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l Orex -Elsa SRL, CUI 44262488,
angajează brutari. Cerințe: curs
calificare. Tel.0737.670.077.
l SC Onuiz Impex SRL anunta
vacantarea a doua posturi de instalatori. CV-urile se pot depune la
adresa de mail chr.esat@gmail.com
pana la data de 31.03.2022.
l Vernicolor SA, cu sediul în
Oradea, Șoseaua Borșului, nr.19,
angajează operator calitate flux,
Cod COR 821105 la punct de lucru
în Sântandrei, Jud.Bihor. CV la:
nadia.tirb@vernicolor.com
l SC Info Service&Computers
SRL, având CUI: 17914185, cu
sediul în București, Sectorul 1,
Strada Lt. Col. Durbac Răducu
Dumitru, Nr.121, angajează:
Muncitor necalificat la demolarea
clădirilor, căptușeli zidărie, plăci
mozaic, faianță, gresie, parchet, cod
COR 931301- 3 posturi. Cerințe:
studii medii, 6 luni vechime, cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în
domeniul construcțiilor. Selecția are
loc în data de 04.04.2022, ora 10.00,
la sediul societății.
l SC Dalcoro Glass SRL, având
CUI:34667239, cu sediul în Sat
Moșnița Nouă, Comuna Moșnița
Nouă, Strada Bratislava, Nr.28,
Judet Timiș, angajează: Muncitor
necalificat la asamblarea, montarea
pieselor, cod COR 932906- 3 posturi.
Cerințe: studii medii, 6 luni vechime,
cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în domeniul producției. Selecția
are loc în data de 04.04.2022, ora
10.00, la sediul societății.
l SC Proper Pizza Logistics SRL, din
comuna Budești, jud.Vâlcea, angajează 3 Pizzari, cu cod COR-512002.
Se solicită cunoștințe de limba engleză.
Se oferă salariu brut 2.550Lei. Relații
la telefon: 0785.106.416. CV-urile se
pot trimite la adresa de e-mail: documentesuport@gmail.com până la data
de 08.04.2022.
l SC Proper Pizza Logistics SRL,
din comuna Budești, jud.Vâlcea,
angajează 2 Manipulanți mărfuri,
cu cod COR-933303. Se solicită
cunoștințe de limba engleză. Se
oferă salariu brut 2.550Lei. Relații
la telefon: 0785.106.416. CV-urile se
pot trimite la adresa de e-mail:
documentesuport@gmail.com până
la data de 08.04.2022.
l Bass Best Food SRL angajează 10
lucrători pe postul de Ajutor de
bucătar (COR-941101), locația din
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București, Sectorul 4, Bulevardul
Regina Maria, nr.23. Candidații
trebuie să aibă studii de gimnaziu,
să cunoască specificul postului, să
cunoască limba engleză la nivel
mediu și să dețină cunoștințe
minime de operare calculator.
Programări interviu la adresa de
e-mail: diditelion2015@gmail.com
l SC Bancar S.A., cu sediul în
Oradea, Str.Traian Blajovici nr.10,
angajează: 1 -ajutor bucătar, 1
-femeie de serviciu. Pentru mai
multe detalii ne puteți contacta la
nr.de telefon: 0745.390.778, de luni
până vineri, între orele 9.00-13.00.
l Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior a
Cercetării, Dezvoltării și Inovării
-UEFISCDI organizează concurs
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale
vacante de Responsabil tehnic-proiecte, în cadrul Biroului Centrul de
Politica Știinţei și Scientometrie.
Responsabil tehnic proiecte -1 post,
perioadă nedeterminată, timp de
lucru: 8 ore/zi. Condiții specifice:
-Studii superioare absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă;
-Vechime în muncă: minim 3 ani (nu
este necesară vechime în specialitatea studiilor); -Cunoștinţe de
analiză date statistice și operare
programe specifice (pachetul Microsoft Office, Windows); -Expertiză în
utilizarea platformelor scientometrice (Web of Science, Scopus,
Google Scholar); -Cunoașterea
limbii engleze specifice domeniului
cercetare-dezvoltare-inovare.
Calendar: Concursul se va organiza
conform calendarului următor: -02
mai 2022, ora 16.00, termenul-limită
de depunere a dosarelor în Str.
Mendeleev nr.21-25, et.4, camera
424, București, Sector 1; -03 mai
2022, selecţia dosarelor, ora 16.00
-afișare rezultate; -04 mai 2022,
8.00-12.00 -primire contestaţii, ora
16.00 -afișare rezultate; -05 mai
2022, proba scrisă, ora 09.30, Str.
Mendeleev nr.21-25, et.4, camera
424, București, Sector 1, ora 16.00
-afișare rezultate; -06 mai 2022,
8.00-12.00 -primire contestaţii, ora
16.00 -afișare rezultate; -09 mai
2022, interviul, ora 10.00, Str.
Mendeleev nr.21-25, et.4, camera
424, București, Sect.1, ora 16.00
-afișare rezultate interviu și rezultate finale. Dosarul de înscriere:
Conform art.6 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.286 din 23 martie
2011, cu modificările și completările
ulterioare. Detalii privind condițiile
specifice și bibliografia de concurs
sunt disponibile accesând pagina

oficială. Relații suplimentare se pot
obține accesând pagina oficială:
www.uefiscdi.gov.ro, la sediul
UEFISCDI din București, str.
Mendeleev nr.21-25, sector 1,
Compartiment Resurse Umane,
telefon: 021.308.05.25.
l Construct RO.OR SRL, cu sediul
în Timișoara, strada George Pop de
Băsești, nr.29, județ Timiș, anunţă
angajarea a 8 muncitori necalificați
la spargerea și tăierea materialelor
de construcții cod COR 931302
(șantiere în Timiș). Program 8 ore/
zi, pachet salarial atractiv. Condiţiile pentru ocuparea postului:
diplomă în domeniu, care poate
constitui avantaj și cunoașterea
limbii engleze (cunoștinţe minime).
Persoanele interesate vor trimite CV
și email la: secretariat@roorconstruct.ro, cel târziu până în data de
06.04.2022. După selecţia CV-urilor,
persoanele selectate vor putea fi
contactate. Prezenta ofertă este
valabilă atât pentru cetăţeni UE cât
și non-UE.
l Biblioteca Județeană „Nicolae
Iorga” Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, Str.Erou Călin Cătălin
nr.1, judeţul Prahova, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de: inspector
de specialitate, grad profesional I, 1
post, cu normă întreagă, conform
H.G. nr. 286/23.03.2011. Concursul
se va desfășura la sediul instituției
astfel: -proba scrisă în data de
28.04.2022, ora 10.00; -proba
interviu în data de 29.04.2022, ora
9.00. Pentru participarea la concurs,
candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii: studii
universitare absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă; -vechime:
vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupării postului
-minimum 7 ani. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul Bibliotecii
Județene „Nicolae Iorga” Ploiești.
Relaţii suplimentare la sediul: Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga”
Ploiești, Str.Erou Călin Cătălin nr.1,
Ploiești, Prahova, persoană de
contact Raluca Alexandra Mușat,
telefon 0244/521.900, int.112.
l Universitatea „Aurel Vlaicu” din
Arad, cu sediul în Arad, B-dul
Revoluţiei nr.77, judeţul Arad, organizează concurs în vederea ocupării
următorului post contractual
vacant: -1 (un) post contracual
vacant de secretar debutant, cod
COR 235909, pe perioadă nedeter-
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minată, în cadrul Școlii „Episcop
Ion Meţianu”: a) nivelul studiilor:
superioare; b)vechime în specialitatea postului: nu este cazul; c)
vechime în funcţie de conducere
(pentru posturile de conducere): nu
este cazul; d)alte condiţii (cunoașterea unei limbi străine, cunoștinţe
operare PC, alte abilităţi): cunoștinţe limba engleză nivel minim B2,
scris, citit, conversaţie. Operare PC:
Windows, Microsoft Office, Word,
Excel, Power Point, Internet
Explorer, poștă electronică etc.; e)
cunoștinţe privind întocmirea și
administrarea corespondenţei
oficiale; f)alte cerinţe: bune abilităţi
de comunicare, persoană sigură pe
sine, rezistentă la stres, sociabilă,
activă, entuziastă, deschisă la nou,
nonconflictuală, cooperantă, spirit
analitic; g)binecuvântare arhierească. Data-limită de depunere a
dosarelor de concurs: 13.04.2022,
ora 16.00. Data susţinerii probei
scrise: 27.04.2022, ora 10.00. Data
susţinerii interviului: 29.04.2022, ora
10.00. Toate probele se vor susţine la
sediul Universităţii „Aurel Vlaicu”
din Arad, B-dul Revoluţiei nr.77,
tel.0257.280.702. Anunţul ce
cuprinde conţinutul dosarului de
concurs, condiţiile generale și specifice, calendarul de desfășurare a
concursurilor, bibliografia și, după
caz, tematica se publică pe portalele:
www.posturi.gov.ro și pe: www.uav.
ro
l Clubul Sportiv Municipal Slatina,
cu sediul în localitatea Slatina,
strada Bulevardul Sfântul
Constantin Brâncoveanu, numărul
1, județul Olt, organizează concurs
pentru ocuparea funcției contractuale temporar vacante de execuție,
de: -Îngrijitor -(număr posturi: 1)
-Compartiment Îngrijire și Asistență Medicală, conform
H.G.nr.286/2011. Concursul se va
desfășura la sediul Clubului Sportiv
Municipal Slatina, B-dul Sf.C-tin
Brâncoveanu nr.1, Slatina, jud.Olt,
astfel: -depunere dosare concurs: în
termen de 5 zile lucrătoare de la
data publicării anunţului, respectiv
până la 08.04.2022, ora 16.00;
-selecția dosarelor: 11.04.2022;
-proba scrisă: 18.04.2022 -ora 10.00;
-interviul: 21.04.2022 -ora 10.00.
Pentru participarea la concurs
candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții: Condiţii specifice: -studii: (școală generală 8 clase,
școală profesională sau diplomă de
bacalaureat); -curs igienă; -vechime
în muncă: minimum 6 luni. Relaţii
suplimentare se pot obţine la
Compartiment Juridic, Relaţii cu
Publicul, Resurse Umane, de luni
până joi între orele 08.00-16.30,
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vineri între orele 08.00-14.00 sau la
telefon 0349/738.657.
l Clubul Sportiv Municipal Slatina,
cu sediul în localitatea Slatina,
strada Bulevardul Sfântul
Constantin Brâncoveanu numărul
1, județul Olt, organizează concurs
pentru ocuparea funcțiilor contractual vacante de execuție, pe perioadă nedeterminată, de: -referent
sportiv, gradul IV -instructor înot
-(număr posturi: 1) -Compartiment
Bazin de Înot, conform H.G. nr.
286/2011; -referent sportiv, gradul
debutant -instructor înot -(număr
posturi: 1) -Compartiment Bazin de
Înot, conform H.G. nr. 286/2011.
Concursul se va desfășura la sediul
Clubului Sportiv Municipal Slatina,
B-dul Sf. Constantin Brâncoveanu
nr.1, Slatina, jud. Olt, astfel: -depunere dosare concurs: în termen de 10
zile lucrătoare de la data publicării
anunţului, respectiv până la
15.04.2022, ora 16.00; -selecția dosarelor: 18.04.2022; -proba scrisă:
27.04.2022 -ora 10.00; -interviul:
02.05.2022 -ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidații trebuie
să îndeplinească următoarele
condiții: Condiţii specifice: referent
sportiv, gr.IV -carnet instructor înot;
-studii medii de specialitate sportivă
(liceu cu program sportiv), absolvite
cu diplomă de bacalaureat;
-vechime în muncă -minimum 1 an
sau -studii medii de alte specialități
absolvite cu diplomă de bacalaureat
-minimum 3 ani vechime în muncă,
coroborat cu minimum 1 an activitate în domeniul sportului sau cu
calificare de antrenor; referent
sportiv, debutant: -carnet instructor
înot; -studii medii de specialitate
sportivă (liceu cu program sportiv),
absolvite cu diplomă de bacalaureat;
-vechime în muncă -nu este cazul
sau -studii medii de alte specialități
absolvite cu diplomă de bacalaureat
-minimum 1 an de activitate ca
sportiv de performanță legitimat la
un club sportiv. Relaţii suplimentare
se pot obţine la Compartiment
Juridic, Relaţii cu Publicul, Resurse
Umane, de luni până joi între orele
08.00-16.30, vineri între orele 08.0014.00 sau la telefon 0349/738.657.
l Oficiul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Constanța, cu sediul în
Mun. Constanța, str. Mihai Viteazu
nr.2B, jud. Constanța organizează,
în temeiul H.G. nr. 286/2011, modificată și completată, concurs pentru
ocuparea unor posturi vacante,
pentru implementarea Programului
Național de Cadastru și Carte
Funciară, corespunzător funcțiilor
contractuale de execuție din cadrul
Oficiului de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Constanța, cu încadrare
pe perioadă determinată, după cum
urmează: Serviciul Cadastru, Biroul
Înregistrare Sistematică: •1 post
asistent registrator principal debutant. Cerinţele Postului: -studii de
specialitate: studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă
de licenţă, specializarea drept; -nu
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se solicită vechime în specialitate;
-cunoștințe operare PC. •1 post
consilier cadastru debutant. Cerinţele Postului: -studii de specialitate:
studii universitare de lungă durată,
absolvite cu diplomă– specializarea
cadastru, geodezie, topografie,
măsurători terestre; -nu se solicită
vechime în specialitate; -cunoștințe
operare PC. Candidații vor depune
dosarele de participare la concurs
până la data de 15.04.2022 inclusiv,
o r a 1 4 , 0 0 l a s e di ul O . C . P. I.
Constanța, secretariat. Concursul se
va desfășura astfel: Proba scrisă:
-05.05.2022, ora 10.00; Interviul:
-11.05.2022, ora 10.00. Relații suplim e n t a r e : l a s e d i u l O . C . P. I .
Constanța, Mun Constanța, str.
Mihai Viteazu nr.2B, telefon
0241/488625, e-mail: ct@ancpi.ro și
pe site-ul www.ocpict.ro.
l Curtea de Apel București organizează concurs, în condiţiile legii,
pentru ocuparea unei funcţii
contractuale de execuţie de referent
de specialitate gradul II la Curtea
de Apel București. Condiţii specifice: a) Studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă; b) Vechime în muncă
minim 6 luni; c) Cunoașterea și
utilizarea programelor MS Office(Word și Excell), nivel mediu.
Dosarele de înscriere la concurs vor
fi depuse la sediul Curţii de Apel
București– Splaiul Independenţei,
nr.5, sector 4, mezanin, camera M01,
în perioada 1-15 aprilie 2022.
Concursul se va desfășura la sediul
Curţii de Apel București, Splaiul
Independenței nr.5, sector 4, astfel:
-29 aprilie 2022, ora 16,00, proba
scrisă; -4 mai 2022, ora 16,00, proba
de interviu. Condiţiile de participare, bibliografia și tematica,
precum și actele necesare înscrierii
la concurs vor fi afișate la sediul
Curții de Apel București și pe
pagina web: http://www.cab1864.eu,
Compartimente/ Resurse Umane/
Concursuri 2022. Relaţii suplimentare privind depunerea dosarelor de
concurs la adresa de corespondență
email: resurseumane.cab@just.ro,
telefon: 021.319.82.45, fax.
021.319.16.94, la secretarul comisiei
de concurs– Compartiment Resurse
Umane.
l Casa Oamenilor de Știință,
unitate reînființată prin HG.
347/1990 cu finanțare de la bugetul
statului, subordonată Academiei
Române, organizează în condițiile
Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului
pentru ocuparea unui post vacant
sau temporar vacant corespunzător
funcțiilor contractuale în cadrul
unității Casa Oamenilor de Stiință,
concursuri pentru ocuparea, pe
durată nedeterminată, a 6 posturi
contractual vacante: •1 post Inginer
specialist IA –perioadă determinată/
3 ani; •1 post Administrator I; •1
post Muncitor necalificat I; •1 post
Muncitor calificat I/Instalator; •1
post Muncitor calificat I/telefonist;

•1 post Muncitor calificatI/electrician. Condiţii de participare pentru
postul Inginer specialist IA -Probă
scrisă și interviu: -Studii superioare
tehnice finalizate în domeniul
construcţii; -Vechime minim 5 ani în
domeniu; -Abilităţi operare PC MS
Office: Word, Excel; -Cunoasterea
programelor WinDev și AutoCAD
(cel puţin nivel începător); -Abilităţi
bune de comunicare; -Persoană
organizată, atentă la detalii.
Condiţii de participare pentru
postul de Administrator I -Probă
scrisă și interviu: -studii medii;
-vechime în muncă de minim 5 ani;
-abilități operare PC MS Office(Word, Excel); -cunoștințe de
contabilitate; -permis de conducere
categoria B. Condiţii de participare
pentru postul de Muncitor necalificat I (pentru diverse servicii ocazionale) –Probă practică și interviu:
-Studii: generale/ medii; -Vechime în
muncă: minim 3 ani; -Aptitudini în
utilizarea utilajelor mecanice de
cosit. Condiţii de participare pentru
postul de Muncitor calificat I/Instalator –probă practică și interviu:
-Studii generale/ medii și calificare
instalator; -Vechime totală în muncă
de minim 7 ani. Condiţii de participare pentru postul de Muncitor
calificat I/telefonist– probă practică
și interviu: -Studii generale/ medii
și calificare telefonist; -Vechime
totală în muncă de minim 7 ani.
Condiţii de participare pentru
postul de Muncitor calificat I /Electrician- probă practică și interviu:
-Studii generale/ medii și calificare
electrician; -Vechime totală în
muncă de minim 7 ani. Concursrile
se organizează la sediul unității
Casa Oamenilor de Știință din
clădirea Casa Academiei, Calea 13
Septembrie nr.13, sector 5, după
cum urmează: 1. Afișarea anunțului
la sediul unității se face în data de
15.04.2022. 2. Data limită până la
care se pot depune personal actele
pentru dosarul de concurs la sediul
unității este 15.04.2022 ora 14.00. 3.
Etapa I –selecție dosare– 18.04.
2022, ora 15.00. 4. Etapa II –Proba
scrisă/ practică– 27.04.2022: Pentru
postul Inginer specialist IA– proba
scrisă -ora 9.00; Pentru postul
Muncitor calificat I/Instalator, probă
practică- ora 9.00; Pentru postul
Administrator I –proba scrisă, ora
10.00; Pentru postul Muncitor necalificat I, proba practică- ora 11.00;
Pentru postul Muncitor calificat I/
telefonist, proba practică- ora 11.00;
Pentru postul Muncitor calificat I/
Electrician, proba practică- ora
12.00. 5. Etapa III –Interviul–
03.05.2022: Pentru postul Inginer
specialist IA- ora 9.00; Pentru postul
Muncitor calificat I/Instalator, ora
9.00; Pentru postul Administrator
I– ora 10.00; Pentru postul
Muncitor necalificat I -ora 11.00;
Pentru postul Muncitor calificat I/
telefonist -ora 11.00; Pentru postul
Muncitor calificat I/Electrician- ora
12.00. Secretariatul comisiei de
concurs între orele 09.00-14.00 zi
lucrătoare este asigurat de către
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Macovei Rebeca și Dobre Doina, tel.
021.318.24.40, 021.318.81.06 /interior 2708, e-mail rebeca.macovei@
acad.ro.
l SC Gospodărie Ștefănești SRL–
județ Ilfov cu sediul în șos. Ștefănești nr.116, camera 3, comuna
Ștefăneștii de Jos, județ Ilfov organizează în data de 06 Aprilie 2022,
ora 10:00 concurs de recrutare în
vederea ocupării următoarelor
posturi vacante: -1 post Gestionar;
-1 post Dispecer; -1 post Șofer autocamion salubrizare; -3 posturi de
Șofer autobuz; -2 posturi de Șef
departament; -5 posturi de Femeie
de serviciu; -5 posturi de Lucrător
salubrizare căi publice. Condiții de
participare pentru Gestionar: -studii
medii; -fără vechime în muncă.
Condiții de participare pentru
Dispecer: -studii medii; -fără
vechime în muncă. Condiții de
participare pentru Șofer autocamion salubrizare: -studii medii/
generale; -fără vechime în muncă;
-atestat transport mărfuri. Condiții
de participare pentru Șofer autobuz:
-studii medii/ generale; -fără
vechime în muncă; -atestat transport persoane. Condiții de participare pentru Șef departament:
-studii medii/ generale; -fără
vechime în muncă. Condiții de
participare pentru Femeie de
serviciu: -studii medii/ generale;
-fără vechime în muncă. Condiții de
participare pentru Lucrător salubrizare căi publice: -studii medii/ generale; -fără vechime în muncă.
Dosarele de înscriere se depun la
sediul societății Gospodărie Ștefănești SRL în perioada 01.04.2022–
04.04.2022. Detalii suplimentare la
0785.10.77.77.
l Aeroclubul României cu sediul în
București, Bd. Lascăr Catargiu
nr.54 sector 1, organizează concurs
pentru ocuparea unor posturi
vacante– personal contractual- în
baza HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului- cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant
corespunzător funcţiilor contractuale, completată și modificată prin
HG nr. 1027/2014- în data de
27.04.2022- proba scrisă, respectiv
în data de 03.05.2022- interviu.
Dosarele se depun la sediul Aeroclubului României până la data de
15.04.2022, ora 12:00. Relaţii suplimentare se obţin la telefon
021.312.36.19 int.107. Posturi
vacante Comisia de Concurs Nr.1
-Concursul se va desfășura la sediul
Aeroclubului României din București, sector 1, B-dul Lascăr
C a t a r g i u n r. 5 4 , î n d a t a d e
27.04.2022, ora 10:00- proba scrisă,
respectiv în data de 03.05.2022–
interviu, începând cu ora 10:00.
Candidaţii trebuie să îndeplinească
condiţiile specifice pentru posturile
scoase la concurs, astfel: •Șef birou–
1 post în cadrul Biroului Siguranţă
Aeronautică: -studii medii și licenţă
personal navigant; -deţinător al
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licenţei de pilot pentru minim 2
clase/două tipuri de aeronave și
vechime 1 an în activitatea aeronautică. •Șef birou– 1 post în cadrul
Biroului Pregătire Personal Navigant: -studii medii și licenţă
personal navigant; calificare/ certificat de instructor pentru minim o
clasă/un tip de aeronave și experienţă de minim 1 an în activitatea
aeronautică. •Șef birou– 1 post în
cadrul Biroului Managementul
Calității și Monitorizarea Conformării: -studii superioare tehnice și
licenţă personal tehnic aeronautic;
-calificare de personal tehnic aeronautic cu licenţă în termen de valabilitate de minim 2 ani; -experiență
în activitatea tehnică aeronautică de
minim 3 ani; -experiență în cadrul
sistemelor de calitate/ monitorizarea
conformării de minim 3 ani; -experiență în cadrul sistemelor de management al siguranței de minim 2 ani;
-certificat de auditor intern conform
SR EN ISO 9001:2015. •Inspector
pilotaj Cl. I -1 post în locația AT
Brașov: -studii medii și licenţă de
personal navigant; -deţinător al
licenţei de instructor pentru clasa/
tipul de aeronave pe care efectuează
controlul în zbor și al autorizaţiei de
examinator pentru acestea, cu privilegiul de a efectua teste de îndemânare/ verificări de competenţă în
zbor ale solicitanţilor pentru licenţa
de pilot și de instructor pentru tipul/
clasa de aeronave pe care efectuează
controlul în zbor, și a exercitat privilegiile de examinator pentru o
durată de minim 3 ani neîntrerupt.
•Instructor parașutism Cl. I –1 post
în locația AT București- Clinceni:
-studii medii și licenţă de personal
navigant; -deţinător al licenţei naţionale de parașutist și al calificărilor
superioare de instructor și recepţie
și control (RC), sau - deţinător al
licenţei naţionale de parașutist și a
calificării superioare de instructor și
al autorizaţiei de examinator parașutist, sau -deţinător al licenţei
naţionale de parașutist și al calificării superioare de instructor și a
minim trei autorizaţii specifice
dintre următoarele: tandem, AFF,
SL, IAD; -deţinător al licenţei de
personal tehnic de întreţinere și
reparaţii parașute cu calificarea de
tehnician (rigger). Posturi vacante
C o m i s i a d e C o n c u r s N r. 2
-Concursul se va desfășura în
locația Aeroclubului Teritorial Aurel
Vlaicu– București, cu sediul în Str.
Aeroportului nr.2, Comuna Clinceni, Judeţul Ilfov, în data de
26.04.2022, ora 10:00- proba scrisă,
respectiv în data de 02.05.2022–
interviu, începând cu ora 10:00.
Candidaţii trebuie să îndeplinească
condiţiile specifice pentru posturile
scoase la concurs astfel: •Inginer
aviaţie debutant– 1 post la Serviciul
Operaţiuni Sol din cadrul sediului
Aeroclubului României; -Serviciul
Continuitatea Navigabilității- 1
post; -studii superioare tehnice de
licență din domeniul aeronauti –
Facultatea de Inginerie Aeronautică. •Inginer aviaţie cl. IV– 1 post
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la Serviciul Continuitatea Navigabilității din cadrul sediului Aeroclubului României: -studii superioare
tehnice de licență din domeniul
aeronautic; -deţine calificarea de
personal tehnic aeronautic corespunzătoare funcţiei cu licenţa în
termen de valabilitate și stagiul de
debutant încheiat; sau -are pregătirea de specialitate corespunzătoare
funcţiei și minim 1 an de experienţă
în activitatea tehnică aeronautică.
•Mecanic aviaţie debutant- 1 post în
locația AT București- Clinceni:
-studii medii sau școală profesională– profil tehnic. •Mecanic aviaţie
cls. I- 1 post în locația AT Baia
Mare: -studii medii sau școală
profesională– profil tehnic; -licență
personal tehnic aeronautic în
termen de valabilitate. Calendarul
de desfășurare a Concursului:
-04.04– 15.04.2022- depunere dosare
înscriere concurs (ora 12:00);
-19.04.2022- selecţie dosare și afisare
rezultat ora 12:00; -20.04.2022depunere contestaţii selecţie dosare;
-21.04.2022- soluţionare contestaţii
selecţie dosare și afișare rezultat, ora
12:00; -27.04.2022- proba scrisă– ora
10:00; -28.04.2022- afișare rezultate
proba scrisă, ora 12:00; -29.04.2022depunere contestaţii proba scrisă,
ora 12:00; -02.05.2022- soluţionare
contestaţii probă scrisă și afișare
rezultat, ora 12:00; -03.05.2022interviu începând cu ora 10:00;
-04.05.2022- afișare rezultate
interviu, ora 12:00; -05.05.2022depunere contestaţii interviu ora
12:00; -06.05.2022- soluţionare
contestaţii interviu și afișare rezultate finale. Nota: Programarea
candidaţilor pentru interviu se va
afișa pe site-ul instituţiei în data de
28.04.2022, ora 12:00. •Pentru a
ocupa un post contractual vacant
sau temporar vacant, candidații
trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3
al Regulamentului- cadru aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.286
din 23 martie 2011, cu modificările
și completările ulterioare: a) are
cetățenia română, cetățenie a altor
state membre ale Uniunii Europene
sau a statelor aparținând Spațiului
Economic European și domiciliul în
România; b) cunoaște limba
română, scris și vorbit; c) are vârsta
minimă reglementată de prevederile
legale; d) are capacitate deplină de
exercițiu; e) are o stare de sănătate
corespunzătoare postului pentru
care candidează, atestată pe baza
adeverinței medicale eliberate de
medicul de familie sau de unitățile
sanitare abilitate; f) îndeplinește
condițiile de studii și, după caz, de
vechime sau alte condiții specifice
potrivit cerințelor postului scos la
concurs; g) nu a fost condamnată
definitiv pentru săvârșirea unei
infracțiuni contra umanității, contra
statului ori contra autorității, de
serviciu sau în legătură cu serviciul,
care împiedică înfăptuirea justiției,
de fals ori a unor fapte de corupție
sau a unei infracțiuni săvârșite cu
intenție, care ar face-o incompati-

bilă cu exercitarea funcției, cu
excepția situației în care a intervenit
reabilitarea. Informaţii privind
înscrierea la concurs și depunerea
dosarelor: •Candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile minime de
vechime în specialitate necesare
exercitării funcţiei. •În termen de 10
zile de la publicarea anunţului,
respectiv până în data de 15.04.2022
ora 12:00, candidaţii depun dosarul
de concurs care va conţine obligatoriu: a) Formularul de înscriere (se
pune la dispoziţie de către Serviciul
Resurse Umane al Aeroclubului
României); b) Copia actului de identitate; c) Copia diplomei de studii și
a altor acte care atestă efectuarea
specializării; d) Copii licenţe/ carnet
zbor/ jurnalul personalului tehnic
care atestă specializarea pentru
postul solicitat. Toate licențele/ calificările trebuie să fie în termen de
valabilitate la data depunerii dosarului; e) Copia carnetului de muncă
și/sau adeverinţă care să ateste
vechimea în muncă și după caz,
vechimea în specialitate necesare
ocupării funcţiei; f) Curriculum
Vitae; g) Cazierul judiciar; h)
Adeverinţă care să ateste starea de
sănătate corespunzătoare, eliberată
de medicul de familie sau de către
unităţi sanitare abilitate și care să
conţină în clar, data, numele emitentului și calitatea acestuia – în format
standard stabilit de Ministerul
Sănătăţii Publice. •Actele prevăzute
la pct.2 lit.b)-e) vor fi prezentate și
în original, în vederea verificării
conformităţii copiilor cu acestea.
l Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice
-A.N.R.S.C., cu sediul în strada
Lucian Blaga nr.4, sector 3, București, organizează concurs pentru
ocuparea unor posturi contractuale
de conducere și de execuție,
vacante, pe durată nedeterminată.
Concursul se desfășoară: -în data
de 28.04.2022, ora 10.00, proba
scrisă; -în data de 03.05.2022, ora
10.00, interviul. Direcția prețuri,
tarife -Serviciul prețuri, tarife
-Biroul tarife salubrizare: expert
debutant- 3 posturi. Condiții specifice: studii de specialitate: studii
universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă
în domeniul economic sau tehnic;
vechime în specialitatea studiilor:-.
Serviciul analize economice: expert
debutant- 3 posturi. Condiții specifice: studii de specialitate: studii
universitare de licență absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă
în domeniul economic; vechime în
specialitatea studiilor:-. Direcția
generală monitorizare -Agenția
teritorială Sud-Muntenia: șef
agenție, gradul profesional II- 1
post. Condiții specifice: studii de
specialitate: studii universitare de
licență absolvite cu diplomă,
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respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă în domeniul
economic, tehnic, juridic, administrație publică etc.; vechime în specialitatea studiilor: 3 ani. Agenția
teritorială Nord-Est: expert, gradul
profesional IA- 1 post; Agenția
teritorială Sud-Muntenia: expert,
gradul profesional IA- 1 post;
Agenția teritorială Sud-Vest
Oltenia: expert, gradul profesional
IA- 1 post. Condiții specifice: studii
de specialitate: studii universitare
de licență absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă în domeniul
economic, tehnic, juridic, administrație publică etc.; vechime în specialitatea studiilor: 6 ani și 6 luni.
Concursul se organizează în data de
28.04.2022 -proba scrisă și în data
de 03.05.2022 -interviul, la sediul
A.N.R.S.C. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune la sediul
A.N.R.S.C., până la data de
15.04.2022, inclusiv, după următorul program: de luni până vineri,
între orele 10.00-13.00. Condițiile
de participare, bibliografia și actele
solicitate candidaților pentru
dosarul de înscriere se afișează la
sediul instituției și pe pagina de
internet: www.anrsc.ro. Relații
suplimentare se pot obține la sediul
A.N.R.S.C.și la numărul de telefon:
021.317.97.51, int.132, 133.

CITAŢII
l Romania. Judecatoria Sannicolau
Mare. Judetul Timis. Dosar nr.
3 0 9 8 / 2 9 5 / 2 0 2 1 . C i t a t i e n r.
3098/295/2021. Pârâta Demian fostă
Crișan Georgeta în prezent cu
domiciliu necunoscut, este citat la
Judecătoria Sânnicolau Mare Sala
nr. 13 Orele – 10:00 pentru termenul
de judecata din data de 12.04.2022,
în proces cu reclamantul Iosim
Milivoi. Presedinte, Buculea Raluca
Mihaela. Grefier Gheorghișor Cristina Mihaela.
l Se citează Doamna Gheorghiță
Gina Gigi pentru a se prezenta la
data 19.04.2022 la ora 13:00 la B.I.N
Anghel Raluca din oraș Făurei,
judetul Brăila în vederea dezbaterii
succesiuni de pe urma defunctului
Gheorghiță Stan decedat la data de
30.06.2021.
l Citație – In dosarul civil
24/210/2022 al Judecatoriei
Chișineu Cris, este citat pentru data
de 05.05.2022, numitul Biro Carol
cu domiciliul necunoscut, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Ungaria, localitatea Gyulavary, str. Darvas Jozsef
12 Sz, Bekes Mege, în proces cu
Veres Iulina, avand ca obiect obiect
autorizare efectuare formalități în
condițiile Legii 17/2014 cu privire la
terenul extravilan inscris in CF
308735 Chisineu Cris. În caz de
neprezentare, judecarea va avea loc
in lipsa.
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l Ciocodeica Contantin, cu ultimul
domiciliu în com.Buciumeni, sat
Dealu Mare, pârât în dosarul civil
439/283/2021, având ca obiect
revendicare imobiliară, este citat la
Judecătoria Pucioasa, în data de
03.05.2022, ora 09.00. Reclamanți
sunt Ciocodeica Smaranda și Ciocodeica Romulus Remus.

DIVERSE
l Oficiul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Călărași anunță publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru U.A.T.Dragoș
Vodă, județul Călărași, începând cu
data de 07.04.2022, pe o perioadă de
60 de zile, la sediul Primăriei
Dragoș Vodă, conform art.14 alin.
(1) și (2) din Legea cadastrului și a
publicității imobiliare nr.7/1996,
republicată, cu modificările și
completările ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice
vor putea fi depuse de către proprietarii posesorii sau alți deținători, la
sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
l Anunț public privind depunerea
solicitării de emitere a acordului de
mediu. S.N.T.G.N. Transgaz S.A.
MEDIAS, cu sediul in Medias, str.
Piata C. Motas, nr.1, judetul Sibiu,
anunță publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul
“punere in siguranta tronson
conducta de transport gaze naturale
DN 350 Cășei – Baia Mare, la
subtraversarea pârâului Craica,
zona localităţii Baia Mare, Jud.
Maramureș”, in Baia Mare, str.
Granicerilor FN, judetul Maramures. Informațiile privind
proiectul propus pot fi consultate la
sediul APM Maramures, din localitatea Baia Mare, str. Iza, nr.1A, in
zilele de luni – joi intre orele 8-16.30
si vineri intre orele 8-14 si la sediul
beneficiarului. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul
Agentiei pentru Protectia Mediului
Maramures.
l Private Liquidation Group
IPURL numit administrator judiciar în dosarul 1033/111/2022 aflat
pe rolul Tribunalului Bihor, privind
pe debitoarea societatea Maralex
Nova Trade S.R.L., CUI 31476617 și
număr de ordine în Registrul
Comerțului J5/577/2013 îi anunţă
pe toţi creditorii societăţii sus menţionate că s-a deschis procedura
prevăzută de Legea nr. 85/2006 și, în
consecinţă: 1. termenul limită
pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţei dumneavoastră
asupra averii debitoarei Societatea
Maralex Nova Trade S.R.L. este
data de 16.05.2022; 2. termenul
limită de verificare a creanţelor,
întocmire, afișare și comunicare a
tabelului preliminar al creanţelor va
fi data de 06.06.2022; 3. în conformitate cu prevederile art.111 alin.(1)
și (2) din legea 85/2014, contestațiile
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împotriva tabelului preliminar vor
putea fi formulate în termen de 7
zile de la publicarea acestuia în BPI;
4. termenul pentru afișarea tabelului
definitiv al creanțelor va fi data de
04.07.2022; 5. prima ședinţă a
adunării creditorilor va avea loc în
data de 10.06.2022, ora 12.00, la
adresa Private Liquidation Group
IPURL, Oradea, str. Avram Iancu,
nr. 2, ap.11, județul Bihor.
l Skylight Residence S.R.L., titular
al proiectului:“Construire complex
comercial-parter inalt, ansamblu
rezidential cu regim inaltime maxim:
2S+P+9E, 2S+P+11E, 2S+P+17E,
2S+P+18E, 2S+P+20E, 2S+P+25E (5
etape), cladiri pentru birouri:2S+P+10E si functiuni conexe,
operatiuni cadastrale (alipiri,
dezmenbrari), realizare amenajari
exeterioare (circulatii carosabile si
pietonale), amenajari peisagistic si
spatii verzi, platforme exterioare,
imprejmuiri, realizare accesuri carosabile si pietonale, organizare de
santier“, anunta publicul interesat
asupra:luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru
Protectia mediului.Bucuresti, in
cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului, pentru
proiectul :“Construire complex
comercial-parter inalt, ansamblu
rezidential cu regim inaltime maxim:
2S+P+9E, 2S+P+11E, 2S+P+17E,
2S+P+18E, 2S+P+20E, 2S+P+25E
(5.etape), cladiri pentru birouri:
2S+P+10E si functiuni conexe,
operatiuni cadastrale (alipiri,
dezmenbrari), realizare amenajari
exeterioare (circulatii carosabile si
pietonale), amenajari peisagistic si
spatii verzi, platforme exterioare,
imprejmuiri, realizare accesuri carosabile si pietonale, organizare de
santier“, propus a fi amplasat in Str.
Ziduri Mosi, nr.25, Sect 2-Bucuresti.
1. Proiectul deciziei de incadrare si
motivele care o fundamenteaza pot fi
consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului
Bucuresti din Aleea Lacul Morii nr.6,
sect.6-Bucuresti, in zilele de Luni-Vineri, intre orele 9:00-12:00, precum si
la urmatoarea adresa de internet:
http://apmbuc.anpm.ro/. Publicul
interesat poate inainta comentarii/
observatii 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. 2. Publicul
interesat poate depune propuneri in
ceea ce priveste continutul raportului
privind impactul asupra mediului la
sediul autoritatii competente pentru
protectia mediului Bucuresti, in
termen de 10 zile de la data publicarii
anuntului pe pagina de internet a
autoritatii competente pentru
protectia mediului.
l Anunt de intentie: IB Vogt Echo
S.R.L., avand sediul in str. Maltopol,
nr. 9C, camera 6, et. 1, ap. 2,
sect.1-Bucuresti, anunta publicul
interesat asupra intentiei de elaborare a documentatiei: „plan urba-

nistic zonal pentru introducere
terenuri in intravilan pentru
construire centrala fotovoltaica și
obtinerea autorizatiei de construire,
imprejmuire teren și racordare electrica“, dezvoltat in jud. Ilfov, com.
Cernica, sat. Balaceanca, pe terenurile identificate prin N.C.51077;
N.C.51078; N.C.51079; N.C,54801;
N.C.51081; N.C.50268. Observatii /
comentarii si sugestii pot fi transmise in termen de 15 zile de la finalizarea etapei de consultare, prin
posta la sediul primariei Cernica, pe
adresa bd. Bizantului, nr. 105, com.
Cernica, jud. Ilfov sau prin email:
primaria_cernica@yahoo.com
l Notificare. Subscrisa Licev Grup
S.P.R.L. cu sediul social în Reșiţa, str.
Horea, bl. A2, parter, jud. Caraș-Severin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R.
R F O I I 0 2 2 7 / 2 0 0 6 . Te l / F a x :
0255/212940, notifică deschiderea
procedurii simplificate a insolvenţei
împotriva debitorului SC Ionesco
SRL, prin Încheierea civilă nr. 13/JS/
CC/31.03.2022 pronunţată de Tribunalul Caraș-Severin, Secţia a II-a
Civilă, în Dosarul 707/115/2022.
Debitorul SC IONESCO SRL 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
nr.85/2014 privind procedura insolvenţei. Creditorii debitorului S.C.
IONESCO S.R.L, cu sediul social in
Băile Herculane, str. Trandafirilor.
Nr. 44, bl 7,sc. A, et.3, ap. 16, Jud.
Caras-Severin, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J11/735/2007,
CUI 17868283, trebuie să procedeze
la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei la Tribunalul
Caraș-Severin până la termenul
limită din data de16.05.2022. Cererile trebuie însoțite de taxa de timbru
în valoare de 200 lei.
l Anunţ public privind decizia
etapei de încadrare. S.C. Galicsud
SRL, CUI 32407577, cu sediul in
Municipiul Rm.Valcea, strada Buda
nr.12 B, titular al proiectului
“Construire parc fotovoltaic si
imprejmuire”, propus a fi amplasat
in Comuna Izvorul Barzii, sat
Halanga, jud.Mehedinti, anunţă
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către
Agentia pentru Protectia Mediului
Mehedinti, în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra
mediului*), pentru proiectul
“Construire parc fotovoltaic si
imprejmuire”, propus a fi amplasat
în Comuna Izvorul Barzii, sat
Halanga, jud.Mehedinti. Proiectul
deciziei de încadrare și motivele
care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Mehedinti , str.
Baile Romane nr.3 Dr.Tr.Severin, în
zilele de luni-vineri, între orele 8-14,
precum și la următoarea adresă de
internet www.apmmh.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta
comentarii/observaţii la proiectul
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deciziei de încadrare în termen de
10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia
mediului.
l Ecoaqua S.A. anunță publicul
interesat asupra depunerii solicitării
de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul „Proiect regional
de dezvoltare a infrastructurii de
apă și apă uzată pentru aria de
operare a operatorului regional în
județele Călărași și Ialomița în perioada 2014-2020”, propus a fi
amplasat în județele: Călărași,
Ialomița, Ilfov, precum și în municipiul București. Informațiile privind
proiectul propus pot fi consultate la
sediul autorității competente pentru
protecția mediului A.P.M.Călărași,
șos.Chiciului, nr.2, județul Călărași
și la Ecoaqua S.A., cu sediul în jud.
C ă l ă r a ș i , m u n . C ă l ă r a ș i , s t r.
Progresul, bl.BBB, etaj 3, în zilele de
luni-vineri, între orele 10.00-14.00.
Observațiile publicului se primesc
zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului
A.P.M.Călărași.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare: C.A. al S.C.
FRIGOCOM S.A. convoacă A.G.A.
ordinara a societăţii, în data de
10.05.2022, ora 10:00, la adresa din
Italia, Occimiano (AL), Str. Borgo
San Martino nr.8, CAP 15040,
pentru toţi acţionarii înscriși în
Registrul Acţionarilor la data de
30.04.2022, cu următoarea ordine de
zi: 1. Analizarea și aprobarea bilanţului contabil pe anul 2021, a
contului de profit și pierderi; 2.
Analizarea raportului Consiliului de
Administraţie și descărcarea de
gestiune a Consiliului de Administraţie pe anul 2021, a raportului
auditorului financiar al societăţii
asupra bilanţului contabil pe anul
2021 și a contului de profit și pierderi; 3. Aprobarea casării mijloacelor fixe inutilizabile, în
conformitate cu procesul verbal de
inventariere întocmit la 17.12.2021.
4. Diverse. Acţionarii pot participa
la A.G.A. ordinară, personal sau
prin mandatar cu procură. Un
exemplar al procurii se depune la
sediul societăţii sau la locul de ţinere
a ședinţei până la data de
09.05.2022 ora 10.00. În cazul neîndeplinirii prevederilor legale și
statutare la prima convocare, AGA
se reprogramează pentru data de
17.05.2022, în același loc, la aceleasi
ore. Informaţii suplimentare la tel.
+40213198802. Consiliul de Administraţie Președinte- Iosif George.
l Convocator Adunare Generală
Ordinară a Acţionarilor: Consiliul
de Administraţie al SC Repacom
Obor SA, cu sediul social în București, str. Baicului nr.31, sector 2,
înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr J40/299/1991, C.U.I.:
RO 892, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în ziua

38

anunțuri

de 10.05.2022, ora 11.30, la punctul
de lucru din Comuna Brănești, str.
Industriilor IV nr.3, judeţ Ilfov,
pentru toţi acţionarii înregistraţi la
data de referinţă 29.04.2022, cu
următoarea ordine de zi: •Aprobarea raportului de gestiune al
Administraţiei; •Aprobarea Raportului Auditorului; •Aprobarea
Bilanţului Contabil, a Contului de
Profit și Pierdere și repartizarea
profitului și stabilirea dividendului
pe 2021; •Diverse. În situaţia în care
la data convocării nu se realizează
cvorumul prevăzut de lege,
Adunarea Generală se reconvoacă
la data de 11.05.2022, ora 11.30, în
același loc și cu aceeași ordine de zi.
Documentele care vor fi puse în
discuţia AGOA pot fi consultate la
punctul de lucru al societăţii, începând cu data de 25.04.2022. Informaţii suplimentare la tel.:
0722.779.458.
l Convocare: Administratorul unic
al S.C. IAMSAT Muntenia S.A., cu
sediul în București, Splaiul Unirii
Nr.235-237, Sector 3, înregistrată la
Registrul Comerţului București sub
n r. J 4 0 / 1 6 3 4 0 / 1 9 9 3 , C . U . I .
RO4195703, în temeiul: -dispoziţiilor art.117 din Legea nr.31/1990
privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, -prevederilor art.13
din Actul Constitutiv al Societăţii,
convoacă: A. Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor
pentru data 6 mai 2022, ora 13,00 la
locaţia Clădire City Gate-Turn Sud,
etajul 4, situat în Piaţa Presei Libere
nr.3-5, sector 1, București. B.
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor pentru data de 6 mai
2022, ora 14,00, la locaţia Clădire
City Gate-Turn Sud, etajul 4, situat
în Piaţa Presei Libere nr.3-5, sector
1, București. Doar persoanele care
sunt înregistrate la sfârșitul zilei de
4 aprilie 2022 (data de referinţă) în
Registrul Acţionarilor ţinut de Societate ca acţionari ai Societăţii au
dreptul de a participa și vota în
cadrul A.G.E.A. și/sau A.G.O.A. A.
Ordinea de Zi a Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor: 1.
Aprobarea schimbării sediului social
al societăţii, începând cu data de 10
mai 2022 de la actuala adresa din
București, sectorul 3, Splaiul Uniii
nr.235-237, în București, sectorul 1,
Piaţa Presei Libere nr.3-5, etaj 4. 2.
Modificarea articolului 3.1. din
Actul constitutiv al societăţii, corespunzător noului sediu social. 3.
Desemnarea persoanei care va
semna Actul constitutiv actualizat
al Societăţii. 4. Desemnarea
persoanei sau persoanelor care vor
efectua formalităţile legale ce se
impun în vederea îndeplinirii condiţiilor de publicitate a hotărârilor
adoptate de adunarea generală
extraordinară din data de 6 mai
2022 și/sau 9 mai 2022. B. Ordinea
de Zi a Adunării Generale Ordinare
a Acţionarilor: 1. Discutarea și aprobarea situaţiilor financiare anuale
încheiate la 31.12.2021. 2. Prezen-
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tarea raportului de gestiune al
membrilor Directoratului pentru
perioada ianuarie– noiembrie 2021
și al Administratrului Unic pentru
perioada noiembrie– decembrie
2021. 3. Prezentarea raportului de
audit financiar pentru anul 2021. 4.
Discutarea și aprobarea bugetului
de venituri și cheltuieli pentru exerciţiul financiar din anul 2022. 5.
Aprobarea planului de investiţii
pentru anul 2022. 6. Aprobarea
descărcării de gestiune a membrilor
directoratului și adm unic al societăţii pentru activitatea desfășurată
în exerciţiul financiar din anul 2021,
în baza rapoartelor prezentate. 7.
Numirea Auditorului financiar al
Societăţii și stabilirea duratei
contractului de audit financiar. 8.
Desemnarea persoanei sau persoanelor care vor efectua formalităţile
legale ce se impun în vederea îndeplinirii condiţiilor de publicitate a
hotărârilor adoptate de adunarea
generală ordinară din data de 6 mai
2022 și/sau 9 mai 2022. 9. Diverse.
În situatia în care, la data stabilită,
oricare dintre adunările generale
convocate nu se poate întruni datorită nerealizării majorităţii cerute de
lege și de Actul Constitutiv al Societăţii, aceasta/acestea se reconvoacă
la data de 9 mai 2022 la aceeași/
aceleași ore, în același loc și cu
aceeași ordine de zi. Documentele și
materialele informative referitoare
la punctele înscrise pe ordinea de zi
a adunărilor, precum și formularele
de procuri speciale pot fi obţinute de
la sediul Societăţii, începând cu
data publicării prezentei Convocări.
Acţionarii pot vota în Adunările
Generale personal, prin reprezentare, prin corespondenţă sau prin
mijloace electronice. Acţionarii pot
participa la adunarea generală
personal sau prin reprezentanţi, în
baza unei procuri speciale, conform
dispoziţiilor legale. Procura specială
în original se depune la sediul Societăţii, conform dispoziţiilor legale.
Informaţii se pot obţine la tel.
031.228.71.00 sau la sediul Societăţii. Administrator Unic IAMSAT
Muntenia S.A. ing. Sergiu Ruxanda.

LICITAŢII
l S.C. „Citadin“ S.A. IASI, cu
sediul in Bd. T.Vladimirescu, nr.
32C, organizeaza procedura “licitatie deschisa”, cu oferte de pret in
plic inchis, in vederea atribuirii
contractului de achizitie: filer de
calcar si ciment. Procedura de achizitie se va desfasura conform prevederilor “Regulamentului privind
organizarea si desfasurarea achizitiilor” al SC CITADIN SA Iasi.
Pentru participare la procedura de
achizitie, ofertantii trebuie sa indeplineasca conditiile cerute in „Documentatia de achizitie“.
Documentatia de achizitie va fi
postata pe site-ul societatii www.
citadinis.ro si va fi accesata pana pe
data de 11.04.2022 pe baza de cod
unic de acces, ce va fi comunicat
doar persoanelor care solicita in

scris accesul la documentatie cu
date de identificare clara si cu declaratie pe propria raspundere privind
siguranta informatiilor pentru
evitarea introducerii unor virusi in
sistemul informatic al societatii.
Criteriul care va fi aplicat pentru
evaluarea ofertelor: pretul cel mai
scazut. Documentatia de ofertare va
fi depusa la sediul SC CITADIN SA
pana la data de 11.04.2022, ora
10:00. Deschiderea ofertelor va avea
loc la data de 11.04.2022, ora 12:00,
la sediul S.C. CITADIN S.A. Relatii
suplimentare privind procurarea
documentatiei si conditiile de participare se pot obtine la tel.:
0751048290.
l Subscrisa Evrika Insolvency
IPURL, reprezentata prin asociat
coordonator av. Liscan Aurel, in
calitate de lichidator judiciar al
Welan Holdings Investment SRL
desemnat prin sentinta civila nr.
9420 din data de 24.11.2015,
p r o n u n t a t a i n d o s a r n r.
15107/3/2013*, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII-a
Civila, anunta scoaterea la vanzare a
bunului imobil aflat in proprietatea
Welan Holdings Investment SRL
constand proprietate imobiliara in
zona rezidentiala reprezentata de lot
de teren cu numar cadastral 201176
in suprafata de 345 mp, situat in
Bucuresti, str. Prelungirea Ghencea,
nr. 187- 189, sector 6, Bucuresti, in
valoare totala de 10.350 euro(conform normelor din Codul fiscal in
vigoare la data valorificarii).
Vanzarea bunului imobil apartinand
societatii falite se va organiza in
data de 14.04.2022 ora 14.00, prin
licitatie publica cu strigare. Locul de
desfasurare a licitatiilor va fi stabilit
la sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Bucuresti, Bd.Mircea
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10,
sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie
mentionate in caietul de sarcini, cel
tarziu pana in preziua licitatiei, ora
12.00. Date despre starea bunului,
pretul acestuia, conditiile de
inscriere la licitatie precum si modul
de organizare a acestora se pot
obtine din caietul de sarcini intocmit
de lichidatorul judiciar. Caietul de
sarcini se poate achizitiona de la
sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr. 35,
bl. M27, et.4, ap.10, sector 3. Costul
caietului de sarcini este de 500 lei
exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie
pentru toti participantii la licitatie.
Relatii suplimentare se pot obtine la
tel 021.227.28.81.
l Debitorul Lemar SRL societate in
faliment, prin lichidator judiciar
Dinu, Urse si Asociatii SPRL, scoate
la vanzare: 1.”Spatiu comercial”,
constituit din teren intravilan curti
constructii in suprafata de 159 mp.,
nr. cadastral 480, C.F 20009 a localitatii Chiojdu, teren intravilan curti
constructii in suprafata de 260 mp.,
nr. cadastral 481, C.F 20005 a locali-
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tatii Chiojdu, teren intravilan
agricol in suprafata de 594mp., si
cladiri edificate pe acestea, C1 in
suprafata de 87,60mp. +Cladire C2
in suprafata de 72,35mp., situat in
Sat Lera, Comuna Chiojdu, Judet
Buzau. Pret pornire licitatie
–23.594,00 Euro exclusiv TVA.
2.”Spatiu comercial”, constituit din
teren intravilan in suprafata de 148,
83 mp. si cladire edificata pe acesta
in suprafata de 148,83mp., nr.
cadastral 37, C.F 20742 a localitatii
Chiojdu, situat in sat Bisca Chiojdului, Comuna Chiojdu, Judet
Buzau. Pret pornire licitatie
–20.769,00 Euro exclusiv TVA. 3.
”Hala depozitare si birouri”
Cladirea de birouri +Hala de depozitare are o suprafata construita de
784,08 mp. si o suprafata desfasurata de 1002,38 mp. Cladirea de
birouri are o suprafata construita de
109,15mp. si o suprafata utila de
279,90 mp., fiind formata din,
Parter cu o suprafata utila de
80,04mp., Etajul 1 cu o suprafata
utila de 99,93 mp., Etajul 2 cu o
suprafata utila de 99,93mp., Hala
de depozitare are o suprafata
consturita de 674,93mp. si o suprafata utila de 669,36mp. Cladirea de
birouri +Hala de depozitare sunt
edificate pe terenul proprietatea
persoanelor fizice Leonte Gheorghe
si Leonte Margareta. Pret pornire
licitatie –131.061,50 Euro exclusiv
TVA. -Pretul Caietului de sarcini
pentru proprietatile imobiliare
”Spatiu comercial” -3.000,00 Lei
exclusiv TVA. -Pretul Caietului de
sarcini pentru proprietatea imobiliara ”Hala depozitare si birouri”
-5.000,00 Lei exclusiv TVA. -Pretul
de pornire al licitatilor pentru
proprietatile imobilare, apartinand
LEMAR SRL, reprezinta 50% din
valoarea de piata exclusiv TVA,
aratata in Raportul de Evaluare;
Participarea la licitatie este conditionata de: -consemnarea in contul nr.
cod IBAN RO26 BREL 0002 0029
2050 0100 deschis la Libra Internet
Bank –Ploiesti pana la orele 14.00
am din preziua stabilita licitaţiei, a
garantiei de 10% din pretul de
pornire a licitatiei; -achizitionarea
pana la aceeasi data a Caietului de
sarcini si Regulamentului de licitatie pentru bunurile din patrimoniul debitoarei, de la sediul
lichidatorului judiciar. Pentru
proprietatile imobiliare, prima
sedinta de licitatie a fost fixata in
data de 08.04.2022, ora 10:00, iar
daca bunurile nu se adjudeca la
aceasta data, urmatoarele sedinte de
licitatii vor fi in data de 15.04.2022;
29.04.2022; 06.05.2022; 13.05.2022,
ora 10:00. Toate sedintele de licitatii
se vor desfasura la sediul ales al
lichidatorului judiciar din Mun.
Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 4,
Judet Prahova. Pentru relatii suplimentare sunati la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relatii suplimentare si vizionare apelati tel.:
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
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l Debitorul Moldocons Grup SRL
societate in faliment, prin lichidator
judiciar Dinu, Urse Si Asociatii
SPRL, scoate la vanzare: 1.Proprietate imobiliara ”teren extravilan„ in
suprafata de 2500mp. situat in
Comuna Blejoi, Sat Blejoi, Tarlaua
5, Parcela 60/1, Judet Prahova,
avand nr. cadastral 29359, inscris in
(CF sporadic 23125) Cartea
Funciara nr. 29359 a Comunei
Blejoi, Judet Prahova. Pret pornire
licitatie – 26.250,00 Euro exclusiv
TVA. Pretul Caietului de sarcini
pentru proprietatea imobiliara
”teren extravilan” - 2.000,00 Lei
exclusiv TVA. Pretul de pornire al
licitatilor pentru proprietatea imobilara ”teren extravilan”, reprezinta
75% din valoarea de piata exclusiv
TVA, aratata in Raportul de
Evaluare; Participarea la licitatie
este conditionata de: -consemnarea
in contul nr. cod IBAN RO46 UGBI
0000 2820 0687 7RON deschis la
Garanti Bank SA -Suc. Ploiesti
pana la orele 14.00 am din preziua
stabilita licitaţiei, a garantiei de 10%
din pretul de pornire a licitatiei;
-achizitionarea pana la aceeasi data
a Caietului de sarcini pentru proprietatea imobiliara aflata in patrimoniul debitoarei, de la sediul
lichidatorului judiciar. Pentru
imobilul ”teren extravilan„ prima
sedinta de licitatie a fost fixata in
data de 08.04.2022, ora 11:00, iar
daca bunul nu se adjudeca la
aceasta data, urmatoarele sedinte de
licitatii vor fi in data de 15.04.2022;
29.04.2022; 06.05.2022; 13.05.2022,
ora 11:00. Toate sedintele de licitatii
se vor desfasura la sediul ales al
lichidatorului judiciar din Mun.
Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 4,
Judet Prahova. Pentru relatii suplimentare sunati la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com. Pentru relatii suplimentare si vizionare apelati tel.:
0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
l 1.Informaţii generale privind
concedentul, în special denumirea,
codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax și/sau adresa de
e-mail ale persoanei de contact:
Primăria Comunei Întorsura,
comuna Întorsura, strada Podișorului nr.70, județul Dolj, telefon/fax
0251.359.286, e-mail: intorsura_ac@
yahoo.com, cod fiscal 16380445. 2.
Informaţii generale privind obiectul
închirierii, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează
să fie închiriat: Spațiu în suprafață
totală de 50mp ce are ca destinație
farmacie, aflat în incinta Căminului
Cultural al comunei Întorsura,
situat în comuna Întorsura, strada
Podișorului nr. 70A, județul Dolj, ce
aparține domeniului public al
Comunei Întorsura, județul Dolj,
conform HCL 38/ 28.10.2021 și
temeiului legal: OUG 57/03.07.2019,
art.332-333. 3.Informaţii privind
documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care
persoanele interesate pot intra în
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posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la
sediul instituției, Compartimentul
Secretariat. 3.2. Denumirea și
adresa serviciului /compartimentului din cadrul concedentului, de la
care se poate obţine un exemplar
din documentaţia de atribuire: Se
poate obține de la Compartimentul
Secretariat din cadrul Primăriei
Comunei Întorsura, comuna Întorsura, strada Podișorului nr.70,
județul Dolj. 3.3. Costul și condiţiile
de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul: 20 Lei/
exemplar, se achită numerar la casieria Primăria Comunei Întorsura.
3.4. Dată limită privind solicitarea
clarificărilor: 14.04.2022, ora 14.00.
4. Informaţii privind ofertele: 4.1.
Data limită de depunere a ofertelor:
26.04.2022, ora 10.00. 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Întorsura,
Compartimentul Secretariat,
comuna Întorsura, strada Podișorului nr.70, județul Dolj. 4.3.
Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: se
depun într-un singur exemplar, în
două plicuri sigilate: unul exterior și
unul interior. 5.Data și locul la care
se va desfășura sedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 27.04.2022,
ora 11.00, Primăria Comunei Întorsura, comuna Întorsura, strada
Podișorului nr.70, județul Dolj. 6.
Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax și/sau adresa de
e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanţei:
Secția de Contencios Administrativ
a Tribunalului Dolj, Craiova, Strada
Brestei, nr.12, județul Dolj, Telefon /
Fax: 0251.410.140, e-mail: registraturaacte.dj@just.ro. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 31.03.2022.
l Debitorul SC Ecofarm K.H.
Cermei SRL – in faliment, cu sediul
în Sat Seleuș, Comuna Seleuș, nr.
146, judet Arad, având CUI
33141286, J2/528/2014, af lat în
procedura de faliment, in
bankruptcy, en faillite, dosar nr.
869/108/2021, prin lichidator judiciar, Consultant Insolventa SPRL
Filiala Timis,cu sediul ales in Dr. Tr.
Severin, str. Zabrautului nr.7A, jud.
Mehedinti, CUI 38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 0918, prin
reprezentant asociat coordonator
Serban Valeriu, scoate la vânzare,
urmatoarele bunuri mobile: - Grapa
cu discuri TERRADISC 6001
T E G O S E M ,
s e r i a
VBP00070008004272, producator
POTTINGER, an 2016, model
2017, masa proprie (kg) 2500, la
pretul de 32.060 Euro - Exclusiv
TVA (echivalentul in lei la cursul
BNR din ziua platii). - Tocator
Maschio Gemella 620 producator
Maschio Gaspardo SpA, tip/varianta Gemella 620, serie
HMM280252, an de fabricatie 2017,
masa proprie (kg) 2660, la pretul de

16.300 Euro - Exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua
platii). Licitatia va avea loc, la
sediul lichidatorului judiciar, situat
in Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuţului,
nr.7A, jud.Mehedinţi la data de
21.04.2022 orele 14:00. Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul
judiciar procedează la vânzarea
bunurile mobile, conform Raportului de evaluare nr. 161/20.10.2019,
o reprezinta Sentința nr. 436 din
data de 17.06.2021 de deschidere a
procedurii de faliment pronunțată
de către judecătorul sindic în
d o s a r u l d e i n s o l v e n ț ă n r.
869/108/2021. Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea în contul unic de insolventa al
debitoarei SC Ecofarm K.H. Cermei
SRL, pana la data de 20.04.2022,
orele 17:00, a unei cauţiuni de 10%
din preţul de pornire pentru fiecare
bun mobil in parte și achiziţionarea
caietului de sarcini in cuantum de
500,00 lei exclusiv TVA pentru
fiecare bun mobil in parte. Somam
pe toti cei care pretind vreun drept
asupra bunurilor mobile sa anunțe
lichidatorul judiciar înainte de data
stabilita pentru vânzare în termen,
sub sanctiunea prevazută de lege.
Relaţii suplimentare la telefoanele
0756482035, 0252/354399. Lichidator Judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis.
l Debitorul SC D&G Agricolture
Enterprise SRL - societate în faliment, cu sediul în Dr.Tr.Severin, str.
George Cosbuc nr. 3, jud. Mehedinti,
J25/272/2006, C.U.I. 18704890, prin
administrator judiciar, Consultant
Insolventa SPRL Filiala Timis, cu
sediul ales in Dr.Tr. Severin, str.
Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti,
CUI 38704372, inregistrata in RFO II
sub nr. 0918, prin reprezentant
Serban Valeriu, scoate la vânzare, la
preturile diminuate cu 50% fata de
preturile stabilite prin Raportul de
Evaluare nr. 21/24.02.2020 conform
hotarare adunare creditori din data
de 27.07.2021, urmatoarele bunuri
imobile: Teren si vita de vie in suprafata de 212.500 mp situate in comuna
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF
50225 si nr cadastral 50225 la pretul
de pornire a licitatie in suma de
325.125,00 Euro, Teren si vita de vie
in suprafata de 60.938 mp situate in
comuna Punghina, jud. Mehedinti,
nr. CF 50171 si nr cadastral 50171 la
pretul de pornire a licitatie in suma
de 93.235,00 Euro. Teren si vita de vie
in suprafata de 66.000 mp situate in
comuna Punghina, jud. Mehedinti,
nr. CF 50175 si nr cadastral 50175 la
pretul de pornire a licitatie in suma
de 100.980,00 Euro, Teren si vita de
vie in suprafata de 84.000 mp situate
in comuna Punghina, jud. Mehedinti,
nr. CF 50173 si nr cadastral 50173 la
pretul de pornire a licitatie in suma
de 128.520,00 Euro. Teren si vita de
vie in suprafata de 320.546 mp
situate in comuna Punghina, jud.
Mehedinti, nr. CF 50092 si nr cadastral 50092 la pretul de pornire a licitatie in suma de 490.435,00 Euro.
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Teren si vita de vie in suprafata de
56.600 mp situate in comuna
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF
50267 si nr cadastral 50267 la pretul
de pornire a licitatie in suma de
86.597,50 Euro. Teren si vita de vie in
suprafata de 90.834 mp situate in
comuna Punghina, jud. Mehedinti,
nr. CF 50072 si nr cadastral 50072 la
pretul de pornire a licitatie in suma
de 138.975,00 Euro. Total suprafata
de teren si vita de vie valorificata in
bloc - 891.418 mp. Valoarea totala a
bunurilor este de 1.363.867,50 Euro,
pret neafectat de TVA (echivalentul
in lei la cursul BNR din ziua platii).
Licitaţia va avea loc la biroul administratorului judiciar din Dr. Tr.
Severin, str. Zabrautului nr.7A, jud.
Mehedinti la data de 21.04.2022,
orele 14:00. Titlul executoriu în baza
căruia administratorul judiciar
procedează la vânzarea bunurilor
imobile descrise anterior, il reprezinta
sentinta nr.43 din data de 06.10.2021,
privind deschiderea procedurii de
faliment a debitoarei SC D&G Agricolture Enterprise SRL, pronunţată
de Tribunalul Mehedinti Secţia a II a Civilă de Contencios Administrativ
si Fiscal în dosarul nr. 1726/101/2019.
Creditori ipotecari: DGRFP Craiova
AJFP Mehedinti, U.A.T. Com
Punghina, M.C. Vivai Italia S.C.A. si
Cabinet Av. Predescu Daniela. Participarea la licitaţie este condiţionată
de consemnarea în contul unic de
insolventa al debitoarei SC D&G
Agricolture Enterprise SRL, pana la
data de 20.04.2022 orele 17.00 a unei
cauţiuni de 10% din preţul de pornire
pentru bunul imobil pe care intentioneaza sa-l achizitioneze precum și
achiziţionarea caietului de sarcini in
suma de 1.000,00 lei+TVA. Cont
deschis la Banca Romaneasca S.A.,
sub nr. RO11 BRMA 0999 1000 8794
9896. Invităm pe toti cei care vor să
participe la ședinţa de licitaţie să
transmita oferte de cumpărare și
documentele în copie xerox din care
rezultă faptul că a fost achitată
garanția de licitație și contravaloarea
caietului de sarcină la adresa de
email: office@consultant-insolventa.
ro. Avand in vedere măsurile de
prevenire a răspândirii virusului
COVID 19 (CORONAVIRUS),
precum si a ordonantelor militare
emise, administratorul judiciar recomanda ca participarea la licitatie sa
aiba loc prin sistem de videoconferinta, iar in masura in care se doreste
participarea fizica se impune
prezenta unui singur participant care
sa respecte masurile impune de autoprotectie (masca, manusi, halat, etc.).
Somam pe toti cei care pretind vreun
drept asupra bunurilor imobile
descrise anterior sa anunte administratorul judiciar inainte de data
stabilita pentru vânzare în termen,
sub sanctiunea prevazută de lege.
Relaţii suplimentare la telefoanele:
0756482035, 0742592183
0252/354399, email office@consultant-insolventa.ro. Administror judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL
Filiala Timis.
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l 1. Informaţii generale privind
autoritatea contractanta, în special
denumirea, codul de identificare
fiscală,numarul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoana de
contact: Primăria municipiului
Vulcan, B-dul Mihai Viteazu, nr. 31,
județul Hunedoara, cod fiscal 336200,
telefon 0254 570 340, fax
0254571910, adresa de e-mail primvulcan@yahoo.com, prin persoana
de contact : Cristian Merișanu –
primar, Ovidiu Drăgoi -șef serviciu
A.D.P.P., Dan Costoviciu Mihaela –
inspector A.D.P.P., organizează: licitație publică. 2. Informaţii generale
privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și
identificarea bunului ce urmează să
fie vândut: imobil acoperiș metalic
situat în municipiul Vulcan, str.
Preparației FN, în suprafață de 340
mp, înscris în CF 61874 Vulcan, nr.
cad. 61874, proprietate privată a
U.A.T. Vulcan. 3. Informaţii privind
documentaţia de atribuire: documentaţia aprobată prin H.C.L. nr.
55/2022 se ridică de la camera nr.32
a Primăriei Municipiului Vulcan și
se poate obţine până la data de
19.04.2022 ora 16. 4. Modalitatea
sau modalităţile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentaţia de atribuire se
poate obţine de la camera nr. 32 al
Instituţiei, pe baza unei cereri scrise și
a chitanţei de la casieria unităţii. 5.
Denumirea și datele de contact ale
serviciului/compartimentului din
cadrul vânzătorului, de la care se pot
obţine un exemplar din documentaţia
de atribuire: Direcția Administrarea
P u b li c i t at e
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Domeniului Public si Privat, camera
nr. 32. 6.Costul și condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ:
documentaţia de atribuire costa 10 lei
iar suma se achită la casieria unităţii.
7.Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 29.04.2022. 8.Informaţii
privind ofertele: ofertele se depun la
sediul Primăriei Municipiului Vulcan,
camera nr. 32. 9.Data limită de depunere a ofertelor: 10.05.2022 ora10:00. 10.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Bvd. Mihai Viteazu,
nr. 31, județul Hunedoara. 11.
Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original. 12.Data și locul la care
se va desfășura sedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 11.05.2022,
Ora 12.00, în sala de ședinţe, la sediul
Unitatea Administrativ Teritorială
Municipiul Vulcan, Bvd. Mihai
Viteazu, nr. 31, județul Hunedoara.13. Denumirea, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa
de e- mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor aparute și
termenele pentru sesizarea instanţei:
Tribunalul Hunedoara, str. Calea
Zarandului, nr. 73, Deva, telefon
0254/211574, fax 0254/216333,
e-mail tribunalul.hunedoara@just.ro;
14. Termenele pentru sesizarea
instanţei: conform prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 14. Data transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 30.03.2022.

l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Primăria Orașului Negrești, cu sediul
în Negrești, Str.N.Bălcescu nr.1,
j u d e ț u l Va s l u i , t e l e f o n / f a x
0235/457.679, e-mail: inforpnegresti@
gmail.com, cod fiscal 13407333. 2.
Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat:
Spațiu în suprafață de 62,9mp și
dependințe ale acestuia în suprafață
de 28,7mp, situat în orașul Negrești,
Str. Decebal nr. 5 (fost Pavilion Pediatrie -Spitalul Orășenesc Negrești), ce
aparține domeniului public al
Orașului Negrești, județul Vaslui,
având Carte Funciară nr.72791-C2,
nr.cadastral 72791, conform H.C.L.
nr. 7/27.01.2022 și temeiului legal
a r t . 3 3 2 - 3 3 3 d i n O . U . G . n r.
57/03.07.2019, privind Codul Administrativ. 3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea
sau modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire: La cerere, la sediul instituției,
Biroul Juridic. 3.2.Denumirea și
datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un
exemplar din documentația de atribuire: Se poate obține de la Biroul
Juridic din cadrul Primăriei Orașului
Negrești, Negrești, Str.N.Bălcescu
nr.1, județul Vaslui. 3.3.Costul și
condițiile de plată pentru obținerea
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acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor O.U.G. nr.
57/2019, privind Codul Administrativ: 50Lei/exemplar, se achită
numerar la Casieria Primăriei
Orașului Negrești, Negrești, Str.N.
Bălcescu nr.1, județul Vaslui. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 15/04/2022, ora 14.00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor:
27/04/2022, ora 16.00. 4.2.Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Primăria
Orașului Negrești, Compartimentul
Secretariat, Negrești, Str.N.Bălcescu
nr.1, județul Vaslui. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: Se depune într-un
singur exemplar, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior.
5.Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor: 28/04/2022, ora 10.00, Primăria
Orașului Negrești (Sala Mare),
Negrești, Str. N. Bălcescu nr.1, județul
Vaslui. 6.Denumirea, adresa, numărul
de telefon și/sau adresa de e-mail ale
instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului
Vaslui, localitatea Vaslui, Str.Ștefan
cel Mare nr. 54, județul Vaslui,
telefon/fax 0235/311.582, e-mail:
tr-vaslui@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării:
31/03/2022.
l 1.Informații generale privind
concedentul, în special denumirea,
codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa
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de e-mail, persoană de contact:
Primăria Comunei Ocna de Fier, cu
sediul în comuna Ocna de Fier, Str.
Vale nr.107B, județul Caraș-Severin,
telefon/fax 0255/527.802/0255/527.929,
e-mail: primaria@ocnadefier.ro, cod
fiscal 3227548. 2.Informații generale
privind obiectul concesiunii, în special
descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: Teren
extravilan în suprafață totală de
52.302mp, identificat în C.F.nr.30451,
cu nr. Cadastral 30451, Lot 3, aparține domeniului public al Comunei
Ocna de Fier, conform H.C.L. nr.
47/30.09.2021 și temei legal
O.U.G.nr.57/03.07.2019 privind
Codul Administrativ, cu modificările
și completările ulterioare. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin
care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Prin solicitare scrisă,
de la sediul Primăriei Comunei Ocna
de Fier. 3.2. Denumirea și adresa
serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Se poate obține
de la Registratura Primăriei Comunei
Ocna de Fier, comuna Ocna de Fier,
Str.Vale nr.107B, județul Caraș-Severin. 3.3.Costul și condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul: 50Lei/exemplar și se
achită cash la Casieria Primăriei
Comunei Ocna de Fier sau în contul
IBAN RO44TREZ 1815006XXX
003758 -Trezoreria Reșița. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 14.04.2022, ora 14.00. 4.
Informaţii privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 26.04.2022, ora 10.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Registratura Primăriei
Comunei Ocna de Fier, comuna Ocna
de Fier, Str.Vale nr.107B, județul
Caraș-Severin. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: se depun într-un singur
exemplar, în două plicuri sigilate
-unul exterior și unul interior. 5.Data
și locul la care se va desfășura ședinţa
publică de deschidere a ofertelor:
26.04.2022, ora 11.00, la sediul Primăriei Comunei Ocna de Fier, comuna
Ocna de Fier, Str.Vale nr.107B, județul
Caraș-Severin. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa
de e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanţei:
Secția de Contencios Administrativ a
Tribunalului Caraș-Severin, Reșița,
Str.Horea nr.2-4, județul Caraș-Severin, telefon 0255/213.304, fax
0255/211.554, e-mail: ecris.115@just.
ro. 7.Data transmiterii anunţului de
licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 31.03.2022.
l 1.Informații generale privind
autoritatea contractantă, în special
denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail, persoană
de contact: Primăria Comunei
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Clejani, cu sediul în comuna Clejani,
sat Clejani, Str.Principală nr.62,
județul Giurgiu, telefon/fax
0246/261.176, e-mail: clclejanigr@
yahoo.com, cod fiscal 5026702. 2.
Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat:
Teren extravilan în suprafaţă de
59,0909ha, conform caietului de
sarcini, având categoria de folosință
arabil, imobil ce aparţine domeniului
public al Comunei Clejani, conform
H.C.L. nr. 9/31.01.2022 și prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.57/03.07.2019, privind
Codul Administrativ. 3. Informații
privind documentația de atribuire:
Se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin
care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: La cerere la
sediul instituției, Registratura Primăriei Comunei Clejani. 3.2.Denumirea
și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un
exemplar din documentația de atribuire: Registratura Primăriei
Comunei Clejani, comuna Clejani,
sat Clejani, Str. Principală nr. 62,
județul Giurgiu. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor O.U.G. nr.57/2019,
privind Codul Administrativ: 50Lei/
exemplar și se achită numerar la
Casieria Primăriei Comunei Clejani.
3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 18/04/2022, ora 14.00.
4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 28/04/2022, ora 12.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Compartimentul Secretariat
din cadrul Primăriei Comunei
Clejani, cu sediul în comuna Clejani,
sat Clejani, Str.Principală nr.62,
județul Giurgiu. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: Se depun într-un
singur exemplar, în două plicuri sigilate -unul exterior și unul interior.
5.Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor: 02/05/2022, ora 13.00, la sediul
instituției Primăria Comunei Clejani,
comuna Clejani, sat Clejani, Str.
Principală nr.62, județul Giurgiu. 6.
Denumirea, adresa, numărul de
telefon și/sau adresa de e-mail ale
instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului
Giurgiu, Giurgiu, Str. Episcopiei
nr.13, județul Giurgiu, telefon/fax
0246/217.492, e-mail: registratura_
tr@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării:
31/03/2022.
l Primăria și Consiliul Local
Ceptura, județul Prahova, organizează la sediul acestora, respectiv
comuna Ceptura, sat Ceptura de
J o s n r. 2 6 6 , l i c i t a ț i e p u b l i c ă
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deschisă în vederea atribuirii prin
închiriere a următoarelor bunuri:
-suprafața de teren intravilan
situată în T 2 P A57/1, teren în
suprafață de 482mp și suprafața
de teren extravilan situată în T 3
P86/1, teren în suprafață de
2657mp, ambele situate pe raza
satului Malu Roșu; -suprafața de
teren extravilan situată în T 83
P2559, teren în suprafață de 1000
mp, suprafața de teren intravilan
situată în T 10 P218, teren în
suprafață de 72mp, suprafața de
teren intravilan situată în T 9
P173, teren în suprafață de 135mp
și suprafața de teren intravilan
situată în T 10 P218, teren în
suprafață de 46mp, toate situate pe
raza satului Ceptura de Jos;
-construcție în suprafață de 14mp,
situată în satul Ceptura de Jos,
comuna Ceptura, jud.Prahova T
10 P218. Terenurile menționate
mai sus urmează a fi utilizate
pentru activități de producție și
prestări de servicii și se închiriază
pe o durată de 10 ani, iar chiria
minimă de pornire a licitației este
de 0,08Lei/mp/lună; pentru
construcție chiria minimă de
pornire a licitației este de 0,51Lei/
mp/lună. Documentația de atribuire (ce conține caietul de sarcini,
instrucțiuni pentru ofertanți și
altele) -10Lei se poate achiziționa
de la sediul Primăriei Ceptura
începând cu data publicării anunțului publicitar. Procedura de
închiriere -licitație publică deschisă
cu oferta în plic sigilat. Criteriul de
atribuire al contractului de închiriere -cel mai mare nivel al chiriei
ofertate. Taxa de participare
-100Lei pentru lotul licitat.
Garanția de participare -cuantumul contravalorii a două chirii
lunare stabilită din prețul de
pornire al licitației pentru imobilul
ce urmează a fi închiriat. Termenul
limită de depunere a ofertelor este
data de 18.04.2022, ora 10.00, la
Registratura Primăriei Ceptura,
județul Prahova. Valabilitatea ofertelor -60 zile de la data depunerii.
Deschiderea și evaluarea ofertelor
va avea loc în data de 28.04.2022
ora 10.00, la sediul Primăriei
Ceptura, județul Prahova. Comunicarea rezultatului licitației -în
termen de 5 zile de la stabilirea
ofertei căștigătoare. Încheierea
contractului de închiriere -în
termen de 7 zile de la data la care
proprietarul a informat ofertantul
despre acceptarea ofertei sale.
Informații suplimentare -telefon
0244/445.002 -persoana de contact
-secretar general comuna Ceptura
-Gheorghe Alexandru-Mihalache.

PIERDERI
l S-a pierdut certificat de înregistrare fiscală seria A, nr.1229942 din
15.06.2016 emis pe Cabinet de
avocat „Fador Ancuța Larisa”, cu
sediul în comuna Frătăuții Noi. Îl
declar nul.
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