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OFERTE SERVICIU
Societatea SC City Construct Logistic
S.R.L., cu sediul social în loc.Voluntari,
strada Carpați nr.36, Construcția C2,
Camera 1, jud.Ilfov, înregistrată cu
J23/1956/2020, CUI: 42569746, angajează: Dulgher (exclusiv restaurator)
cod COR-711501 -24 posturi; Fierar
betonist cod COR-711402 -24 posturi și
Zidar pietrar cod COR-711203 -12
posturi. Pentru CV, la adresa de e-mail:
igen92241@gmail.com
Consiliul Local al Municipiului
Giurgiu anunță începerea procesului de
recrutare și selecție pentru 2 (două)
posturi de membru în componența
Consiliului de administrație al societății
Uzina Termoelectrica Production
Giurgiu SA Giurgiu, în conformitate cu
Ordonanța de Urgență nr.109/2011,
privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016. Toate
informațiile se găsesc pe site-ul: www.
primariagiurgiu.ro -Informații de
interes public -Anunțuri -Anunțuri
urgente. Persoană de contact: Neacșu
Mirela, tel.0246.213.587/int.138.
Leontigab SRL, cu sediul în Cârcea,
CUI 29547996, angajează muncitori
necalificați. Tel.0748.315.141.
Samira Cookies SRL, CUI 39883225,
cu sediul în Craiova, angajează
muncitor necalificat la ambalarea
produselor solide și semisolide. Relații la
tel.0726.907.070.
SC Rajami Invest SRL, având CUI:
RO26387866, J9/10/2010, oferă spre
ocupare 2 posturi de tehnician zootehnist, cod COR: 213233, la punctul de
lucru din jud.Brăila, com.Gemenele, str.
Brăilei, nr.88. Beneficii oferite: Durata
de încadrare în muncă este nedeterminată, programul de lucru este 8/zi, 5
zile/săptămână, studii minime liceale,
salariu minim de încadrare, vechime în

domeniu: minim 2 ani. Oferim cazare la
punctul de lucru. Relații la nr.de
tel.0749.906.900.
SC Olimp Impex SRL, cu sediul în
Cihei, Str.Mare, Nr.72, Bihor, angajează
la punctul de lucru din Oradea, Str.
Ogorului, nr.42, pentru următoarele
posturi: 2 lăcătuși mecanici, Cod COR
721410, studii medii, 1 femeie de
serviciu, Cod COR 911201, fără studii.
CV-urile se transmit pe adresa de email:
office@olimpimpex.ro
I.N.C.D.T.P. Sucurala ICPI Bucuresti, str. Ion Minulescu, nr. 93, organizeaza concurs pentru ocuparea unui
post vacant de Femeie de Serviciu.
Conditii de participare: Studii superioare. Aptitudini necesare: atenție la
detalii, seriozitate, punctualitate, perseverenta. Dosarele de concurs se depun
in termen de 10 de zile de la data aparitiei anuntului. Relatii suplimentare la
Serviciul Resurse umane: icpi@icpi.ro,
tel. 021.323.5060 / 114.
MC–UMP- BEC scoate la concurs
postul contractual vacant Consilier
afaceri europene cu atribuții în domeniul financiar-contabil cu normă redusă
de 4 ore/zi, cf HG 286/2011: Studii
universitare cu profil economic absolvite cu diplomă de licență/echivalentă,
Min. 3 ani experienţă în domeniul
economic-financiar, Experiență 1 an în
implementarea/managementul/verificarea implementării proiectelor cu
finanțare externă. Locul/Data Proba
scrisă: 23.02.2022, ora 10.00. Sediul
MC, Bd.Unirii, nr.22, sector 3, București (Sala va fi comunicată odată cu
rezultatele de la selecția dosarelor).
Data interviu: 28.02.2022. Dosarele se
depun la Sediul MC, sala 503, până la
15.02.2022, ora 16.30. Contact: Claudia
Ciobanu- 021.222.84.79, www.umpcultura.ro
MC–UMP- CEDV scoate la concurs
postul contractual vacant Consilier

afaceri europene cu atribuții în domeniul financiar-contabil cu normă redusă
de 4 ore/zi, cf HG 286/2011: Studii
universitare cu profil economic absolvite
cu diplomă de licență/echivalentă, Min.
3 ani experienţă în domeniul economic-financiar, experiență 1 an în implementarea/managementul/verificarea
implementării proiectelor cu finanțare
externă. Locul/Data Proba scrisă:
23.02.2022, ora 12.00. Sediul MC, Bd.
Unirii, nr.22, sector 3, București (Sala va
fi comunicată odată cu rezultatele de la
selecția dosarelor). Data interviu:
28.02.2022. Dosarele se depun la Sediul
MC, sala 503, 15.02.2022, ora 16.30.
Contact: Claudia Ciobanu021.222.84.79, www.umpcultura.ro
Primăria Comunei Belinț, cu sediul
în comuna Belinț, sat Belinț, str.Principală, nr.147, judeţul Timiș, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante, de: Promotor
local, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura la sediul
instituției astfel: -Proba scrisă în data de
23.02.2022, ora 10.00; -Proba interviu în
data de 25.02.2022, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii superioare juridice;
-vechime în câmpul muncii de
minimum 5 ani; -disponibilitate pentru
deplasări; -disponibilitate pentru munca
în echipă. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen
de 10 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Primăriei
Belinț până în data de 15.02.2022.
Relaţii suplimentare la sediul: sediul
Primăriei Belinț, persoană de contact:
Moise Mihaela-secretar, telefon
0762.213.415.
Spitalul Prof. Dr. Constantin Angelescu, cu sediul în București, str.Aleea
-Căuzași, nr.49-51, Sector 3, organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor
posturi contractual vacante: -Comparti-

ment ATI: -Un post asistent medical
principal: -diplomă de bacalaureat;
-studii finalizate cu absolvirea școlii
postliceale sanitare; -certificat de
membru eliberat de OAMGMAMR.
Certificatul va fi însoţit de avizul anual
pentru autorizarea exercitării profesiei
de asistent medical principal, avizat;
-certificat de grad principal; -vechime în
specialitate minim 5 ani. -Un post infirmieră: -școala generală; -curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor
Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenţilor Medicali din România sau -curs
de infirmiere organizat de furnizori
autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei și Protecţiei Sociale cu aprobarea
Ministerului Sănătăţii -Direcţia generală resurse umane și certificare;
-vechime minim 6 luni în specialitate.
Pentru a ocupa un post contractual
vacant sau temporar vacant, candidații
trebuie să îndeplinească condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.286 din 23 martie 2011,
cu modificările și completările ulterioare. Dosarele de înscriere se depun la
sediul Spitalului de Prof.Dr.Constantin
Angelescu în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a,
02.02.2022-15.02.2022, între orele 9.0013.00 și trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6
din H.G.nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare. Proba scrisă va
avea loc în data de 23.02.2022, ora
10.00, iar proba practică, va avea loc în
data de 28.02.2022, ora 10.00, la sediul
Spitalului Prof.Dr.Constantin Angelescu. Relaţii suplimentare și tematica
se pot obţine de la sediul Spitalului Prof.
Dr.Constantin Angelescu, Biroul
R e s u r s e U m a n e , t e l e f o n n r.
021/568.82.24.

CITAŢII
Sonea Saveta este citată pentru data
de 03.03.2022, ora 11.00, la Judecătoria
Săveni, în dosar nr. 2264/297/2017,

având ca obiect fond funciar. Sonea
Saveta este introdusă în cauză în calitate de moștenitoare după Frunzete
Petrea, cu ultimul domiciliu cunoscut în
satul Dorobanţi, comuna Nicșeni,
judeţul Botoșani.
Bumbia Ana este citată pentru data
de 03.03.2022, ora 11.00, la Judecătoria
Săveni, în dosar nr. 2264/297/2017,
având ca obiect fond funciar. Bumbia
Ana este introdusă în cauză în calitate
de moștenitoare după Frunzete Petrea,
cu ultimul domiciliu cunoscut în satul
Dorobanţi, comuna Nicșeni, judeţul
Botoșani.
Numitul Necula Daniel, cu ultimul
domiciliu în Mun. Pitești, strada
Gheorghe Țițeica nr. 1, bl. S3, sc. A, et.
1, ap. 6, jud. Argeș, dispărut în anul
2010, este citat la Judecătoria Pitești, str.
Eroilor nr. 49, jud. Argeș, în Dosarul nr.
7978/280/2021, la termenul din 02
Martie 2022, ora 09.30, în calitate de
petent, având ca obiect declararea judecătorească a morții, în proces cu Gealap
Doina, în calitate de reclamant.
Numitul Ioniță Ion, cu ultimul domiciliu în comuna Orbeasca, sat Orbeasca
de Sus, str. Spătărei, nr. 36, județul
Teleorman, este citat la Judecătoria
Alexandria, în data de 21.02.2022, ora

09.00, în calitate de pârât în dosarul
civil nr. 527/740/2021, în proces cu
Ioniță Ionuț Marius, având ca obiect
declararea judecătorească a morții.
Numiții Todor Gyorgy, Giurgiu Ioan,
Todoran Florica, sunt citați în data de
10.02.2022, la Judecătoria Turda, în
calitate de pârâți în dosar nr.
2614/328/2021.
Numita Anei Muresan, măr. Vasile
Cseklan, este citată în data de
22.02.2022, la Judecătoria Turda, în
calitate de pârâtă în dosar nr.
3958/328/2021.
Numiții Stieber Francisc, Boloni
Ludovic, Stieber Elisabeta, Gredinar
Gyongy, Gredinar Illes, Gredinar Zsuzsanna sunt citați în data de 07.03.2022
la Judecătoria Turda în calitate de
pârâți în dosar nr. 3676/328/2020.
Suteu Ana a lui Iosif, Copos
Alexandru a lui Gheorghe I.Teodor,
Copos Ioan a lui Gheorghe I.Teodor,
Spătaru Viorica, Șuteu Gheorghe sunt
citați în calitate de pârâți la Judecătoria
Jibou, dosar 613/1752/2017, în
03.03.2022, ora 11.00, C3 fond, în proces
cu Copos Lodovica și Copos Vasile,
având ca obiect succesiune.
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DIVERSE
Informare. Această informare este
efectuată de Legumele Noastre Locale
Cooperativa Agricola, cu sediul în București, sector 3, strada Vlaicu Vodă, nr.7A,
etaj 1, ap.16, telefon 0757.575.711, ce
intenţionează să solicite de la A.B.A.
Ialomița-Buzău aviz de gospodărire a
apelor pentru „P.U.Z.-Înființare sera de
legume și spații condiționare”, localizat
în oraș Fundulea, Tarla 60, Parcela 2,
nr.cadastral 22516, județul Călărași.
Această investiţie este nouă. Ca rezultat
al procesului de producţie vor rezulta
permanent următoarele ape uzate: ape
uzate menajere ce se vor evacua într-un
bazin vidanjabil și ape uzate pluviale ce
se vor colecta într-un bazin de retenție,
după ce au fost trecute printr-un separator de hidrocarburi. Această solicitare
de aviz este conformă cu prevederile
Legii apelor nr.107/1996, cu modificările
și completările ulterioare. Persoanele
care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului
de gospodărire a apelor pot contacta
solicitantul de aviz la adresa menţionată.
Persoanele care doresc să transmită
observaţii, sugestii și recomandări se pot
adresa solicitantului sau la adresa:
office@legumelenoastre.ro, persoană de
contact: Razvan Marcu, telefon:
0757.575.711, după data de 01.02.2022.
Via Insolv SPRL Ploiești, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax
0244/519.800, numită lichidator judiciar
conform Încheiere din 26.01.2022,
Tr i b u n a l P r a h o v a , d o s a r n r.
218/105/2022, anunţă deschiderea
procedurii simplificate a insolvenței
SECOR PPBAGS SRL, Câmpina, str.
Plevnei, nr. 63 - 65, jud. Prahova,
J29/1115/2014, CIF 33478118. Termenul
limită pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor este 15.03.2022.
Termenul limită pentru verificarea
creanţelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 25.03.2022. Termenul pentru
întocmirea tabelului definitiv al creanţelor este 20.04.2022. Prima adunare a
creditorilor la data de 30.03.2022, ora
14:30.
Via Insolv SPRL Ploiești, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax
0244/519.800, numită lichidator judiciar
conform Încheiere din 26.01.2022,

Tr i b u n a l P r a h o v a , d o s a r n r.
218/105/2022, anunţă deschiderea
procedurii simplificate a insolvenței
SECOR PPBAGS SRL, Câmpina, str.
Plevnei, nr. 63 - 65, jud. Prahova,
J29/1115/2014, CIF 33478118. Termenul
limită pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor este 15.03.2022.
Termenul limită pentru verificarea
creanţelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 25.03.2022. Termenul pentru
întocmirea tabelului definitiv al creanţelor este 20.04.2022. Prima adunare a
creditorilor la data de 30.03.2022, ora
14/30.
Primaria Buchin, cu sediul in localitatea Buchin, str. Principala., nr.4B,
titular al planului: amenajament silvic
UP I Buchin anunţă publicul interesat
asupra elaborării primei versiuni a
planului, respectiv depunerea lui în
vederea declanșării etapei de încadrare
pentru obţinerea avizului de mediu.
Informaţiile privind prevederile
planului propus pot fi consultate la
sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Caraș-Severin, Reșiţa, str.
Petru Maior, nr.73 și la sediul UAT
Buchin, din localitatea Buchin, str. Principala, nr. 4B, în zilele de uni-joi între
orele:09:00-15:00 și vineri între orele
09:00-13:00. Observaţiile publicului se
primesc zilnic, la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Caraș-Severin în
termen de 15 zile calendaristice de la
data apariţiei anunţului.
Subscrisa Private Liquidation Group
IPURL, în calitate de lichidator judiciar
provizoriu în dosarul nr. 232/111/2022
aflat pe rolul Tribunalului Bihor, Secția
a II-a Civilă, privind pe debitoarea
Ruby Gold Center S.R.L., CUI
35259467, număr de înregistrare în
Registrul Comerțului J05/1833/2015, îi
notifică pe toți creditorii debitoarei
privind faptul că prin hotărârea nr.
29/F/2022 din data de 28.01.2022
pronunțată de Tribunalul Bihor în
dosarul nr. 232/111/2022 s-a dispus începerea procedurii simplificate a falimentului față de societatea debitoare mai
sus menționată, în temeiul art.145 lit. a
și b din Legea nr. 85/2014. Prin hotărârea amintită s-au fixat termenul limită
pentru înregistrarea cererii de admitere
a creanțelor la data de 15.03.2022,
termenul limită pentru verificarea

creanțelor, întocmirea și publicarea
tabelului preliminar 28.03.2022,
termenul limită de întocmire a tabelului
definitiv 11.04.2022. Lichidatorul judiciar provizoriu a convocat ședința
adunării creditorilor pe data de
07.04.2022, la ora 12:00, la sediul acestuia din Oradea, str. Avram Iancu, nr.2,
ap.11, jud. Bihor, ordinea de zi urmând
a fi: confirmarea lichidatorului judiciar
provizoriu și aprobarea onorariului
acestuia.
E-Distribuție Muntenia anunţă
publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul ,,Racord la rețeaua
electrică a locului de consum permanent
– hală producție”, propus a se realiza în
jud. Giurgiu, mun. Giurgiu, Șos. Sloboziei, km.4. Informaţiile privind proiectul
propus pot fi consultate la APM
Giurgiu, Șos. București, bl. 111, sc A+B,
mun. Giurgiu, jud. Giurgiu , în zilele de
luni –joi între orele 9,00 –14,00 și vineri
de la 9,00 –12,00, și la E-Distribuție
Muntenia, cu sediul în mun. București,
B-dul Mircea Vodă, nr. 30. Observaţiile
publicului se primesc zilnic la APM
Giurgiu, Șos. București, bl.111, sc A+B,
mun. Giurgiu, jud. Giurgiu.

Anunt Public. S.C. Rewe Projektentwicklung Romania S.R.L, titular al
planului -P.U.Z.- Demolare constructii
existente si construire spatiu comercial
„Penny.“-parter, -carmangerie cu produse
din carne-branzeturi, accese auto si pietonale, trotuare, amenajari exterioare,
imprejmuire, reclame pe fatade si parcare,
totem publicitar, bransamente la utilitati,
montare post trafo, organizare de santier ,
cu amplasamentul in Loc.Targu-Bujor,
Str.General Eremia Grigorescu, Nr.22 si
22A, Jud.Galati, nr.cadastral 105144 si
102961, anunta publicul interesat asupra
depunerii primei versiuni a planului la
A.P.M.Galati, in vederea obtinerii avizului
de mediu. Informatiile privind varianta
de plan pot fi consultate la sediul A.P.M.
Galati, str.Regiment 11 Siret nr.2 si la
sediul titularului in Loc.Targu-Bujor, Str.
General Eremia Grigorescu, Nr.22 si 22A,
zilnic, de luni pana joi, intre orele 8.3016.00 si vineri intre orele 8.30-13.30.
Observatiile publicului se primesc zilnic in
scris la sediul A.P.M.Galati in termen de
15 zile calendaristice de la data aparitiei
anuntului.
Notificare privind deschiderea procedurii insolvenţei – procedura simplificată. 1. Date privind dosarul: Număr
dosar: 3414/115/2021, Tribunalul

Caraș-Severin Secţia a II-a Civilă, de
Contencios, Administrativ și Fiscal;
Judecător sindic: Roiescu Claudia. 2.
Arhiva/registratura instanţei: Adresa:
Horea, nr. 2-4, Reșiţa, Jud. Caraș-Severin, Număr de telefon: 0255/213.304
programul arhivei/registraturii instanţei:
9-12. 3. Debitor: Cotonblu Rom S.R.L.;
Cod Unic de Înregistrare: 16450702;
Sediu social: Bocșa, Drumul Binișului,
km.3, Jud. Caraș-Severin ; Număr de
Ordine în Registrul Comerţului:
J11/405/2004. 5. Subscrisa Darada Insolv
I.P.U.R.L. în calitate de lichidator judiciar al debitorului Cotonblu Rom S.R.L.,
conform Sentinței Civile nr. 9/JS/ din
data de 27.01.2022, Notifică: 6. Deschiderea procedurii insolvenţei – procedura
simplificată - împotriva debitoarei
Cotonblu Rom S.R.L. Debitorul
Cotonblu Rom S.R.L. are obligaţia ca în
termen de 10 zile de la deschiderea
procedurii să depună la dosarul cauzei
documentele prevăzute la art. 67 alin.(1)
din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.
Termenul limită pentru înregistrarea
cererii de admitere a creanţelor asupra
averii debitoarei este: 14.03.2022.
Termenul limită de verificare a creanţelor, de admitere, afișare și publicare a
Tabelului preliminar al creanţelor este:
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25.03.2022. Termenul pentru depunerea
raportului prevăzut de art. 97 din Legea
nr. 85/2014 este 09.03.2022. Ședinţa
Adunării Creditorilor debitoarei va avea
loc la data de: 31.03.2022, orele 09.00, la
sediul ales al lichidatorului judiciar din
Reșiţa, str.P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 7,
et.2, ap.21, jud.Caraș-Severin, având ca
ordine de zi: prezentare situaţie debitor;
desemnare comitet creditori; confirmare
lichidator judiciar; aprobare onorariu
lichidator judiciar.
Anexa Nr. 5.G la procedură. Anunț
public privind depunerea solicitării de
emitere a acordului de mediu (titularul
proiectului). SC Star Foods EM SRL
(titularul proiectului) anunță publicul
interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu pentru

proiectul „Construire 2 puțuri de apă și
împrejmuirea perimetrală a zonei”,
propus a fi amplasat în Str.Taberei, nr.2,
Ilfov, oraș Popești Leordeni. Informațiile
privind proiectul propus pot fi consultate
la sediul autorității competente pentru
protecția mediului Ilfov din Aleea Lacul
Morii Nr.1, Sector 6 București și la sediul
SC Star Foods EM SRL, amplasat în Str.
Taberei, nr.2, Ilfov, oraș Popești Leordeni, în zilele de luni-joi, între orele
09.00-13.00, vineri, între orele 09.0012.00. Observațiile publicului se primesc
zilnic la sediul autorității competente
pentru protecția mediului Ilfov din Aleea
Lacul Morii, Nr.1 Sector 6 București.
SC Cometex SRL, cu sediul in Voluntari, Sos.Bucuresti Nord, nr.10, pentru
proiectul „Construire Centru Comercial

pentru comercializare produse alimentare si nealimentare, cai acces, platforme rutiere- parcare si aprovizionare
marfa, amplasare rezervoare stingere
incendiu, bazin retentie, mijloace publicitare si signalistica, statii de incarcare
vechicule electrice, post de transformare, imprejmuire“, anunta publicul
interest asupra luarii deciziei etapei de
incadrare de catre A.P.M. Cluj, fara
evaluarea impactului asupra mediului si
fara evaluarea impactului asupra
corpurilor de apa, in cadrul procedurii
de evaluare a impactului asupra
mediului pentru proiectul mentionat,
propus a fi amplasat in Jud.Cluj, municipiul Dej, str. Valcele, nr.2A-2B, CF.
nr.63834, 62438, 63768. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o
fundamenteaza pot fi consultate la
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sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului Cluj, Calea Dorobantilor, nr.
99, cod-400609, tel. 0264 410 722,
fax:0264 410 716, e-mail: office@apmcj.
anpm.ro, in zilele de luni-vineri, intre
orele 9:00-14:00, precum si la adresa de
internet http://apmcj.anpm.ro. Publicul
interesat poate inainta comentarii /
observati la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data
publicarii anuntului pe pagina de
internet a autoritatii competente pentru
protectia mediului.
1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea,
codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: 1.Centrul
Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare,
Satu Mare, Bld.Transilvaniei nr.3, județul
Satu Mare, telefon/fax: 0261/768.608,
e-mail: casazamfirescu@yahoo.com, cod
fiscal 3897270. Aprobarea programului
pentru acordarea finanțărilor nerambursabile -valabile pentru anul 2022. 2.
Autoritatea finanțatoare, Municipiul
Satu Mare, Satu Mare, Piaţa 25 Octombrie nr.1, județul Satu Mare, cod fiscal
4038806, acordă finanțări nerambursabile pentru activități nonprofit de interes
general, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor din fonduri publice alocate pentru
activități nonprofit de interes general, a
prezentului Program și a Metodologiei.
3.Domeniile de intervenție selectate sunt:
activități culturale, activități pentru
tineret și învățământ și recreativ și activități destinate programului „Sportul
pentru toți”. 4.Beneficiari direcți: orice
persoană juridică fără scop patrimonial
-asociație, fundație- care desfășoară activități nonprofit recunoscute conform
legii, care dorește să sprijine realizarea
unor obiective de interes public general,
regional sau local, are dreptul de a participa (în condițiile Legii 350/2005) la
procedura pentru atribuirea contractului
de finanțare nerambursabilă. 5. Bugetul
programului: suma totală alocată pentru

Program în anul 2022 este de 650.000Lei,
defalcată astfel: -Activități culturale:
300.000Lei; -Activități pentru tineret și
învățământ și recreativ: 50.000Lei; -Activități aferente programului „Sportul
pentru toți”: 300.000Lei. 6.Procedura
aplicată: finanțarea nerambursabilă
acordată din fonduri publice unui beneficiar se va face pe baza unui contract de
finanțare nerambursabilă încheiat între
Centrul Cultural G.M.Zamfirescu și
beneficiar, în urma aplicării procedurii
selecției publice de proiecte, conform
Metodologiei aprobate prin Hotărâre de
Consiliul Local. În cazul în care sumele
alocate nu vor fi consumate, se vor organiza alte sesiuni până la consumarea
integrală a fondurilor.

SOMAŢII
Se notifica pentru termenul de judecata din data de 25 ianuarie 2022 a
dispus afisarea prezentei somatii la usa
instantei, prin care informeaza public
ca petentii Galu Dacian-Vasile si Galu
Daniela-Damaris, ambii cu domiciliul
in Vladimirescu, Str. Malena nr. 17B,
jud. Arad, au invocate dobandirea
dreptului de proprietate, prin uzucapiune prin jonctiunea posesiilor,
asupra imobilului inscris in CF nr.
303068 Savarsin, nr. cad. 303068,
asupra cotei de 241/895 in suprafata de
895 mp teren din CF nr. 473 nr. top
409-411/a.1, pe numele proprietarului
tabular Marc Traian si a uzufructuarei
Cerean Iulia. Termen de judecata la
data de 08 martie 2022.

ADUNĂRI GENERALE
Administratorul unic al SC TRAPID
SA, cu sediul în Str.Pogoanelor, nr.1-3,
sect.4, București, CIF/CUI RO5173290,
tel/fax: 021.323.58.83, în conformitate
cu articolul 117 din L. 31/1991, anunță
convocarea Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de
15.03.2022, ora 10.00, la sediul societății, având următoarea ordine de zi:
1.Reducerea capitalului social, în baza

art.207 al.2 pct. B din Legea societăților
nr. 31/1990, republicată și modificată.
2.Schimbarea formei juridice a societății. 3.Diverse.

LICITAŢII
SC Muntenia SA, societate aflata in
faliment, dosar nr. 2985/105/2007
Tribunal Prahova, prin lichidator Just
Insolv SPRL, anunţă vânzarea la licitatie publică a servitutii de trecere in
suprafata de 563 mp inscrisa in CF
20542 a com.Filipestii de Padure la
pretul de 25.500 lei la care se adauga
TVA dupa caz, conform raportului de
evaluare PFA Constantin Valerica,
aprobat de Adunarea Creditorilor din
15.07.2021. Acest drum de acces nu are
iesire la calea publica, se continua
intr-un alt drum de acces inscris in CF
21454, care asigura accesul la calea
publica. Licitatiile publice vor avea loc
la sediul lichidatorului judiciar din
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl.
33S1, et. 7, cab.7B pe data de:
14.02.2022, 15.02.2022, 16.02.2022,
orele 12.00. Garantia de participare la
licitație este 5.100 lei. Caietul de sarcini
se achiziţionează de la sediul debitoarei
si este in cuantum de 1.000 lei plus
TVA. Relatii suplimentare la tel.
0740226446.

PIERDERI
Pierdut doua autorizatii Turcia Terta,
pe numele SC Sevde Trans SRL, nr.
BUL-13071/26.02.2021 seria 624654 si
nr.BUL-13075/26.02.2021 seria 624467.
Bîtîcu Denisa-Rebeca, studentă la
Universitatea Politehnica Timișoara,
Facultatea de Arhitectură, anul universitar 3, a pierdut legitimația de student.
Rugăm ca dacă este găsit, să fie înapoiat
la serviciile de secretariat ale facultății.
Pierdut carnet de student la Universitatea Politehnica Bucuresti, Fratila
Daniel Stefan. Il declar nul.

