de 15 zile calendaristice de la data apariției anunțului.
Anunt public privind decizia etapei de
incadrare OMV Petrom S.A. – Rafinăria
Petrobrazi. OMV Petrom S.A. – Rafinăria
Petrobrazi, titular al proiectului „desfiintare rez. 405, 406, 407 (CORP C35, C36,
C37), REZ. 556A (CORP C40), REZ. 587,
588, 589 (CORP C20, C21, C22), REZ.
572A, B, C, D (CORP C11, C12, C13,
C14), REZ. 574A, B, C, D (CORP C18,
C17, C16, C15), REZ. 574E (CORP C34),
demontare pompe P6, P7, P9A (aferente
corp C6), conducte aferente pompe si
lucrari conexe in incinta Rafinariei Petrobrazi” anunţă publicul interesat asupra
luării deciziei etapei de încadrare de către
Agenţia pentru Protecţia Mediului
Prahova, în cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului de
a nu se supune procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului și de evaluare
adecvată, fără evaluarea impactului
asupra corpurilor de apă, pentru proiectul
”desfiintare rez. 405, 406, 407 (CORP C35,

C36, C37), REZ. 556A (CORP C40), REZ.
587, 588, 589 (CORP C20, C21, C22),
REZ. 572A, B, C, D (CORP C11, C12,
C13, C14), REZ. 574A, B, C, D (CORP
C18, C17, C16, C15), REZ. 574E (CORP
C34), demontare pompe P6, P7, P9A
(aferente corp C6), conducte aferente
pompe si lucrari conexe in incinta Rafinariei Petrobrazi” propus a fi amplasat în sat
Brazii de Sus, str. Trandafirilor nr. 65,
comuna Brazi, judeţul Prahova, Cod
postal 107084. 1. Proiectul deciziei de
încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii
competente pentru protecţia mediului
Prahova din str. Gh.Gr.Cantacuzino,
nr.306, Ploiești, jud. Prahova, cod 100466,
în zilele de luni - vineri, între orele 0900 1300, precum și la următoarea adresă de
internet http://apmph.anpm.ro. Publicul
interesat poate înainta comentarii/observaţii la încadrare în termen de 10 zile de la
data publicării prezentului anunţ, până la
data de 05.04.2022.
Anunt public privind decizia etapei de
încadrare. SC OMV Petrom SA titular al
proiectului “Lucrări de suprafață, foraj și
echipare sonda 217 Brăgăreasa” anunță
publicul interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare de către Agenția
pentru Protecția Mediului Ialomița, în
cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:
“Lucrări de suprafață, foraj și echipare
sonda 217 Brăgăreasa” propus a fi
amplasat în com. Colelia, sat Colelia, jud.
Ialomița. Proiectul deciziei de încadrare și
motivele care o fundamentează pot fi
consultate la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia,
str. Mihai Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi
08.00-16.30, vineri între orele 08.00-14.00,
la urmatoarea adresă de internet: www.
apmil.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 APM Ialomița.
Anunt aviz consultativ. Ivan Mihai,
avand domiciliul in Mun. Bucuresti, titular
al proiectului: “P.U.Z.-introducere in intravilan in vederea construirii unor hale de
depozitare/productie, amenajare platforme
betonate si drum de incinta pentru
parcarea si circulatia autovehiculelor de
transport marfa, imprejmuire si utilitati”
in Jud. Ilfov, Orasul Popesti-Leordeni,
T12, P299/1/4-P299/1/8; NC.111708,
anunta publicul interesat asupra depunerii
solicitarii de obtinere a Avizului Tehnic
Consultativ al C.J. Ilfov. Documentatia
putand fi consultata pe site-ul: Consiliului
Judetean Ilfov. Observatii /comentarii si
sugestii se primesc in scris la Biroul de
Urbanism din cadrul Consiliului Judetean
Ilfov, cu sediul in Mun. Bucuresti, str.
Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6, tel.
021.212.56.93, de luni pana vineri, intre
orele 9:00-14:00, incepand cu data de
28.03.2022.
Informaţii generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul
fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax
și/sau adresa de e-mail ale persoanei de
contact: 1.Comuna Comloșu Mare,
Comloșu Mare, Str.Principală nr.655,
județul Timiș, telefon 0256/364.114, cod
fiscal 4483854. Anunţă acordarea de finanţări nerambursabile din fondurile bugetului local pentru proiecte și acţiuni în
domeniile menționate la pct.6, în anul
fiscal 2022. 2.Reglementări legale: Legea
nr.350/2005 actualizată privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi nonprofit
de interes general, Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice, Ordonanţa

luni / 28 martie 2022
Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru
unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, Hotărârea
Consiliului local privind bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei Comloșu Mare
pe anul 2022 și Regulamentul cadru
privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al
Comunei Comloșu Mare, alocate pentru
activități nonprofit potrivit Legii
nr.350/2005 și asociații sau cluburi sportive, înființate pe raza UAT Comloșu Mare
aprobat prin H.C.L. nr. 63 din 09.09.2021.
3.Alocaţia financiară directă din fonduri
publice se acordă în vederea desfășurării
de către persoanele fizice sau persoanele
juridice fără scop patrimonial a unor activităţi nonprofit, care să contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes
public local. 4. Bugetul pentru această
sesiune la domeniile/liniile de program
culte religioase, cultură, sport, educație
este de 390.000Lei. Finanţarea asigurată
de Consiliul local al Comunei Comloșu
Mare va fi de maximum 90% din bugetul
total al proiectului. 5.Propunerile de
proiecte depuse spre a fi selectate vor
contribui la îndeplinirea următoarelor
obiective generale: premierea și recompensarea unor rezultate sportive, încurajarea
practicării sportului de performanţă;
evidenţierea contribuţiei semnificative și
constante a sportului de performanţă la
reprezentarea și sporirea prestigiului
comunităţilor locale; sprijinirea activităților culturale pe raza UAT Comloșu Mare;
realizarea de lucrări de intervenții la lăcașurile de cult. 6.Proiectele vor fi depuse la
unul din următoarele domenii/ linii de
program, conform H.C.L. nr. 21 din
11.02.2022: -Culte religioase 90.000 Lei;
-Cultură 10.000Lei; -Sport 280.000Lei;
-Educație 10.000 Lei. 7.Acţiuni eligibile:
acţiunile trebuie să se deruleze conform
specificaţiilor din Regulamentul cadru
privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al
comunei Comloșu Mare, alocate pentru
activități nonprofit potrivit Legii nr.
350/2005 și asociații sau cluburi sportive,
înființate pe raza UAT Comloșu Mare
aprobat prin H.C.L. nr. 63 din 09.09.2021 și
din Contractul de finanţare nerambursabilă încheiat între autoritatea finanţatoare
și beneficiari. 8. Data limită pentru depunerea propunerilor proiectelor de finanţare
nerambursabilă este 28.04.2022, ora 16.00,
la Registratura Primăriei Comunei
Comloșu Mare, Str.Principală nr.655,
județul Timiș, într-un singur exemplar.
Dosarele depuse după data menţionată
mai sus nu vor fi eligibile. De asemenea, nu
se vor accepta completări la dosarele
proiectelor depuse. Selecția și evaluarea
dosarelor depuse se va efectua de către
Comisia de analiză și selecție a proiectelor
în data de 29.04.2022, ora 10.00. 9.Decizia
comisiei de analiză și selecție va fi publicată pe site-ul primăriei, urmând ca în
perioada 02.05.2022-05.05.2022 solicitanţii
să aibă posibilitatea depunerii de contestaţii. Soluţionarea contestaţiilor depuse se
va face de către Comisia de soluţionare a
contestaţiilor, în condiţiile legii. 10.Documentaţia pentru elaborarea proiectelor și
informaţii suplimentare se pot obţine de la
Compartimentul Secretariat. Relații
publice din cadrul Primăriei Comunei
Comloșu Mare, Str.Principală nr.655,
județul Timiș, telefon 0256/364.114. 11.
Decontarea cheltuielilor în limita finanţării
aprobate se va efectua numai pentru activităţile realizate și cuprinse într-un raport
de activitate intermediar/final.
Erată privind anunțul prealabil privind
afișarea publică a documentelor tehnice ale
cadastrului în UAT Șoimuș, județul Hunedoara. În completarea anunțului publicat
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la data de 10.03.2022 cu privire la publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
aferente lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul Comunei Șoimuș, județul
Hunedoara, vă aducem la cunoștință
următoarele: OCPI Hunedoara anunță
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru UAT Șoimuș în sectoarele cadastrale: 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79,
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 91, 92, 93, 96,
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133,
134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142,
143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,
152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160,
161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169,
170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178,
179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187,
188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196,
197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205,
206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214,
215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223,
224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232,
233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241,
242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250,
251, 252, 253, pe o perioadă de 60 de zile
calendaristice conform art.11 alin.(2),
litera k din Legea cadastrului și a publicității imobiliare 7/1996, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
Data de început a afișării: 01.04.2022. Data
de sfârșit a afișării: 31.05.2022. Adresa și
locul afișării publice: Comuna Șoimuș,
Căminul Cultural din localitatea Șoimuș,
str.Principală, nr.310A, județul Hunedoara.
Cererile de rectificare a documentelor
tehnice vor putea fi depuse la sediul Căminului Cultural din localitatea Șoimuș, în
zilele lucrătoare, între orele 8.00-15.00, și
pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru
și Publicitate Imobiliară. Informații
privind Programul național de cadastru și
carte funciară 2015-2023 pot fi obținute
accesând site-ul ANCPI la adresa: http://
www.ancpi.ro/pnccf/. Patru Liviu Lobonț,
Director.

ADUNĂRI GENERALE
Administratorul unic al societății
GRÎUL S.A. informează organele de
supraveghere a pieței de capital, acționarii
și eventualii investitori cu privire la constatarea unei erori materiale în cuprinsul
Convocatorului Adunării Generale Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data
de 26.04.2022, la prima convocare,
respectiv 27.04.2022 la a doua convocare,
publicat în ziarul Jurnalul cotidian național din data de 25.03.2022 în sensul că în
mod greșit s-a menționat/ stabilit Data de
Referință pentru toți acționarii înscriși în
Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul
Central S.A. București ca fiind 04.04.2022
în loc de data de 19.04.2022. În consecință,
Data de Referință pentru toți acționarii
înscriși în Registrul Acționarilor ținut de
Depozitarul Central S.A. București stabilită în mod corect este la sfârșitul zilei de
19.04.2022.
Administratorul unic al societății Auto
Vest SA, J35/266/1991, CUI: 3039471, cu
sediul în Jud.Timiș, loc.Sânnicolau Mare,
Str. Avram Iancu, nr. 46, tel. 0256.370.192,
convoacă Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor, pentru data de 26.04.2022,
ora 10.00 la sediul acesteia, cu următoarea
ordine de zi: 1.Raportul de gestiune al
administratorului unic pe anul 2021,
2.Raportul comisiei de cenzori; 3.Aprobarea bilanțului contabil și a contului de
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profit și pierderi pe anul 2021; 4.Aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
2022; 5.Prelungirea mandatelor comisiei
de cenzori; 6.Diverse. În cazul în care
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se constituie legal din cauza
cvorum-ului, a doua ședință va avea loc în
data de 27.04.2022 în același loc și la
aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.
Convocator. În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, legea societăţilor,
republicată, cu modificările și completările
ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind
emitenţii de instrumente financiare și
operaţiuni de piaţă, ale Regulamentului
A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de
instrumente financiare și operațiuni de
piață și ale Actului Constitutiv al
ROMAERO S.A., Consiliul de Administraţie al ROMAERO S.A. - cod unic de
inregistrare RO 1576401, număr de ordine
in Registrul Comerţului J40/3940/1991 convoacă: Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor (A.G.O.A.) la data de
28.04.2022 ora 13.00, la sediul societăţii din
București, Bulevardul Ficusului nr. 44,
Sector 1, pentru toţi acţionarii înregistraţi
în Registrul Acţionarilor la data de referinţă de 21.04.2022, având următoarea
ordine de zi: 1. Prezentarea raportului
Consiliului de Administrație la 31.12.2021;
2. Prezentarea raportului auditorului independent privind situațiile financiare încheiate la 31.12.2021; 3. Discutarea și
aprobarea situaţiilor financiare anuale
pentru anul 2021, a contului de profit și
pierdere pentru exerciţiul financiar 2021 și
a propunerii de acoperire a pierderii contabile înregistrată în exerciţiul financiar
2021; 4. Pronunţarea asupra gestiunii
Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2021; 5. Aprobarea Politicii
de remunerare a structurii de conducere a
ROMAERO S.A.; 6. Aprobarea ex-date de
16.05.2022 și a datei de 17.05.2022 ca dată
de înregistrare; 7. Aprobarea împuternicirii
Directorului General al societăţii
ROMAERO S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și
publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul
Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane,
salariată a societății, mandatul său cu
privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate mai sus. La sedinţă pot participa și
vota numai acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii la data de
21.04.2022, stabilită ca dată de referinţă.
Documentele și informaţiile referitoare la
problemele incluse pe ordinea de zi precum
și proiectul de hotărâre supus dezbaterii și
aprobării A.G.O.A. sunt disponibile la
sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul
A.G.A., începând cu data de 28.03.2022,
precum și pe website-ul societăţii
ROMAERO S.A.: www.romaero.com.
Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin
5% din capitalul social au dreptul: de a
introduce până la data de 12.04.2022
puncte pe ordinea de zi a adunării generale
ordinare a acţionarilor, cu condiţia ca
fiecare punct să fie însoţit de o justificare
sau de un proiect de hotărâre propus spre
adoptare de adunarea generală ordinară a
acţionarilor; de a prezenta până la data de
12.04.2022 proiecte de hotărâre pentru
punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a adunării generale
ordinare. Fiecare acţionar are dreptul să
adreseze întrebări privind punctele de pe
ordinea de zi a adunării generale. Societatea are obligaţia de a răspunde la întrebările adresate de acţionari, sub condiţia
respectării art. 198 din Regulamentul
A.S.F. nr. 5/2018. Drepturile prevăzute
anterior pot fi exercitate numai în scris
(transmise prin servicii de curierat sau prin

mijloace electronice). Acţionarii înscriși în
registrul acţionarilor la data de referință
pot exercita dreptul de vot direct, prin
reprezentant sau prin corespondență.
Formularul de vot prin corespondență atât
în limba română, cat și în limba engleză, se
pun la dispoziţia acţionarilor la sediul
societăţii precum și pe pagina de Internet a
societăţii www.romaero.com, începând cu
data de 28.03.2022. Formularul de vot prin
corespondență, completat de către acţionar
și însoțit de o copie a actului de identitate a
acţionarului persoană fizică, respectiv
Certificat de înregistrare eliberat de ORC
împreună cu copia actului care dovedește
calitatea de reprezentant legal al acestora,
în cazul persoanelor juridice, sunt expediate sau se depun la sediul Societăţii cu
cel puţin o oră înainte de adunare
(28/29.04.2022 ora 12.00) cu menţiunea
scrisă pe plic în clar și cu majuscule “VOT
PRIN CORESPONDENŢĂ PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ
A ACŢIONARILOR DIN 28/29.04.2022”.
Buletinele de vot prin corespondenţă care
nu sunt primite în forma și în termenul
stipulat în prezentul convocator nu vor fi
luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezenţă și vot precum și la
numărătoarea voturilor în Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor. În
temeiul prevederilor legale (art. 105 alin.
(10) – Legea nr. 24/2017), acţionarii pot fi
reprezentaţi de alţi acţionari, în baza unei
Împuterniciri speciale (Procuri speciale),
înscris sub semnatură privată, pusă la
dispoziţie de către Consiliul de Administraţie sau în baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale). Forma
Împuternicirii speciale (Procurii speciale)
atât în limba română, cât și în limba
engleză, se pun la dispoziţia acţionarilor
atât la sediul societăţii cât și pe pagina de
Internet a societăţii www.romaero.com și
pot fi consultate începând cu data de
28.03.2022. Împuternicirea specială
(Procura specială) se depune sau se poate
expedia, în original, la societate cu cel
puţin o oră înainte de adunare (
28/29.04.2021 ora 12.00). În cazul în care
Împuternicirea specială (Procura specială)
se expediază prin poștă trebuie facută pe
plic menţiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR
DIN 28/29.04.2022”. Procurile speciale
care nu sunt primite în termenul stipulat în
prezentul convocator nu vor fi acceptate de
către Societate. Formularele de vot prin
corespondenţă sau împuternicirile speciale
pot fi transmise și prin email cu semnatură
electronică extinsă încorporată conform
Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică până cel târziu cu o oră înainte de
adunare (28/29.04.2022 ora 12.00), la
adresa office@romaero.com menţionând la
subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR
DIN DATA DE 28/29.04.2022”. Reprezentarea acţionarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane decât acţionarii
se poate face și în baza unei Împuterniciri
generale (Procuri generale) valabilă pentru
o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze
în toate aspectele aflate în dezbaterea
adunării generale a acţionarilor societăţii
cu condiţia ca împuternicirea generală să
fie acordată de către acţionar, în calitate de
client, unui Intermediar definit conform
art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017
sau unui avocat. Împuternicirile generale
(Procurile generale) trebuie să conţină
informaţiile prevăzute la art. 202 din
Regulamentul ASF nr. 5/2018 și se depun/
expediază la societate cu cel puţin o oră
înainte de adunare (28/29.04.2022 ora
12.00), în copie, cuprinzând menţiunea
conformităţii cu originalul, sub semnătura
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reprezentantului. Copiile certificate ale
Împuternicirilor generale (Procurilor generale) sunt reţinute de societate, făcându-se
menţiune despre acestea în procesul verbal
al adunării generale. Acţionarii nu pot fi
reprezentaţi în adunarea generală a acţionarilor, pe baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale), de către o persoană
care se află într-o situaţie de conflict de
interese, în conformitate cu dispoziţiile art.
105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, cu
modificările și completările ulterioare. În
cazul neîntrunirii condiţiilor de cvorum/
validitate prevăzute de Actul Constitutiv al
societăţii pentru prima convocare,
A.G.O.A. se reprogramează pentru data de
29.04.2022, în același loc, la aceeași oră, cu
aceeași ordine de zi și dată de referinţă.
Informaţii suplimentare se pot obţine la
telefon 021/599.41.04 ; fax 021/319.20.82.”
Președintele C.A. Viorel Beleuzu.
Administratorul unic al SC Electrometal SA, cu sediul societății în Timișoara,
str.Ardealului, nr.70, birou B4, etaj I, înregistrată la ORC sub nr. J35/104/1991,
având Cod unic de înregistrare
RO1830894, în conformitate cu Legea
31/1990 republicată în 2004, cu completările și modificările ulterioare, Legea
nr.297/2004, Legea 24/2017, Regulamentele
ASF nr.5 și dispozițiile Actului Constitutiv,
convoacă: Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor pentru data de 26.04.2022, ora
13.00 și Adunarea Generală Extraordinară
a Acționarilor pentru data de 26.04.2022,
ora 15.00. Ședințele Adunărilor Generale
ale Acționarilor se vor desfășura la sediul
societății din str.Ardealului, nr.70, birou
B4, etaj I (Centrul Comercial Alfa). În
cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să
voteze acționarii societății înregistrați în
Registrul Actionarilor, la sfârșitul zilei de
07.04.2022, stabilită ca dată de referință.
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi: 1.
Prezentarea, discutarea și aprobarea
Raportului de gestiune pentru anul 2021.
2.Prezentarea, discutarea și aprobarea
Raportului de audit fnanciar pentru anul
2021. 3.Prezentarea, discutarea și aprobarea bilanțului contabil și a contului de
profit și pierderi pentru anul 2021. 4.
Prezentarea, discutarea și aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive
a societății comerciale. 5.Numirea sau
prelungirea mandatului adminstratorului
pe o perioadă de 4 ani. 6.Aprobarea datei
de 24.05.2022 ca dată de înregistrare,
respectiv indentificare a acționarilor societății asupra cărora se răsfrâng Hotărârile
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Adunarea Generală Extraordinară
a Acționarilor va avea următoarea ordine
de zi: 1.Aprobarea participării la licitație a
societății Electrometal SA, în vederea
cumpărării unui teren în suprafață de
11.240mp, la o valoare de licitație de max
1.250.000Euro, (sumă ce include și taxa de
participare la licitație). 2.Aprobarea datei
de 24.05.2022 ca dată de înregistrare,
respectiv identificare a acționarilor societății asupra cărora se răsfrâng Hotărârile
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Capitalul social al emitentului este
format din 616.501 acțiuni nominative,
fiecare acțiune dând dreptul la un vot în
cadrul Adunărilor Generale Ordinare și
Extraordinare a Acționarilor. Acţionarii
înscriși la SC Depozitarul Central SA, la
data de referinţă își pot exercita dreptul de
vot direct sau prin reprezentant, în conformitate cu Regulamentul ASF nr.5/2018.
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 extraordinare cu
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condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o
justificare sau de un proiect de hotărâre
propus spre adoptare de adunarea generală extraordinară; b)de a prezenta
proiecte de hotărâre pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi a adunării generale până cel
târziu în data de 08.04.2022. Fiecare acționar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale,
urmând ca răspunsurile la întrebări să fie
prezentate în adunările generale ale acționarilor. Dreptul de a introduce noi puncte
pe ordinea de zi, este în termen de max. 15
zile de la data publicării prezentului convocator. În temeiul prevederilor Legii
nr.31/1990 republicată și ale Regulamentului ASF nr.5, acţionarii cu excepţia
administratorului, pot fi reprezentaţi de
alţi acţionari, în baza unei procuri speciale
conformă cu prevederile din Regulamentul
ASF nr.5, care va fi pusă la dispoziţie de
administratorul societăţii. Acţionarii care
nu au capacitatea legală precum și persoanele juridice, pot fi reprezentaţi prin
reprezentanţii lor legali care, la rândul lor,
pot da procura specială altor acţionari.
Formularele de procuri speciale se pun la
dispoziţia acţionarilor începând cu data de
11.04.2022, la sediul al societăţii din str.
Ardealului nr.70 birou B4 et.I. După
completare, procurile speciale vor fi depuse
la sediul central al SC Electrometal SA,
sau vor fi expediate prin postă la sediul
central al SC Electrometal, până la data de
23.04.2022, (data numărului de registratură în cazul documentelor depuse,
respectiv 22.04.2022, data poștei de plecare
în cazul documentelor expediate. Procurile
speciale depuse sau expediate după datele
menționate mai sus, vor fi declarate nule
de drept. Materialele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de
zi se vor putea consulta începând cu data
de 23.03.2022, între orele 15.00-16.00, la
sediul societăţii din str.Ardealului, nr.70,
birou B4, Etaj I (Centrul Comercial
ALFA), Timisoara, tel.0723.218.250 și
0748.119.873 sau pot fi solicitate a fi transmise electronic. Acţionarii societăţii pot
obţine la cerere și contra cost copii ale
materialelor informative referitoare la
problemele înscrise pe ordinea de zi.
Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la Adunarile Generale Ordinară și
Extrardinară a Acționarilor este permis
prin simpla probă a identităţii acestora,
făcută, în cazul acţionarilor persoane
fizice, cu actul de identitate sau, în cazul
persoanelor juridice și a acţionarilor
persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă. În situaţia neîndeplinirii condiţiilor
de validitate la prima convocare, următoarele Adunări Generale Ordinară și Extrardinară a Acţionarilor sunt convocate pentu
data de 27.04.2022, cu menţinerea ordinii
de zi, a orei și a locului de desfășurare.
Convocator. Adunarea Generală a Acționarilor Societății Teraplast S.A. Ordinară
și Extraordinară, 28 aprilie 2022. În
conformitate cu prevederile art. 111, art.
113 și art.117 din Legea societăților
31/1990, cu modificările la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv, Legii nr.24/2017
privind emitenţii de instrumente financiare
și operaţiuni de piaţă (Republicată) și ale
Regulamentului ASF nr.5/2018 privind
emitenții de instrumente financiare și
operaţiuni de piaţă, Consiliul de Administrație al Teraplast SA, cu sediul în Sărăţel,
comuna Șieu-Măgheruș, Calea Teraplast,
nr.1, județul Bistrița-Năsăud, cod poștal
427301, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud sub nr. J06/735/1992, având
CUI: 3094980, în ședința din data de 24
martie 2022 convoacă Adunarea Generală
a Acționarilor -Ordinară și Extraordinară
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(„AGOA” și „AGEA”), pentru data de 28
aprilie 2022, care își va desfășura lucrările
la sediul societății situat în Sărăţel,
comuna Șieu-Măgheruș, Calea Teraplast,
nr.1, județul Bistrița-Năsăud, cod poștal
427301, începând cu ora 11.00 (ora României) pentru Adunarea Generală Ordinară,
respectiv, ora 11.30 (ora României) pentru
Adunarea Generală Extraordinară. La
această Adunare Generală a Acționarilor
sunt îndreptățiți să participe și să voteze
toți acționarii înregistrați în Registrul
Acționarilor la sfârșitul zilei de 18 aprilie
2022, stabilită ca dată de referință. I.
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea Ordine de zi:
1.Aprobarea situațiilor financiare individuale, aferente exercițiului financiar 2021,
pe baza Raportului Consiliului de Administrație al Societății și a Raportului auditorului financiar. 2.Aprobarea repartizării
profitului net total aferent exercițiului
financiar 2021, în sumă de 323.510.441Lei,
după cum urmează: -Rezerve legale:
16.662.168 Lei; -Distribuire de dividende,
în valoare de 32.684.967,26Lei, dividendul
brut/acțiune propus fiind de 0,015Lei*
aferent trimestrelor II, III și IV al anului
2021. Dividendele urmează a fi distribuite
în baza prezentei hotărâri, la Data Plății,
astfel cum este aceasta stabilită mai jos,
către acționarii înregistrați la Data de
Înregistrare stabilită mai jos; -Dividende în
valoare totală de 226.615.937Lei, respectiv
0,13Lei brut/acțiune au fost distribuite din
profitul înregistrat în trimestrul unu 2021,
în baza hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor Societății din data de 25
iunie 2021 și au fost plătite în iulie 2021;
Astfel, valoarea totală a dividendelor care
se distribuie pentru exercițiul financiar
2021 este de 259.300.904,26 Lei, respectiv
0,145Lei brut pe acțiune (din care suma de
0,13Lei brut/acțiune a fost deja plătită).
-Majorare de capital social: 43.579.988 Lei.
Majorarea a fost aprobată prin hotărârea
adunării generale extraordinare a acționarilor Societății din data de 25 iunie 2021 și
implementată în septembrie 2021, din
profitul înregistrat în trimestrul unu al
anului 2021; -Rezultat reportat:
3.967.380Lei. *La calcularea valorii dividendului brut/acțiune s-a avut în vedere
numărul de acțiuni emise de Societate, din
care s-a scăzut un număr de 2.541 acțiuni
care au intrat în contul Societății (în urma
aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor la întregul inferior ca urmare a
procesării majorării capitalului social,
realizată în temeiul Hotărârii
A.G.E.A.nr.1/29.04.2020, respectiv a Hotărârii A.G.E.A.nr.1/25.06.2021) și pe care
Societatea le deține la data prezentei,
ținând cont de faptul că acțiunile proprii
nu dau drept la dividende sau alte drepturi. 3.Aprobarea situațiilor financiare
consolidate, aferente exercițiului financiar
2021, pe baza Raportului Consiliului de
Administrație al Societății și a Raportului
auditorului financiar. 4. Aprobarea raportului de remunerare pentru membrii
Consiliului de Administrație și ai directorilor executivi, pentru anul 2021. 5.
Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2021. 6.
Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent exercițiului financiar al anului
2022. 7.Aprobarea Programului de Investiții, aferent exercițiului financiar al anului
2022. 8.Stabilirea nivelului remunerației
membrilor Consiliului de Administrație
pentru anul în curs și a limitei generale a
remuneraţiilor suplimentare ale membrilor
Consiliului de Administrație. Remunerațiile astfel stabilite vor fi valabile până la
data următoarei adunări generale ordinare
prin care se va aproba cuantumul indemnizațiilor administratorilor și/sau a remunerațiilor suplimentare. 9.Alegerea
auditorului intern al Societății, stabilirea

duratei contractului de prestări de servicii
de audit și a remuneraţiei acordate acestuia. 10.Aprobarea radierii din Oficiul
Registrului Comerțului Bistrița-Năsăud a
mențiunilor privind auditorul intern a
cărui mandat nu va fi prelungit, dacă este
cazul. 11.Aprobarea datei de 8 iulie 2022
ca „ex date”, respectiv data anterioară
datei de înregistrare la care instrumentele
financiare obiect al hotărârilor organelor
societare se tranzacționează fără drepturile
care derivă din hotărâre, în conformitate
cu art.2 alin.2 lit.l) din Regulamentul
nr.5/2018. 12.Aprobarea datei de 11 iulie
2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor
răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform art.87 din Legea nr.24/2017
(Republicată) („Dată de înregistrare”).
13.Aprobarea datei de 29 iulie 2022 ca data
plății, astfel cum este definita de art.87
alin.2 din Legea nr.24/2017 (Republicată) și
de art.2 alin.2 lit.h) și art.178 din Regulamentul nr. 5/2018 („Data Plății”). 14.
Mandatarea Consiliului de Administrație
pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor
adoptate de Adunarea Generală Ordinară
a Acționarilor. 15. Mandatarea președintelui Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Teraplast S.A.să semneze, în
numele și pe seama tuturor acționarilor
prezenți la adunare, Hotărârea A.G.O.A.
16.Mandatarea consilierului juridic al
societății, doamna Kinga Vaida, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii A.G.O.A.la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a. II.Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor va avea
următoarea Ordine de zi: 1. Aprobarea
limitei maxime de îndatorare pe care o
poate contracta societatea în perioada
28.04.2022-28.04.2023 și aprobarea garantării contractelor de credit și/sau de leasing
care vor fi accesate în limita stabilită, cu
garanții reale imobiliare/mobiliare, cesiuni
ale drepturilor de creanță prezente și
viitoare, cesiuni legate de disponibilitățile
curente și viitoare, care rezultă din conturile curente și cesiuni ale drepturilor rezultate din polițele de asigurare. Propunerea
Consiliului de Administrație este ca
această limită de îndatorare să fie de max.
300.000.000 Lei. 2. Aprobarea suplimentării limitei maxime de îndatorare, prevăzută la pct.1 de mai sus, pe care o poate
contracta societatea în perioada
28.04.2022-28.04.2023 cu suma de
150.000.000Lei, ce va fi folosită (dacă este
cazul) exclusiv pentru garantarea împrumuturilor subsidiarelor și aprobarea
garantării contractelor de credit și/sau de
leasing care vor fi accesate de subsidiare, în
limita stabilită, cu garanții reale imobiliare
/mobiliare, cesiuni ale drepturilor de
creanță prezente și viitoare, cesiuni legate
de disponibilitățile curente și viitoare, care
rezultă din conturile curente și cesiuni ale
drepturilor rezultate din polițele de asigurare. 3.Mandatarea Consiliului de Administrație ca, până la limita maximă de
îndatorare aprobată, să îndeplinească, în
numele și pe seama Societății, toate acţiunile și demersurile necesare sau utile în
vederea aducerii la îndeplinire a celor
aprobate conform pct.1 și 2 din prezenta.
În acest sens, Consiliul de Administrație va
emite decizii cu privire la: -accesarea unor
credite bancare, încheierea unor contracte
de credit/de leasing, prelungirea contractelor de credit bancar/de leasing accesate,
stabilirea structurii de garanții aferente
contractelor de credit/de leasing accesat/
prelungit, restructurarea/rescadentarea
creditelor acordate, schimbarea structurii
garanțiilor creditelor existente în sold,
împuternicirea persoanelor care vor semna
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în numele și pe seama Teraplast S.A.
contractele de credit /contractele de
leasing/contractele de garanție/actele adiționale la contractele de credit /de leasing,
precum și orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate în legătură
cu sau la care se face referire în contractele
de credit /de leasing, contractele de
garanție sau orice alte documente, precum
și să semneze orice alte formulare, cereri
care ar putea fi necesare sau utile în legătură cu aceste tranzacții bancare; -garantarea accesării de către subsidiarele
societății a unor credite bancare și/sau
contracte de credit/de leasing, stabilirea /
schimbarea structurii de garanții aferente,
împuternicirea persoanelor care vor semna
în numele și pe seama Teraplast S.A.contractele de garanție /actele adiționale,
precum și orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate în legătură
cu sau la care se face referire în contractele
de garanție, precum și să semneze orice
alte formulare, cereri care ar putea fi necesare sau utile în legătură cu aceste tranzacții. 4. Autorizarea răscumpărării de
către societatea Teraplast S.A.a propriilor
acțiuni, în conformitate cu prevederile
legale aplicabile, în următoarele condiții:
Un număr de maxim 2.760.000 acțiuni cu
valoarea nominală de 0,1Lei/acțiune la un
preț minim egal cu prețul de piață de la
BVB din momentul efectuării achiziției și
un preț maxim de 2Lei/acțiune, pentru o
perioadă de maximum 18 luni de la data
publicării Hotărârii AGEA în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a, în
cadrul unui program stock option plan, în
vederea implementării unui sistem de
remunerare a angajaților, membrilor
conducerii societăților din Grupul Teraplast, a administratorilor și a directorilor
executivi ai Societății, care să asigure
respectarea principiului performanței pe
termen lung și a unui program de fidelizare a personalului („SOP”). Valoarea
nominală a acțiunilor proprii astfel
răscumpărate nu poate depăși împreună
cu orice alte acțiuni proprii deținute de
Teraplast S.A.pragul de 10% din capitalul
social subscris al Teraplast S.A. Plata acțiunilor răscumpărate se face din profitul
distribuibil sau din rezervele disponibile ale
societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale, conform prevederilor art.103
ind.1 din Legea nr.31/1990, actualizată. 5.
Mandatarea Consiliului de Administrație
al Societății pentru punerea în aplicare și
pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii
de răscumpărare acțiuni conform pct.4 de
pe ordinea de zi a AGEA, precum și
pentru implementarea programului SOP.
6.Mandatarea președintelui Adunării
Generale Extraordinare a Societății să
semneze, în numele și pe seama tuturor
acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea
A.G.E.A. 7.Mandatarea consilierului
juridic al Societății, doamna Kinga Vaida,
să îndeplinească toate formalitățile privind
înregistrarea Hotărârii A.G.E.A.la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a. (1)Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau
împreună, cel puțin 5% din capitalul
social, au dreptul (i)de a introduce puncte
pe ordinea de zi a Adunării Generale a
Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să
fie însoțit de o justificare sau de un proiect
de hotărâre propus spre adoptare de
Adunarea Generală a Acționarilor; (ii)de a
prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe
ordinea de zi a Adunării Generale. (2)
Drepturile prevăzute la alin.(1) pot fi exercitate numai în scris, iar documentele vor fi
depuse în plic închis la sediul societății,
respectiv transmise prin orice formă de
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poștă sau curierat rapid cu confirmare de
primire, menționând pe plic în clar și cu
majuscule „PENTRU ADUNAREA
GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN
DATA DE 28/29.04.2022” sau transmise
prin mijloace de curierat sau prin mijloace
electronice, cu semnătură electronică
extinsă încorporată conform Legii
nr.455/2001, privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: secretariatCA@
teraplast.ro, menționând la subiect:
„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A
ACȚIONARILOR DIN DATA DE
28/29.04.2022”. (3)Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin.(1) lit.(i) și
(ii) în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicării prezentei convocări, respectiv până cel târziu în data de 13
aprilie 2022, inclusiv. Fiecare acționar are
dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, iar societatea va
răspunde la întrebările adresate de acționari în cadrul respectivei Adunări. Întrebările vor fi depuse în plic închis la sediul
societății, respectiv transmise prin orice
formă de poștă sau curierat rapid cu
confirmare de primire, menționând pe plic
în clar și cu majuscule „PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2022”
sau transmise prin mijloace electronice, cu
semnătură electronică extinsă încorporată
conform Legii nr.455/2001, privind semnătura electronică, la adresa de e-mail:
secretariatCA@teraplast.ro, menționând la
subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA
DE 28/29.04.2022”, până la data de 27
aprilie 2022, inclusiv. Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în
cadrul ședințelor Adunărilor Generale ale
Acționarilor, fie de reprezentanții lor legali,
fie de alți reprezentanți cărora li s-a
acordat o procură specială sau o procură
generală, în condițiile art.105 din Legea
nr.24/2017, privind emitenţii de instrumente financiare și operaţiuni de piaţă
(republicată). De asemenea, acționarii pot
participa la Adunarea convocată prin
prezentul Convocator, inclusiv utilizând
sistemul de vot și transmisie audio video a
Adunării, prin intermediul platformei
Evote pus la dispoziție de Societate,
accesând link-ul: https://trp.evote.ro.
Procedura de participare și votare electronică la Adunarea convocată va fi pusă la
dispoziția acționarilor pe pagina de web a
societății: www.teraplast.ro, Categoria
„Investitori”, Secțiunea „Adunarea Generală a Acționarilor” începând cu data de
28 martie 2022. Accesul acționarilor este
permis prin simpla probă a identității
acestora, făcută în cazul acționarilor
persoane fizice cu actul de identitate al
acestora sau, în cazul persoanelor juridice,
al reprezentantului legal. Acționarii pot
acorda o procură (împuternicire) generală
valabilă pentru o perioadă care nu va
depăși trei ani, permițând reprezentantului
desemnat să voteze în toate aspectele aflate
în dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor Societății, cu condiția ca procura
(împuternicirea) să fie acordată de către
acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art.2 alin.(1) pct.19
din Legea nr.24/2017, privind emitenţii de
instrumente financiare și operaţiuni de
piaţă (republicată), sau unui avocat. Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea
generală a acționarilor pe baza unei
procuri (împuterniciri) generale, de către o
persoană care se află într-o situație de
conflict de interese, în conformitate cu
prevederile art.105 alin.(15) din Legea
nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare și operaţiuni de piaţă
(republicată). Procurile (împuternicirile)
generale se depun la Registratura Societății sau trimise prin orice formă de poștă
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sau curierat cu confirmare de primire, cu
48 de ore înainte de adunarea generală,
respectiv până la data de 26 aprilie 2022,
ora 09.00 (ora României) pentru Adunarea
Generală Ordinară, respectiv, ora 09.30
(ora României) pentru Adunarea Generală
Extraordinară, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub
semnătura reprezentantului. Procurile pot
fi transmise, în același termen, și prin
e-mail cu semnătură electronică extinsă
încorporată conform Legii nr.455/2001
privind semnătura electronică, la adresa:
secretariatCA@teraplast.ro, menționând la
subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA
DE 28/29.04.2022”. Calitatea de acționar,
precum și, în cazul acționarilor persoane
juridice sau al entităților fără personalitate
juridică, calitatea de reprezentant legal se
constată în baza listei acționarilor de la
data de referință/de înregistrare, primită
de emitent de la depozitarul central, sau,
după caz, pentru date diferite de data de
referinţă/de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de
către acționar: a)extrasul de cont din care
rezultă calitatea de acționar și numărul de
acțiuni deținute; b)documente care atestă
înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanți. Cu toate acestea, dacă
acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul
său legal sau nu este menționată această
informație în lista acționarilor de la data
de referință primită de societate de la
Depozitarul Central, atunci dovada calității de reprezentant se va face cu certificatul constatator, în original sau copie
conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în
original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o altă autoritate similară din statul în care acționarul este
înmatriculat legal, în scopul dovedirii
existenței persoanei juridice și a numelui/
calității de reprezentant legal, cu o
vechime de cel mult 1 lună raportat la data
publicării convocatorului adunării generale. Documentele care atestă calitatea de
reprezentant legal întocmite într-o limbă
străină, alta decât limba engleză, vor fi
însoţite de o traducere realizată de un
traducator autorizat în limba română sau
în limba engleză. Cerințele de identificare
de mai sus se aplică în mod corespunzător
și pentru dovedirea calității de reprezentant legal al acționarului care propune
introducerea unor noi puncte pe ordinea
de zi a adunărilor generale ale acționarilor
sau care adresează întrebări emitentului
privind puncte de pe ordinea de zi a
adunărilor generale ale acționarilor.
Conform art.200, alin.(4) din Regulamentul ASF nr.5/2018, privind emitenții de
instrumente financiare și operaţiuni de
piaţă, un acționar poate desemna o singură
persoană să îl reprezinte la o anumită
adunare generală. Cu toate acestea, dacă
un acționar deține acțiuni ale unei societăți
în mai multe conturi de valori mobiliare,
această restricție nu îl va împiedica să
desemneze un reprezentant separat pentru
acțiunile deținute în fiecare cont de valori
mobiliare cu privire la o anumită adunare
generală. Această prevedere nu aduce
atingere dispoziţiilor alin.(6) al art.200 din
Regulamentul ASF nr.5/2018. Conform
art.200, alin.(5) din Regulamentul ASF
nr.5/2018, un acționar poate desemna prin
împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în
care reprezentantul desemnat conform
alin.(4) este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin
împuternicire sunt desemnați mai mulţi
reprezentanți supleanți, se va stabili și
ordinea în care aceștia își vor exercita

mandatul. Acționarii pot să voteze punctele înscrise pe ordinea de zi și prin corespondență, formularul de vot, completat și
semnat corespunzător, va fi trimis în plic
închis la sediul societății, și trebuie să
ajungă la sediul societății până cel mai
târziu în data de 26 aprilie 2022, ora 09.00
(ora României), pentru Adunarea Generală Ordinară, respectiv, ora 09.30 (ora
României) pentru Adunarea Generală
Extraordinară, menționând pe plic în clar
și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA
GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN
DATA DE 28/29.04.2022”. Buletinele de
vot pot fi transmise în același termen și
prin e-mail cu semnătură electronică
extinsă încorporată conform Legii
nr.455/2001 privind semnătura electronică,
la adresa: secretariatCA@teraplast.ro,
menționând la subiect: „PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚION A R I L O R D I N D ATA D E
28/29.04.2022”. Votul prin corespondență
poate fi exprimat de către un reprezentant
numai în situaţia în care acesta a primit
din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală
care se depune la emitent în conformitate
cu art.105 alin.(14) din Legea nr. 24/2017
privind emitenţii de instrumente financiare
și operaţiuni de piaţă. Formularele de
procuri speciale care vor fi utilizate pentru
votul prin reprezentare, formularele care
vor fi utilizate pentru votul prin corespondență, precum și Procedura de participare
și votare electronică la adunarea generală
a acționarilor vor fi puse la dispoziția acționarilor, atât în limba română, cât și în
limba engleză și vor fi disponibile la adresa
sediului social al societății, în timpul zilelor
lucrătoare, între orele 08.00-16.30, și pe
pagina de web a societății: www.teraplast.
ro, Categoria „Investitori”, Secțiunea
„Adunarea Generală a Acționarilor”,
începând cu data de 28 martie 2022.
Procurile speciale și formularele de buletin
de vot prin corespondență vor fi depuse în
original, fie în limba română, fie în limba
engleză, la sediul societății, respectiv transmise prin orice formă de poștă sau curierat
rapid cu confirmare de primire până la
data de 26 aprilie 2022, ora 09.00 (ora
României) pentru Adunarea Generală
Ordinară, respectiv, ora 09.30 (ora României), pentru Adunarea Generală Extraordinară, menționând pe plic în clar și cu
majuscule „PENTRU ADUNAREA
GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN
DATA DE 28/29.04.2022” sau pot fi transmise, în același termen, și prin e-mail cu
semnătura electronică extinsă încorporată
conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, la adresa: secretariatCA@
teraplast.ro, menționând la subiect:
„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A
ACȚIONARILOR DIN DATA DE
28/29.04.2022”. Un exemplar se va înmâna
reprezentantului, unul va rămâne la societate, iar cel de-al treilea exemplar va
rămâne la acționar. La completarea procurilor speciale și a buletinelor de vot prin
corespondență, se va ține cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGA cu
noi puncte. În acest caz, procurile speciale
actualizate și buletinele de vot actualizate,
atat în limba română, cât și în limba
engleză, pot fi obținute de la registratura
societății și de pe pagina de web a societății: www.teraplast.ro, Categoria „Investitori”, Secțiunea „Adunarea Generală a
Acționarilor”, începând cu data publicării
ordinii de zi completate. În cazul în care
ordinea de zi va fi completată, ordinea de
zi completată cu punctele propuse de acționari, va fi publicată cu îndeplinirea
cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul
constitutiv pentru convocarea adunării
generale, cu cel puțin 10 zile înaintea
adunării generale, respectiv până la data
de 15 aprilie 2022, inclusiv. În cazul în care
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ordinea de zi va fi completată, iar acționarii nu trimit procurile speciale și/sau
buletinele de vot prin corespondență actualizate, procurile speciale si buletinele de
vot prin corespondenta trimise anterior
completarii ordinii de zi vor fi luate în
considerare doar pentru punctele din
acestea care se regăsesc pe ordinea de zi
inițială. Documentele și materialele informative, precum și proiectele de hotărâri
vizând problemele înscrise pe ordinea de zi
a Adunării Generale a Acționarilor vor fi
disponibile acționarilor, atât în limba
română, cât și în limba engleză, la sediul
societății, în timpul zilelor lucrătoare, între
orele 08.00-16.30, și pe pagina de web a
societății: www.teraplast.ro, Categoria
„Investitori”, Secțiunea „Adunarea Generală a Acționarilor”, începând cu data de
28 martie 2022. În situația neîndeplinirii
condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală a
Acționarilor este convocată pentru data de
29 aprilie 2022, cu menținerea ordinii de zi,
a orei și a locului de desfășurare. La data
convocării, capitalul social al Societății este
format din 2.179.000.358 acțiuni nominative, din care un număr de 2.541 acțiuni
sunt deținute de Societate, astfel că
numărul total de drepturi de vot la data
convocării este de 2.178.997.817 drepturi
de vot.
Convocare: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Prospecțiuni
S.A.- in reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement- Subscrisa EURO
INSOL SPRL, cu sediul ales pentru comunicare în București, strada Costache Negri
nr.1-5, etaj 3, sector 5, RSP 0069, cod de
identificare fiscală RO 21119285, în calitate de administrator judiciar al societății
PROSPECȚIUNI S.A., înregistrată la
Registrul Comerțului sub numărul
J40/4072/1991, C.U.I. 1552801 cu sediul în
București, strada Coralilor, nr.20C, sector
1, tel: 021.404.28.00/int. 110, fax:
0213196656 (ºSocietateaº) desemnat în
data de 05.04.2016 în dosarul
nr.12297/3/2016 aflat pe rolul Tribunalului
București, Secția a VII-a Civilă, În temeiul
Legii nr.85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenței și de insolvență,
Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, Legii nr.24/2017
privind emitenții de instrumente financiare
si operațiuni de piață, cu modificările și
completările ulterioare, Regulamentului
ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și
Actului Constitutiv al societății: Convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății PROSPECTIUNI S.A. la
sediul Societății din București, Strada
Coralilor nr. 20C, sector 1, pentru data de
28.04.2022, ora 11.00. Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor va avea ca ordine
de zi următoarele: 1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare individuale
anuale pentru exercițiul financiar încheiat
la data de 31 decembrie 2021. 2. Discutarea și aprobarea Raportului Administratorului Special aferent situațiilor financiare
individuale pentru exercițiul financiar
încheiat la data de 31 decembrie 2021. 3.
Discutarea și aprobarea situațiilor financiare consolidate anuale pentru exercițiul
financiar încheiat la data de 31 decembrie
2021. 4. Discutarea și aprobarea Raportului Administratorului Special aferent
situațiilor financiare consolidate pentru
exercițiul financiar încheiat la data de 31
decembrie 2021. 5. Aprobarea datei de
16.05.2022 ca dată de înregistrare a hotărârii AGOA pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele
hotărârii AGOA, conform art.86 alin.1 din
Legea nr.24/2017 privind emitenții de
instrumente financiare și operațiuni de
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piață si a datei de 13.05.2022 ca ex-date
calculată în conformitate cu definiția dată
de prevederile art.2 lit.l din Regulamentul
ASF nr.5/2018. 6. Aprobarea împuternicirii
dlui Petrișor Nicolae, Administrator
special, pentru a îndeplini orice act sau
formalități cerute de lege pentru înregistrarea hotărârii AGOA. Aprobarea dreptului Administratorului Special de a
delega toate sau o parte din puterile
conferite mai sus oricărei/oricăror
persoane competente pentru a îndeplini
acest mandat. În cazul în care nu se întrunește cvorumul legal, Adunarea Generală
Ordinară va avea loc în data de 29.04.2022
în același loc, la aceeași oră, cu aceeași
ordine de zi și cu aceeași dată de referință.
Capitalul social al PROSPECȚIUNI S.A.
este format din 718.048.725 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune deținută
dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor. Participă acţionarii
înscriși în registrul de evidenţă al acţionarilor la data de 15.04.2022, considerată
dată de referinţă. Unul sau mai mulţi
acţionari reprezentând, individual sau
împreună, cel puţin 5% din capitalul social
are/au dreptul de a introduce noi puncte pe
ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare cu condiţia ca fiecare punct să fie
însoţit de o justificare sau de un proiect de
hotărâre propus spre adoptare de
adunarea generală și de asemenea are/au
dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre
pentru punctele incluse sau propuse spre a
fi incluse pe ordinea de zi. Propunerile
privind introducerea de noi puncte pe
ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, însoţite de copiile actelor de identitate (buletin/carte de identitate în cazul
persoanelor fizice, respectiv certificat de
înregistrare în cazul persoanelor juridice),
ale acţionarilor, pot fi transmise prin e-mail
la adresa office@prospectiuni.com, cu
semnătură electronică extinsă încorporată
conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, sau pot fi depuse la sediul
societăţii din București, str. Coralilor
nr.20C, sector 1 în termen de cel mult 15
zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României,
partea a IV-a, respectiv până la data de
13.04.2022, în plic închis, cu menţiunea
scrisă în clar și cu majuscule: PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ
DIN DATA DE 28/29.04.2022. Ordinea de
zi completată cu punctele propuse va fi
republicată cu îndeplinirea cerinţelor
prevăzute de lege pentru convocarea
Adunării generale. Fiecare acţionar poate
depune întrebări în scris privind punctele
de pe ordinea de zi a Adunării Generale
Ordinare, însoţite de copia actului de identitate valabil (buletin/carte de identitate în
cazul persoanelor fizice, respectiv certificat
de înregistrare în cazul persoanelor juridice), la sediul Societăţii din București, str.
Coralilor nr. 20C, sector 1, în plic închis, cu
menţiunea scrisă în clar și cu majuscule:
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ
O R D I N A R Ă D I N D A TA D E
28/29.04.2022, sau prin e-mail la adresa
office@prospectiuni.com. Accesul acţionarilor înscriși în registrul acţionarilor la data
de referinţă, în locul în care se desfășoară
adunarea generală a acţionarilor, este
permis prin simpla probă a identităţii
acestora, făcută în cazul acţionarilor
persoane fizice cu actul de identitate sau,
în cazul persoanelor juridice și al acţionarilor persoane fizice reprezentate, în baza
unei împuterniciri speciale (procuri
speciale) sau generale. Procurile speciale se
pot obţine de la registratura societăţii
începând cu data de 28.03.2022 sau de pe
site-ul societăţii www.prospectiuni.com,
acestea putând fi transmis solicitantului, la
cerere, și prin mijloace de comunicare
electronică. Împuternicirea generală se

www.jurnalul.ro
poate acorda de către acţionarul emitent,
în condiţiile Legii 24/2017 privind
emitenții de instrumente financiare și
operațiuni de piață, art.96 (10) -96 (13) sau
unui avocat. Acţionarii persoane fizice care
nu pot participa la adunarea generală,
precum și acţionarii persoane juridice, vor
depune până la data de 26.04.2022, la
sediul societăţii sau prin e-mail la adresa
office@prospectiuni.com, cu semnătură
electronică extinsă încorporată conform
Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, împuternicirile speciale sau generale prin care împuternicesc alte persoane
să-i reprezinte, în copie, cuprinzând
mențiunea conformității cu originalul sub
semnătura reprezentantului. Copii ale
împuternicirilor sunt reținute de societate,
urmând a se menționa despre aceasta în
procesul-verbal al adunării generale. Acționarii Societății înregistrați la Data de
Referinţă în registrul acţionarilor eliberat
de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte
de Adunarea Generală a Acţionarilor, prin
utilizarea formularului de buletin de vot
pentru votul prin corespondenţă („Buletinul de vot“). Buletinul de vot poate fi
obţinut începând cu data de 28.03.2022 de
la registratura societăţii sau de pe site-ul
societăţii www.prospectiuni.com, acesta
putând fi transmis solicitantului, la cerere,
și prin mijloace de comunicare electronică.
În cazul votului prin corespondenţă, Buletinele de vot, completate și semnate, pot fi
transmise sau depuse personal către/la
Registratura Societăţii sau prin e-mail la
adresa office@prospectiuni.com, cu semnătură electronică extinsă încorporată
conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura
Societăţii până cel târziu la data de
26.04.2022, ora 16, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar și cu majuscule:
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ
O R D I N A R Ă D I N D A TA D E
28/29.04.2022. Buletinele de vot care nu
sunt primite la Registratura Societăţii
până la data mai sus menţionată nu vor fi
luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorităţii în Adunarea Generală
a Acţionarilor. Sub sancţiunea neluării în
considerare a voturilor exprimate prin
corespondenţă în caz contrar, formularele
de vot prin corespondenţă trebuie însoţite
obligatoriu de documente care să permită
identificare acţionarilor, astfel: În cazul
acţionarilor persoane fizice: -copie C.I./B.I.
sau pașaport în termen de valabilitate; -un
specimen de semnătură legalizat/ certificat
de un notar public sau de un organism cu
competenţe de legalizare /certificare a
semnăturii sau se poate proceda direct la
legalizarea/ certificarea semnăturii aplicate
pe formularul de vot prin corespondenţă;
-dacă este cazul, copie C.I./B.I. pașaport în
termen de valabilitate și specimen de
semnătură care să îndeplinească toate
condiţiile de mai sus pentru reprezentantul
legal al acţionarului persoană fizică,
precum și copie a documentului oficial
care atestă calitatea de reprezentant legal
(poate fi orice document din care rezultă
lipsa capacităţii de exerciţiu a acţionarului
persoană fizică și/sau motivul pentru care
acestuia i-a fost desemnat un reprezentant
legal). În cazul acţionarilor persoane juridice: -copie C.I./B.I. sau pașaport în
termen de valabilitate pentru reprezentantul legal al acţionarului persoană juridică; -un specimen de semnătură pentru
reprezentantul legal al acţionarului, legalizat /certificat de un notar sau de un alt
organism cu competenţe de legalizare/
certificare a semnăturii sau se poate
proceda direct la legalizarea/ certificarea
semnăturii aplicate pe formularul de vot
prin corespondenţă; -copie a certificatului
de înmatriculare sau a unui document
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echivalent; -copie a documentului oficial
care atestă calitatea de reprezentant legal a
persoanei fizice care semnează formularul
de vot prin corespondenţă în numele acţionarului - persoană juridică (poate fi un
certificat emis de Registrul Comerţului sau
de orice alt organism similar). Proiectul de
hotărâre AGOA, formularele de procură
specială, formularul de vot pentru votul
prin corespondență, materialele informative referitoare la punctele incluse pe
ordinea de zi AGOA, pot fi consultate de
acţionari la sediul societăţii, în zilele lucrătoare, precum si pe site-ul societății: www.
prospectiuni.com, începând cu data de
28.03.2022, acestea putând fi transmise
solicitantului, la cerere, și prin mijloace de
comunicare electronică. Pentru a se
asigura condiţii bune de desfășurare a
Adunării Generale a Acționarilor Prospecțiuni S.A., rugăm ca acţionarii să-și anunţe
din timp intenţia de a participa la ședinţă,
la telefon numărul 021 404 28 00/int. 110
sau prin fax la numărul 021.319.66.56,
până cel târziu în data de 26.04.2022.
Informaţii suplimentare se pot obţine la
Biroul Juridic/Relaţii Investitori, la
numărul de telefon menţionat mai sus. În
contextul măsurilor luate de autoritățile
române în legătură cu prevenirea răspândirii virusului COVID-19, PROSPECȚIUNI S.A. recomandă acționarilor, ca
măsuri preventive de protecție, următoarele: -să acceseze materiale informative
disponibile in format electronic pe site-ul
societății; -să voteze prin corespondență,
utilizând buletinul de vot pus la dispoziție
pe site-ul societății; -să utilizeze cu prioritate ca mijloc de comunicare cu Societatea
canalele de comunicare electronice puse la
dispoziție, utilizând e-mailul cu semnătură
electronică extinsă încorporată indiferent
de documentele trimise către Societate și,
doar în subsidiar, să transmită documentele prin poștă, curier sau să le depună
direct la Societate. Administrator judiciar,
EURO INSOL SPRL Prin Practician
Coordonator Adrian Munteanu Lazăr.

LICITAŢII
The Bigb Food SRL prin lichidator
judiciar Via Insolv SPRL scoate la vânzare
in bloc prin licitaţie publică o serie de
bunuri mobile pentru desfasurarea activitatii de shaormerie: mese de lucru, aparate
pentru shaorma, dulapuri frigorifice,
instalatie incalzire-ventilatie etc. pornind
de la pretul de 23.965,93 lei TVA inclus.
Lista completa a bunurilor se poate studia
la sediul lichidatorului judiciar. Persoanele
interesate vor cumpăra caietul de prezentare de la lichidatorul judiciar și vor
depune documentele de participare la licitaţie cu cel putin o zi inaintea datei licitatiei, ora 15.00. Licitatia va avea loc in data
de 04.04.2022, ora 14.00 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, ap. 3, jud. Prahova, tel/fax
0244 519800. În cazul neadjudecării
vânzarea va fi reluată în datele de
11.04.2022 si 18.04.2022 la aceeași oră, în
același loc.
SC Auto Ro SRL, societate aflata in
faliment, prin lichidator judiciar anunta
vanzarea la licitatie a bunurilor aflate in
patrimoniul debitoarei. Pretul de pornire
al licitatiei este redus cu 50 % din cel
stabilit in raportul de evaluare aprobat de
Adunarea Creditorilor in 13.08.2015 si in
conformitate cu Adunarea Creditorilor din
08.05.2018. Sedintele de licitatii vor avea
loc pe data de: 05.04.2022, 19.04.2022,
04.05.2022, 25.05.2022, 08.06.2022,
22.06.2022, 06.07.2022, 27.07.2022,
10.08.2022, 31.08.2022, orele 13.00, la
sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti,
str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7,

cab 7B. Relatii suplimentare la sediul
l i c h i d a t o r u l u i j u d i c i a r, t e l e f o n :
0344104525.
Anunţ Privind concesionarea, prin licitaţie publică, a terenului intravilan de T2,
P69, LOT 3, 440mp, nr. cadastral 52179,
sat Balotești, Comuna Izvoru Bârzii,
judeţul Mehedinţi: 1. Primăria Izvoru
Bârzii, concesionează terenul intravilan de
440mp, în sat Balotești, comuna Izvoru
Bârzii. 2. Data limită pentru solicitarea
clarificărilor 21.04.2022 ora 12.00. 3. Data
limită de depunere a ofertelor: 28.04.2022,
ora 10.00. 4. Data și locul la care se va
desfășura ședinţa publică de deschidere a
ofertelor: Sediul Primăriei Izvoru Bârzii,
strada Principală, Judeţul Mehedinţi în
28.04 ora 12.00.
M.D.M. Det Euroconsult S.R.L., prin
lichidator judiciar Andrei Ioan IPURL, cu
sediul in Ploiesti, Str. Gheorghe Doja, nr.
30, et. 10, ap. 31, vinde prin licitatie
publica, proprietate imobiliara situata in
Comuna Bănești, Punct Ciuperceasca,
tarlaua 51, parcela Pd (Cc) 1357, 1375,
Judeţul Prahova, compusa din: teren
extravilan, cu destinatia curti constructii,
în suprafaţă măsurată de 7.740 mp;
Constructia C1 – Pensiune, în suprafaţă
construită desfasurata de 413,45 mp;
Constructia C 2 – Terasa cu copertina de
lemn, în suprafaţă de 122,85 mp;
Constructia C3 – Terasa din lemn – structura deschisa, în suprafaţă de 275 mp;
Constructia C4 – Anexa grupa sanitar, în
suprafaţă construită de 41,79 mp; Platforma din dale colorata, în suprafaţă de
148,82 mp. Pretul de pornire al licitatiei,
pentru proprietatea imobiliara mai sus
mentionata este de 246.722 euro, fara
TVA. Licitatia se va tine la sediul lichidatorului in data de 30.03.2022, ora 14.00, iar
in cazul in care proprietatea imobiliara nu
se va vinde, licitatia se va tine in data de
01.04.2022, 04.04.2022, 06.04.2022,
08.04.2022, 11.04.2022, 13.04.2022,
15.04.2022, 18.04.2022, 20.04.2022,
27.04.2022, 29.04.2022, 02.05.2022,
04.05.2022, 06.05.2022, 09.05.2022,
11.05.2022, 14.05.2022, 16.05.2022,
18.05.2022, 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 lichidatorulul judiciar, la adresa mai sus
mentionata, la numerele de telefon
0723357858/0244597808, email: office@
andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro.
Turnătoria Centrala Orion S.A., societate in faliment, prin lichidator judiciar
Andrei Ioan IPURL, cu sediul in Ploiesti,
Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud.
Prahova, scoate la vanzare urmatoarele
bunuri mobile: demolator Bosch GSH27 nr. inventar 20401, la pretul de 670 lei;
demolator Milwankee - nr. inventar 20400,
la pretul de 379 lei; bormasina Makitta, la
pretul de 100,00 lei; feromangan afinare
165 kg, la pretul de 536,25 lei; feromangan
standard (mangan 74-75%) 310 kg, la
pretul de 542,50 lei; ferosilicomangan 45
kg, 247,50 lei; instalatie Curatire Primara
– nr. inventar 20286, la pretul de 22.413,95
lei. 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 sediul lichidatorului judiciar, din
Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, et. 10, ap. 31,
Jud. Prahova, la numerele de telefon/fax:
0723.357.858/0244.597.808, email: office@

luni / 28 martie 2022
andreiioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro. Licitatiile se vor organiza in data
de 30.03.2022, ora 11:30, iar in cazul in
care bunurile nu vor fi valorificate, aceasta
este reprogramata pentru data de
01.04.2022, 04.04.2022, 06.04.2022,
08.04.2022, 11.04.2022, 13.04.2022,
15.04.2022, 18.04.2022, 20.04.2022,
27.04.2022, 29.04.2022, 02.05.2022,
04.05.2022, 06.05.2022, 09.05.2022,
11.05.2022, 14.05.2022, 16.05.2022,
18.05.2022.
1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon, telefax și/sau
adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Primăria comunei Goruia, comuna
Goruia, Strada Principală nr. 211, județul
Caraș-Severin, telefon 0255/234.611, fax
0255/234.501, e-mail: primariagoruia@
yahoo.com, cod fiscal 3227416. 2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii,
în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie concesionat:
Teren intravilan (Dealul Izvorului), în
suprafață de 93 mp, nr. cadastral 30697,
amplasat în Comuna Goruia, Județul
Caraș-Severin”, aparținând domeniului
public al Comunei Goruia, conform HCL
nr. 23/23.03.2022 și temeiului legal: O.U.G.
57/03.07.2019. 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitarea
scrisă, de la sediul Primăriei Comunei
Goruia. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire:
Registratura Primăriei Comunei Goruia,
comuna Goruia, Strada Principală, nr. 211,
județul Caraș-Severin. 3.3. Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul: Persoanele
interesate pot achita contravaloarea documentației de atribuire de 245 lei la casieria
Primăriei comunei Goruia. 3.4. Data limită
pentru solicitarea clarificărilor: 08/04/2022,
ora 14.00. 4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
18/04/2022, ora 09.00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusă
la Registratura Primăriei Comunei Goruia,
comuna Goruia, Strada Principală nr. 211,
județul Caraș-Severin. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: 1 exemplar original și 2 exemplare
copii. 5. Data și locul la care se va desfășura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 18/04/2022, ora 11.30, la sediul
Primăriei Comunei Goruia, comuna
Goruia, Strada Principală nr. 211, județul
Caraș-Severin. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon, telefax și/sau adresa
de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanţei: Acțiunea în
justiție se poate introduce la secția de
contencios administrativ a Tribunalului
Reșița, Reșița, Str. Horea nr. 2-4, județul
Caraș-Severin, telefon 0255/213304,
0255/212800, fax 0255/211554, e-mail:
ecris.115@just.ro. 7. Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 24/03/2022.
1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon, telefax și/sau
adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Primăria comunei Goruia, comuna
Goruia, Strada Principală nr. 211, județul
Caraș-Severin, telefon 0255/234.611, fax
0255/234.501, e-mail: primariagoruia@
yahoo.com, cod fiscal 3227416. 2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii,
în special descrierea și identificarea
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bunului care urmează să fie concesionat:
Teren intravilan (Dealul Izvorului), în
suprafață de 211 mp, nr. cadastral 30743,
amplasat în Comuna Goruia, Județul
Caraș-Severin”, aparținând domeniului
public al Comunei Goruia, conform HCL
nr. 26/23.03.2022 și temeiului legal: O.U.G.
57/03.07.2019. 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitarea
scrisă, de la sediul Primăriei Comunei
Goruia. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire:
Registratura Primăriei Comunei Goruia,
comuna Goruia, Strada Principală, nr. 211,
județul Caraș-Severin. 3.3. Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul: Persoanele
interesate pot achita contravaloarea documentației de atribuire de 390 lei la casieria
Primăriei comunei Goruia. 3.4. Data limită
pentru solicitarea clarificărilor: 08/04/2022,
ora 14.00. 4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
18/04/2022, ora 09.00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusă
la Registratura Primăriei Comunei Goruia,
comuna Goruia, Strada Principală nr. 211,
județul Caraș-Severin. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: 1 exemplar original și 2 exemplare
copii. 5. Data și locul la care se va desfășura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 18/04/2022, ora 13.45, la sediul
Primăriei Comunei Goruia, comuna
Goruia, Strada Principală nr. 211, județul
Caraș-Severin. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon, telefax și/sau adresa
de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanţei: Acțiunea în
justiție se poate introduce la secția de
contencios administrativ a Tribunalului
Reșița, Reșița, Str. Horea nr. 2-4, județul
Caraș-Severin, telefon 0255/213304,
0255/212800, fax 0255/211554, e-mail:
ecris.115@just.ro. 7. Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 24/03/2022.
1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon, telefax și/sau
adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Primăria comunei Goruia, comuna
Goruia, Strada Principală nr. 211, județul
Caraș-Severin, telefon 0255/234.611, fax
0255/234.501, e-mail: primariagoruia@
yahoo.com, cod fiscal 3227416. 2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii,
în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie concesionat:
Teren intravilan (Dealul Izvorului), în
suprafață de 379 mp, nr. cadastral 30742,
amplasat în Comuna Goruia, Județul
Caraș-Severin”, aparținând domeniului
public al Comunei Goruia, conform HCL
nr. 25/23.03.2022 și temeiului legal: O.U.G.
57/03.07.2019. 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitarea
scrisă, de la sediul Primăriei Comunei
Goruia. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire:
Registratura Primăriei Comunei Goruia,
comuna Goruia, Strada Principală, nr. 211,
județul Caraș-Severin. 3.3. Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul: Persoanele
interesate pot achita contravaloarea docu-

mentației de atribuire de 595 lei la casieria
Primăriei comunei Goruia. 3.4. Data limită
pentru solicitarea clarificărilor: 08/04/2022,
ora 14.00. 4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
18/04/2022, ora 09.00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusă
la Registratura Primăriei Comunei Goruia,
comuna Goruia, Strada Principală nr. 211,
județul Caraș-Severin. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: 1 exemplar original și 2 exemplare
copii. 5. Data și locul la care se va desfășura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 18/04/2022, ora 13.00, la sediul
Primăriei Comunei Goruia, comuna
Goruia, Strada Principală nr. 211, județul
Caraș-Severin. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon, telefax și/sau adresa
de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanţei: Acțiunea în
justiție se poate introduce la secția de
contencios administrativ a Tribunalului
Reșița, Reșița, Str. Horea nr. 2-4, județul
Caraș-Severin, telefon 0255/213304,
0255/212800, fax 0255/211554, e-mail:
ecris.115@just.ro. 7. Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 24/03/2022.
1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon, telefax și/sau
adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Primăria comunei Goruia, comuna
Goruia, Strada Principală nr. 211, județul
Caraș-Severin, telefon 0255/234.611, fax
0255/234.501, e-mail: primariagoruia@
yahoo.com, cod fiscal 3227416. 2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii,
în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie concesionat:
Teren intravilan – pășune (Dealul Izvorului), în suprafață de 386 mp, nr. cadastral 30744, amplasat în Comuna Goruia,
Județul Caraș-Severin”, aparținând
domeniului public al Comunei Goruia,
conform HCL nr. 24/23.03.2022 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019. 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin
solicitarea scrisă, de la sediul Primăriei
Comunei Goruia. 3.2. Denumirea și adresa
serviciului/compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obţine
un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Primăriei Comunei
Goruia, comuna Goruia, Strada Principală, nr. 211, județul Caraș-Severin. 3.3.
Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
Persoanele interesate pot achita contravaloarea documentației de atribuire de 605
lei la casieria Primăriei comunei Goruia.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 08/04/2022, ora 14.00. 4. Informaţii
privind ofertele: 4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 18/04/2022, ora 09.00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei Comunei Goruia, comuna Goruia,
Strada Principală nr. 211, județul
Caraș-Severin. 4.3. Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1
exemplar original și 2 exemplare copii. 5.
Data și locul la care se va desfășura
sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
18/04/2022, ora 12.15, la sediul Primăriei
Comunei Goruia, comuna Goruia, Strada
Principală nr. 211, județul Caraș-Severin.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon,
telefax și/sau adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea
instanţei: Acțiunea în justiție se poate
introduce la secția de contencios adminis-
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trativ a Tribunalului Reșița, Reșița, Str.
Horea nr. 2-4, județul Caraș-Severin,
telefon 0255/213304, 0255/212800, fax
0255/211554, e-mail: ecris.115@just.ro. 7.
Data transmiterii anunţului de licitaţie
către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 24/03/2022.
1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon, telefax și/sau
adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Primăria comunei Goruia, comuna
Goruia, Strada Principală nr. 211, județul
Caraș-Severin, telefon 0255/234.611, fax
0255/234.501, e-mail: primariagoruia@
yahoo.com, cod fiscal 3227416. 2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii,
în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie concesionat:
Teren extravilan – pășune, în suprafață de
900 mp, nr. cadastral 31067, amplasat în
Comuna Goruia, Județul Caraș-Severin”,
aparținând domeniului public al Comunei
Goruia, conform HCL nr. 22/23.03.2022 și
temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019. 3.
Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.
Modalitatea sau modalităţile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitarea scrisă, de la sediul
Primăriei Comunei Goruia. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care
se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Primăriei
Comunei Goruia, comuna Goruia, Strada
Principală, nr. 211, județul Caraș-Severin.
3.3. Costul și condiţiile de plată pentru
obţinerea acestui exemplar, unde este
cazul: Persoanele interesate pot achita
contravaloarea documentației de atribuire
de 200 lei la casieria Primăriei comunei
Goruia. 3.4. Data limită pentru solicitarea
clarificărilor: 08/04/2022, ora 14.00. 4.
Informaţii privind ofertele: 4.1. Data
limită de depunere a ofertelor: 18/04/2022,
ora 09.00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Oferta va fi depusă la
Registratura Primăriei Comunei Goruia,
comuna Goruia, Strada Principală nr. 211,
județul Caraș-Severin. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: 1 exemplar original și 2 exemplare
copii. 5. Data și locul la care se va desfășura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 18/04/2022, ora 10.00, la sediul
Primăriei Comunei Goruia, comuna
Goruia, Strada Principală nr. 211, județul
Caraș-Severin. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon, telefax și/sau adresa
de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanţei: Acțiunea în
justiție se poate introduce la secția de
contencios administrativ a Tribunalului
Reșița, Reșița, Str. Horea nr. 2-4, județul
Caraș-Severin, telefon 0255/213304,
0255/212800, fax 0255/211554, e-mail:
ecris.115@just.ro. 7. Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 24/03/2022.
1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon, telefax și/sau
adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Primăria comunei Goruia, comuna
Goruia, Strada Principală nr. 211, județul
Caraș-Severin, telefon 0255/234.611, fax
0255/234.501, e-mail: primariagoruia@
yahoo.com, cod fiscal 3227416. 2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii,
în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie concesionat:
Teren extravilan și intravilan – pășune, în
suprafață totală de 1000 mp, respectiv 938
mp extravilan, 62 mp intravilan, nr. cadastral 31068, amplasat în Comuna Goruia,
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Județul Caraș-Severin”, aparținând domeniului public al Comunei Goruia, conform
HCL nr. 21/23.03.2022 și temeiului legal:
O.U.G. 57/03.07.2019. 3. Informaţii
privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea
sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire: prin solicitarea
scrisă, de la sediul Primăriei Comunei
Goruia. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire:
Registratura Primăriei Comunei Goruia,
comuna Goruia, Strada Principală, nr. 211,
județul Caraș-Severin. 3.3. Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul: Persoanele
interesate pot achita contravaloarea documentației de atribuire de 265,25 lei la casieria Primăriei comunei Goruia. 3.4. Data
limită pentru solicitarea clarificărilor:
08/04/2022, ora 14.00. 4. Informaţii privind
ofertele: 4.1. Data limită de depunere a
ofertelor: 18/04/2022, ora 09.00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei Comunei Goruia, comuna Goruia,
Strada Principală nr. 211, județul
Caraș-Severin. 4.3. Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1
exemplar original și 2 exemplare copii. 5.
Data și locul la care se va desfășura
sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
18/04/2022, ora 10.45, la sediul Primăriei
Comunei Goruia, comuna Goruia, Strada
Principală nr. 211, județul Caraș-Severin.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon,
telefax și/sau adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea
instanţei: Acțiunea în justiție se poate
introduce la secția de contencios administrativ a Tribunalului Reșița, Reșița, Str.
Horea nr. 2-4, județul Caraș-Severin,
telefon 0255/213304, 0255/212800, fax
0255/211554, e-mail: ecris.115@just.ro. 7.
Data transmiterii anunţului de licitaţie
către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 24/03/2022.
1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea,
codul fiscal, adresa, numărul de telefon,
telefax și/sau adresa de e-mail ale
persoanei de contact: Primăria comunei
Goruia, comuna Goruia, str. Principală, nr.
211, județul Caraș-Severin, cod poștal
327225, telefon 0255/234611, fax
0255/234501, e-mail: primariagoruia@
yahoo.com, cod fiscal 3227416. 2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în
special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie vândut: Parcelă de
teren intravilan în suprafață de 647 mp, nr.
cadastral: CF 30796, amplasată în comuna
Goruia, aparținând domeniului privat al
Comunei Goruia, fâneață, cu acces direct
la drum, conform H.C.L. nr. 27/23.03.2022
și temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019.
3. Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei de atribuire: La cerere, de la sediul instituției. 3.2.
Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la
care se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: Registratura
Primăriei Comunei Goruia, comuna
Goruia, Strada Principală, nr. 211, județul
Caraș-Severin. 3.3. Costul și condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul: Dacă se ridică de la sediul
instituției: 770 lei / exemplar, ce se achită
numerar la casieria instituției. 3.4. Data
limită pentru solicitarea clarificărilor:
08/04/2022, ora 15.00. 4. Informaţii privind
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ofertele: 4.1. Data limită de depunere a
ofertelor: 18/04/2022, ora 12.00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei Comunei Goruia, comuna Goruia,
Strada Principală nr. 211, județul
Caraș-Severin. 4.3. Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare ofertă:
într-un singur exemplar, într-un plic sigilat.
5. Data și locul la care se va desfășura
sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
18/04/2022, ora 14.30, la sediul Primăriei
Comunei Goruia, comuna Goruia, Strada
Principală nr. 211, județul Caraș-Severin.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon,
telefax și/sau adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea
instanţei: Acțiunea în justiție se poate
introduce la secția de contencios administrativ a Tribunalului Reșița, Reșița, Str.
Horea nr. 2-4, județul Caraș-Severin,
telefon 0255/213304, 0255/212800, fax
0255/211554, e-mail: ecris.115@just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului de licitație
către instanțele abilitate, în vederea publicării: 24/03/2022.
1. Informații generale privind autoritatea contractantă: Primăria Comunei
Hangu, județul Neamț, cu sediul în
comuna Hangu, județul Neamț, cod fiscal
2614449, tel./fax 0233257584, e-mail
primariahangu@yahoo.com. 2. Informații
generale privind obiectul procedurii de
licitație publică și identificarea bunului
care urmează să fie închiriat: a) Teren
categoria de folosință pășune, în suprafață
de 51,5898 ha punctul Coasta Herlei, CF
52194; b) Teren categoria de folosință
pășune, în suprafață de 26,0241 ha punctul
Varnița-Piciorul Vânăt, CF 51012, 51011;
situate în extravilanul comunei Hangu ce
fac parte din domeniul public al primăriei
comunei Hangu, conform HCL nr. 17 din
16.03.2022 și O.U.G. nr. 57/2019. 3. Informații privind documentația de atribuire: se
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la
sediul Primăriei comunei Hangu. 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 achiziții publice; 3.3.
Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul
potrivit prevederilor OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ: 50 lei, se
poate achita cu numerar la casieria Primăriei Hangu. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 30.03.2022, ora 10ºº. 4.
Informații privind ofertele: 4.1. Data
limită de depunere a ofertelor: 11.04.2022,
ora 10ºº. 4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria comunei Hangu , sat
Hangu, jud. Neamț- secretariat. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: un exemplar
original. 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 11.04.2022, ora 11ºº, la sediul
primăriei comunei Hangu. 6. Denumirea,
adresa, numărul de telefon, telefax și/sau
adresa de e-mail a instanței competente în
soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Tribunalul
Neamț, Bulevardul Decebal nr. 5, localitatea Piatra Neamț, e-mail: tr-neamț@just.
ro, tel: 0233212717, fax: 0233232363. 7.
Data transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 21.03.2022.
Regia Autonomă ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” prin Sucursala pentru Administrarea și Întreținerea
Fondului Imobiliar, cu sediul în București,

Șos. Fabrica de Glucoză, nr. 3A, sector 2,
Cod poștal: 020331, Nr.Reg.Com.:
J40/7597/14.08.2002, C.I.F.: RO 2351555,
C.U.I.: 14814939, organizează licitaţie
publică cu strigare privind închirierea
următoarelor spaţii din București: A. Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 3, sector 3. 1.
Spațiu comercial în suprafață de 47.06 mp
(Cam.1,2,3- parter și Cam.9-mezanin).
Tariful de pornire a licitaţiei: 18Euro/mp/
lună Garanţia de participare la licitaţie:
1694,16 Euro. B. Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 7-9, sector 3. 2. Spațiu administrativ în suprafață de 26.02 mp (Cam.
13- parter). Tariful de pornire a licitaţiei:
8Euro/mp/lună. Garanţia de participare la
licitaţie: 416,32Euro. 3. Teren curte în
suprafață de 798.05 mp. Tariful de pornire
a licitaţiei: 2,25Euro/mp/lună. Garanţia de
participare la licitaţie: 3591,23Euro. C.
Bulevardul Magheru, nr.28-30, sector 1. 4.
Spațiu administrativ în suprafață de
9.60mp (Cam.10 - etaj 5). Tariful de
pornire a licitaţiei: 6 Euro /mp /lună.
Garanţia de participare la licitaţie:
115,2Euro. D. Strada Ion Câmpineanu,
nr.20, sector 1. 5. Spațiu administrativ în
suprafață de 57.30mp (Cam. 4, 5, 6 –etaj
6). Tariful de pornire a licitaţiei: 8 Euro /
mp /lună. Garanţia de participare la licitaţie: 916,80Euro. E. Strada Ion Câmpineanu, nr.3A, sector 1. 6. Spațiu comercial
în suprafață de 16,10mp (Cam. 2-parter).
Tariful de pornire a licitaţiei: 29 Euro /mp
/lună. Garanţia de participare la licitaţie:
933,8Euro. 7. Spațiu destinat amplasării
unui panou publicitar în suprafață de
1.14mp (1.90m x 0.60m) situat pe fațada
imobilului Tariful de pornire a licitaţiei: 21
Euro /mp/ lună (la care se adaugă T.V.A).
Garanţia de participare la licitaţie: 47,88
Euro. 8. Spațiu destinat amplasării unui
panou publicitar în suprafață de 2,50mp
(2.50m x 1.00m) situat pe fațada imobilului. Tariful de pornire a licitaţiei: 21
Euro /mp /lună (la care se adaugă T.V.A).
Garanţia de participare la licitaţie: 105
Euro. F. Strada Cristian Popișteanu, nr.2-4,
sector 1. 9. Teren curte în suprafață de
82.00 mp (tronson 1). Tariful de pornire a
licitaţiei: 2,7 Euro/mp/lună. Garanţia de
participare la licitaţie: 442,8Euro. 10.
Teren curte în suprafață de 480.04 mp
(tronson 2). Tariful de pornire a licitaţiei:
2,7 Euro/mp/lună. Garanţia de participare
la licitaţie: 2592,22Euro. G. Strada Jean
Louis Calderon, nr.59, sector 2. 11. Spațiu
administrativ/locuință în suprafață
de131.60mp (Ap.10-etaj 2)situat în
imobilul din str. Jean Louis Calderon, nr.
59, sector 2, București. Tariful de pornire a
licitaţiei: 9,63 Euro/mp/lună. Garanţia de
participare la licitaţie: 2534,62 Euro. H.
Șoseaua Nicolae Titulescu, nr.12, sector 1.
12. Spațiu administrativ/ locuință în suprafață de 69.10mp (Ap.81, bl.21A, sc. B, etaj
6). Tariful de pornire a licitaţiei: 9Euro/
mp/lună. Garanţia de participare la licitaţie: 1243,8 Euro. I. Strada Eugeniu
Carada, nr.1, sector 3. 13. Spațiu destinat
amplasării a trei panouri publicitare
situate pe fațada imobilului în suprafață
de: - 1.75 mp (2.50m x 0.70m); - 0.85mp
(1.70 m x 0.50m); - 4.34 mp (6.20 m x 0.70
m). Tariful de pornire a licitaţiei: 21 Euro/
mp/ lună (la care se adaugă T.V.A).
Garanţia de participare la licitaţie: 291,48
Euro. J. Strada Alecu Russo, nr.13-19,
sector 2. 14. Loc de parcare nr.8 situat în
parcarea subterană. 15. Loc de parcare nr.9
situat în parcarea subterană. 16. Loc de
parcare nr.11 situat în parcarea subterană.
Tariful de pornire a licitaţiei: 85Euro/loc
de parcare/lună (la care se adaugă T.V.A).
Garanţia de participare la licitaţie: 170
Euro/ loc de parcare. K. Piața Presei
Libere, nr.1, sector 1. 17. Spațiu administrative /comercial în suprafață de
131.03mp (Cam. 16, 17, 18-parter) Corp
A4. Tariful de pornire a licitaţiei: 6 Euro/
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mp/lună. Garanţia de participare la licitaţie: 1572,36 Euro. 18. Spațiu administrativ în suprafață de 18.91mp (Cam.
8-etaj 10), corp D1. Tariful de pornire a
licitaţiei: 6 Euro/ mp/ lună. Garanţia de
participare la licitaţie: 226,92Euro. 19.
Spațiu administrativ în suprafață de
38.93mp (Cam. 4,21-etaj 1), corp C2.
Tariful de pornire a licitaţiei: 6 Euro /mp /
lună. Garanţia de participare la licitaţie:
467,16Euro. 20. Spațiu administrativ în
suprafață de 60.56mp (Cam. 10, 11-etaj 1)
corp C2. Tariful de pornire a licitaţiei: 6
Euro /mp /lună. Garanţia de participare la
licitaţie: 726,72Euro. 21. Spațiu administrativ în suprafață de 22.23 mp (Cam.46etaj 1) corp C3. Tariful de pornire a
licitaţiei: 6 Euro /mp /lună. Garanţia de
participare la licitaţie: 266,76 Euro. 22.
Spațiu administrativ în suprafață de 43.45
mp (Cam.1,2-etaj 1) corp C2. Tariful de
pornire a licitaţiei: 6Euro/mp/lună.
Garanţia de participare la licitaţie: 521,4
Euro. 23. Spațiu administrativ în suprafață de 19.50mp (Cam.9-parter) corp B2.
Tariful de pornire a licitaţiei: 6 Euro /mp /
lună. Garanţia de participare la licitaţie:
234 Euro. 24. Spațiu administrativ în
suprafață de 30.35mp (Cam. 18-subsol)
corp C1. Tariful de pornire a licitaţiei: 7
Euro/mp/lună. Garanţia de participare la
licitaţie: 424,9Euro. 25. Spațiu administrativ în suprafață de 21.16mp (Cam.
21-etaj 2) corp C3. Tariful de pornire a
licitaţiei: 7 Euro /mp/lună. Garanţia de
participare la licitaţie: 296,24Euro. 26.
Spațiu administrativ în suprafață de
436.55 mp (Cam.6,7,8,21,22,23,24,25,26,27
,30,31- etaj 2) corp C1. Tariful de pornire a
licitaţiei: 7Euro/mp/lună. Garanţia de
participare la licitaţie: 6111,7 Euro. 27.
Spațiu administrativ în suprafață de
172.27mp (Cam.14,15,26,28 parțial-subsol)
corp C1. Tariful de pornire a licitaţiei: 7
Euro /mp/ lună. Garanţia de participare la
licitaţie: 2411,78Euro. 28. Spațiu administrativ în suprafață de 38.01mp
(Cam.22,23-etaj 2) corp C3. Tariful de
pornire a licitaţiei: 7 Euro/ mp/ lună.
Garanţia de participare la licitaţie:
532,14Euro. 29. Spațiu administrativ în
suprafață de 16.24mp (Cam.30-etaj 2) corp
C3. Tariful de pornire a licitaţiei: 7Euro/
mp/lună. Garanţia de participare la licitaţie: 227,36Euro. 30. Spațiu administrativ
în suprafață de 202.75mp (Cam. 11, 17,
20-etaj2/ corp C1 si Cam.25, 26, 27, 28, 29,
43-etaj 2/corp C3). Tariful de pornire a
licitaţiei: 7 Euro /mp/ lună. Garanţia de
participare la licitaţie: 2836,5Euro. 31.
Spațiu administrativ în suprafață de
48.99mp (Cam.10-etaj 2/ corp C1 si
Cam.3/3-parter /corp C3). Tariful de
pornire a licitaţiei: 7Euro/mp/lună.
Garanţia de participare la licitaţie:
685,86Euro. 32. Spațiu administrativ în
suprafață de 40.01 mp (Cam.18,19-etaj 2)
corp C1. Tariful de pornire a licitaţiei:
7Euro/mp/lună. Garanţia de participare la
licitaţie: 560,14Euro. 33. Spațiu administrativ în suprafață de 20.26mp (Cam.53etaj 4) corp C3. Tariful de pornire a
licitaţiei: 7 Euro /mp /lună. Garanţia de
participare la licitaţie: 283,64Euro. 34.
Spațiu administrativ în suprafață de
19.20mp (Cam.9-etaj 2) corp C1. Tariful
de pornire a licitaţiei: 7 Euro /mp/ lună.
Garanţia de participare la licitaţie:
268,8Euro. 35. Spațiu comercial în suprafață de 78.25mp (Cam.20,16/2 -garaj).
Tariful de pornire a licitaţiei: 10 Euro /mp/
lună. Garanţia de participare la licitaţie:
1565Euro. Licitaţia va avea loc la sediul
S.A.I.F.I din Șos. Fabrica de Glucoză, nr.
3A, sector 2, București, în data de
20.04.2022, ora 10:00. Preţul Dosarului de
licitaţie este de 300 lei și se poate achiziționa de la sediul S.A.I.F.I. Data limită de
obținere a dosarului de licitaţie și solicitare
clarificări este de 13.04.2022. Data limită
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de înscriere este 18.04.2022 ora 10:00.
Persoanele interesate se pot adresa către
S.A.I.F.I., serviciul F.I.S.A.D. Persoana de
contact: doamna Frîncu Cosmina (E-mail:
cosmina.frincu@saifi.ro; Telefon
021/409.12.17; 0722.184.811).
1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea,
codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: Primăria
Comunei Iana, cu sediul în sat Iana, Str.1
Decembrie nr.102, județul Vaslui, telefon
0235/436.215, fax 0235/436.215, email:
primaria_iana@yahoo.com, cod fiscal
3394325. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie închiriat: Spaţiu aparținând domeniului privat al Comunei
Iana, nr. cadastral 70156, cu suprafață
totală de 61,25mp, având destinaţia
Cabinet stomatologic, situat în incinta
Dispensarului medical uman din satul
Iana, comuna Iana, județul Vaslui. Închirierea se va face conform O.U.G. nr.
57/03.07.2019 și H.C.L. Iana nr.
14/21.03.2022. 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, de la
sediul Primăriei. 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: Compartiment Achiziţii
publice, Primăria Comunei Iana, sat Iana,
Str. 1 Decembrie nr.102, judeţul Vaslui. 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 la Casieria Primăriei
Comunei Iana. 3.4. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 04.04.2022, ora
16.00. 4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
18.04.2022, ora 09.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Iana, sat Iana, Str.1 Decembrie nr.102,
județul Vaslui. 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: 18.04.2022, ora 11.00, la sediul
Primăriei Comunei Iana, sat Iana, Str.1
Decembrie nr.102, județul Vaslui. 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
Vaslui, oraș Vaslui, Str.Ștefan cel Mare
nr.54, județul Vaslui, cod poștal 730171,
telefon/fax 0235/312.432, e-mail:
tr-vaslui@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării: 25.03.2022.
Orașul Videle, prin Consiliul Local
Videle, cu sediul în Videle, str. Republicii
nr. 2, telefon: 0247/453017, fax:
0247/453015, cod fiscal 6853155, e-mail:
primariavidele@yahoo.com, în conformitate cu prevederile O.U.G. 57/2019, organizează licitaţie publică în vederea închirierii
unor loturi de teran arabil, situate în
extravilanul orașului Videle, Tarlaua 37.
Persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei de atribuire, la cerere, de la sediul instuţiei,
Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul Primăriei
orașului Videle, str. Republicii, nr. 2, jud.
Teleorman, zilnic între orele 9.00 -16.00,
persoană de contact Tudor Răzvan
Adrian. Costul documentaţiei de atribuire
este în sumă de 30 de lei și se achită în
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numerar la casieria Primăriei Orașului
Videle. Data limită privind solicitarea
clarificărilor este 13.04.2022, ora 16.00.
Data limită de depunere a ofertelor este de
19.04.2022, ora 16.00. Ofertele se depun
într-un singur exemplar, în două plicuri
sigilate -unul exterior și unul interior, la
Registratura Primăriei Orașului Videle, str.
Republicii, nr. 2, jud. Teleorman. Ședinta
publică de deschidere a ofertelor se va
desfășura în data de 20.04.2022, ora 10.00,
la sediul Primăriei Orașului Videle, în Sala
de Ședinţe. Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor este Tribunalul Teleorman
-secţia de contecios administrativ, cu sediul
în municipiul Alexandria, str. Ion Creangă,
nr. 53, telefon: 0247/406016, fax:
0247/317322, e-mail: tribunaltr@just.ro.
Orașul Videle, prin Consiliul Local
Videle, cu sediul în Videle, str. Republicii
nr. 2, telefon: 0247/453017, fax:
0247/453015, cod fiscal 6853155, e-mail:
primariavidele@yahoo.com, în conformitate cu prevederile O.U.G. 57/2019, organizează licitaţie publică în vederea vânzării
terenului intravilan, în suprafaţă de 450,51
mp., situat în orașul Videle, str. Frasinului,
nr. 37, T15, P356, cu numărul cadastral
2093/104, ce aparţine domeniului privat al
orașului Videle, jud. Teleorman. Persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire, la
cerere, de la sediul instuţiei, Compartimentul Administrarea Domeniului Public
și Privat din cadrul Primăriei Orașului
Videle, str. Republicii, nr. 2, jud.
Teleorman, zilnic între orele 9.00 -16.00,
persoană de contact Tudor Răzvan
Adrian. Costul documentaţiei de atribuire
este în sumă de 50 de lei și se achită în
numerar la casieria Primăriei Orașului
Videle. Data limită privind solicitarea
clarificărilor este 12.04.2022, ora 16.00.
Data limită de depunere a ofertelor este de
18.04.2022, ora 16.00. Ofertele se depun
într-un singur exemplar, în două plicuri
sigilate -unul exterior și unul interior, la
Registratura Primăriei Orașului Videle, str.
Republicii, nr. 2, jud. Teleorman. Ședinta
publică de deschidere a ofertelor se va
desfășura în data de 19.04.2022, ora 11.30,
la sediul Primăriei Orașului Videle, în Sala
de Ședinţe. Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor este Tribunalul Teleorman,
secţia de contecios administrativ, cu sediul
în municipiul Alexandria, str. Ion Creangă,
nr. 53, telefon: 0247/406016, fax:
0247/317322, e-mail: tribunaltr@just.ro.
Orașul Videle, prin Consiliul Local
Videle, cu sediul în Videle, str. Republicii
nr. 2, telefon: 0247/453017, fax:
0247/453015, cod fiscal 6853155, e-mail:
primariavidele@yahoo.com, în conformitate cu prevederile O.U.G. 57/2019, organizează licitaţie publică în vederea vânzării
terenului intravilan, în suprafaţă de 450,51
mp., situat în orașul Videle, str. Frasinului,
nr. 31, T15, P356, cu numărul cadastral
2093/101, ce aparţine domeniului privat al
orașului Videle, jud. Teleorman. Persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire, la
cerere, de la sediul instuţiei, Compartimentul Administrarea Domeniului Public
și Privat din cadrul Primăriei Orașului
Videle, str. Republicii, nr. 2, jud.
Teleorman, zilnic între orele 9.00 -16.00,
persoană de contact Tudor Răzvan
Adrian. Costul documentaţiei de atribuire
este în sumă de 50 de lei și se achită în
numerar la casieria Primăriei Orașului
Videle. Data limită privind solicitarea
clarificărilor este 12.04.2022, ora 16.00.
Data limită de depunere a ofertelor este de
18.04.2022, ora 16.00. Ofertele se depun
într-un singur exemplar, în două plicuri
sigilate -unul exterior și unul interior, la
Registratura Primăriei Orașului Videle, str.

Republicii, nr. 2, jud. Teleorman. Ședinta
publică de deschidere a ofertelor se va
desfășura în data de 19.04.2022, ora 10.00,
la sediul Primăriei Orașului Videle, în Sala
de Ședinţe. Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor este Tribunalul Teleorman,
secţia de contecios administrativ, cu sediul
în municipiul Alexandria, str. Ion Creangă,
nr. 53, telefon: 0247/406016, fax:
0247/317322, e-mail: tribunaltr@just.ro.
Orașul Videle, prin Consiliul Local
Videle, cu sediul în Videle, str. Republicii
nr. 2, telefon: 0247/453017, fax:
0247/453015, cod fiscal 6853155, e-mail:
primariavidele@yahoo.com, în conformitate cu prevederile O.U.G. 57/2019, organizează licitaţie publică în vederea vânzării
terenului intravilan, în suprafaţă de 450,55
mp., situat în orașul Videle, strada Frasinului, nr. 33, T15, P356, cu numărul
cadastral 2093/102, ce aparţine domeniului
privat al orașului Videle, jud. Teleorman.
Persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei de atribuire, la cerere, de la sediul instuţiei,
Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul Primăriei
Orașului Videle, str. Republicii, nr. 2, jud.
Teleorman, zilnic între orele 9.00 -16.00,
persoană de contact Tudor Răzvan
Adrian. Costul documentaţiei de atribuire
este în sumă de 50 de lei și se achită în
numerar la casieria Primăriei Orașului
Videle. Data limită privind solicitarea
clarificărilor este 12.04.2022, ora 16.00.
Data limită de depunere a ofertelor este de
18.04.2022, ora 16.00. Ofertele se depun
într-un singur exemplar, în două plicuri
sigilate -unul exterior și unul interior, la
Registratura Primăriei Orașului Videle, str.
Republicii, nr. 2, jud. Teleorman. Ședinta
publică de deschidere a ofertelor se va
desfășura în data de 19.04.2022, ora 10.30,
la sediul Primăriei Orașului Videle, în Sala
de Ședinţe. Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor este Tribunalul Teleorman,
secţia de contecios administrativ, cu sediul
în municipiul Alexandria, str. Ion Creangă,
nr. 53, telefon: 0247/406016, fax:
0247/317322, e-mail: tribunaltr@just.ro.
Orașul Videle, prin Consiliul Local
Videle, cu sediul în Videle, str. Republicii
nr. 2, telefon: 0247/453017, fax:
0247/453015, cod fiscal 6853155, e-mail:
primariavidele@yahoo.com, în conformitate cu prevederile O.U.G. 57/2019, organizează licitaţie publică în vederea
vânzării terenului intravilan, în suprafaţă
de 450,51 mp., situat în orașul Videle,
strada Frasinului, nr. 35, T15, P356, cu
numărul cadastral 2093/103, ce aparţine
domeniului privat al orașului Videle, jud.
Teleorman. Persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire, la cerere, de la
sediul instuţiei, Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat din
cadrul Primăriei Orașului Videle, str.
Republicii, nr. 2, jud. Teleorman, zilnic
între orele 9.00 -16.00, persoană de
contact Tudor Răzvan Adrian. Costul
documentaţiei de atribuire este în sumă
de 50 de lei și se achită în numerar la
casieria Primăriei Orașului Videle. Data
limită privind solicitarea clarificărilor este
12.04.2022, ora 16.00. Data limită de
depunere a ofertelor este de 18.04.2022,
ora 16.00. Ofertele se depun într-un
singur exemplar, în două plicuri sigilate
-unul exterior și unul interior, la Registratura Primăriei Orașului Videle, str. Republicii, nr. 2, jud. Teleorman. Ședinta
publică de deschidere a ofertelor se va
desfășura în data de 19.04.2022, ora
11.00, la sediul Primăriei Orașului Videle,
în Sala de Ședinţe. Instanţa competentă
în soluţionarea litigiilor este Tribunalul
Teleorman, secţia de contecios adminis-
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trativ, cu sediul în municipiul Alexandria,
str. Ion Creangă, nr. 53, telefon:
0247/406016, fax: 0247/317322, e-mail:
tribunaltr@just.ro.
1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea,
codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: Primăria
Comunei Poiana Teiului, Str. Teilor nr. 61,
județul Neamț, telefon 0233/266.250, fax
0233/266.025, e-mail: primaria@poianateiului.com, cod fiscal 2614074. 2. Informații
generale privind obiectul procedurii de
licitație publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să fie
închiriat: pășuni comunale în suprafață
totală de 918,35Ha, compuse din 18
trupuri de pășune, aparținând domeniul
public al Comunei Poiana Teiului,
conform caietului de sarcini, H.C.L. nr.
39/23.03.2022 și temeiului legal O.U.G. nr.
57/03.07.2019, art.332-333. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se
regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitațile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției,
Compartimentul Achiziții Publice.
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 Achiziții Publice din
cadrul Primăriei Comunei Poiana Teiului,
Str. Teilor nr. 61, județul Neamț. 3.3.Costul
și condițiile de plată pentru obținerea
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ: 20 lei/exemplar, se
achită numerar la Casieria Primăriei
Comunei Poiana Teiului. 3.4. Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 08.04.2022,
ora 14.00. 4.Informații privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor:
18.04.2022, ora 10.00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Secretariat -Registratură, Primăria Comunei Poiana Teiului,
Str.Teilor nr.61, județul Neamț. 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:
19.04.2022, ora 11.00, Primăria Comunei
Poiana Teiului, Str.Teilor nr. 61, județul
Neamț, Sala de ședințe. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon și/sau adresa
de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului
Neamț, Piatra Neamţ, B-dul Republicii
nr.16, județul Neamț, telefon 0233/212.294,
fax 0233/235.655, e-mail: tr-neamt-scomerciala@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate,
în vederea publicării: 25.03.2022.

PIERDERI
Pierdut permis familial Chiselev
Nicolae cu numărul 997 din 16.04.2018,
având atașat două mărci nr. 6-01713,
6-01714. Îl declar nul.
Pierdut permis de pescuit familial nr.
834 eliberat la 13.03.2017 de Administrația
Rezervației Biosferei Deltei Dunării pe
numele: Cernega Aurel. Se declară nul!
Cirlig A.Elena-Gabriela -Expert
Contabil, nr.carnet 17918, pierdut autorizația de funcționare emisă de Ceccar. O
declar nulă.

