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VANZARI
GARSONIERE

DRUMUL Taberei, complex Favorit,
MedLife, bloc monolit de garsoniere cu 2
lifturi, etaj intermediar,curata,libera pretabila
ca investitie pentru inchiriere, pozitie buna,
apropiere metrou. 079 945 5788 42 500 €

PROPRIETAR Militari Residence -29070E
la cash-31mpc finalizat, Blocul este NOUcu
lift. Etaj 7/8consultanta financiara in vederea
obtinerii creditelor imobiliare si Prima Casa
Suprafata 31 mpc. posibilitate credit.
PROPRIETAR Comision 0% 0731 166 448
Pret 29070 Euro Garsoniera noua in
ansamblul rezidential Regnum Residence &
SPA! Garsoniera este decomandata,
spatioasa, ideala pentru orice familie si vine
finisata la cheie. Garsoniera are o suprafata
utila totala de 37.80 mp. 0723 726 686 45
900 €

GARSONIERA, suprafata utila cu balcon
inclus 39.1 mpu se preda finisata cu gresie,
faianta si parchet la alegere 10 variante
fiecare, centrala proprie de apartament cu
incalzire prin calorifere, Adresa Strada

Nasaud ,nr.77 ,sector 5 ,Bucurest i
0769.450.000 56 695 €

STUDIO Bloc Nou Tomis Plus 59mp 47
500 € 0735 460 339

GARSONIERA 39 mp, metrou Berceni,
acceptam credit 33 900 € 0787 525 652

CASE-VILE PROVINCIE

VANZARE casa situata in comuna
Cocorastii Colt, sat Ghioldum, strada
Constructorilor. Imobilul este situat intr un
cartier linistit, cu vecini de calitate si aproape
de foarte multe puncte de interes. An
constructie: 1980 / renovare. Constructie:
BCA Acoperis: table. Detal i i : cu o
deschidere de 15 mp, suprafata construita
este de 100 mp, teren 600m, gradina. Acest
imobil are 5 dormitoare, hol mare, baie,
bucatarie, beci, magazie, debara, garaj
pentru 2 masini; posibilitatea de mansarda si
toate utilitatile. Curtea este foarte frumos
amenajata, un loc cu adevarat relaxant
pentru petrecerea timpului liber. 53.000 euro
(usor negociabil) Telefon:0768.379.164 -
doamna FLORINA. *

BURSA AUTO

VANZARI

AUTO STRAINE

AUDI A3, fabricat 2010, full options, 2.0 tdi,
euro5, 8.500 E, negociabi l ,
tel.0740.588.805

VAND Mercedes E200 diesel, 07.12.2018,
28700 km, cutie automata 30 800 € 074 014
7777

VW JETTA 2012,BENZINA, NAVI MARE,ff
multe dotari,distrib sch recent 5 750 €075
583 7575

VÂND Volvo xc 90,al doilea proprietar ,
maºina este întreþinutã are ºapte locuri se
circula in fiecare zi cu ea ,preþul fiind uºor
negociabil , ofer cert i f icat f iscal pt
transcrierea autoturismului 4 999 € (0741)
661 925

TOYOTA aygo cu carte service 6000km 7
300 € 07567 26508

VAND astra g an 2004 motor 1.7 cdti
climatronic geamuri electrice masina merge
foarte bine1 100 €0751 419 987

VOLKSWAGEN Golf 5 inmatriculat 1.9TDI
105cp 2008 E4 dotat ,intretinut 2 699 €,
0725199997

VW Passat B 6,an 2008, 2.0 tdi 140cp
BMP,Zoll 03.07.21 3 900 € 0767 659 500

BMW E90/Navigatie/Trapa-Electrica/Benzi
na+Gpl//Piele/Import -Germania/ 5 290
€(0728) 992 373

VOLVO C30 2008 1.6D Impecabil !!!
Proprietar ! 2 999 €073 097 6499

PEUGEOT 308 Hatchback Motor 1.6
Benzinã 120 Cp An Fabricaþie 2008 2 750
€074 528 1388

VAND Bmw F31 seria 3/euro 5 8 100 €075
553 5558

NISSAN Qashqai Tekna//Automat//Euro 5//
4X4//2,0 DCI,//Panoramic 7 950 €075 245
3938

BMW 320d M Pachet Xdrive Bixenon Navi
Piele Facelift 7 750 € 075 445 4422

PEUGEOT 308 Hatchback Motor 1.6
Benzinã 120 Cp An Fabricaþie 2008 2 750 €
074 528 1388

VAND vw lupo an 2001 motor 1.4 tdi1 800
lei, 073 418 5668

Anunturile urgente sunt preluate la sediul redactiei din str. Popa Tatu, nr. 71, sector 1, Bucureºti

LOCURI DE MUNCA-OFERTE

U.A.T.C. Arieºeni Judeþul Alba, organizeazã
concurs în baza H.G. 286/2011 ºi H.G.
1027/2014, la sediul Primãriei Comunei
Arieºeni din sat. Arieºeni, nr. 19 , judeþul
Alba, în data de 09 martie 2022, ora 10:00
proba scrisã ºi în data de 11 martie 2022, ora
12:00 interviul, pentru ocuparea postului
contractual vacant de Paznic, în cadrul
Compartimentului Administrativ. Condiþii de
participare: - nivelul studiilor: medii/
generale; - atestat profesional, potrivit
prevederilor Legii 333/2003 privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor ºi protecþia
persoanelor, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare (atestat pazã ºi
ordine); - sã nu fi avut contractul individual
de muncã încetat disciplinar, în ultimi 2 ani; -
aviz psihologic - vechimea în specialitatea
studiilor necesare ocupãrii postului: nu
necesitã. Dosarele de înscriere la concurs
se depun la sediul Primãriei comunei
Arieºeni în termen de 10 zile lucrãtoare de la
data publicãrii prezentului anunþ, în
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Condiþiile de participare la concurs ºi
bibliografia stabilitã se afiºeazã la sediul
Primãriei comunei Arieºeni. Relaþ i i
suplimentare se pot obþine de la sediul
Primãriei comunei Arieºeni ºi la telefon
0358402989. *

CASA Judeþeanã de Pensi i Buzãu
organizeazã concurs de recrutare pentru
ocuparea funcþiei contractuale vacante de:
1.inspector de specialitate, gradul debutant
(studii superioare) -Serviciul Financiar
Contabilitate Achiziþii Publice ºi Arhivã.
Concursul se organizeazã la sediul Casei
Judeþene de Pensii Buzãu, Al.Industriilor
nr.1, în data de 09.03.2022, ora 10.00
-proba scrisã. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune în termen de 10 zile
de la data publicãrii în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Casei Judeþene de
Pensii Buzãu. Dosarul de înscriere la
concurs trebuie sã conþinã în mod
obligatoriu documentele prevãzute de art.6
alin.(1) din H.G.nr.286/2011. Condiþiile de
participare la concurs ºi bibliografia se
afiºeazã la sediul ºi pe site-ul Casei
Judeþene de Pensii Buzãu: www.cjp
buzau.ro. Relaþii suplimentare se pot obþine
la sediul Casei Judeþene de Pensii Buzãu ºi
la nr.de telefon: 0238/724.041, interior: 242. *

ªCOALA Gimnazialã ”Tudor Arghezi”,cu
sediul în Nãvodari, str.Cabanei nr.15,
jud.Constanþa, organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtorului post contractual,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-administrator financiar-
post temporar vacant contractual,pe
perioadã determinatã-0,5 normã. Condiþii
specifice de participare la concurs:-nivelul
studiilor-studii economice superioare
conform Legii contabilitãþii nr.82/1991, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare;-
vechime minim 3 ani în sectorul bugetar ºi în
special i tatea studi i lor;-competenþe
IT:operare PC(Microsoft Office, operare
baze de date,navigare internet), programe
de contabi l i tate, EDUSAL, SII IR,
FOREXEBUG, REVISAL. Data,ora ºi locul
de desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-02.03.2022, ora 10.00,la sediul
instituþiei;-proba practicã-02.03.2022, ora
14.00,la sediul instituþiei;-proba interviu-0
3.03.2022, ora 10.00,la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 5 zile lucrãtoare de la afiºare,la
sediul instituþiei. Date contact:-ªcoala
Gimnazialã ,,Tudor Arghezi” Nãvodari,
tel/0735486291. *

LICEUL Tehnologic Constant in
Brâncoveanu, cu sediul în Târgoviºte,
bd.Unirii, nr.20, jud.Dâmboviþa, organizeazã
concurs, pentru ocuparea urmãtorului post
contractual, aprobat prin H.G.nr.286/2011,
modificatã ºi completatã de H.G.nr.
1027/2014. Denumirea postului-îngrijitor
post vacant contractual,pe perioadã
nedeterminatã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilor-
medi i-absolvent al învãþãmântului
profesional/liceal;-vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupãrii postului-nu se
solicitã. Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-15.03.2022, ora
10.00,la sediul instituþiei;-proba interviu-
17.03.2022, ora 10.00,la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 lucrãtoare de la afiºare,la sediul
instituþ iei. Date contact-secretariat,
tel.0245220468. *

LICEUL Tehnologic „Traian Grozãvescu”,
cu sediul în Nãdrag, str.ªcolii nr.1, jud.Timiº,
organizeazã concurs pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea
postului-administrator financiar-post
contractual vacant,pe perioadã nedeter-

minatã. Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-studii superioare
(studii economice finalizate cu licenþã);-
vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupãrii postului-nu se solicitã. Data,ora ºi
locul de desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-09.03.2022, ora 12.00,la sediul
instituþiei;-proba practicã-09.03.2022, ora
14.00,la sediul instituþiei;-proba interviu-
09.03.2022, ora 15.00,la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile lucrãtoare de la afiºare,la
sediul instituþiei. Date contact-secretariat,
tel.0256328315. *

LICEUL Teoretic ,,Iulia Hasdeu",cu sediul în
Lugoj, str.V.V.Delamarina, nr.1, jud.Timiº,
organizeazã concurs, pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea
postului-administrator patrimoniu-0,5
normã, post vacant,pe perioadã nedeter-
minatã. Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor- superioare;-
vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupãrii postului-nu se solicitã; Depunerea
dosarelor de concurs: 14.02.2022-
25.02.2022. Data,ora ºi locul de desfãºurare
a concursului:-proba scrisã-09.03.2022, ora
10.00,la sediul instituþiei;-proba practicã-
10.03.2022, ora 09.00,la sediul instituþiei;-
proba interviu-10.03.2022, ora 15.00,la
sediul instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este-25.02.2022,la sediul
instituþiei. Date contact-secretariat, tel.0256
351714. *

MUNICIPIUL Miercurea Ciuc, cu sediul în
Miercurea-Ciuc, Piaþa Cetãþ i i nr.1,
jud.Harghita, organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtorului post contractual
vacant, aprobat prin H.G.nr.286/2011,
modificatã ºi completatã de H.G.nr.
1027/2014. Denumirea postului:-1 post de
Referent treapta IA-post vacant contractual,
pe perioadã nedeterminatã la Direcþia de
asistenþã socialã-Centru social-Cantinã de
ajutor social . Condiþ i i specif ice de
participare la concurs pentru ocuparea
postului:-nivelul studiilor-medii finalizate cu
diplomã de bacalaureat;-vechimea în
specialitatea necesarã:6 ani ºi 6 luni.
Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-09.03.2022, ora
10.00; -interviul-15.03.2022, ora 13.00. Data
limitã pânã la care candidaþii vor depune
actele pentru dosarul de concurs este de 10
zile lucrãtoare,de la afiºare (14.02.2022-
25.02.2022, inclusiv),la sediul Primãriei
Municipiului Miercurea-Ciuc. Date contact:-
Municipiul Miercurea-Ciuc, Miercurea-Ciuc,
Piaþa Cetãþii nr.1, jud.Harghita. Relaþii
suplimentare se pot obþine la sediul
Primãriei Municipiului Miercurea-Ciuc,
cam.139 ºi la tel.0266315120/114, sau pe
e-mail:kovacszsuzsa@szereda.ro. *

CLUBUL Sportiv ªcolar,cu sediul în Blaj,
str.Parc Avram Iancu nr.2, jud.Alba,
organizeazã concurs pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea postului-
ºofer-post vacant contractual,pe perioadã
nedeterminatã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilor-
liceale ºi permis de conducere cat.D;-
vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupãrii postului-nu se solicitã. Data,ora ºi
locul de desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-09.03.2022, ora 10.00,la sediul
clubului;-proba interviu-11.03.2022, ora
10.00,la sediul clubului. Data limitã pânã la
care candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este-28.02.2022,la
sediul clubului, între orele 10.00-12.00. Date
contact-secretariat, tel.0258710427. *

PRIMÃRIA Comunei Ileana, cu sediul în
Ileana, str.Principalã, nr.1, jud.Cãlãraºi
organizeazã concurs, pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea
postului-consilier debutant-compartiment
asistenþã socialã-post vacant contractual,pe
perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice
de part ic ipare la concurs:-nivelul
studiilor-studii superioare absolvite cu
diplomã de l icenþã;—vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-nu se solicitã. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba scrisã-
09.03.2022, ora 11.00,la sediul instituþiei;-
proba interviu-11.03.2022, ora 11.00,la
sediul instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 lucrãtoare de la
afiºare,la sediul instituþiei. Date contact-
Primãria Comunei Ileana, tel.0242646048. *

COLEGIUL Ortodox ,,Mitropolitul Nicolae
Colan” Cluj-Napoca, cu sediul în
Cluj-Napoca, Piaþa Avram Iancu nr.18,
jud.Cluj, organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtorului post contractual,

aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-muncitor I-studii medii
(bucãtar)-post vacant contractual,pe
perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice
de part ic ipare la concurs:-nivelul
studiilor-medii;-vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupãrii postului-5 ani.
Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:proba scrisã-09.03.2022, ora
09.00,la sediul instituþiei;-proba practicã-
09.03.2022, ora 11.00,la sediul instituþiei;-
proba interviu-09.03.2022, ora 13.00,la
sediul instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este-08.03.2022,la sediul
instituþiei. Date contact-secretariat, tel.0364
402847. *

ªCOALA Gimnazialã Dr.Vasile Lucaciu, cu
sediul în Satu-Mare, str.Rodnei nr.64,
jud.Satu Mare, organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtorului post contractual,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-îngrijitoare-post vacant
contractual,pe perioadã nedeterminatã.
Condiþ i i specif ice de part ic ipare la
concurs:-nivelul studiilor-medii;-vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-nu se solicitã. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba scrisã-
09.03.2022, ora 10.00,la sediul instituþiei;-
proba practicã-09.03.2022, ora 11.00,la
sediul instituþiei;-proba interviu-09.03.2022,
ora 12.00,la sediul instituþiei. Data limitã
pânã la care candidaþii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este de 10 zile
lucrãtoare de la afiºare,la sediul instituþiei.
Date contact-secretariat, tel.0361408977. *

ªCOALA Gimnazialã Mihai Eminescu, cu
sediul în Giurgiu, str.Vlad Þepeº nr.45,
jud.Giurgiu, organizeazã concurs, pentru
ocuparea urmãtorului post contractual,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-îngrijitor-post vacant,
contractual,pe perioadã nedeterminatã.
Condiþ i i specif ice de part ic ipare la
concurs:-nivelul studiilor-studii medii
(liceu,ºcoalã profesionalã,10 clase);-
vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupãrii postului-nu se solicitã. Data,ora ºi
locul de desfãºurare a concursului:-proba
practicã-09.03.2022, ora 10.00,la sediul
instituþiei;-proba interviu-09.03.2022, ora
12.00,la sediul instituþiei. Data limitã pânã la
care candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile lucrãtoare
de la afiºare,la sediul instituþiei. Date
contact-secretariat, tel.0246214506. *

PRIMÃRIA oraºului Bãile Olãneºti, cu
sediul în Bãile Olãneºti, str.1 Decembrie
nr.1, jud.Vâlcea, organizeazã concurs
pentru ocuparea urmatorului post
contractual, aprobat prin H.G.nr.286/2011,
modificatã ºi completatã de H.G.nr.
1027/2014. Denumirea postului-muncitor
calificat-floricultor-treapta I-post vacant
contractual,pe perioadã nedeterminatã.
Condiþ i i specif ice de part ic ipare la
concurs:-muncitor calificat-floricultor
-treapta I-post vacant, funcþie contractualã
de execuþie:-nivelul studi i lor:-studi i
generale, certificat de calificare profesionalã
în urma absolvir i i unei inst i tuþ i i de
învãþãmânt sau a unor cursuri/programe de
perfecþionare/specializare în meserie;
-vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupãrii postului:nu se solicitã. Data,ora ºi
locul de desfãºurare a concursului:-proba
practicã-09.03.2022, ora 10.00,la sediul
instituþiei;-proba interviu-11.03.2022, ora
10.00,la sediul instituþiei. Data limitã pânã la
care candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile lucrãtoare
de la afiºare,la sediul instituþiei. Date
contact: tel.0250775012, e-mail:primaria
baileolanesti@yahoo.com. *

ªCOALA Gimnazialã nr.1 Slobozia, cu
sediul în sat Slobozia, com.Stãniºeºti,
str.Principalã, jud.Bacãu, organizeazã
concurs pentru ocuparea urmãtoarelor
posturi contractuale, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea
postului-secretar-cu 0,5 normã-post vacant
contractual,pe perioadã nedeterminatã.
Condiþ i i specif ice de part ic ipare la
concurs:-nivelul studiilor-liceu cu diplomã de
bacalaureat; ºcoalã/cursuri secretariat;-
vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupãrii postului-minim 8 ani ºi, respectiv,
minim 2 ani secretariat ºcoalã. Data,ora ºi
locul de desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-09.03.2022, ora 09.00,la sediul
instituþiei;-proba practicã-13.03.2022, ora
09.00,la sediul instituþiei;-proba interviu-
13.02.2022, ora 11.00,la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile lucrãtoare de la publicarea
anunþului , la sediul inst i tuþ iei . Date
contact-secretariat -tel./fax-0234284856

(8.00-12.00), e-mail:scgimslobozia1
@yahoo.com. *

ªCOALA Gimnazialã ,,Nicolae Bãlcescu”,
cu sediul în Oradea, str.Erou Marius Cosma,
nr.8, jud.Bihor, organizeazã concurs, pentru
ocuparea urmãtorului post contractual,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-îngrijitor I M-post
vacant, contractual,pe perioadã nedeter-
minatã. Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-medii;-vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-nu se solicitã. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului: -proba
scrisã-09.03.2022, ora 10.00,la sediul
instituþiei;-proba practicã-09.03.2022, ora
12.00,la sediul instituþiei;-proba interviu-
09.03.2022, ora 14.00,la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile lucrãtoare de la afiºare,la
sediul instituþiei. Date contact-secretariat,
tel.0359439581. *

ªCOALA Gimnazialã nr.1 Slobozia, cu
sediul în sat Slobozia, com.Stãniºeºti,
str.Principalã, jud.Bacãu, organizeazã
concurs pentru ocuparea urmãtoarelor
posturi contractuale, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea
postului-bibliotecar-cu 0,5 normã-post
vacant contractual,pe o perioadã de 36 luni.
Norma de 0,5 bibliotecar se împarte
astfel :0,25 normã,la sediul ªcol i i
Gimnaziale nr.1 Slobozia,din Sat Slobozia ºi
0,25 normã,la sediul ªcolii Gimnaziale
Slobozia Nouã,din sat Slobozia Nouã.
Condiþ i i specif ice de part ic ipare la
concurs:-nivelul studiilor-liceale cu diplomã
de bacalaureat;-cursuri de biblioteconomie;-
vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupãrii postului-nu se solicitã. Data,ora ºi
locul de desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-09.03.2022, ora 09.00,la sediul
instituþiei;-proba practicã-11.03.2022, ora
09.00,la sediul instituþiei;-proba interviu-
11.03.2022, ora 11.00,la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de maxim 10 zile lucrãtoare de la
afiºarea anunþului,la sediul instituþiei. Date
contact-secretariat tel./fax-0234284856
(8.00-12.00), e-mail:scgimslobozia1
@yahoo.com. *

ªCOALA Gimnazialã „Dsida Jeno” Viþa,cu
sediul în sat Viþa, nr.213, jud.Bistriþa-
Nãsãud, organizeazã concurs, pentru
ocuparea urmãtorului post contractual,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-administrator financiar
debutant-post vacant, contractual,pe
perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice
de part ic ipare la concurs:-nivelul
studiilor-studii superioare economice;-
vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupãrii postului-nu se solicitã. Data,ora ºi
locul de desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-09.03.2022, ora 10.00,la sediul
instituþiei;-proba practicã-09.03.2022, ora
12.00,la sediul instituþiei;-proba interviu-
09.03.2022, ora 13.00,la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile lucrãtoare de la afiºare,la
sediul instituþiei. Date contact-secretariat,
tel.0263350757/0746131503. *

OFICIUL de Cadastru ºi Publicitate
Imobiliarã Bacãu, cu sediul în Bacãu,
str.Ioniþã Sandu Sturza nr.78, jud.Bacãu,
organizeazã concurs pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea
postului-consilier cadastru-gradul IA-1 post
vacant contractual,pe perioadã nedeter-
minatã. Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-studii universitare
de licenþã absolvite cu diplomã sau studii
superioare de lungã duratã, absolvite cu
diplomã de licenþã sau echivalentã în
domeniul:-geodeziei, cadastru, topografie,
mãsurãtori terestre;-vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-6 ani ºi 6 luni. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului: -proba
scrisã-9.03.2022, ora 10.00,la sediul
instituþiei;-proba interviu-15.03.2022, ora
10.00,la sediul instituþiei. Data limitã pânã la
care candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile lucrãtoare
de la afiºare-28.02.2022, ora 16.30,la sediul
instituþiei. Tematica ºi bibliografia pot fi
consultate la sediul O.C.P.I.Bacãu sau pe
site-ul instituþiei:www.ocpibacau.ro. Date
contact-secretariat, tel.0234571723,
int.216, Biroul Juridic, Resurse-Umane,
Secretariat ºi Petiþii. *

OFICIUL de Cadastru ºi Publicitate
Imobiliarã Bacãu, cu sediul în Bacãu,
str.Ioniþã Sandu Sturza nr.78, jud.Bacãu,
organizeazã concurs pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin

H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea
postului-consilier cadastru-gradul IA-post
temporar vacant contractual,pe perioadã
determinatã, pânã la revenirea titularului pe
post. Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-studii universitare
de licenþã absolvite cu diplomã sau studii
superioare de lungã duratã, absolvite cu
diplomã de licenþã sau echivalentã în
domeniul:-geodeziei, cadastru, topografie
mãsurãtori terestre;-vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-6 ani ºi 6 luni. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba scrisã-
02.03.2022, ora 10.00,la sediul instituþiei;-
proba interviu-08.03.2022, ora 12.00,la
sediul instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 5 zile lucrãtoare de la
afiºare-21.02.2022, ora 16.30,la sediul
instituþiei. Tematica ºi bibliografia pot fi
consultate la sediul O.C.P.I.Bacãu sau pe
site-ul instituþiei:www.ocpibacau.ro. Date
contact-secretariat, tel.0234571723,
int.216, Biroul Juridic, Resurse-Umane,
Secretariat ºi Petiþii. *

OFICIUL de Cadastru ºi Publicitate
Imobiliarã Bacãu, cu sediul în Bacãu,
str.Ioniþã Sandu Sturza nr.78, jud.Bacãu,
organizeazã concurs pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea
postului-consilier cadastru-gradul IA-1 post
vacant contractual,pe perioadã determinatã
pânã la data de-23.12.2023, alocat pentru
implementarea Programului Naþional de
Cadastru ºi Carte Funciarã. Condiþii
specifice de participare la concurs:-nivelul
studiilor-studii universitare de licenþã
absolvite cu diplomã sau studii superioare
de lungã duratã, absolvite cu diplomã de
licenþã sau echivalentã în domeniul:-
cadastru, geodeziei, topografie, mãsurãtori
terestre;-vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupãrii postului-6 ani ºi 6 luni.
Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-9.03.2022, ora
10.00,la sediul instituþiei;-proba interviu-
15.03.2022, ora 10.00,la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile lucrãtoare de la afiºare,
28.02.2022, ora 16.30,la sediul instituþiei.
Tematica ºi bibliografia pot fi consultate la
sediul O.C.P.I.Bacãu sau pe site-ul
instituþiei:www.ocpibacau.ro. Date contact-
secretariat, tel.0234571723, int.216, Biroul
Juridic, Resurse-Umane, Secretariat ºi
Petiþii. *

ªCOALA Gimnazialã ”Traian Creþu”
Nãpradea, cu sediul în Nãpradea, nr.339,
jud.Sãlaj, organizeazã concurs, pentru
ocuparea urmãtorului post contractual,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-muncitor 0,25 post
vacant, contractual,pe perioadã nedeter-
minatã. Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studiilor-medii;-vechime în
specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-nu se solicitã;-sã deþinã permis
conducere cat.D;-sã deþinã atestat transport
persoane. Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-09.03.2022, ora
13.00,la sediul instituþiei;-proba interviu-
10.03.2022, ora 13.00,la sediul instituþiei;
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile lucrãtoare de la afiºare,la
sediul instituþiei. Date contact-secretariat,
tel.0260/646212. *

ªCOALA Gimnazialã ”Traian Creþu”
Nãpradea, cu sediul în Nãpradea, nr.339,
jud.Sãlaj, organizeazã concurs, pentru
ocuparea urmãtorului post contractual,
aprobat prin H.G.nr.286/2011, modificatã ºi
completatã de H.G.nr.1027/2014.
Denumirea postului-îngrijitor-post vacant,
contractual,pe perioadã nedeterminatã.
Condiþ i i specif ice de part ic ipare la
concurs:-nivelul studiilor-generale;-vechime
în specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-nu se sol ic i tã;-curs de
igienã(certificat sau adeverinþã de absolvire
sau în curs de absolvire). Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba scrisã-
09.03.2022, ora 12.00,la sediul instituþiei;
-proba practicã-10.03.2022, ora 12.00,la
sediul instituþiei; Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 zile lucrãtoare de la
afiºare,la sediul instituþiei. Date contact-
secretariat, tel.0260/646212. *

ªCOALA Gimnazialã ªieu, cu sediul în
ªieu, str.Principalã nr.102, jud.Maramureº,
organizeazã concurs, pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea
postului-îngrijitor curãþenie,0,5 normã-post
vacant, contractual,pe perioadã nedeter-
minatã. Condiþii specifice de participare la
concurs:-nivelul studi i lor-

gimnaziale;-vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupãrii postului-nu se
solicitã. Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-11.03.2022, ora
12.00,la sediul instituþiei;-proba practicã-
14.03.2022, ora 14.00,la sediul instituþiei;-
proba interviu-15.03.2022 , ora 12.00,la
sediul instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 10 zile lucrãtoare de la
af iºare, la sediul inst i tuþ iei . Date
contact-secretariat, tel.0262/333550, mobil-
0746856324. *

SPITALUL Orãºenesc Huedin, cu sediul în
Huedin, str.Spitalului nr.42, jud.Cluj,
organizeazã concurs pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea postului-1
post asistent medical-post temporar vacant
contractual,pe perioadã determinatã.
Condiþ i i specif ice de part ic ipare la
concurs:-nivelul studiilor-diplomã de ºcoalã
postlicealã;-vechime în funcþia de asistent
medical necesarã ocupãrii postului-6 luni.
Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-02.03.2022, ora
10.00,la sediul instituþiei;-proba practicã-
02.03.2022, ora 13.00,la sediul instituþiei;-
proba interviu-02.03.2022, ora 14.00,la
sediul instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul
de concurs este de 5 zile lucrãtoare de la
afiºare,la sediul instituþiei. Date contact-
secretariat, tel.0264351815, int.228. *

SPITALUL Orãºenesc Huedin, cu sediul în
Huedin, str.Spitalului nr.42, jud.Cluj,
organizeazã concurs pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea postului-1
post asistent medical principal-post
temporar vacant contractual,pe perioadã
determinatã. Condiþ i i specif ice de
participare la concurs:-nivelul studiilor-
diplomã de ºcoalã postlicealã;-certificat de
grad principal;-vechime în funcþia de
asistent medical necesarã ocupãri i
postului-5 ani. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului: -proba
scrisã-02.03.2022, ora 10.00,la sediul
instituþiei;-proba practicã-02.03.2022, ora
13.00,la sediul instituþiei;-proba interviu-
02.03.2022, ora 14.00,la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 5 zile lucrãtoare de la afiºare,la
sediul instituþiei. Date contact-secretariat,
tel.0264351815, int.228. *

SPITALUL Orãºenesc Huedin, cu sediul în
Huedin, str.Spitalului nr.42, jud.Cluj,
organizeazã concurs pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea postului-2
posturi de infirmieri-post vacant contractual,
pe perioadã nedeterminatã. Condiþii
specifice de participare la concurs:-nivelul
studiilor-generale;-curs infirmier;-vechime
în functia de infirmier necesarã ocupãrii
postului-6 luni. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului: -proba
scrisã-09.03.2022, ora 10.00,la sediul
instituþiei;-proba practicã-09.03.2022, ora
13.00,la sediul instituþiei;-proba interviu-
09.03.2022, ora 14.00,la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile lucrãtoare de la afiºare,la
sediul instituþiei. Date contact-secretariat,
tel.0264351815, int.228. *

SPITALUL Orãºenesc Huedin, cu sediul în
Huedin, str.Spitalului nr.42, jud.Cluj,
organizeazã concurs pentru ocuparea
urmãtorului post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea postului-1
post de îngrijitor de curãþenie-post vacant
contractual,pe perioadã nedeterminatã.
Condiþ i i specif ice de part ic ipare la
concurs:-nivelul studiilor-generale;-vechime
în funcþia de îngrijitor de curãþenie necesarã
ocupãrii postului-6 luni. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba scrisã-
09.03.2022, ora 10.00,la sediul instituþiei;-
proba practicã-09.03.2022, ora 13.00,la
sediul instituþiei;-proba interviu în data de
09.03.2022, ora 14.00, la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este de 10 zile lucrãtoare de la afiºare,la
sediul instituþiei. Date contact-secretariat,
tel.0264351815, int.228. *

LICEUL Tehnologic Barbu A.Stirbey, cu
sediul în Buftea, str.Liceului nr.5, jud.Ilfov,
organizeazã concurs, pentru ocuparea 0,5
post contractual, aprobat prin
H.G.nr.286/2011, modificatã ºi completatã
de H.G.nr.1027/2014. Denumirea postului-
secretar, 0,5 post vacant,pe perioada
nedeterminata. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilor-
superioare in specialitatea functiei; Data,ora
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DIVERSE
C.I.I. NITU STEFANIA, în calitate de
administrator judiciar provizoriu al
debitorului SOFITRANS INTERNATIONAL
S.R.L. J40/13662/2017, CUI 38044195,
desemnat prin Sent inta Civi la nr.
387/03.02.2022 pronuntata in dosarul nr.
31966/3/2021 de catre Tribunalul
Bucuresti-Sectia a VII-a Civila, NOTIFICÃ
deschiderea procedurii de insolventa in
forma generala de insolventa împotriva
debitorului SOFITRANS INTERNATIONAL
S.R.L. si comunica urmatoarele termene:
termenul limitã pentru înregistrarea cererii
de admitere a creanþelor asupra averii
debitorului – 21.03.2022; termenul de
verificare a creanþelor, de întocmire ºi
publicare în Buletinul Procedurilor de
Insolvenþã a tabelului preliminar de creanþe
– 11.04.2022; termenul de definitivare a
tabelului creanþelor- 06.05.2022. Adunarea
creditorilor va avea loc la sediul ales al C.I.I.
NITU STEFANIA, din Bucuresti, sector 1,
Bdul. Magheru, nr. 31, etaj 1, cam. 24, la
data 18.04.2022, orele 16:00, cu ordinea de
zi: Confirmarea administratorului judiciar si
stabi l i rea remunerat iei acestuia;
Desemnarea componentei Comitetului
Creditor i lor; Prezentarea situat iei
debitorului.Termen pentru continuarea
procedurii 17.05.2022. *
CEI interesati a face opozitie la dobandirea
dreptului de proprietate prin uzucapiune al
petentilor MOSOIU MARIA cu privire la
terenul situat in Comuna Moieciu, sat
Pestera, jud. Brasov, inscris in Cf. 96
Pestera, nr.top. 10595, 10596, 10597 sunt
chemati la Judecatoria Zarnesti, str. Aleea
Uzinei, nr.9, jud. Brasov, in 06.04.2022, ora
09,00, dos. 3093/338/2021. *
ELECTROMAGNETICA SA informeaza
actionarii ºi investitorii ca Raportul cu privire
la rezultatele financiare individuale
preliminare neauditate pentru perioada 1
ianuarie -31 decembrie 2021, intocmite
conform IFRS, va fi desponibil incepand cu
data de 18 februarie 2022 ora 8:00 la sediul
societatii din Bucuresti, Calea Rahovei nr
266-268, sector 5 si on-line pe website-ul
www.electromagnetica.ro (http://electro
magnetica.ro/), in sectiunea Companie/
Investitori/Info Financiar/2021. *
CRIS CONSULT SPRL, lichidator judiciar al
debitoarei MEGA RETAIL BUSINESS
S.R.L. - in fal iment CUI 26972541,
organizeaza selectie de oferte pentru
angajarea evaluator evaluare remorca auto
PNGRATZ 750 kg. Ofertele de pret pot fi
depuse la sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Aleea Cauzasi nr.47, et.2, ap.3,
sector 3 sau la adresa de mail
office@crisconsult.ro pana in data de
18.02.2022. Alegerea finala a ofertei
castigatoare se face de catre Adunarea
Creditorilor din procedura de faliment.
Informatii suplimentare pot fi obtinute la
e-mail: office@crisconsult.ro. *
SUBSCRISA TANASA SI ASOCIATII
S.P.R.L., reprezentata prin asociat
coordonator Tanasa Constantin, notifica
schimbarea practicianului in insolventa C.I.I.
COJOCARU NICOLAE din calitatea de
administrator judiciar al debitoarei
PROIECT BUCURESTI SRL cu sediul in
Bucureºti Sectorul 1, Bulevardul aviatorilor,
Nr. 41, parter, cam. 1, avand CUI 1571005 si
J40/15/1990, conform incheierii de sedinta
din data de 03.11.2021 pronunþatã de
Tribunalul Bucuresti - Secþia a VII-a Civila, în
dosarul nr. 40139/3/2021. *
ORANGE România SA, anunþã publicul
interesat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul „Modernizare ºi extindere reþea
Orange FTTH – UAT Românaºi”, propus a fi
amplasat în jud. Sãlaj, comuna Românaºi,
satul Românaºi, Chichiºa, Ciumãrna,
Pãuºa, Poarta Sãlajului, Romita. Informaþiile
privind proiectul propus/memoriul de
prezentare pot fi consultate la urmãtoarea
adresã de internet: http://apmsj.anpm.ro. ºi
la sediul titularului din Bucureºti, sector 1,
str. Lascãr Catargiu, nr. 47-53, de luni pânã
vineri, între orele 08:00 – 16:00. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la adresa de
e-mail a Agenþiei pentru Protecþia Mediului
Sãlaj: office@apmsj.anpm.ro. *

A.G.A.
CONVOCATOR ADUNAREA GENERALÃ
EXTRAORDINARÃ A ACÞIONARILOR
CONNECTIONS CONSULT S.A. S.C.
CONNECTIONS CONSULT SA (denumitã
în cont inuare "Societatea" sau
"Connections"), cu sediul în Bucureºti,
Strada Buzeºti 75-77, Sector 1, înregistratã

la Oficiul Registrului Comerþului de pe lângã
Tribunalul Bucureºt i sub numãrul
J40/11864/06.07.2005 având cod unic de
înregistrare 17753763, prin Administrator
Unic, d-l Bogdan Liviu Florea, Având în
vedere: -Prevederile Legii 31/1990 privind
societãþile comerciale cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare; - Prevederile legii nr.
297/2004 privind piaþa de capital, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare;
-Prevederile Legii nr. 24/2017 privind
emitenþii de instrumente financiare ºi
operaþ iuni de piaþã; - Prevederi le
Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind
emitenþii de instrumente financiare ºi
operaþiuni de piaþã; - Prevederile art. 11.9
din Actul Constitutiv actualizat al Societãþii
privind convocarea adunãrii acþionarilor
CONVOACÃ Adunarea Generalã
Extraordinarã a Acþionarilor Societãþii
Connections Consult S.A. ("AGEA") pentru
data de 23.03.2022, ora 14:00 la adresa din
strada Buzeºti nr 75-77, Sector 1, Bucureºti,
Etaj 8, Sala 15. ORDINEA DE ZI A
ADUNÃRII GENERALE EXTRAORDI-
NARE A ACÞIONARILOR. 1. Aprobarea
majorãrii capitalului social S.C. Connections
Consult S.A. cu suma de 1.081.157,00 lei
reprezentand 10.811.570 acþiuni noi cu o
valoare nominalã de 0,1 lei/acþiune prin
utilizarea parþialã a primelor de emisiune în
beneficiul acþionarilor înregistraþi în
Registrul Acþionarilor þinut de cãtre
Depozitarul Central la data de înregistrare
stabilitã de AGA. Repartizarea acþiunilor noi
emise se va face în proporþie de 10 acþiuni
gratuite pentru fiecare acþiune deþinutã. În
cazul în care operaþiunile de majorare de
capital nu vor fi înregistrate pânã la Data de
Înregistrare, se împuterniceºte
reprezentantul legal al societãþii sã decidã în
mod corespunzãtor modal i tatea de
implementare a prezentului punct, inclusiv
orice soluþie tehnicã agreatã cu autoritãþile
reglementatoare. 2. Aprobarea datei de
înregistrare reprezentând data la care pot fi
identificaþi acþionarii asupra cãrora se
rãsfrâng efectele hotãrârii, a datei ex-date ºi
data plãþii, astfel: Data Ex Date - 16.05.2022;
Data Înregistrare - 17.05.2022; Data Plãþii -
18.05.2022. 3. Modificarea cap. V al actului
constitutiv al societãþii, art. 5.1., pentru a
reflecta modificarea capitalului social
propusã la punctul 1 de pe Ordinea de Zi,
astfel: CAP. V CAPITALUL SOCIAL.
ACÞIUNILE. Art. 5.1. La data actualizãrii
prezentului Act constitutiv Capitalul social
subscris ºi vãrsat al Societãþii este de
1.189.272,70 lei, împãrþit în 11.892.727
acþiuni nominative cu valoarea nominalã de
0,1 lei fiecare. Doar persoanele care sunt
înregistrate în Registrul Acþionarilor
Connections eliberat de Depozitarul Central
S.A.pânã la data de 14.03.2022 ("Data de
Referinþã") vor putea exprima voturile în
adunare. Dreptul la vot poate fi exercitat de
acþionarii îndreptãþiþi fie prin prezenþã fizicã
cu respectarea coordonatelor adunãrii
generale extraordinare a acþionarilor mai
sus precizate, fie prin corespondenþã, în
condiþiile stabilite la secþiunea Votul prin
corespondenþã, de mai jos. Propuneri ale
acþionarilor privind adunarea generalã
extraodinarã a acþionarilor. Unul sau mai
mulþi acþionari reprezentând, individual sau
împreunã, cel puþin 5% din capitalul social al
Societãþii au dreptul: a) de a introduce
puncte pe ordinea de zi a AGEA, cu condiþia
ca fiecare punct sã fie însoþit de o justificare
sau de un proiect de hotãrâre propus spre
adoptare de AGEA; ºi b) de a prezenta
proiecte de hotãrâre pentru punctele incluse
sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi
a AGEA. Cererile acþionarilor cu privire la
introducerea unor noi puncte pe ordinea de
zi, precum ºi proiectele de hotãrâri pentru
punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a AGEA, însoþite de
copia actului de identitate valabil al
acþionarului, pot fi înaintate dupã cum
urmeazã: a) depuse la registratura Societãþii
din Bucureºti, Strada Buzeºti Nr. 75-77,
et.14, pânã la data de 28 Februarie 2022 ora
17:00 (ora României), în plic închis, cu
menþiunea scrisã clar ºi cu majuscule
"PENTRU ADUNAREA GENERALÃ
EXTRAORDINARÃ A ACÞIONARILOR DIN
DATA DE 23 MARTIE 2022"; b) transmise
cãtre registratura Societãþii din Bucureºti,
Strada Buzeºti Nr. 75-77, et.14, prin orice
formã de curierat cu confirmare de primire,
astfel încât sã fie înregistrat ca fiind primit la
registratura Societãþii pânã la data de 28
Februarie 2022, ora 17:00 (ora României);
c) transmise prin e-mail cu semnãturã
electronicã extinsã, incorporatã conform
Legii nr. 455/2001 privind semnãtura
electronicã, pânã la data de 28 Februarie
2022 ora 17:00 (ora României), la adresa de

e-mail investors@connect ions.tech
menþionând la subiect "PENTRU
ADUNAREA GENERALÃ EXTRAOR-
DINARÃ A ACÞIONARILOR DIN DATA DE
23 MARTIE 2022". Ordinea de zi revizuitã va
fi publicatã în data de 3 Martie 2022, cu
îndeplinirea cerinþelor prevãzute de lege.
Întrebãri referitoare la adunarea generalã
extraordinarã a acþionarilor. Acþionarii
Societãþii, indiferent de nivelul participaþiei la
capitalul social, pot depune întrebãri în scris
privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA,
însoþite de copia actului de identitate valabil
al acþionarului, astfel: a) depuse la
registratura Societãþii din Bucureºti, Strada
Buzeºti Nr. 75-77, et.14, pânã la data de 10
MARTIE 2022 ora 17:00 (ora României), în
plic închis, cu menþiunea scrisã clar ºi cu
majuscule "PENTRU ADUNAREA
GENERALÃ EXTRAORDINARÃ A
ACÞIONARILOR DIN DATA DE 23 MARTIE
2022"; b) transmise cãtre registratura
Societãþii din Bucureºti, Strada Buzeºti Nr.
75-77, et.14, prin orice formã de curierat cu
confirmare de primire, astfel încât sã fie
înregistrat ca fiind primit la registratura
Societãþii pânã la data de 10 MARTIE 2022,
ora 17:00 (ora României); c) transmise prin
e-mail cu semnãturã electronicã extinsã,
incorporatã conform Legii nr. 455/2001
privind semnãtura electronicã, pânã la data
de 10 MARTIE 2022 ora 17:00 (ora
României), la adresa de e-mail
investors@connections.tech , menþionând
la subiect "PENTRU ADUNAREA
GENERALÃ EXTRAORDINARÃ A
ACÞIONARILOR DIN DATA DE 23 MARTIE
2022". Participarea la adunarea generalã a
acþionarilor. Accesul acþionarilor înregistraþi
în registrul acþionarilor la Data de Referinþã
ºi îndreptãþiþi sã participe la AGEA este
permis prin simpla probã a identitãþii
acestora, fãcutã, (i) în cazul acþionarilor
persoane fizice, cu actul de identitate al
acestora sau, (ii) în cazul acþionarilor
persoanelor juridice, cu actul de identitate al
reprezentantului legal, iar (iii) în cazul
acþionarilor persoanelor juridice ºi al
acþionarilor persoane fizice reprezentate, cu
împuternicirea datã persoanei care le
reprezintã, cu respectarea prevederilor
legale aplicabile în materie. Acþionarii
înregistraþi la Data de Referinþã în registrul
acþionarilor Societãþii þinut de Depozitarul
Central S.A. pot participa personal sau prin
reprezentare în AGEA, fiecare acþionar
având dreptul de a desemna orice altã
persoanã fizicã sau juridicã în calitate de
reprezentant pentru a participa ºi a vota în
numele sãu în cadrul AGEA, cu respectarea
prevederilor art. 105 din Legea nr. 24/2017.
Un acþionar poate desemna o singurã
persoanã sã îl reprezinte la AGEA. Cu toate
acestea, dacã un acþionar deþine acþiuni ale
Societãþii în mai multe conturi de valori
mobiliare, aceastã restricþie nu îl va
împiedica sã desemneze un reprezentant
separat pentru acþiunile deþinute în fiecare
cont de valori mobiliare cu privire la o
anumitã adunare generalã. Totuºi,
acþionarului i se interzice sã exprime voturi
diferite în baza acþiunilor deþinute de acesta
în capitalul social al Societãþii. În cazul
participãrii prin reprezentare, acþionarul va
desemna un reprezentant printr-o procurã
specialã întocmitã în baza formularului de
procurã specialã pus la dispoziþ ia
acþionarilor de cãtre Societate, atât în limba
românã, cât ºi în limba englezã, sau printr-o
împuternicire generalã acordatã în condiþiile
prezentate mai jos. Un acþionar poate
desemna prin procurã unul sau mai mulþi
reprezentanþi supleanþi care sã îi asigure
reprezentarea în AGEA în cazul în care
reprezentantul desemnat este în
imposibilitate de a-ºi îndeplini mandatul. În
cazul în care prin procurã sunt desemnaþi
mai mulþi reprezentanþi supleanþi, trebuie
indicatã ºi ordinea în care aceºtia îºi vor
exercita mandatul. În cazul în care un
acþionar este reprezentat de o instituþie de
credit care presteazã servicii de custodie,
aceasta va putea vota în AGEA pe baza
instrucþiunilor de vot primite prin mijloace
electronice de comunicare, fãrã a mai fi
necesarã întocmirea unei împuterniciri
speciale sau generale de cãtre acþionar.
Custodele va vota în AGEA exclusiv în
conformitate ºi în limita instrucþiunilor primite
de la clienþii sãi având calitatea de acþionari
la Data de Referinþã. În situaþia discutãrii în
cadrul AGEA, în conformitate cu prevederile
legale, a unor puncte neincluse pe ordinea
de zi publicatã, împuternicitul poate vota pe
marginea acestora conform interesului
acþionarului reprezentat. Procura Specialã.
Procura specialã este valabilã doar pentru
AGEA pentru care a fost solicitatã. Procura
specialã poate fi acordatã doar prin

utilizarea formularului de procurã specialã
pus la dispoziþia acþionarilor de cãtre
Societate conform secþiunii Alte prevederi
cu privire la adunarea generalã a
acþionarilor, de mai jos. Reprezentantul are
obligaþia sã voteze în conformitate cu
instrucþiunile formulate de acþionarul care l-a
desemnat. Procurile speciale trebuie sã
conþina instrucþiuni specifice de vot pentru
fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA. În
cazul procurii speciale, un exemplar original,
completat în limba românã sau în limba
englezã ºi semnat de acþionar, împreunã cu
o copie a actului de identitate al acþionarului
ºi al reprezentantului, se vor transmite
Societãþii astfel: a) depuse la registratura
Societãþii din Bucureºti, Strada Buzeºti Nr.
75-77, et.14, pânã la data de 21 Martie 2022
ora 14:00 (ora României), în plic închis, cu
menþiunea scrisã clar ºi cu majuscule
"PENTRU ADUNAREA GENERALÃ
EXTRAORDINARÃ A ACÞIONARILOR DIN
DATA DE 23 MARTIE 2022"; b) transmise
cãtre registratura Societãþii din Bucureºti,
Strada Buzeºti Nr. 75-77, et.14, prin orice
formã de curierat cu confirmare de primire,
astfel încât sã fie înregistrat ca fiind primit la
registratura Societãþii pânã la data de 21
Martie 2022, ora 14:00 (ora României); c)
transmise prin e-mail cu semnãturã
electronicã extinsã, incorporatã conform
Legii nr. 455/2001 privind semnãtura
electronicã, pânã la data de 21 Martie 2022
ora 14:00 (ora României), la adresa de
e-mail investors@connections.tech ,
menþionând la subiect "PENTRU
ADUNAREA GENERALÃ EXTRAORDI-
NARÃ A ACÞIONARILOR DIN DATA DE 23
MARTIE 2022". In toate cazuri le,
reprezentantul va prezenta organizatorilor
AGOA/AGEA un exemplar original al
procurii speciale la inregistrare. Procura
generalã. Procura generalã va fi valabilã
numai dacã: (i) este acordatã pentru o
perioadã care nu va depãºi 3 ani, (ii) permite
în mod expres reprezentantului acþionarului
care a acordat o astfel de procurã sã voteze
în toate aspectele aflate în dezbaterea
adunãrilor generale ale acþionari lor
Societãþii, inclusiv în ceea ce priveºte acte
de dispoziþie ºi (iii) este acordatã de cãtre
acþionar, în calitate de client, unui
intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct.
19 din Legea 24/2017 sau unui avocat.
Acþionarii Societãþii nu pot fi reprezentaþi în
AGEA pe baza procurii generale de cãtre o
persoanã care se aflã într-o situaþie de
conflict de interese ce poate apãrea în
special în unul dintre urmãtoarele cazuri: a)
este un acþionar majoritar al Societãþii, sau o
altã entitate, controlatã de respectivul
acþionar; b) este membru al unui organ de
administrare, de conducere sau de
supraveghere al Societãþii, al unui acþionar
majoritar sau al unei entitãþi controlate,
conform celor prevãzute la lit. a); c) este un
angajat sau un auditor al Societãþii ori al unui
acþionar majoritar sau al unei entitãþi
controlate, conform celor prevazute la lit. a);
d) este soþul, ruda sau afinul pânã la gradul
al patrulea inclusiv al uneia dintre
persoanele fizice prevãzute la lit. a) - c).
Procura generalã trebuie sã conþinã cel
puþ in urmãtoarele informaþi i : 1.
numele/denumirea acþ ionarului ; 2.
numele/denumirea reprezentantului (cel
caruia i se acordã procura); 3. data procurii,
precum ºi perioada de valabilitate a
acesteia, cu respectarea prevederilor
legale; procurile purtând o datã ulterioarã au
ca efect revocarea procurilor datate anterior;
4. precizarea faptului cã acþionarul
împuterniceºte reprezentantul sã participe
ºi sã voteze în numele sãu prin procura
generalã în adunarea generalã a acþionarilor
pentru întreaga deþinere a acþionarului la
data de referinþã, cu specificarea expresã a
societãþii/societãþilor pentru care se
utilizeazã respectiva procurã generalã.
Procura generalã înceteazã în conformitate
cu alin. 2 al art. 202 din Regulamentul ASF
5/2018. Înainte de prima ei utilizare, o copie
a procurii generale semnatã de acþionar ºi
având conþinutul minim prevãzut de
Regulamentul ASF 5/2018, cuprinzând
menþiunea conformitãþii cu originalul sub
semnãtura reprezentantului, împreunã cu o
copie a actului de identitate al acþionarului ºi
o declaraþie pe proprie rãspundere a
intermediarului sau a avocatului conform
celor de mai jos se vor transmite Societãþii
astfel: a) depuse la registratura Societãþii din
Bucureºti, Strada Buzeºti Nr. 75-77, et.14,
pânã la data de 21 Martie 2022 ora 14:00
(ora României), în plic închis, cu menþiunea
scrisã clar ºi cu majuscule "PENTRU
ADUNAREA GENERALÃ EXTRAORDI-
NARÃ A ACÞIONARILOR DIN DATA DE 23
MARTIE 2022"; b) transmise cãtre

registratura Societãþii din Bucureºti, Strada
Buzeºti Nr. 75-77, et.14, prin orice formã de
curierat cu confirmare de primire, astfel încât
sã fie înregistrat ca fiind primit la registratura
Societãþii pânã la data de 21 Martie 2022 ora
14:00 (ora României); c) transmise prin
e-mail cu semnãturã electronicã extinsã,
incorporatã conform Legii nr. 455/2001
privind semnãtura electronicã, pânã la data
de 21 Martie 2022 ora 14:00 (ora României),
la adresa de e-mail investors@
connections.tech , menþionând la subiect
"PENTRU ADUNAREA GENERALÃ
EXTRAORDINARÃ A ACÞIONARILOR DIN
DATA DE 23 MARTIE 2022". Declaraþia pe
propria rãspundere datã de reprezentantul
legal al intermediarului sau de avocatul care
a primit împuternicirea de reprezentare prin
împuternicirea generalã va specifica
urmatoarele: a) împuternicirea este
acordatã de respectivul acþionar, în calitate
de client, intermediarului sau, dupã caz,
avocatului; b) împuternicirea generalã este
semnatã de acþionar, inclusiv prin ataºare
de semnãturã electronicã extinsã, dacã este
cazul. Declaraþia trebuie depusã în original,
semnatã ºi, dupã caz, ºtampilatã, fãrã
îndeplinirea altor formalitãþi în legãturã cu
forma acesteia. Declaraþia se depune la
Societate odatã cu procura generalã, în
condiþiile ºi la termenele prevãzute mai sus.
Copiile procurilor generale cuprinzând
menþiunea conformitãþii cu originalul sunt
reþinute de Societate, fãcându-se menþiune
despre aceasta în procesul-verbal al AGEA.
Alte prevederi privind reprezentarea.
Acþionarii pot sã îºi desemneze ºi sa îºi
revoce reprezentantul prin mijloace
electronice de transmisie a datelor,
revocarea urmând a-ºi produce efecte ºi a fi
opozabilã Societãþii dacã a fost recepþionatã
de Societate pânã la termenul limitã pentru
depunerea/transmiterea procuri lor.
Împuternicitul nu poate fi substituit de o altã
persoanã decât în cazul în care acest drept
i-a fost conferit în mod expres de cãtre
acþionar în împuternicire. În condiþiile în care
persoana împuternicitã este o persoanã
juridicã, aceasta poate sã îºi exercite
mandatul primit prin intermediul oricãrei
persoane ce face parte din organul sãu de
administrare sau conducere sau dintre
angajaþii sãi. Votul prin corespondenþã.
Acþionarii Societãþii înregistraþi la Data de
Referinþã în registrul acþionarilor Societãþii
þinut de Depozitarul Central S.A. au
posibilitatea de a vota prin corespondenþã
prin utilizarea formularului de buletin de vot
pentru votul prin corespondenþã pus la
dispoziþia acþionarilor de cãtre Societate,
atât în limba românã, cât ºi în limba englezã.
Votul prin corespondenþã poate fi exprimat
de cãtre un reprezentant convenþional al
acþionarului numai în situaþia în care acesta
a primit din partea respectivului acþionar o
împuternicire specialã/generalã care se
depune la Societate în conformitate cu art.
105 din Legea nr. 24/2017. Dacã persoana
care reprezintã acþionarul prin participare
personalã la AGEA este alta decât cea care
a exprimat votul prin corespondenþã, atunci
pentru valabilitatea votului sãu aceasta
prezintã secretarului de ºedinþã al AGEA o
revocare scrisã a votului prin corespondenþã
semnatã de acþionar sau de reprezentantul
care a exprimat votul prin corespondenþã.
Acest lucru nu este necesar dacã acþionarul
sau reprezentantul legal al acestuia este
prezent personal în cadrul AGEA. În cazul
votului prin corespondenþã, buletinele de
vot, completate în limba românã sau
englezã ºi semnate, împreunã cu o copie a
actului de identitate al acþionarului ºi al
reprezentantului, pot fi înaintate dupã cum
urmeazã: a) depuse la registratura Societãþii
din Bucureºti, Strada Buzeºti Nr. 75-77,
et.14, pânã la data de 23 Martie 2022 ora
10:00 a.m. (ora României), în plic închis, cu
menþiunea scrisã clar ºi cu majuscule
"PENTRU ADUNAREA GENERALÃ
EXTRAORDINARÃ A ACÞIONARILOR DIN
DATA DE 23 MARTIE 2022"; b) transmise
cãtre registratura Societãþii din Bucureºti,
Strada Buzeºti Nr. 75-77, et.14, prin orice
formã de curierat cu confirmare de primire,
astfel încât sã fie înregistrat ca fiind primit la
registratura Societãþii pânã la data de 23
Martie 2022 ora 10:00 a.m. (ora României);
c) transmise prin e-mail cu semnãturã
electronicã extinsã, incorporatã conform
Legii nr. 455/2001 privind semnãtura
electronicã, pânã la data de 23 Martie 2022
ora 10:00 a.m. (ora României), la adresa de
e-mail investors@connect ions.tech
menþionând la subiect "PENTRU
ADUNAREA GENERALÃ EXTRAORDI-
NARÃ A ACÞIONARILOR DIN DATA DE 23
MARTIE 2022". Alte prevederi cu privire la
adunarea generalã extraordinarã a
acþionarilor. În cazul acþionarilor persoane
juridice sau a entitãþilor fãrã personalitate
juridicã, calitatea de reprezentant legal se
constatã în baza listei acþionarilor de la Data
de Referinþã, primitã de la Depozitarul
Central S.A.. Documentele care atestã
calitatea de reprezentant legal întocmite
într-o limbã strãinã, alta decât limba
englezã, vor fi însoþite de o traducere
realizatã de un traducãtor autorizat în limba
românã sau în limba englezã, fãrã a fi
necesarã legalizarea sau apostilarea
acestor documente. În toate cazurile
descrise mai sus în care se face referire la:
a) actele de identitate ale unei persoane se
au în vedere urmãtoarele documente: (i) în
cazul persoanelor fizice - buletin/carte de
identitate/paºaport, iar (i i) în cazul
persoanelor juridice - buletin/carte de
identitate/paºaport al/a reprezentantului
legal înscris în lista acþionarilor Societãþii
emisã de Depozitarul Central S.A.; b)
reprezentantul acþionarilor înscris în lista
acþionarilor emisã de Depozitarul Central
S.A., dacã respectivul reprezentant nu este
înscris ca atare în evidenþele Depozitarului
Central S.A., pentru ident i f icarea
reprezentantului acþionarului persoanã
juridicã se va transmite un certificat
constatator eliberat de Registrul Comerþului
sau orice alt document echivalent, în original
sau în copie conformã cu originalul emis de
cãtre o autoritate competentã din statul în
care acþionarul este înmatriculat legal ºi care
atestã calitatea de reprezentant legal,
certificat sau document echivalent care sa
nu fie mai vechi de 3 luni înainte de data
publ icãri i convocatorului AGEA.
Netransmiterea procurilor generale sau
speciale/ formularelor de vot prin

corespondenþã pânã la data stabilitã se
sancþioneazã cu pierderea dreptului de a
vota prin reprezentant/prin corespondenþã
în cadrul AGEA. Procuri le speciale
/formularele de vot prin corespondenþã care
nu conþin cel puþin informaþiile cuprinse în
formularul pus la dispoziþie de Societate nu
sunt opozabile Societãþii, nefiind opozabile
Societãþii nici procurile generale care nu
conþin informaþiile minime cerute de
prevederile legale. În situaþia neîndeplinirii
condiþiilor legale pentru þinerea AGEA la
data primei convocãri, se convoacã o nouã
AGEA, dupã caz, pentru data de 25 martie
2022, ora 17.00 (ora României), având
aceeaºi ordine de zi. În eventualitatea unei
noi convocãri, data de referinþã stabilitã
pentru identificarea acþionarilor îndreptãþiþi
sã participe ºi sã voteze în cadrul AGEA este
aceeaºi (i.e. 14 Martie 2022). A doua
convocare a Sedinþei AGEA va avea loc la
sediul social al companiei, respectiv
România, Bucureºti, sector 1, Strada
Buzeºti 75-77, et.14. Documentele ºi
materialele informative referitoare la
punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA,
prezentul convocator, proiectele de hotãrâri,
numãrul total de acþiuni ºi drepturile de vot la
data convocãrii, precum ºi formularele de
procurã specialã/generalã ºi formularele de
buletin de vot prin corespondenþã pentru
AGEA vor fi puse la dispoziþia acþionarilor,
atât în limba românã, cât ºi în englezã, cu cel
puþin 30 de zile înainte de data AGEA ºi vor
putea fi consultate zilnic între orele 09:00 -
17:00 la sediul Societãþii din Strada Buzeºti,
nr 75-77, Sector 1, Bucuresti, Etaj 14 ºi
respectiv pe site-ul Connections la adresa
web: https://connectionsconsult.ro/. La data
convocãrii, capitalul social al Societãþii este
format din 1.081.157 acþiuni nominative,
fiecare acþiune dând dreptul la un vot; prin
urmare, numãrul total de drepturi de vot la
data convocãrii este de 1.081.157 drepturi
de vot. Proiectele de hotãrâri propuse de
cãtre acþionari vor fi adãugate pe pagina de
internet a Societãþii de îndatã ce este posibil,
dupã primirea lor de cãtre Societate.
Prezentul convocator îl anuleazã pe cel
publicat în Monitorul Oficial nr. 610 din data
de 09.02.2022. Informatii suplimentare se
pot obþ ine la numãrul de telefon:
0372.368.332 sau la adresa de e-mail:
investors@connections.tech. Administrator
Unic, Bogdan Liviu Florea
CONVOCATOR ADUNAREA GENERALÃ
ORDINARÃ A ACÞIONARILOR
CONNECTIONS CONSULT S.A. S.C.
CONNECTIONS CONSULT SA (denumitã
în cont inuare "Societatea" sau
"Connections"), cu sediul în Bucureºti,
Strada Buzeºti 75-77, Sector 1, înregistratã
la Oficiul Registrului Comerþului de pe lângã
Tribunalul Bucureºt i sub numãrul
J40/11864/06.07.2005 având cod unic de
înregistrare 17753763, prin Administrator
Unic, d-l Bogdan Liviu Florea, Având în
vedere: -- Prevederile Legii 31/1990 privind
societãþile comerciale cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare; - Prevederile legii nr.
297/2004 privind piaþa de capital, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare; -
Prevederile Legii nr. 24/2017 privind
emitenþii de instrumente financiare ºi
operaþ iuni de piaþã; - Prevederi le
Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind
emitenþii de instrumente financiare ºi
operaþiuni de piaþã; - Prevederile art. 11.9
din Actul Constitutiv actualizat al Societãþii
privind convocarea adunãrii acþionarilor
CONVOACÃ Adunarea Generalã Ordinarã
a Acþionarilor Societãþii Connections
Consult S.A. ("AGEA") pentru data de
23.03.2022, ora 12:00 la adresa din strada
Buzeºti nr 75-77, Sector 1, Bucureºti, Etaj 8,
Sala 15. ORDINEA DE ZI A ADUNÃRII
GENERALE ORDINARE A ACÞIONA-
RILOR. 1. Alegerea auditorului financiar SC
Argus Audit SRL cu sediul în Bucureºti,
Strada Fãgãraº, nr. 9-13, Sector 1, în
vederea realizãrii auditului financiar pentru
exerciþiile financiare având ca datã de
referinþã 31 decembrie 2021 ºi respectiv 31
decembrie 2022, conform Notificãrii de
Încetare Ofin Consulting SRL ºi a ofertei
angajante SC Argus Audit SRL datatã 5
ianuarie 2022. Doar persoanele care sunt
înregistrate în Registrul Acþionarilor
Connections eliberat de Depozitarul Central
S.A.pânã la data de 14.03.2022 ("Data de
Referinþã") vor putea exprima voturile în
adunare. Dreptul la vot poate fi exercitat de
acþionarii îndreptãþiþi fie prin prezenþã fizicã
cu respectarea coordonatelor adunãrii
generale ordinare a acþionarilor mai sus
precizate, fie prin corespondenþã, în
condiþiile stabilite la secþiunea Votul prin
corespondenþã, de mai jos. Propuneri ale
acþionarilor privind adunarea generalã
ordinarã a acþionarilor. Unul sau mai mulþi
acþionari reprezentând, individual sau
împreunã, cel puþin 5% din capitalul social al
Societãþii au dreptul: a) de a introduce
puncte pe ordinea de zi a AGOA, cu condiþia
ca fiecare punct sã fie însoþit de o justificare
sau de un proiect de hotãrâre propus spre
adoptare de AGOA; ºi b) de a prezenta
proiecte de hotãrâre pentru punctele incluse
sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi
a AGOA. Cererile acþionarilor cu privire la
introducerea unor noi puncte pe ordinea de
zi, precum ºi proiectele de hotãrâri pentru
punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a AGOA, însoþite de
copia actului de identitate valabil al
acþionarului, pot fi înaintate dupã cum
urmeazã: a) depuse la registratura Societãþii
din Bucureºti, Strada Buzeºti Nr. 75-77,
et.14, pânã la data de 28 Februarie 2022 ora
17:00 (ora României), în plic închis, cu
menþiunea scrisã clar ºi cu majuscule
"PENTRU ADUNAREA GENERALÃ
ORDINARÃ A ACÞIONARILOR DIN DATA
DE 23 MARTIE 2022"; b) transmise cãtre
registratura Societãþii din Bucureºti, Strada
Buzeºti Nr. 75-77, et.14, prin orice formã de
curierat cu confirmare de primire, astfel încât
sã fie înregistrat ca fiind primit la registratura
Societãþii pânã la data de 28 Februarie
2022, ora 17:00 (ora României); c)
transmise prin e-mail cu semnãturã
electronicã extinsã, incorporatã conform
Legii nr. 455/2001 privind semnãtura
electronicã, pânã la data de 28 Februarie
2022 ora 17:00 (ora României), la adresa de
e-mail investors@connect ions.tech
menþionând la subiect "PENTRU

(continuare în pagina 7)

ºi locul de desfãºurare a concursului:-proba
scrisã-09.03.2022, ora 10.00,la sediul
instituþiei;-proba interviu-11.03.2022, ora
12.00,la sediul instituþiei. Data limitã pânã la
care candidaþii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile lucratoare

de la afiºare,la sediul instituþiei. Date
contact-secretariat, tel.021.350.57.31. *

PRIMÃRIA Comunei Sãvârºin, cu sediul în
com.Sãvârºin nr.37, jud.Arad, organizeazã
concurs pentru ocuparea urmãtorului post
contractual, aprobat prin H.G.nr.286/2011,
modificatã ºi completatã de H.G.nr.
1027/2014. Denumirea postului-consilier
superior-post vacant contractual,pe
perioadã nedeterminatã. Condiþii specifice

de part ic ipare la concurs:-nivelul
studiilor-studii superioare absolvite cu
diplomã de licenþã sau echivalentã;-vechime
în specialitatea studiilor necesare ocupãrii
postului-7 ani. Data,ora ºi locul de
desfãºurare a concursului:-proba scrisã-
11.03.2022, ora 10.00,la sediul instituþiei;-
proba interviu-14.03.2022, ora 10.00,la
sediul instituþiei. Data limitã pânã la care
candidaþii vor depune actele pentru dosarul

de concurs este de 10 zile lucrãtoare de la
af iºare, la sediul inst i tuþ iei . Date
contact-secretariat, tel.0257557270. *

ªCOALA Gimnazialã”Horea, Cloºca ºi
Criºan” Brad,cu sediul în Brad, str.Liceului,
nr.1, jud.Hunedoara, organizeazã concurs,
pentru ocuparea urmãtorului post
contractual, aprobat prin H.G.nr.286/2011,
modificatã ºi completatã de H.G.nr.
1027/2014. Denumirea postului-îngrijitoare,

post vacant contractual,pe perioadã
nedeterminatã. Condiþii specifice de
participare la concurs:-nivelul studiilor-
medii;-vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupãrii postului-nu se solicitã.
Data,ora ºi locul de desfãºurare a
concursului:-proba scrisã-09.03.2022, ora
10.00,la sediul instituþiei;-proba interviu-
10.03.2022, ora 10.00,la sediul instituþiei.
Data limitã pânã la care candidaþii vor

depune actele pentru dosarul de concurs
este-28.02.2022, ora 14.00,la sediul
instituþ iei. Date contact-secretariat,
tel.0254612673. *

PROPUNERI AFACERI

TEREN A2, Zona Drajna, ideal logisticã,
depozite, staþie carburant, 12.000mp.
Închiriere/asociere. 0766.455.135. *

(urmare din pagina 5)
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ADUNAREA GENERALÃ ORDINARÃ A
ACÞIONARILOR DIN DATA DE 23 MARTIE
2022". Ordinea de zi revizuitã va fi publicatã
în data de 3 Martie 2022, cu îndeplinirea
cerinþelor prevãzute de lege. Întrebãri
referitoare la adunarea generalã ordinarã a
acþionarilor. Acþionarii Societãþii, indiferent
de nivelul participaþiei la capitalul social, pot
depune întrebãri în scris privind punctele de
pe ordinea de zi a AGOA, însoþite de copia
actului de identitate valabil al acþionarului,
astfel: a) depuse la registratura Societãþii din
Bucureºti, Strada Buzeºti Nr. 75-77, et.14,
pânã la data de 10 MARTIE 2022 ora 17:00
(ora României), în plic închis, cu menþiunea
scrisã clar ºi cu majuscule "PENTRU
ADUNAREA GENERALÃ ORDINARÃ A
ACÞIONARILOR DIN DATA DE 23 MARTIE
2022"; b) transmise cãtre registratura
Societãþii din Bucureºti, Strada Buzeºti Nr.
75-77, et.14, prin orice formã de curierat cu
confirmare de primire, astfel încât sã fie
înregistrat ca fiind primit la registratura
Societãþii pânã la data de 10 MARTIE 2022,
ora 17:00 (ora României); c) transmise prin
e-mail cu semnãturã electronicã extinsã,
incorporatã conform Legii nr. 455/2001
privind semnãtura electronicã, pânã la data
de 10 MARTIE 2022 ora 17:00 (ora
României), la adresa de e-mail
investors@connections.tech , menþionând
la subiect "PENTRU ADUNAREA
GENERALÃ ORDINARÃ A ACÞIONA-
RILOR DIN DATA DE 23 MARTIE 2022".
Participarea la adunarea generalã a
acþionarilor. Accesul acþionarilor înregistraþi
în registrul acþionarilor la Data de Referinþã
ºi îndreptãþiþi sã participe la AGOA este
permis prin simpla probã a identitãþii
acestora, fãcutã, (i) în cazul acþionarilor
persoane fizice, cu actul de identitate al
acestora sau, (ii) în cazul acþionarilor
persoanelor juridice, cu actul de identitate al
reprezentantului legal, iar (iii) în cazul
acþionarilor persoanelor juridice ºi al
acþionarilor persoane fizice reprezentate, cu
împuternicirea datã persoanei care le
reprezintã, cu respectarea prevederilor
legale aplicabile în materie. Acþionarii
înregistraþi la Data de Referinþã în registrul
acþionarilor Societãþii þinut de Depozitarul
Central S.A. pot participa personal sau prin
reprezentare în AGOA, fiecare acþionar
având dreptul de a desemna orice altã
persoanã fizicã sau juridicã în calitate de
reprezentant pentru a participa ºi a vota în
numele sãu în cadrul AGOA, cu respectarea
prevederilor art. 105 din Legea nr. 24/2017.
Un acþionar poate desemna o singurã
persoanã sã îl reprezinte la AGOA. Cu toate
acestea, dacã un acþionar deþine acþiuni ale
Societãþii în mai multe conturi de valori
mobiliare, aceastã restricþie nu îl va
împiedica sã desemneze un reprezentant
separat pentru acþiunile deþinute în fiecare
cont de valori mobiliare cu privire la o
anumitã adunare generalã. Totuºi,
acþionarului i se interzice sã exprime voturi
diferite în baza acþiunilor deþinute de acesta
în capitalul social al Societãþii. În cazul
participãrii prin reprezentare, acþionarul va
desemna un reprezentant printr-o procurã
specialã întocmitã în baza formularului de
procurã specialã pus la dispoziþ ia
acþionarilor de cãtre Societate, atât în limba
românã, cât ºi în limba englezã, sau printr-o
împuternicire generalã acordatã în condiþiile
prezentate mai jos. Un acþionar poate
desemna prin procurã unul sau mai mulþi
reprezentanþi supleanþi care sã îi asigure
reprezentarea în AGOA în cazul în care
reprezentantul desemnat este în
imposibilitate de a-ºi îndeplini mandatul. În
cazul în care prin procurã sunt desemnaþi
mai mulþi reprezentanþi supleanþi, trebuie
indicatã ºi ordinea în care aceºtia îºi vor
exercita mandatul. În cazul în care un
acþionar este reprezentat de o instituþie de
credit care presteazã servicii de custodie,
aceasta va putea vota în AGOA pe baza
instrucþiunilor de vot primite prin mijloace
electronice de comunicare, fãrã a mai fi
necesarã întocmirea unei împuterniciri
speciale sau generale de cãtre acþionar.
Custodele va vota în AGOA exclusiv în
conformitate ºi în limita instrucþiunilor primite
de la clienþii sãi având calitatea de acþionari
la Data de Referinþã. În situaþia discutãrii în
cadrul AGOA, în conformitate cu prevederile
legale, a unor puncte neincluse pe ordinea
de zi publicatã, împuternicitul poate vota pe
marginea acestora conform interesului
acþionarului reprezentat. Procura Specialã.
Procura specialã este valabilã doar pentru
AGOA pentru care a fost solicitatã. Procura
specialã poate fi acordatã doar prin
utilizarea formularului de procurã specialã
pus la dispoziþia acþionarilor de cãtre
Societate conform secþiunii Alte prevederi cu
privire la adunarea generalã a acþionarilor,
de mai jos. Reprezentantul are obligaþia sã
voteze în conformitate cu instrucþiunile
formulate de acþionarul care l-a desemnat.
Procurile speciale trebuie sã conþina
instrucþiuni specifice de vot pentru fiecare
punct de pe ordinea de zi a AGOA. În cazul
procurii speciale, un exemplar original,
completat în limba românã sau în limba
englezã ºi semnat de acþionar, împreunã cu
o copie a actului de identitate al acþionarului
ºi al reprezentantului, se vor transmite
Societãþii astfel: a) depuse la registratura
Societãþii din Bucureºti, Strada Buzeºti Nr.
75-77, et.14, pânã la data de 21 Martie 2022
ora 12:00 p.m. (ora României), în plic închis,
cu menþiunea scrisã clar ºi cu majuscule
"PENTRU ADUNAREA GENERALÃ
ORDINARÃ A ACÞIONARILOR DIN DATA
DE 23 MARTIE 2022"; b) transmise cãtre
registratura Societãþii din Bucureºti, Strada
Buzeºti Nr. 75-77, et.14, prin orice formã de
curierat cu confirmare de primire, astfel încât
sã fie înregistrat ca fiind primit la registratura
Societãþii pânã la data de 21 Martie 2022 ora
12:00 p.m (ora României); c) transmise prin
e-mail cu semnãturã electronicã extinsã,
incorporatã conform Legii nr. 455/2001
privind semnãtura electronicã, pânã la data
de 21 Martie 2022 ora 12:00 p.m (ora
României), la adresa de e-mail
investors@connections.tech , menþionând
la subiect "PENTRU ADUNAREA
GENERALÃ ORDINARÃ A ACÞIONA-
RILOR DIN DATA DE 23 MARTIE 2022". În
toate cazurile, reprezentantul va prezenta
organizatorilor AGOA un exemplar original
al procurii speciale la inregistrare. Procura
generalã. Procura generalã va fi valabilã
numai dacã: (i) este acordatã pentru o
perioadã care nu va depãºi 3 ani, (ii) permite
în mod expres reprezentantului acþionarului
care a acordat o astfel de procurã sã voteze
în toate aspectele aflate în dezbaterea
adunãri lor generale ale acþionari lor
Societãþii, inclusiv în ceea ce priveºte acte
de dispoziþie ºi (iii) este acordatã de cãtre
acþionar, în calitate de client, unui
intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct.
19 din Legea 24/2017 sau unui avocat.
Acþionarii Societãþii nu pot fi reprezentaþi în

AGOA pe baza procurii generale de cãtre o
persoanã care se aflã într-o situaþie de
conflict de interese ce poate apãrea în
special în unul dintre urmãtoarele cazuri: a)
este un acþionar majoritar al Societãþii, sau o
altã entitate, controlatã de respectivul
acþionar; b) este membru al unui organ de
administrare, de conducere sau de
supraveghere al Societãþii, al unui acþionar
majoritar sau al unei entitãþi controlate,
conform celor prevãzute la lit. a); c) este un
angajat sau un auditor al Societãþii ori al unui
acþionar majoritar sau al unei entitãþi
controlate, conform celor prevazute la lit. a);
d) este soþul, ruda sau afinul pânã la gradul
al patrulea inclusiv al uneia dintre
persoanele fizice prevãzute la lit. a) - c).
Procura generalã trebuie sã conþinã cel
puþ in urmãtoarele informaþi i : 1.
numele/denumirea acþ ionarului ; 2.
numele/denumirea reprezentantului (cel
caruia i se acordã procura); 3. data procurii,
precum ºi perioada de valabilitate a
acesteia, cu respectarea prevederilor
legale; procurile purtând o datã ulterioarã au
ca efect revocarea procurilor datate anterior;
4. precizarea faptului cã acþionarul
împuterniceºte reprezentantul sã participe
ºi sã voteze în numele sãu prin procura
generalã în adunarea generalã a acþionarilor
pentru întreaga deþinere a acþionarului la
data de referinþã, cu specificarea expresã a
societãþii/societãþilor pentru care se
utilizeazã respectiva procurã generalã.
Procura generalã înceteazã în conformitate
cu alin. 2 al art. 202 din Regulamentul ASF
5/2018. Înainte de prima ei utilizare, o copie
a procurii generale semnatã de acþionar ºi
având conþinutul minim prevãzut de
Regulamentul ASF 5/2018, cuprinzând
menþiunea conformitãþii cu originalul sub
semnãtura reprezentantului, împreunã cu o
copie a actului de identitate al acþionarului ºi
o declaraþie pe proprie rãspundere a
intermediarului sau a avocatului conform
celor de mai jos se vor transmite Societãþii
astfel: a) depuse la registratura Societãþii din
Bucureºti, Strada Buzeºti Nr. 75-77, et.14,
pânã la data de 21 Martie 2022 ora 12:00
p.m (ora României), în plic închis, cu
menþiunea scrisã clar ºi cu majuscule
"PENTRU ADUNAREA GENERALÃ
ORDINARÃ A ACÞIONARILOR DIN DATA
DE 23 MARTIE 2022"; b) transmise cãtre
registratura Societãþii din Bucureºti, Strada
Buzeºti Nr. 75-77, et.14, prin orice formã de
curierat cu confirmare de primire, astfel încât
sã fie înregistrat ca fiind primit la registratura
Societãþii pânã la data de 21 Martie 2022 ora
12:00 p.m (ora României); c) transmise prin
e-mail cu semnãturã electronicã extinsã,
incorporatã conform Legii nr. 455/2001
privind semnãtura electronicã, pânã la data
de 21 Martie 2022 ora 12:00 p.m (ora
României), la adresa de e-mail
investors@connections.tech , menþionând
la subiect "PENTRU ADUNAREA
GENERALÃ ORDINARÃ A ACÞIONA-
RILOR DIN DATA DE 23 MARTIE 2022".
Declaraþia pe propria rãspundere datã de
reprezentantul legal al intermediarului sau
de avocatul care a primit împuternicirea de
reprezentare prin împuternicirea generalã
va specifica urmatoarele: a) împuternicirea
este acordatã de respectivul acþionar, în
calitate de client, intermediarului sau, dupã
caz, avocatului; b) împuternicirea generalã
este semnatã de acþionar, inclusiv prin
ataºare de semnãturã electronicã extinsã,
dacã este cazul. Declaraþia trebuie depusã
în original, semnatã ºi, dupã caz, ºtampilatã,
fãrã îndeplinirea altor formalitãþi în legãturã
cu forma acesteia. Declaraþia se depune la
Societate odatã cu procura generalã, în
condiþiile ºi la termenele prevãzute mai sus.
Copiile procurilor generale cuprinzând
menþiunea conformitãþii cu originalul sunt
reþinute de Societate, fãcându-se menþiune
despre aceasta în procesul-verbal al AGOA.
Alte prevederi privind reprezentarea.
Acþionarii pot sã îºi desemneze ºi sa îºi
revoce reprezentantul prin mijloace
electronice de transmisie a datelor,
revocarea urmând a-ºi produce efecte ºi a fi
opozabilã Societãþii dacã a fost recepþionatã
de Societate pânã la termenul limitã pentru
depunerea/transmiterea procuri lor.
Împuternicitul nu poate fi substituit de o altã
persoanã decât în cazul în care acest drept
i-a fost conferit în mod expres de cãtre
acþionar în împuternicire. În condiþiile în care
persoana împuternicitã este o persoanã
juridicã, aceasta poate sã îºi exercite
mandatul primit prin intermediul oricãrei
persoane ce face parte din organul sãu de
administrare sau conducere sau dintre
angajaþii sãi. Votul prin corespondenþã.
Acþionarii Societãþii înregistraþi la Data de
Referinþã în registrul acþionarilor Societãþii
þinut de Depozitarul Central S.A. au
posibilitatea de a vota prin corespondenþã
prin utilizarea formularului de buletin de vot
pentru votul prin corespondenþã pus la
dispoziþia acþionarilor de cãtre Societate,
atât în limba românã, cât ºi în limba englezã.
Votul prin corespondenþã poate fi exprimat
de cãtre un reprezentant convenþional al
acþionarului numai în situaþia în care acesta
a primit din partea respectivului acþionar o
împuternicire specialã/generalã care se
depune la Societate în conformitate cu art.
105 din Legea nr. 24/2017. Dacã persoana
care reprezintã acþionarul prin participare
personalã la AGOA este alta decât cea care
a exprimat votul prin corespondenþã, atunci
pentru valabilitatea votului sãu aceasta
prezintã secretarului de ºedinþã al AGOA o
revocare scrisã a votului prin corespondenþã
semnatã de acþionar sau de reprezentantul
care a exprimat votul prin corespondenþã.
Acest lucru nu este necesar dacã acþionarul
sau reprezentantul legal al acestuia este
prezent personal în cadrul AGOA. În cazul
votului prin corespondenþã, buletinele de
vot, completate în limba românã sau
englezã ºi semnate, împreunã cu o copie a
actului de identitate al acþionarului ºi al
reprezentantului, pot fi înaintate dupã cum
urmeazã: a) depuse la registratura Societãþii
din Bucureºti, Strada Buzeºti Nr. 75-77,
et.14, pânã la data de 23 Martie 2022 ora
10:00 a.m. (ora României), în plic închis, cu
menþiunea scrisã clar ºi cu majuscule
"PENTRU ADUNAREA GENERALÃ
ORDINARÃ A ACÞIONARILOR DIN DATA
DE 23 MARTIE 2022"; b) transmise cãtre
registratura Societãþii din Bucureºti, Strada
Buzeºti Nr. 75-77, et.14, prin orice formã de
curierat cu confirmare de primire, astfel încât
sã fie înregistrat ca fiind primit la registratura
Societãþii pânã la data de 23 Martie 2022 ora
10:00 a.m. (ora României); c) transmise prin
e-mail cu semnãturã electronicã extinsã,
incorporatã conform Legii nr. 455/2001
privind semnãtura electronicã, pânã la data
de 23 Martie 2022 ora 10:00 a.m. (ora
României), la adresa de e-mail
investors@connections.tech menþionând la
subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALÃ
ORDINARÃ A ACÞIONARILOR DIN DATA
DE 23 MARTIE 2022". Alte prevederi cu
privire la adunarea generalã ordinarã a
acþionarilor. În cazul acþionarilor persoane
juridice sau a entitãþilor fãrã personalitate
juridicã, calitatea de reprezentant legal se

constatã în baza listei acþionarilor de la Data
de Referinþã, primitã de la Depozitarul
Central S.A.. Documentele care atestã
calitatea de reprezentant legal întocmite
într-o limbã strãinã, alta decât limba
englezã, vor fi însoþite de o traducere
realizatã de un traducãtor autorizat în limba
românã sau în limba englezã, fãrã a fi
necesarã legalizarea sau apostilarea
acestor documente. În toate cazurile
descrise mai sus în care se face referire la:
a) actele de identitate ale unei persoane se
au în vedere urmãtoarele documente: (i) în
cazul persoanelor fizice - buletin/carte de
identitate/paºaport, iar (i i) în cazul
persoanelor juridice - buletin/carte de
identitate/paºaport al/a reprezentantului
legal înscris în lista acþionarilor Societãþii
emisã de Depozitarul Central S.A.; b)
reprezentantul acþionarilor înscris în lista
acþionarilor emisã de Depozitarul Central
S.A., dacã respectivul reprezentant nu este
înscris ca atare în evidenþele Depozitarului
Central S.A., pentru ident i f icarea
reprezentantului acþionarului persoanã
juridicã se va transmite un certificat
constatator eliberat de Registrul Comerþului
sau orice alt document echivalent, în original
sau în copie conformã cu originalul emis de
cãtre o autoritate competentã din statul în
care acþionarul este înmatriculat legal ºi care
atestã calitatea de reprezentant legal,
certificat sau document echivalent care sa
nu fie mai vechi de 3 luni înainte de data
publ icãri i convocatorului AGEA.
Netransmiterea procurilor generale sau
speciale/ formularelor de vot prin
corespondenþã pânã la data stabilitã se
sancþioneazã cu pierderea dreptului de a
vota prin reprezentant/prin corespondenþã
în cadrul AGOA. Procurile speciale/
formularele de vot prin corespondenþã care
nu conþin cel puþin informaþiile cuprinse în
formularul pus la dispoziþie de Societate nu
sunt opozabile Societãþii, nefiind opozabile
Societãþii nici procurile generale care nu
conþin informaþiile minime cerute de
prevederile legale. În situaþia neîndeplinirii
condiþiilor legale pentru þinerea AGOA la
data primei convocãri, se convoacã o nouã
AGOA, dupã caz, pentru data de 25 martie
2022, ora 15.00 (ora României), având
aceeaºi ordine de zi. În eventualitatea unei
noi convocãri, data de referinþã stabilitã
pentru identificarea acþionarilor îndreptãþiþi
sã participe ºi sã voteze în cadrul AGOA
este aceeaºi (i.e. 14 Martie 2022). A doua
convocare a Sedinþei AGOA va avea loc la
sediul social al companiei, respectiv
România, Bucureºti, sector 1, Strada
Buzeºti 75-77, et.14. Documentele ºi
materialele informative referitoare la
punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA,
prezentul convocator, proiectele de hotãrâri,
numãrul total de acþiuni ºi drepturile de vot la
data convocãrii, precum ºi formularele de
procurã specialã/generalã ºi formularele de
buletin de vot prin corespondenþã pentru
AGOA vor fi puse la dispoziþia acþionarilor,
atât în limba românã, cât ºi în englezã, cu cel
puþin 30 de zile înainte de data AGOA ºi vor
putea fi consultate zilnic între orele 09:00 -
17:00 la sediul Societãþii din Strada Buzeºti,
nr 75-77, Sector 1, Bucuresti, Etaj 14 ºi
respectiv pe site-ul Connections la adresa
web: https://connectionsconsult.ro/. La data
convocãrii, capitalul social al Societãþii este
format din 1.081.157 acþiuni nominative,
fiecare acþiune dând dreptul la un vot; prin
urmare, numãrul total de drepturi de vot la
data convocãrii este de 1.081.157 drepturi
de vot. Proiectele de hotãrâri propuse de
cãtre acþionari vor fi adãugate pe pagina de
internet a Societãþii de îndatã ce este posibil,
dupã primirea lor de cãtre Societate.
Prezentul convocator anuleazã
Convocatorul Adunãrii Generale Ordinare a
Acþionarilor Connections Consult S.A.
publicat în partea a IV-a a Monitorului Oficial
nr. 610 din data de 09.02.2022. Informatii
suplimentare se pot obþine la numãrul de
telefon: 0372.368.332 sau la adresa de
e-mail: investors@connections.tech.
Administrator Unic, Bogdan Liviu Florea

NUMITUL POPA GHEORGHE cetãþean
român, nãscut la data de-05.04.1945, în
Com.Poiana, jud.Sibiu, cu domiciliul în
Loc.Bistrita, Aleea Heniu, nr.4,sc.C,ap.23,
identificat prin B.I. seria GX, nr.019014,
eliberat de Consiliul Local al Comunei
Poiana,la data de-12.02.1997,în calitate de
acþionar deþinând 68.76% din capitalul
social ºi în calitate de Preºedinte al
Consiliului de Administraþie al Oxigenul
S.A.,cu sediul in Bistrita, str.Compozitorilor,
nr.1, jud.Bistrita-Nasaud, inregistrata la
O.R.C. sub nr.J06/44/1991, C.I .F:
RO564182,, convoaca Adunarea Generala
Extraordinara a Actionarilor, pentru data
de-17.03.2022, ora 10:00, la sediul
societatii, pentru toti actionarii inregistrati in
registrul Act ionari lor la data de
referinta-04.03.2022. In cazul in care nu vor
fi indeplinite conditiile statutare sau orice alte
conditii de validitate, Adunarea Generala
Extraordinara a Actionarilor se va tine in data
de-18.03.2022, in acelasi loc si la aceeasi
ora,pentru toti actionarii inregistrati in
Registrul Actionarilor, la aceeasi dat de
referinta,cu urmatoarea ordine de zi:
I.Propunerea numitului POPA GHEORGHE
(Preºedintele Consiliului de administraþie),
ce deþine 68.76% din capitalul social privind
înstrãinarea unor suprafeþe de teren
de:a)144 m.p.(din acte), situat în Municipiul
Bistrita, str.Compozitorilor nr.1, jud.
Bistrita-Nasaud ºi a construcþiilor situate pe
acest teren:- imobi lul intabulat in
C.F.nr.78343 Bistrita, compus din teren
intravilan identificat cu nr.cad.78343, avand
suprafata de 144m.p. si 1 constructie,
identificata cu nr.cad.78343-C1-U2 (tarc
materiale). Aprobarea vanzarii imobilului la
pretul de 13.708.80Euro (treisprezecemii
saptesuteopt Euro si optzeci eurocenti)
exclusiv TVA, respectiv 95,20 Euro/mp
(nouazecisic inci Euro si douazeci
eurocenti/mp) care nu este purtãtor de
dobândã ºi se va plãti la valoarea nominalã,
aplicându-se regula taxãrii inverse dacã
posibilitatea aplicãrii acestei modalitãþi de
taxare va fi prevãzutã de dispoziþiile
relevante din Codul Fiscal aplicabile la acel
moment. b)15.336m.p. (din acte), situat în
Municipiul Bistrita, str.Compozitorilor nr.1,
jud.Bistrita-Nasaud ºi a construcþiilor situate
pe acest teren (Imobilul) care va rezulta din
alipirea/dezlipirea urmãtoarelor imobile
situate în Municipiul Bistr i ta, str.
Compozitorilor nr.1, jud.Bistriþa-Nãsãud:
imobilul intabulat în C.F.nr.78336 Bistriþa,
compus din teren intravilan identificat cu
nr.cad.78336 având suprafaþa de 3.600mp;
1.imobilul intabulat în C.F.nr.78342 Bistriþa,
identificat cu nr.cad.78342, compus din
teren intravilan identificat cu nr.cad.78342
având suprafaþa de 1.024mp ºi 5 construcþii
identificate cu nr.cad.78342-C1 (sediu
administrativ), 78342-C2 (magazie),
78342-C3 (magazie), 78342-C4 (remiza
PSI) ºi 78342-C5 (bazin apa); 2.imobilul
intabulat în C.F.nr.78345 Bistriþa, compus
din teren intravi lan ident i f icat cu
nr.cad.78345 având suprafaþa de 2.118mp;

3.imobilul intabulat în C.F.nr.78346 Bistriþa,
compus din teren intravilan identificat cu
nr.cad.78346 având suprafaþa de 3.753mp
ºi 3 construcþii identificate cu nr.cad.
78346-C1 (halã îmbuteliere), 78346-C2
(hala de fabricaþie) ºi 78346-C3 (post trafo);
4.imobilul intabulat în C.F.nr.78347 Bistriþa,
compus din teren intravilan identificat cu
nr.cad.78347 având suprafaþa de 1.424mp
ºi 2 construcþ i i ident i f icate cu
nr.cad.78347-C1 (staþie pompare) ºi
78347-C2 (instalaþie tehnologicã); 5.imobilul
întabulat în C.F.nr.78348 Bistriþa, compus
din teren intravi lan ident i f icat cu
nr.cad.78348 având suprafaþa de 1.708mp;
6.imobilul întabulat în C.F.nr.78349 Bistriþa,
compus din teren intravilan identificat cu
nr.cad.78349 având suprafaþa de 1.709mp.
II.Aprobarea vânzarii (si implicit a încheierii
unui antecontract de vanzare cumparare in
acest sens) Imobilului la preþul de
1.459.987,20Euro (unmilionpatrusute
cincizecisinouamiisinouasuteoptzecisisapt
e Euro si douazeci eurocenti) exclusiv
TVA,respectiv 95,20Euro/mp (nouazecisi
cinci Euro si douazeci eurocenti/mp) care nu
este purtãtor de dobândã ºi se va plãti la
valoarea nominalã, aplicându-se regula
taxãrii inverse dacã posibilitatea aplicãrii
acestei modalitãþi de taxare va fi prevãzutã
de dispoziþiile relevante din Codul Fiscal
aplicabile la acel moment. III.Pentru
aducerea la îndeplinire a celor de mai sus,în
ipoteza apobãrii punctelor I ºi II de mai
sus,propunerea privind mandatarea
Preºedintelui Consiliului de administraþie-dl.
POPA GHEORGHE (cu acordarea
posibilitãþii de substituire) cetãþean român,
nãscut la data de-05.04.1945, în
Com.Poiana, jud.Sibiu, cu domiciliul în
Loc.Bistrita, Aleea Heniu, nr.4,sc.C,ap.23,
identificat prin B.I.seria GX, nr.019014,
eliberat de Consiliul Local al Comunei
Poiana,la data de-12.02.1997 ca,în numele
ºi pe seama societãþii OXIGENUL SA,sã
identifice un cumpãrãtor pentru înstrãinarea
menþionatã la punctele I ºi II de mai sus,sã
dea declaraþii,sã negocieze orice clauze
contractuale ºi sã decidã cu privire la
detal i i le tranzacþ iei , sã semneze
antecontractul de vânzare, contractul de
vânzare ºi,dacã va fi cazul,orice alt act
prealabil sau subsecvent vânzãrii, respectiv
orice act adiþional,sã aprobe efectuarea
oricãror formalitãþi necesare ºi sã angajeze
cheltuielile aferente în scopul vânzãrii
Imobilului.În acest scop, mandatarul
societãþii,va negocia cu puteri depline
identitatea cumpãrãtorului/promitentului
cumpãrãtor, clauzele antecontractului de
vânzare cumpãrare,a contractului de
vânzare cumpãrare, modalitãþile de platã,va
putea semna în numele ºi pe seama
societãþii oricare ºi toate documentele, toate
cererile necesare,va da declaraþii,va
prezenta orice documente ºi pretenþii în faþa
autoritãþilor competente,va intra în posesia
tuturor documentelor justificative,va plãti
toate taxele necesare,va reprezenta
societatea cu puteri depline în faþa oricãrei
autori tãþ i competente locale sau
strãine,bãnci,a notarului public, precum ºi în
faþa oricãror persoane fizice sau juridice,
publice sau private,va efectua orice act
necesar în vederea ducerii la îndeplinire a
prezentei hotãrâri, semnãtura sa fiindu-ne
pe deplin opozabilã. *

CONSILIUL de Administratie al societatii
Oxigenul S.A.,cu sediul in Bistr i ta,
str.Compozitorilor, nr.1, Jud.Bistrita-
Nasaud, inregistrata la O.R.C. sub
nr.J06/44/1991, C.I.F RO564182, convoaca
Adunarea Generala Ordinara pentru data
de-17.03.2022, ora 11:00, la sediul
societatii, pentru toti actionarii inregistrati in
Registrul Act ionari lor la data de
referinta-04.03.2022, in cazul in care nu vor
fi indeplinite conditiile statutare sau orice alte
conditii de validitate, Adunarea Generala
Ordinara se va tine in data de-18.03.2022, in
acelasi loc si la ceeasi ora,pentru toti
actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor
la aceeasi data de referinta,cu urmatoarea
ordine de zi: Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor: 1.Aprobarea bilantului contabil
si a contului de profit si pierdere pe anul
2021; 2.Aprobarea raportului de gestiune al
Consiliului de Administratie pe anul 2021;
3.Aprobarea raportului comisiei de cenzori
pe anul 2021; 4.Aprobarea bugetului de
venituri si cheltuieli pe anul 2022; 5.Diverse.
Materialele prezentate pot fi consultate la
sediul societat i i incepand cu data
de-07.03.2022. *

CONSILIUL de Administratie al societatii
AUTOTIM S.A. cu sediul in Timisoara,
str.Valiug, nr.5, jud.Timis, inregistrata la
O.R.C.Timis, sub nr.J35/243/1991, avand
CUI RO1802681, convoaca Adunarea
Generala Extraordinara a Actionarilor pentru
data de-16.03.2022, ora 11. Lucrarile
adunarii generale se vor desfasura in
Municipiul Timisoara, str.Valiug, nr.5,
jud.Timis. Adunarea Generala a Actionarilor
va avea urmatoarea ordine de zi:
1.Prezentarea situatiei veniturilor si
cheltuielilor societatii la-31.01.2022 si
adoptarea de masuri in vederea redresarii
societatii. 2.Prezentarea modului de
gestionare a patrimoniului societatii:
contracte inchiriere, contracte vanzare.
3.Diverse. In situat ia neindepl inir i i
cvorumului necesar pentru prima
convocare, Adunarea Generala
Extraordinara se reprogrameaza pentru
data de-17.03.2022, cu aceeasi ordine de
zi,la aceeasi ora si aceeasi adresa.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Iordache Dumitru. *

CONVOCATOR Consiliul de Administraþie
al COMPREST S.A., cu sediul în Braºov,
str.Vlad Þepeº, nr.13, înmatriculatã la Oficiul
Registrului Comerþului de pe lângã
Tribunalul Braºov sub nr.J08/911/1994
anunþã acþ ionari i acestei societãþ i i
convocarea Adunãrii Generale Extraor-
dinare pentru data de-17.03.2022 ora
11:00,la sediul societãþii,cu urmãtoarea
ordine de zi: 1.Aprobarea suplimentarii cu
suma de 6.000.000 lei a plafonului existent
de 9.000.000 acordat de Banca
Transilvania, total 15.000.000 lei plafon
emitere SGB (participare proceduri de
achizit ie si garantie buna executie)
2.Supl imentarea garanþ i i lor deja
constituite:-ipoteca de rang inferior asupra
imobilului situat in Brasov, Str.Mica nr.25,
proprietatea societatii, orice contracte
comerciale rezultate din activitatea societatii
Comprest SA si acceptate in garantie de
catre Banca Transilvania, precum si ipoteca
mobiliara asupra încasãrilor si soldului
contului curent si subconturilor societatii
deschis la Banca Transilvania, pentru
acoperire diferenta valoare finantata.
3.Diverse. În cazul în care,la prima
convocare,nu va fi întrunit cvorumul,a doua
convocare va avea loc în data
de-18.03.2022 orele 8:00,în acelaºi
loc.Împuternicirea d-lui Nicolae Bajan, în
calitate de presedinte al Consiliului de
Administraþie, pentru ducerea la îndeplinire
a hotãrârilor adunãrii generale a acþionarilor,
negocierea, semnarea(în formã autenticã,

unde este cazul) în numele ºi pe seama
societãþ i i ,a contractelor de credit /
contractelor de garanþie,a actelor adiþionale
de prelungire a liniei de credit si a celorlalte
facilitati de credit si accesoriilor acestora,
precum ºi a oricãror documente/înscrisuri,
în vederea îndeplinirii rezoluþiilor adoptate
de adunarea generalã a acþionarilor
(enumerarea este exemplificativã ºi nu
limitativã). Accesul acþionarilor înscriºi în
registrul acþ ionari lor la data de
referinþã-1.03.2022, în locul în care se
desfãºoarã Adunarea Generalã a
acþionarilor este permis prin simpla probã a
identi tãþ i i acestora, fãcutã,în cazul
acþionarilor persoane fizice,cu actul de
identitate sau,în cazul persoanelor juridice ºi
al acþionarilor persoane fizice reprezentate,
cu împuternicire datã persoanei fizice care
le reprezintã. Reprezentarea acþionarilor în
adunarea generalã a acþionarilor se va putea
face ºi prin alte persoane decât acþionarii,cu
excepþia administratorilor pe baza de
procurã specialã autentificatã. Consiliul de
Administraþie Preºedintele Consiliului de
Administraþie, Ec.BÃJAN NICOLA. *

ADMINISTRATORUL Unic al SC COMAL
PERLA SA, societate pe acþiuni cu sediul în
Sighiºoara, str. Viilor nr. 10, judeþul Mureº,
înregistratã la Oficiul Registrului Comerþului
sub nr. J26/481/1994, având CUI RO
5728367, în conformitate cu prevederile
Legii 31/1990 republicatã, Art. 117 (1) ºi ale
actului constitutiv al societãþii, CONVOACÃ
ADUNAREA GENERALÃ ORDINARÃ A
ACÞIONARILOR în data de 25 martie 2022
ora 1000 la sediul societãþii pentru toþi
acþionarii înscriºi în Registrul Acþionarilor
pânã la sfârºitul zilei de 10 martie 2022,
consideratã ca datã de referinþã, având
urmãtoarea ordine de zi: ADUNAREA
GENERALÃ ORDINARÃ A ACÞIONA-
RILOR 1. Aprobarea raportului de gestiune
al Administratorului Unic pe anul 2021; 2.
Prezentarea raportului Auditorului Intern,
aferent anului financiar 2021; 3. Dezbaterea
ºi aprobarea situaþiilor financiare anuale
aferente anului 2021; 4. Aprobarea
repartizãrii profitului net realizat pe anul
2021. Propunerea Administratorului Unic
este de a nu distribui dividende; 5.
Pronunþarea asupra gest iuni i
Administratorului Unic pentru anul 2021; 6.
Prelungirea mandatului auditorului intern ; 7.
Dezbaterea ºi aprobarea Bugetului de
venituri ºi Cheltuieli si a programului de
reparatii pentru anul 2022; 8. Ratificarea
deciziei administratorului unic privind
casarea/desfintarea unor obiecte de
inventar din patrimoniul societatii. 9.
Ratificarea deciziei privind vanzarea
autoturismului Mercedes-Benz cu
echivalentul sumei de minim 1200 Euro la
cursul de schimb din ziua facturarii; La
Adunarea Generala a Acþionarilor pot
participa ºi vota acþionarii înregistraþi la data
de referinþã, în nume propriu sau prin
reprezentant pe bazã de procurã specialã.
În cazul în care la data pentru Adunarea
menþionatã mai sus, nu se întruneºte
cvorumul de prezenþã prevãzut în Actul
constitutiv, în temeiul prevederilor art. 118
din Legea nr. 31/1990, se convoacã ºi se
fixeazã cea de-a doua Adunare Generalã
Ordinara a Acþionarilor pentru data de 26
martie 2022 ora 1000, la sediul societãþii din
Municipiul Sighiºoara, str. Viilor nr. 10,
judeþul Mureº. Începând cu data publicãrii
prezentului convocator, se fac disponibile
acþionarilor materialele AGA, la sediul
societãþii din Municipiul Sighiºoara, Str.
Viilor nr. 10, judeþul Mureº, de luni pana
vineri,intre orele 8.00-14.00 Procurile
speciale se vor depune/expedia la sediul
societãþii comerciale, cel târziu cu 48 de ore
înainte de prima întrunire a Adunãrii
Generale a Acþionarilor, un exemplar va fi
înmânat/expediat reprezentantului, cel de-al
treilea exemplar rãmânând la acþionar.
Procurile nedepuse în termen nu vor fi luate
în considerare. Reprezentanþii acþionarilor
îºi vor dovedi calitatea astfel: Persoane
juridice: - reprezentantul legal – pe baza
unui document oficial care îi atestã aceastã
calitate (ex.: act constitutiv, certificat
constatator eliberat de ORC); - persoana
cãreia i s-a delegat competenþa de
reprezentare – pe lângã documentul
menþionat anterior care atestã calitatea de
reprezentant legal a persoanei ce
semneazã delegaþia va prezenta ºi procura
specialã semnatã de reprezentantul legal al
persoanei juridice respective. - Hotãrârea
organului statutar care sã conþinã persoana
împuternicitã sa voteze în cadrul AGA,
precum ºi ordinea de zi a respectivei
adunãri. Persoane fizice: pe baza cãrþii de
identitate. Administrator Unic FABIANEMIL. *

CONVOCATOR Administratorul unic al
societãþii comerciale Transport Auto Marfa
S.A., societate pe acþiuni, cu sediul în Tîrgu
Mureº, str. Budiului nr. 101, jud. Mures ,
înregistratã la O.R.C. sub nr. J26/152/1991,
cod f iscal RO1205411 în temeiul
prevederilor art. 117 din Legea nr. 31/1990
privind societãþile comerciale, republicatã,
convoacã Adunarea Generalã Ordinarã a
Acþionarilor pentru data de 25.03.2022 ora
1200 , la sediul societãþii din Tîrgu Mureº,
str. Budiului nr. 101, jud. Mures, pentru toþi
acþionarii înscriºi în Registrul Acþionarilor
Societãþii la sfârºitul zilei de 07.03.2022
(data de referinþã), cu urmãtoarea ordine de
zi : ORDINE DE ZI 1.Prezentarea si
aprobarea Raportului administratorilor
privind activitatea desfasurata si rezultatele
economico-financiare obtinute in anul 2021.
2.Prezentarea si aprobarea Raportului
auditorului intern pe anul 2021.
3.Prezentarea si aprobarea Bilantului
contabil,a contului de profit si pierdere pe
anul 2021. 4.Descarcarea de gestiune a
admnistratorului unic pentru exercitiul
financiar al anului 2021 5.Aprobarea
repartizarii profitului net obtinut pe anul 2021
6.Aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli si a programului de activitate
pentru anul 2022 La Adunarea Generala a
Acþionarilor pot participa ºi vota acþionarii
înregistraþi la data de referinþã, în nume
propriu sau prin reprezentant pe bazã de
procurã specialã. Unul sau mai mulþi
acþionari reprezentând, individual sau
împreunã, cel puþin 5% din capitalul social
au dreptul de a cere introducerea unor noi
puncte pe ordinea de zi a adunãrii. Cererile
se înainteazã Consiliului de Administraþie in
cel mult 15 zile de la data publicãrii
convocãrii, doar în scris, transmise prin
servicii de curierat sau prin mijloace
electronice, pentru a fi aduse la cunostinþa
celorlalþi acþionari. Ordinea de zi completatã
cu punctele propuse de acþionari, ulterior
convocãrii, trebuie publicatã cu îndeplinirea
cerinþelor prevãzute de lege ºi/sau de actul
constitutiv pentru convocarea adunãrii
generale, cu cel puþin 10 zile înaintea
adunãrii generale, la data menþionatã în
convocatorul iniþial. În cazul în care la data
menþionatã mai sus, nu se întruneºte
cvorumul de prezenþã prevãzut în Actul
constitutiv, în temeiul prevederilor art. 118
din Legea nr. 31/1990, se convoacã ºi se
fixeazã cea de-a doua Adunare Generalã

Ordinara a Acþionarilor pentru data de
26.03.2022 ora 1200, la sediul societãþii din
Tîrgu Mureº, str. Budiului nr. 101, jud.
Mureº. Începând cu data publicãri i
prezentului convocator, se fac disponibile
acþionarilor materialele AGA, la sediul
societãþii din Municipiul Tîrgu Mureº, str.
Budiului nr. 101, jud. Mureº. Procurile
speciale se vor depune/expedia la sediul
societãþii comerciale, cel târziu cu 48 de ore
înainte de prima întrunire a Adunãrii
Generale a Acþionarilor, un exemplar va fi
înmânat/expediat reprezentantului, cel de-al
treilea exemplar rãmânând la acþionar.
Procurile nedepuse în termen nu vor fi luate
în considerare. Reprezentanþii acþionarilor
îºi vor dovedi calitatea astfel: - Persoane
juridice: - reprezentantul legal – pe baza
unui document oficial care îi atestã aceastã
calitate (ex.: act constitutiv, certificat
constatator eliberat de ORC); - persoana
cãreia i s-a delegat competenþa de
reprezentare – pe lângã documentul
menþionat anterior care atestã calitatea de
reprezentant legal a persoanei ce
semneazã delegaþia va prezenta ºi procura
specialã semnatã de reprezentantul legal al
persoanei juridice respective ; - Hotãrârea
organului statutar care sã conþinã persoana
împuternicitã sã voteze în cadrul AGA,
precum ºi ordinea de zi a respectivei adunãri
; - Persoane fizice: pe baza cãrþii de
identitate. Administrator Constantin
Stefanescu. *

LICITATII
S.C. GAMAD SHIPPING S.R.L. în faliment,
C.U.I. 14829689, prin lichidator judiciar
IORGU, PISARGEAC & ASOCIAÞII
S.P.R.L. anunþã scoaterea la vânzare prin
licitaþie publicã cu strigare a terenului
intravilan în suprafaþã de 8955,70 mp din
comuna Vedea, sat Izvoru, jud. Argeº, preþ
pornire 17.010 euro. Licitaþiile vor avea loc la
sediul lichidatorului din bdul Mamaia nr. 353,
mun. Constanþa, în data de 09.02.2022,
16.02.2022, 23.02.2022, 02.03.2022,
09.03.2022, 16.03.2022, 23.03.2022,
30.03.2022, 06.04.2022, 13.04.2022, ora
15.00. Tel. 0241/613565, iorguctin@
yahoo.com. *
PRO CAPITAL Restructuring IPURL,
lichidator judiciar al societãþii AIDA SRL, cu
sediul social în mun.Bucureºti, Sectorul 5,
str.Mateiaºul, nr.7, camera nr.3, având Cod
de identificare fiscala 16091323 si numãr de
ordine in Registrul Comerþului :
J40/4561/2016, scoate la vânzare, prin
licitaþie publicã, urmãtoarele bunuri:
FABRICA PROCESARE LAPTE
(jud.Suceava), constând în ansamblul de
bunuri imobile ºi mobile ce reprezintã
Fabrica de procesare lapte AIDA, amplasatî
în com.Galanesti, nr.363B, jud.Suceava,
compusã din: (i)teren intravilan cu suprafaþa
de 3.494mp, înscris în CF-3068/Cad 3068;
(ii)teren intravilan cu suprafaþa de 3.006mp,
înscris în CF 3631/Cad 510/2 (parcare faþã);
(iii)construcþii industriale (fabrica de
procesare lapte, staþie de epurare,
spãlãtorie auto, casa apã) ºi alte amenajãri
(platformã ºi împrejmuiri) amplasate pe
terenurile de mai sus; (iv)echipamente
tehnologice, instalaþii ºi alte mijloace fixe
aferente fabricii de procesare lapte. Preþul
de pornire a licitaþiei, în bloc, pentru aceste
active este de 1.810.680Lei (exclusiv TVA).
ªedinþa de licitaþie publicã va avea loc la
data de 04.02.2022, ora 14.00, în Bucureºti,
la adresa de corespondenþã a lichidatorului
judiciar din Floreasca Cube Building, Calea
Floreasca, nr.169X, sector 1, iar preþul de
pornire a licitaþiei (exclusiv TVA), va fi cel de
mai sus. Licitaþia se va putea þine ºi prin
mijloace electronice, la distanþã. În caz de
neadjudecare, licitaþia se repetã, în aceleaºi
condiþii ºi la aceeaºi orã, în urmãtoarele zile:
11.02.2022, 18.02.2022 ºi 25.02.2022.
Înscrierea la licitaþie se face cu cel puþin 1 zi,
înainte de data stabilitã pentru ºedinþa de
licitaþie. Caietul de sarcini, cuprinzând
descrierea bunurilor ºi valoarea garanþiei de
participare, este disponibil la sediul
lichidatorului judiciar sau poate fi solicitat
prin e-mail la: office@pro-legal.net sau la
telefon 0726.313.279. *
EURO Insol SPRL lichidator judiciar al
PREMIER PALACE S.R.L. – în faliment,
organizeazã în data de 25.02.2022, ora
14.00, la sediul din Bucureºti, str. Costache
Negri, nr. 1-5, et. 3, Sector 5, licitaþie publicã
cu strigare privind urmãtoarelor active
imobiliare: Ansamblului funcþional Hotelul
Premier Palace & Spa situat în Bd. Ghencea
nr. 134, Sector 6, Bucureºti, pornind de la
preþul de 10.925.000 Euro; Clãdirea
Restaurant Odeon situatã în Splaiul Unirii nr.
162, sector 4, Bucureºti pornind de la preþul
de 921.500 Euro; Teren extravilan fâneaþa în
suprafaþã totalã de 552.670 m.p. situat in
comuna Zagon, jud. Covasna, cu numãr
cadastral 24066, înscris în Cartea Funciara
nr. 24066 a localitãþii Zagon pornind de la
preþul de 389.500 Euro Preþurile nu includ
TVA. Lichidatorul judiciar invitã toate
persoanele interesate sã depunã ”Oferta de
înscriere la procedura de valorificare” la
sediul acestuia din Bucureºti, Sector 5,
Costache Negri, nr.1-5, et.3, pânã la data de
24.02.2022, ora 15:00. Oferta de înscriere la
procedura de valorificare va fi însoþitã de
documentele care legitimeazã persoana
juridica / fizica si reprezentanþii acesteia,
precum si dovada (în original) a achitãrii unei
garanþii in cuantum de 10% din preþul de
pornire. Potenþ ial i i part ic ipanþ i au
posibilitatea sã se informeze cu privire la
active precum ºi la toate condiþiile privind
procedura de licitaþie ºi de vânzare prin
achiziþionarea unui dosar de prezentare
pentru suma de 15.000 Lei + TVA pentru
Ansamblului funcþional Hotelul Premier
Palace & Spa, 5000 Lei + TVA pentru
Clãdirea Restaurant Odeon ºi 3.000 Lei +
TVA pentru terenul extravilan. Persoanele
interesate pot obþine informaþii suplimentare
la telefon 0725.154.005 de luni pânã vineri
între orele 9.00-15.00. *
EURO Insol SPRL, lichidator judiciar al
Vulcan S.A. - organizeaza in data de
24.02.2021 ora 12.00, la sediul Euro Insol
SPRL, str. Costache Negri, nr 1-5, etaj 3,
sector 5, licitatie publica cu strigare avand ca
obiect vanzarea urmatoarelor categorii de
bunuri mobile: 1. Instalatii incalzire cu tuburi
radiante model Thermigas la pretul de
pornire de 96.712 lei + TVA 2. Echipament
print model Sharp Mx-RP 11 la pretul de
pornire de 3.900 lei +TVA 3. Mijloace
transport la pretul de pornire de 11.340
lei+TVA 4. Plasma TV FULL HD LG
50PA6500 la pretul de pornire de 441 lei
+TVA Pachetul de la punctul 3 contine: -1
buc autoturism Dacia Logan, B-58-
XGI-2.940 lei +TVA -1 buc autoturism
Peugeot 407, B-100-VUL- 4.200 lei+TVA -1
buc autoturism Peugeot 407, B-300-
EDM-4.200 lei +TVA In caz de neajudecare,
licitatia se va repeta in acelasi conditii in data
de 03.03.2022, 10.03.2022, 17.03.2022 si
24.03.2022. Caietul de sarcini privind
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conditiile de participare la licitatie poate fi
achizitionat de la sediul Euro Insol SPRL din
Bucuresti, str. Costache Negri nr. 1-5, et. 3,
sector 5, in intervalul orar 09,00 -17,00 la
pretul de 200 lei + TVA, preturile se vor
achita in contul de insolventa al VULCAN
S.A, respectiv IBAN: RO06 RNCB 0064
0294 1064 0009, deschis la Banca
Comerciala Romana. Persoanele interesate
pot obtine informatii suplimentare la
telefoanele: 0744.575.986, 021.335.45.09,
sau e-mail: office@euroinsol.eu. *

EURO INSOL, lichidator judiciar al RHS
COMPANY S.A., cu sediul Orasul Popesti
Leordeni, Soseaua Oltenitei nr. 372, judetul
Ilfov, dosar 9294/3/2012, invita persoanele
interesate sa part ic ipe, in data de
23.02.2022, la sediul lichidatorului judiciar
din Bucuresti, Sector 5, Costache Negri,
nr.1-5, et.3, la licitatiile publice deschise cu
strigare avand ca obiect valorificarea
urmatoarelor active imobile si mobile: 1.
Teren intravilan(altele) in suprafata de 832
mp, situat in Iasi, Zona Gradinari, Jud.Iasi,
sector cadastral 3, nr. CF 139904,
nr.cadastral 15176, pret de pornire 116.000
Eur+TVA, ora 11:00; 2. Teren extravilan
(arabil) in suprafata de 9.892 mp, situat in
com. Barcanesti, tarla 22, parcela 417/22A,
jud.Prahova, nr. CF 23859, nr. cadastral
432, pret de pornire 30.000 Eur+TVA, ora
11:30; 3. Teren intravilan(arabil) in suprafata
de 106 mp, situat in Otopeni, str. Marasti, nr.
2, jud.Ilfov nr. CF 107877, nr. cadastral
2267/2, pret de pornire 19.080 Eur+TVA, ora
12:00; 4. Teren intravilan(altele) in suprafata
de 1.151,92 mp, situat in Constanta, Bd.
Aurel Vlaicu, nr. 133, zona Fabrica de Paine,
jud. Constanta, nr. CF 221586, nr. cadastral
10748/1, pret de pornire 109.000 Eur+TVA;
ora 12:30; 5. Teren intravilan(arabil) in
suprafata de 108 mp, situat in Otopeni, str.
Marasti, nr. 2, jud.Ilfov nr. CF 107701, nr.
cadastral 4543/2, pret de pornire 19.440
Eur+TVA, ora 13:00; 6. Cabina modulara K
1522, 220x150x240, situata in Popesti-
Leordeni, la sediul LIKEIT SOLUTION
S.R.L., jud. Ilfov, pret de pornire 1.100
Eur+TVA, ora 13:30. Pret caiet de sarcini
pozitiile 1 si 4: 4.500 lei + TVA. Pret caiet de
sarcini pozitiile 2,3 si 5:1.500 lei + TVA. Pret
caiet de sarcini pozitia 6:300 lei+TVA.
Bunurile imobile de la pozitiile 1,2,3,4 sunt
grevate de un sechestru(ipoteca legala)
instituit de Parchetul de pe langa Inalta
Curte de Casatie si Justitie-Directia
Nat ionala Ant icorupt ie, in dosarul
42163/3/2016 aflat pe rolul Tribunalului
Bucuresti-Sectia I-a Penala. Caietele de
sarcini pot fi obtinute incepand cu data de
11.02.2022 de la sediul lichidatorul judiciar.
Persoanele interesate pot obtine informatii
suplimentare la telefoanele: 021.335.45.09
si 0743.760.876 si au obligatia de a-si
procura caietele de sarcini si de a depune
garantia de participare de 10% din valoarea
activului, cu cel putin 24 de ore inainte de
data licitatiei. *

EXTRAS DIN PUBLICATIA DE VANZARE
IMOBILIARA NR. 1924/2018 din data de
10.02.2022 Subsemnatul, Silimon Valentin,
executor judecatoresc in circumscriptia
Curtii de Apel Iasi, Judecatoria Iasi, cu sediul
in Mun. Iasi, str. Anastasie Panu, nr. 15-17,
mezanin, Jud. Iasi, aducem la cunostinta
generala ca, in data de 11.03.2022, orele
12:00, va avea loc la sediul biroului nostru,
vanzarea la licitatie publica a imobilului
situat in Loc. Vaslui, Str. Stefan cel Mare, nr.
18, jud. Vaslui, inscris in Cartea Funciara nr.
71382 (Nr. CF vechi: 9025), a localitatii
Vaslui , nr. cadastral 455/1/2, nr. topografic
-, constituit din teren intravilan in suprafata
de 664 m.p., reprezentand cale de acces,
din categoria de folosinta curti-constructii,
imobi l evaluat de catre CONADI
VALUATION S.R.L., CIF:34817085,
J40/9177/2015, cu sediul în Bucuresti -
050726, Calea 13 Septembrie nr. 90, bl.
Complex Functional GRAND, tronson 1, et.
6, camera 4, camera 6.01, Sector 5 la pretul
de 59.540,00 Lei. Pretul de incepere a
licitatiei este de 59.540,00 Lei. Somam pe
toti cei care pretind vreun drept asupra
imobilului urmarit sa-l anunte pe executorul
judecatoresc inaintea datei stabilite pentru
vanzare, dupa care nu li se vor mai lua in
consideratie obiectiunile. Invitam pe toti cei
care doresc sa cumpere imobilului urmarit
silit sa se prezinte la data, locul si ora
stabilita pentru vanzare, avand asupra lor
cartea de identitate, respectiv actele de
reprezentare pentru persoane juridice, si
pana la aceasta data sa prezinte oferte de
cumparare. Potrivit dispozitiilor art. 839 alin.
(1) lit. l) Cod Procedura Civila, ofertantii sunt
obligati sa depuna, cel mai tarziu pana la
termenul de vanzare, o garantie de
participare de cel putin 10% din pretul de
pornire a licitatiei, pe seama si la dispozitia
B.E.J. Silimon Valentin, având CIF:
R030146971, in contul nr. RO60 BREL 0002
0006 3784 0101, pentru Lei, deschis la
LIBRA INTERNET BANK sau la oricare alta
unitate bancara. *

ANUNT de licitatie publica cu strigare
EURO INSOL, lichidator judiciar al Regiei
Autonome pentru Activitati Nucleare
(RAAN) organizeaza in data de 28.02.2022
la sediul RAAN din str. Nicolae Iorga nr. 1,
Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinti,
licitatii publice cu strigare avand ca obiect
valorificarea urmatoarelor bunuri: ? 24
Vagoane Tip Zaes, Zas, Zacs plecand de la
pretul de 315.706 euro + TVA; Licitatia va
incepe la ora 13,00, iar pretul caietului de
sarcini este 1.500 lei + TVA ? 20 Vagoane
Tip Uces, plecand de la pretul de 107.974
euro + TVA; Licitatia va incepe la ora 14,00,
iar pretul caietului de sarcini este 1.000 lei +
TVA Caietele de sarcini privind conditiile de
participare la licitatie pot fi achizitionate de la
sediul RAAN din str. Nicolae Iorga nr. 1,
Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinti.,
dupa plata contravalorii acestora in contul
RO86 UGBI0000552006027RON .
Persoanele interesate pot obtine informatii
suplimentare la telefoanele: 0758.27.95.21,
0723.613.516 sau e-mail: adina.cioica
@raan.ro si adrian.munteanu@euro
insol.eu. *

CASA DE INSOLVENTA GMC SPRL
Craiova, organizeaza licitatii publice, in
vederea vanzarii bunurilor mobile din
patrimoniul societatii falite ADESSO TXM
ROMANIA SRL Timisoara avand CUI:
34017937. Lista bunurilor poate fi consultata
la sediul lichidatorului judiciar si pe site-ul
www.licitatii-insolventa.ro Licitatiile se vor
desfasura in fiecare zi de vineri ora 1100
incepand cu data de 18.02.2022 pornind de
la 50% din pretul de evaluare. Licitatiile se

vor tine la sediul lichidatorului judiciar din
Craiova, str. Aries nr. 1, bl. B , judetul Dolj.
Relatii: 0251/415.330; casadeinsolventa
gmc@yahoo.com. *

SOCIETATEA Uzina Mecanica Sadu S.A.,
cu sediul în Bumbeºti-Jiu, str.Parângului
nr.59, jud.Gorj, organizeazã licitaþie
deschisã cu strigare dupã regula licitaþiei
competitive (la un preþ în urcare) pentru
închirierea terenurilor preuzinale cu
destinaþie comercialã ºi economicã, dupã
caz. ªedinþa de licitaþie va avea loc în data
de 24.02.2022, ora 12.00, la care pot
participa persoane fizice române, PFA,
Întreprinderi Individuale, Întreprinderi
Familiale, persoane juridice române. Caietul
de sarcini se gãseºte pe site-ul societãþii:
www.umsadu.ro. Documentele de
participare la licitaþie se depun la sediul
societãþii pânã la data de 24.02.2022, ora
10.00. Deschiderea plicurilor va fi efectuatã
în prezenþa ofertanþilor sau a împuterniciþilor
acestora în data 24.02.2022, ora 12.00, la
sediul societãþii. Relaþii suplimentare la
tel.0253/463.201, int.176, zilnic, între orele
09.00-14.00. *

1.INFORMAÞII generale privind autoritatea
contractantã,în special denumirea,
CIF,adresa, tel./fax-ºi/sau adresa de e-mail,
persoanã de contact:-Comuna Fârliug,
str.Principalã nr.80, com.Fârliug, jud.Caraº
Severin, tel.0255235414, fax-0255235401,
emai l :p r imar ia fa r l iug@yahoo.com,
persoana de contact-ªandru Liana,
tel.0722805726. 2.Informaþii generale
privind obiectul procedurii de licitaþie
publicã,în special descrierea ºi identificarea
bunului care urmeazã sã fie închiriat:
-Spaþiu, cu destinaþia cabinet stomatologic,
af lat în Fârl iug, nr.317,în clãdirea
Dispensarului Medical Uman, încãperile 4 ºi
14,în suprafaþã totalã de 16.06mp, înscris în
C.F.nr.32963, aparþinând domeniului public
al Comunei Fârliug. Închirierea se face
conform art.333,art.335 din O.U.G.57/2019,
ºi conform H.C.L.nr.3/31.01.2022.
3.Informaþii privind documentaþia de
atribuire:-se regãsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitaþile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaþ iei de
atribuire:-documentaþia de atribuire se poate
ridica de la Registratura Comunei Fârliug.
3.2.Denumirea ºi datele de contact ale
serviciului/compartimentului din cadrul
instituþiei de la care se poate obþine un
exemplar din documentaþ ia de
atribuire:-Registratura Comunei Fârliug,
com.Fârl iug, str.Principalã nr.80,
jud.Caraº-Severin. 3.3.Costul ºi condiþiile de
platã pentru obþinerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul
administrativ:-300 lei,se poate achita cu
numerar,la casieria Comunei Fârliug.
3.4.Data-l imitã pentru sol ic i tarea
clarif icarilor:-28/02/2022, ora 12.00.
4.Informaþii privind ofertele:-4.1.Data-limitã
de depunere a ofertelor:-08/03/2022, ora
14.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele:-Registratura Comunei Fârliug,
com.Fârl iug, str.Principalã nr.80,
jud.Caraº-Severin. 4.3.Nr.de exemplare în
care trebuie depusã fiecare ofertã:-un
exemplar. 5.Data ºi locul la care se va
desfãºura ºedinþa publicã de deschidere a
ofertelor:-09/03/2022, ora 10.00,la sediul
Comunei Fârliug. 6.Denumirea, adresa,
tel.ºi/sau adresa de e-mail ale instanþei
competente în soluþionarea litigiilor apãrute
ºi termenele pentru sesizarea
instanþei:-Tribunalul Caraº-Severin, Reºiþa,
str.Horea nr.2-4, jud.Caraº-Severin,
tel.+40255213304, fax+40255211554,
email:ecris.115@just.ro. 7.Data transmiterii
anunþului de licitaþie cãtre instituþiile
abilitate,în vederea publicãrii:-11/02/2022. *

ROMINSOLV SPRL, lichidator judiciar al
ALFREDO FRESH SRL, J23/122/2005, CUI
14193726 vinde licitaþie publicã cu strigare
bunuri diverse (echipamente tehnologice,
aparate ºi instalaþii, mobilier, aparatura
birotica) cu preþ de pornire total de
88.208,00 lei +TVA. Licitaþ i i le sunt
organizate în data de 24.02.2022,
03.03.2022, 10.03.2022, 17.03.2022,
24.03.2022 ora 15:00. Pentru informaþii
suplimentare legate de organizarea licitaþii,
precum ºi alte informaþii cu privire la bunurile
scoase la vânzare, vã rugãm sã ne
contactaþ i la 021.321.13.42 sau
office@rominsolv.ro. *

ROMINSOLV S.P.R.L., lichidator judiciar al
debitorului GREEN DEVELOPMENT
S.R.L., J40/8109/2007, CUI 21623966, cu
sediul social în Bucureºti, Calea Griviþei,
nr.24, et.3, ap. Birou 9, Sector 1, vinde prin
licitaþie publicã cu preþul de pornire de
4.160.000 euro +TVA imobilul situat în
Bucureºti, ªos. Bucureºti-Ploieºti, nr.170,
Sector 1, constând în teren intravilan în
suprafaþã din acte de 13.874,80 mp
(suprafaþã mãsuratã de 14.107 mp), înscris
în CF nr.221944 (CF nr. vechi 24278-3) cu
nr. cadastral nr.221944 (nr. Cadastral vechi
nr.10155/2) ºi clãdire-anexã identificatã cu
nr. CF 221944-C1, cu nr. Cadastal
nr.221944 în suprafaþã de 32.16 mp.
Licitaþiile vor avea loc în data de 24.02.2022,
10.03.2022, 24.03.2022, 07.04.2022, ora
14:00 pe platforma de licitaþii publice online
Fairsolve.com. Pentru relaþii suplimentare
vã rugãm sã contactaþ i l ichidatorul
RomInsolv SPRL la nr. 0723.133.626 sau
office@rominsolv.ro. *

C.I.I.-LIAHU DORU organizeazã licitaþie
publicã cu strigare pentru vânzarea
bunurilor imobile, la preþul de 20% din
valoarea de evaluare, aprobat de creditori în
adunarea de creditor i din data de
12.07.2021: 1. (Vânzare în bloc) Construcþii
-spaþiu producþie 150 mp situat în comuna
Suliþa, cu teren 490 mp respectiv teren 194
mp situate în comuna Suliþa –1.146,00 Euro
Exclusiv TVA. Bunurile imobile sunt
proprietatea S.C. PUICOM S.R.L. ºi se vând
la preþul de 20% din preþul de evaluare.
Licitaþia va avea loc în data de 25.02.2022,
ora 11:00, la sediul C.I.I. Liahu Doru din
Botosani, 1 Decembrie nr.47, jud. Botoºani.
Persoanele interesate vor achiziþiona contra
cost, caietul de sarcini ce conþine toate
informaþiile necesare participãrii la licitaþie.
În cazul neadjudecãrii licitaþia se repetã de
trei ori la interval de douã sãptãmâni ora ºi
locul rãmânând neschimbate, astfel:
11.03.2022, ora 11, 25.03.2022, ora 11,
08.04.2022, ora 11. Toþi cei care posedã un
drept real asupra bunurilor scoase la
vânzare au obligaþia, sub sancþiunea
decãderii, de a face licitatorului dovada
acestuia, pânã în preziua licitaþiei. Relaþii la
tel.0231531000, www.licitatii-insolventa.ro. *

ALFA & Quantum Consulting SPRL,
Timiºoara, str. Albinelor nr. 70 A-B, jud.
Timiº, Nr. RSP 0235, fax: 0356/818451,
e-mail: alfaquantum@gmail.com, prin
Bogdan Alic ºi Marius Cârceie, lichidator
judiciar al Societãþii LIVIO PRODILIN
S.R.L., CUI: RO 6351477, sediul:
Sânnicolau Mare, str. Andrei ªaguna, nr.
3A, jud. Timiº; ORC J35/2746/1994,
organizeazã licitaþie publicã cu strigare,

conform caietului de sarcini, în vederea
vânzãrii bunului imobil proprietatea
Societãþii Livio Prodilin SRL. Valorificarea
bunului imobil se face conform dispoziþiilor
legii 85/2014 ºi conform Hotãrârii Adunãrii
creditorilor consemnatã în procesul verbal
nr.198/01/ITM/2015 din data de 18.01.2022.
Bunul supus valorificãrii: : ”Proprietatea
imobiliarã Magazin alimentar D+P+1E
Sânnicolau Mare, str. Saguna, nr.3A, jud.
Timiº, conform CF 400032”, proprietatea
Societãþii Livio Prodilin S.R.L. Valoare
evaluare: 81.000,00 €, fãrã TVA. Preþul
minim, la care creditorii acceptã valorificarea
bunului imobil este 100% din preþul stabilit
prin raportul de evaluare în cadrul primelor 3
licitaþii, 90% din preþul stabilit prin raportul de
evaluare în cadrul urmãtoarelor 3 licitaþii
ulterioare ºi 80% din preþul stabilit prin
raportul de evaluare în cadrul ultimelor 3
licitaþii ulterioare. Licitaþia se organizeazã la
sediul lichidatorului judiciar. Bunul imobil se
vinde liber de sarcini, conform art. 91 din
legea 85/2014. Somãm persoanele care
pretind vreun drept asupra bunului imobil, sã
anunþe lichidatorul judiciar înainte de data
stabilitã pentru vânzare, în termenele ºi sub
sancþiunile prevãzute de lege. Licitaþia are 6
termene ºi se desfãºoarã la ora 14.00, în
urmãtoarele date: 04.03.2022, 11.03.2022,
18.03.2022, 25.03.2022, 01.04.2022,
08.04.2022. Toþi cei care vor sã cumpere
imobilul sunt invitaþi sã se prezinte la
termenul de vânzare, la locul fixat în acest
scop ºi pânã la acel termen sã prezinte
oferte de cumpãrare. Ofertanþii vor depune
documentele necesare licitaþiei, pânã la ora
14.00, cel târziu la urmãtoarele date,
anterior licitaþiei pentru care se doreºte
participarea: 03.03.2022, 10.03.2022,
17.03.2022, 24.03.2022, 31.03.2022,
07.04.2022, conform Caietului de sarcini
nr.200/01/ITM/2015 ºi a Regulamentului de
vânzare nr.199/01/ITM/2015. Documentaþia
include ºi dovada achitãrii contravalorii
caietului de sarcini în valoare de 2.000 lei +
TVA ºi garanþia de participare în valoare de
10 % din preþul de pornire al licitaþiei, viratã în
contul IBAN RO78 PIRB 3701 7659 7100
1000, deschis la First Bank, al Societãþii
Livio Prodilin S.R.L. - în faliment, in
bankruptcy, en faillite. *

CABINET Individual de Insolventa Cutov
Alina lichidator judiciar al S.C. Metabrain
S.R.L. in faliment cu sediul in Constanþa, Str.
Emil Racoviþã 63, CUI 22141884,
J13/2411/2007 organizeaza licitatie publica
cu strigare in ziua de 22.02.2022 orele 10.00
in localitatea Constanta, str.Castanilor
nr.20, mansarda, pentru valorificarea
urmatoarelor bunuri mobile: Autoturism
Suzuki Grand Vitara - 2007, motorina, 1.870
cmc, est imat 200.000 km, baterie
nefunctionala, arborele cotit defect - 13.137
lei; Remorca Stema – 2008 - 1.256 lei,
camera filmat Sony – 284 lei, presa The
Magic Touch – 360 lei, presa Siser TS Ones
– 900 lei. Preturile nu contin TVA. In caz de
neadjudecare a bunurilor licitatia va fi reluata
in zilele de 01.03.2022, 08.03.2022 si
15.03.2022 in aceleasi conditii de pret, ora si
locatie. Garantia de participare la licitatie
este de 10% din pretul de pornire. Caietul de
sarcini se poate ridica de la aceeasi adresa
iar documentatia de inscriere la licitatie se va
depune pana cel tarziu orele 16.00 din
preziua licitatiei. Pretul caietului de sarcini
este de 1.000 lei. Relatii suplimentare la tel.
0753026349 sau la adresa de email:
alina.cutov@yahoo.com. *

SUBSCRISA TURMAC INSOLVENCY
IPURL, cu sediul în Bd.Unirii nr. 78, Bl. J2,
Sc. 2, Etj. 3, Ap. 39, Sector 3, Bucuresti, în
calitate de lichidator judiciar al debitorului
MAURER & KASPER CONSTRUCT SRL,
cu sediul în Bucureºti, Sectorul 3, Calea
CÃLÃRAªILOR, Nr. 178, Bloc 60, Scara 2,
Etaj 1, Ap. 41, avand CUI 18032005,
J40/10414/2009, desemnat prin incheierea
de sedinta din data de 31.05.2021
pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Secþia
a-VII-a Civilã, în dosarul nr. 44142/3/2009,
anunta scoaterea la vanzare prin licitatie
publica cu strigare a bunurilor imobile: 1.
Boxa nr.21 situata in Brasov, Str
Albatrosului, Nr. 3, Ap. boxa nr.21, Jud.
Brasov, numar cadastral 132915-C1-U16,
CF nr. 132915-C1-U16 Brasov, suprafata de
15,40 mp la pretul de 18,050.00
euro+TVA;2.Boxa nr.22 situata in Brasov,
Str. Albatrosului, Nr.3,Ap. Boxa nr.22 jud.
Brasov, numar cadastral 132915-C1-U15,
CF nr. 132915-C1-U15 Brasov, suprafata de
17,08 mp la pretul 20,045 euro+ TVA;3.Boxa
nr.19 situata in Brasov, Str. Albatrosului,
Nr.4, jud. Brasov, numar cadastral
145941-C1-U14, CF nr. 145941-C1-U14
Brasov, suprafata de 25,16 mp la pretul de
29,545 euro+TVA;4.Boxa nr.4 situata in
Brasov, Str. Albatrosului, Nr.8, Sc.1, Et.
Demisol, Ap.28, jud. Brasov, numar
cadastral 104581-C1-U28, inscris in CF nr.
104581-C1-U28 Brasov, suprafata de 8 mp
la pretul de 9,405 euro +TVA;5.Boxa nr.22
situata in Brasov, Str. Albatrosului, Nr.8,
Sc.1, Et. Demisol, Ap.46, jud. Brasov numar
cadastral 104581-C1-U46, CF nr.
104581-C1-U46 Brasov, suprafata de 8 mp
la pretul de 9,405.00 euro+TVA; 6.Boxa nr.8
situata in Loc. Brasov, Str Albatrosului, Nr.
10, Jud. Brasov, numar cadastral CAD:
2091-C1-U32,CF nr. 137169-C1-U20
Brasov, suprafata 8,70mp la pretul de
10,165.00 euro+ TVA;7.Boxa nr.10 situata
Loc. Brasov, Str Albatrosului, Nr. 11, Sc. 1,
Et. DEMISOL, Ap. 33, Jud. Brasov, numar
cadastral 101807-C1-U128, CF nr.
101807-C1-U128 Brasov, suprafata de 8mp
la pretul de 9,405.00 euro+TVA. 8.Boxa
nr.22 situata Loc. Brasov, Str Albatrosului,
Nr. 11, Sc. 1, Et. DEMISOL, Ap. 45, Jud.
Brasov, numar cadastral 101807-C1-U140,
inscrisa in CF nr. 101807-C1-U140 Brasov,
suprafata de 17.20 mp la pretul de
20,140.00 euro+TVA; 9.Boxa nr.8 situata in
Loc. Brasov, Str Albatrosului, Nr. 13, Ap.
boxa nr.8, Jud. Brasov, numar cadastral
CAD: 2091-C1-U23, CF nr. 156010-C1-U13
Brasov, suprafata 5,70mp la pretul de
6,650.00 euro +TVA; 10.Boxa nr.14 situata
in Loc. Brasov, Str Albatrosului, Nr. 15, Sc.
1, Et. DEMISOL, Ap. 28, Jud. Brasov, numar
cadastral 101812-C1-U28, CF nr.
101812-C1-U28 Brasov, suprafata
construita 4.97 mp, suprafata utila 4.97 mp
la pretul de 5,795.00 euro +TVA;11.Boxa
nr.5 situata in Loc. Brasov, Str Albatrosului,
Nr. 16, Sc. 1, Et. DEMISOL, Ap. 20, Jud.
Brasov, numar cadastral 102964-C1-U20,
CF nr. 102964-C1-U20 Brasov, suprafata
construita 4.48 mp la pretul de 5,225.00
euro+ TVA; 12.Boxa nr.14 situata in Loc.
Loc. Brasov, Str Albatrosului, Nr. 16, Sc. 1,
Et. DEMISOL, Ap. 29, Jud. Brasov, numar
cadastral 102964-C1-U29, CF nr.
102964-C1-U29 Brasov, s. Contr.10.07 mp
la pretul de 11,780.00 euro+ TVA;13.Boxa
nr.12 situata in Loc. Brasov, Str Albatrosului,
Nr. 17, Bl. PERLA 17, Ap. boxa nr.12, Jud.
Brasov, numar cadastral 137877-C1-U12,
inscris in CF nr. 137877-C1-U12 Brasov,
s.construita 4.97 mp la pretul de pornire de
5,795.00 euro +TVA. 14.Apartament nr.12
format din 3 camere, baie, hol,depozitare,

bucatarie cu suprafata utila de 71.88mp
ident i f icat cu numar cadastral
137877-C1-U3 inscris in cartea funciara
137877-C1-U3– situat in Loc. Brasov, Str
Albatrosului, Nr. 17, Bl. PERLA 17, Ap. 12,
Jud. Brasov, la pretul de pornire de
77,235.00 euro +TVA; Mentionam ca in
prezent lichidatorul judiciar nu detine
posesia imobilului si nici cheile acestuia,
astfel incat acesta nu poate fi vizionat la
interior de eventualii cumparatori.Prima
vanzare a bunurilor se va organiza in data de
22.02.2022, ora 12.00, prin licitatie publica
cu strigare. In cazul in care bunurile nu se
vor vinde la primul termen de licitatie, se vor
organiza alte 4 sedinte de licitatie,
saptamanale, in datele de 01.03.2022,
08.03.2022, 15.03.2022 si 22.03.2022 la
aceeasi ora si in aceleasi conditii.Locul de
desfasurare al licitatiilor este la sediul
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii
nr.78, bl.J2, sc.2, et.3, ap.39, sector 3.
Relatii suplimentare se pot obtine la tel.
031.805.21.25, email:off ice@turmac
insolvency.ro. *

SUBSCRISUL, CABINET INDIVIDUAL DE
INSOLVENÞÃ SÁNDOR OTILIA –
MIHAELA, identificat prin CIF 42044177,
numãr de înscriere în tabloul practicienilor în
insolvenþã: 1B 4992, având sediul social în
Bucureºti, Calea Victoriei nr. 142-148, sc. A,
et. 3, ap. 27, sector 1, reprezentat legal prin
practician în insolvenþã Sándor Otilia –
Mihaela, în calitate de lichidator judiciar al
debitoarei NG STONE STREET SRL – în
fal iment, in bankruptcy, en fai l l i te,
identificatã prin CUI 26352825, nr. înreg. la
Reg. Com.: J11/581/2009, având sediul
social în Sat Susca, comuna Pojejena nr.
183, judeþ Caraº – Severin, desemnat în
aceastã calitate prin Sentinþa Civilã nr.
58/JS, din data de 28.05.2020, pronunþatã
de Tribunalul Caraº Severin, Secþia a II-a
Civilã, de Contencios, Administrativ ºi
Fiscal, în Dosarul nr. 341/115/2020, în
conformitate cu prevederile Legii nr.
85/2006, coroborate cu prevederile Codului
de Procedurã Civilã, aducem la cunoºtinþa
persoanelor interesate cã, în datele:
17.02.2022, 24.02.2022, 03.03.2022, orele
14:00, se organizeazã licitaþii publice, cu
strigare, pentru valorificarea urmãtoarelor
bunurilor mobile, aflate în proprietatea
debitoarei: NR. CRT. DENUMIRE PIF BUC.
VALOARE DE EVALUARE (EURO) PREÞ
DE VÂNZARE (85% din valoare de
evaluare) 1. GENERATOR CURENT
ENERGY 7500 2011 1 99 euro + TVA 84,15
euro + TVA 2. SISTEM DE CÂNTÃRIRE LA
BORD 2011 1 136 euro + TVA 115,6 euro +
TVA Modalitatea de valorificare a activelor
este licitaþie publicã individualã, conform
regulamentului de valorificare aprobat de
Adunarea Creditor i lor din data de
13.10.2022. Preþul de pornire al licitaþiei este
de 85% din valoarea de evaluare. Înscrierea
pentru participarea la licitaþiile publice cu
strigare se va face cu cel puþin 48 de ore,
înainte de începerea licitaþiilor, prin
depunerea documentelor prevãzute de
Regulamentul de vânzare al bunurilor ºi prin
achitarea garanþiei de participare în
cuantum de 10%, din preþul de pornire al
licitaþiei. Garanþia se va depune în contul
unic de insolvenþã, deschis pe numele
debitoarei NG STONE STREET SRL – în
faliment. Vizionarea activelor se va face în
prezenþa lichidatorului judiciar, sau a
reprezentantului acestuia, ºi doar dupã
achiziþionarea caietului de sarcini. Informaþii
supl imentare pot f i obþ inute prin
transmiterea unui e-mail la adresa
cii.otilia.sandor@gmail.ro sau la telefon
0755 258 598. Lichidator judiciar, CABINET
INDIVIDUAL DE INSOLVENÞÃ SÁNDOR
OTILIA – MIHAELA prin practician în
insolvenþã, Sándor Otilia-Mihaela. *

RISE INSOLVENCY SPRL - lichidator
jud ic ia r a l deb i toare i ROAD
CONSULTING & DESIGN SRL
organizeaza licitatii publice in fiecare zi de
joi la ora 15.00 la sediul lichidatorului
judic iar pentru urmatoarele bunur i
imobile:1.Teren situat in Com. Dorna-
Arini, Sat Ortoaia, Judetul Suceava, in
suprafata de 1,6660 mp, Nr. Carte
Funciara 31270, nr. Cadastral 595 –
53.460,75 LEI + TVA. 2. Bunuri mobile –
mobilier deteriorat, calculatoare defecte
etc. - 35.021,70 LEI + TVA. 3. DACIA
SOLENZA – NEFUNC- TIONALA AN
FABRICATIE 2003 – 2.561,47 LEI + TVA.
Cei interesati pentru participarea la
licitatie trebuie sa se inscrie cel mai tarziu
cu 24 de ore inainte de inceperea licitatiei
si sa achizitioneze regulamentul de
vanzare de la sediul lichidatorului judiciar
contra sumei de 1.000 lei si sa depuna in
contu l de l i ch idare a l soc ie ta t i i
echivalentul a 10% din pretul de incepere
a l l i c i ta t ie i .Pent ru in fo rmat i i te l
0727.828.823 intre orele 10-16. *

RISE INSOLVENCY SPRL în calitate de
lichidator judiciar al EURO TRACO
LOGISTIC S.R.L - „ in faliment ” vinde prin
licitatie publica bunuri mobile (autotractor
3 buc. - IVECO STRALIS/semiremorca –2
buc. – Schmitz si 1 buc. Fliegl ) – la pretul
de 30.974 EURO + tva 19%. Licitatiile vor
avea loc in fiecare zi de vineri ora 13.00, la
sediul lichidatorului judiciar. Cei interesati
pentru participarea la licitatie trebuie sa
se inscrie cel mai tarziu cu 48 de ore
inainte de inceperea licitatiei si sa
achizitioneze caietul de sarcini de la
sediul lichidatorului judiciar contra sumei
de 500 lei si sa depuna in contul de
lichidare al societatii echivalentul a 10%
din pretul de incepere al licitatiei. Pentru
informatii tel 0770548517 intre orele
09-16. *

RISE INSOLVENCY SPRL,
LICHIDATOR JUDICIAR AL SOCIETATII
CUB DESIGN S.R.L., ORGANIZEAZA
LICITATII PUBLICE IN FIECARE ZI DE
MIERCURI ORA 13.00 LA SEDIUL
LICHIDATORULUI JUDICIAR PENTRU
URMATOARELE BUNURI: Fiat Doblo –
DEFECT 90% 2008 7.405,50 LEI +TVA
SUZUKI WAGON – DEFECT 90% 2004
1.641,90 LEI + TVA Masina de cantuit –
DEFECT 90% 2003 1.823,10 LEI +TVA
Circular – DEFECT 90% 2005 3.289,20
LEI + TVA Compresor aer 100/394 –
DEFECT 90% 2005 59,70 LEI +TVA
Centrala – DEFECT 90 % 2004 240 LEI +
TVA Cei interesati pentru participarea la
licitatie trebuie sa se inscrie cel mai tarziu
cu 24 de ore inainte de inceperea licitatiei
si sa achizitioneze caietul de sarcini de la
sediul lichidatorului judiciar contra sumei
de 200 lei si sa depuna in contul de
lichidare al societatii echivalentul a 10%
din pretul de incepere al licitatiei. Pentru
informatii tel 0770548517 intre orele 10
-16. *

RISE INSOLEVNCY SPRL Lichidatorul
judiciar - ARSLAN BISCUIÞI SRL –
organizeaza l ic i tat i i publ ice pentru
urmatoarele bunuri: Linie Napolitane
Arcan Model GPF SERIA 17044 MODEL
UTNATWCT 200 UR15 si Statie de aer
comprimat 1.309.732 lei+ tva 19%.
Licitatiile vor avea loc in fiecare zi de

vineri ora 15.00 la sediul. Cei interesati
pentru participarea la licitatie trebuie sa
se inscrie cel mai tarziu cu 24 de ore
inainte de inceperea licitatiei si sa
achizitioneze caietul de sarcini de la
sediul lichidatorului judiciar contra sumei
de 300 lei si sa depuna in contul de
lichidare al societatii echivalentul a 10%
din pretul de incepere al licitatiei. Pentru
informatii tel 0770548517 intre orele 10
-16. *
RISE INSOLVENCY SPRL,
LICHIDATOR JUDICIAR AL SOCIETATII
ADDISA LSC CONSTRUCT SRL,
ORGANIZEAZA LICITATII PUBLICE IN
FIECARE ZI DE JOI ORA 15.00 LA
SEDIUL LICHIDATORULUI JUDICIAR
PENTRU URMATOARELE BUNURI
DEFECTE: AUTOTURISM DACIA –
LOGAN 423 EURO + 19% TVA
AUTOTURISM VOLVO 1.501 EURO +
19% TVA AUTO CITROEN 2.495 EURO +
19% TVA AUTOTURISM OPEL MERIVA
2.114 EURO + 19% TVA CEI
INTERESATI PENTRU PARTICIPAREA
LA LICITATIE TREBUIE SA SE INSCRIE
CEL MAI TARZIU CU 24 DE ORE
INAINTE DE INCEPEREA LICITATIEI SI
SA ACHIZITIONEZE CAIETUL DE
SARCINI DE LA SEDIUL LICHIDA-
TORULUI JUDICIAR CONTRA SUMEI
DE 300 LEI SI SA DEPUNA IN CONTUL
DE LICHIDARE AL SOCIETATI I
ECHIVALENTUL A 10% DIN PRETUL DE
INCEPERE AL LICITATIEI. PENTRU
INFORMATII TEL 0770548517 INTRE
ORELE 10-16. *
RISE INSOLEVNCY SPRL Lichidatorul
judiciar - VIN-RAI PRODUCT SRL –
organizeaza l ic i tat i i publ ice pentru
urmatoarele bunuri: masina imbuteliat -
Bag, imprimanta laser, masina etichetat si
cisterna Stg Fpi – 20.235 LEI + tva 19%.
Licitatiile vor avea loc in fiecare zi de
vineri ora 15.00 la sediul. Cei interesati
pentru participarea la licitatie trebuie sa
se inscrie cel mai tarziu cu 24 de ore
inainte de inceperea licitatiei si sa
achizitioneze caietul de sarcini de la
sediul lichidatorului judiciar contra sumei
de 300 lei si sa depuna in contul de
lichidare al societatii echivalentul a 10%
din pretul de incepere al licitatiei. Pentru
informatii tel 0770548517 intre orele 10
-16. *

CITATII
LICHIDATORUL j ud ic ia r RISE
INSOLVENCY S.P.R.L., in temeiul art.
42, 99 si 100 din Legea 85/2014 anunta ca
prin sentinta civila din data de 26.01.2022
pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia
a VII a Civila in dosarul 24266/3/2020 s-a
dispus intrarea in procedura simplificata
de fa l iment a debi toru lu i ENVIRO
CONSULTING GROUP SRL, cu sediul
social in Bucureºti Sectorul 4, Strada
LUICA, Nr. 17, BIROUL 3, Bloc 5, Scara
A, Ap. 42, J40/8532/2012, Cod unic de
înregistrare 25193390, fiind stabilite
urmatoarele termene : de inregistrare a
declaratiilor de creanta suplimentare
28.02.2022; de verificare a creantelor
a f i sa re s i comun icare a tabe lu lu i
suplimentar 07.03.2022 ; de afisare a
tabelului definitiv consolidat 18.03.2022.
Re la t i i l a te le fon 0727828823.
Arhiva/registratura instanþei ( T.M.B.
Sec t ia a VI I -a Civ i la ) - Sp la iu l
Independentei, nr. 319L, Cladirea B,
Sec to r 6 , Bucures t i , P rogramul
arhivei / regis t ratur i i instanþei 9.30-
14.00 . *
LICHIDATORUL j ud ic ia r RISE
INSOLVENCY S.P.R.L., in temeiul art 42,
99 si 100 din Legea 85/2014 notifica toti
creditorii ca prin incheierea din data de
28.12.2021 pronuntata de TRIBUNALUL
CALARASI - SECTIA CIVILA în dosarul
1384/116/2021 s-a dispus intrarea in
procedura simplificata de faliment a
debitorului societatea CRIVAL TRANS
S.R.L. cu sediul social in Municipiul
Cãlãraºi, Strada NUFÃRULUI, Nr. 1, Bloc
E18, Scara C, Etaj 2, Ap. 9, Judet
Cãlãraºi, numar de ordine in Registrul
Comertului J51/299/2018, Cod unic de
înregistrare 39313160, fiind stabilite
urmatoarele termene: de inregistrare a
declaratiilor de creanta 01.03.2022; de
ver i f i ca re a c reante lo r a f i sa re s i
comunicare a tabe lu lu i pre l iminar
07.03.2022; de afisare a tabelului definitiv
01.04.2022; prima adunare a creditorilor
14 .03 .2022 ora 13.00 la sed iu l
l ichidatorului judiciar din Calea 13
Septemebrie, Nr.128, Bl. P35, Scara 2,
Parter, Ap.39, Sector 5, Bucuresti si
convoaca AGA la biroul lichidatorului
judiciar in 14.02.2022 ora 14.00 avand ca
ordine de zi desemnarea adminis-
tratorului special cu atributiile prevazute
la art. 56 din Legea 85/2014. Relatii la
telefon 0727828823. Arhiva/registratura
instanþei: Str. Bucureºti nr.106, 910068 –
Mun. Cã lã raº i , jude þu l Cã lã raº i ,
Programul arhivei/registraturii instanþei
9:00 - 11:00. *
SUBSCRISUL, Consorþiul de practicieni
EUROSMART Filiala Prahova SPRL
(fosta CITR Filiala Prahova SPRL) cu
sediul procesual de comunicare a actelor
ales în Bucureºti, str. Maior Gheorghe
ªonþu, nr. 6, parter, sector 1, înregistratã
în registrul UNPIR sub numãrul RFO II -
0882 din data de 24.02.2017, având cod
de identificare fiscalã RO37193458 ºi
Cab ine t Ind iv idua l de Inso lven þã
„Florescu Mircea Sorin”, cu sediul în

Tulcea, str. Isaccei nr. 20, et. 2, desemnat
în cal i tate de l ichidator judic iar al
societãþii DELTACONS SA (în faliment, in
bankruptcy, en faillité), cu sediul în
municipiul Tulcea, str. 14 Noiembrie, nr.
3, judeþul Tulcea, CUI 2360456 ºi
J36/165/1991, prin Hotãrârea civilã nr.
1192/2019 din data de 27.09.2019
pronunþatã de Tribunalul Tulcea în
dosarul nr. 2239/88/2014, organizeazã
licitaþie publicã competitivã cu preþ în
urcare în baza AC din data de
07.10 .2021, pent ru va lo r i f i ca rea
urmãtoarelor active: 1. Teren intravilan în
suprafaþã de 229 mp “curti constructii” si
cladire C1 - Grup alimentar, cu regim de
inaltime P amplasate in loc. Tulcea, str.
Portului. Carte Funciarã 30730. Preþ de
pornire 52,160 Euro exclusiv TVA. 2.
Teren intravilan în suprafaþã de 2.700 mp
“curti constructii” si “altele” si constructii
demolate amplasate in loc. Isaccea, str.
Dimitr ie Bolint ineanu nr. 11. Carte
Funciarã 30674. Preþ de pornire 21,600
Euro exclusiv TVA. 3. Teren extravilan în
suprafaþã de 17.148 mp “curti constructii”
si “altele” si constructii aflate in stare
avansata de degradare amplasate in loc.
Isaccea - zona Statiei de masurare a
gazelor transfrontaliere. Carte Funciarã
30675. Preþ de pornire 337,760 Euro
exclusiv TVA. 4. Bunuri mobile – ºalupe,
pompe, platforme plutitoare, etc. –
vânzare individualã Lista bunurilor mobile
cât ºi preþurile de pornire ale acestora vor
fi comunicate la cerere. Cu privire la TVA
se vor aplica prevederi le legale în
vigoare. Licitaþia va avea loc prin mijloace
de comunicare la distanþã, în data de
21.02 .2022, ora 12:00 . În cazu l
neadjudecãrii, se vor mai organiza licitaþii
în data de 28.02.2022, 07.03.2022 ºi
14.03.2022 , în aceleaºi condiþii de preþ ºi
orã. Garanþia de participare este de 10%
din preþul de pornire fãrã TVA. Garanþia
nu este purtãtoare de TVA. Detalierea
completã a activelor ºi condiþiile pe care
trebuie sã le îndeplineascã ofertanþii
pentru participarea la licitaþie se regãsesc
în Caietul de sarcini aferent procedurii de
valorificare. Achiziþionarea Caietului de
sarc in i es te ob l iga to r ie pent ru
participarea la licitaþie. Documentaþia de
înscriere la licitaþie va trebui depusã
electronic, cu opis semnat, pe adresa de
email serban.araboaei @eurosmart.ro,
pânã la ora 12:00 a zilei lucrãtoare
anterioare ºedinþei de licitaþ ie. Cei
interesaþi pot obþine date suplimentare ºi
informaþii la telefon 0721.331.854 sau la
adresa de e-mai l serban.araboaei
@eurosmart.ro. *

PARATUL Fuge Ovid iu cu ul t imul
domiciliu cunoscut in Bucuresti, str.
Lunca Florilor, nr. 3, bloc. 15, scara 1, ap.
15, sector 2, este citat la Tribunalul
Bucuresti Sectia a VII-a civila pe data de
11.05.2022, complet 5C, ora 10:00, sala
E29, in dosarul 33949/3/2019/a1 având
ca obiect atragerea rãspunderii pentru
intrarea în insolvenþã. *

CITATIE: Numi tu l ALEXANDER
ETIENNE HERGAN cu ultimul domiciliu
cunoscu t in Bucures t i , sec to r 1 ,
Bucureºti, str.Paris nr.19 este chemat la
la aceastã instanþã Tribunalul Bucureºti,
Secþ ia a VI I -a Civi la , St r . Spla iu l
Independenþei nr.319L, Cladirea B,
sector 6 Camera E 32, completul C8 în
data de 10.03.2022 ora 10:00 în calitate
de parat, fatã de debitoarea reclamanta
WALLTECH ENGINEERING &
CONSULTING SRL-sector 1, Bucureºti,
str.Grigore Mora nr.39, cam.4 pentru
angajarea raspunderii conform art.138
din Legea 85/2006, dosar nr.530/3/2014.
În caz de neprezentare a pãrþ i lor,
judecata se va face în lipsã, dacã se
solicitã în scris acest lucru de cãtre una
din pãrþi. *

OANA NICULESCU MIZIL
ªTEFÃNESCU, cu domic i l i u l în
Bucuresti, str.Zola Emile nr.2A, ap.2,
sector 1, este chematã în calitate de
intimat la Tribunalul Ilfov în data de
14.03.2022 ora 09.00 complet r4 în
dosarul nr. 12470/94/2018, având ca
obiect recurs - contestaþie la executare, în
contradictoriu cu BRD Groupe Societe
Generale SA. *

CI Sãvoiu Iulian anunþã intrarea LAND
INVESTITI I COM SRL în fal iment ,
Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila,
dosar 37683/3 /2021. Termene:
01.03.2022 depunere declaraþii creanþã;
08.03.2022 tabel preliminar; contestaþii
7zile de la publicare în BPI; 22.03.2022
definitivare tabel; 10.03.2022 ora14
adunarea creditorilor. *

CI Sãvo iu Iu l ian anunþã in t ra rea
PHOENIX IMOB INVEST SRL în faliment,
Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila,
dosar 37696/3 /2021. Termene:
01.03.2022 depunere declaraþii creanþã;
08.03.2022 tabel preliminar; contestaþii
7zile de la publicare în BPI; 22.03.2022
definitivare tabel; 10.03.2022 ora14
adunarea creditorilor. *

(urmare din pagina 7)

LICITATII

Anunturile urgente sunt preluate la sediul redactiei din str. Popa Tatu, nr. 71, sector 1, Bucureºti
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