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OFERTE SERVICIU
White Dream  Internet Cafe SRL, cu sediul 

în București, Sectorul 1, Strada Clucerului 
nr.86, angajează pentru restaurant 4 ospatari, 4 
lucrători bucatarie (spalator vase mari) și 6 
vanzatori la domiciliul clientului pe bază de 
comanda. Relații la telefon 0722227793.

Orient Aromas SRL, cu sediul în București, 
B-dul Timișoara nr.85, bloc M42, sc.1, etj.10, 
ap.63, sector 6 angajează pentru punctele de 
lucru din București, 6 lucrători comerciali. 
Relații la telefon 0722227793.

SC Marina SRL, CUI: 3191843, angajează 
încărcător descărcător COD COR 933301 la 
punctul de lucru din București. Ptr. detalii, 
puteți contacta nr. de tel.0739.164.930.

Bemore International SRL angajează pentru 
oțelării din Italia și Germania: tubulatori, 
sudori, mecanici. Masa, cazare și transport 
+tariful orar în funcție de meserie și cunoștințe. 
Solicităm și oferim seriozitate. Detalii: 
0721.281.024/0722.355.617.

SC Metalica Prod SRL angajează Operatori 
la mașini unelte cu comandă numerică cod 
COR 722323, din România sau din străinătate. 
Cerințe: minim studii medii, vorbitor de limba 
engleză. Contract pe perioadă determinată. 
Salariu 2.230 Lei NET +cazare. Interviul 
constă în evaluarea și selecția de CV-uri care se 
vor depune la adresa de mail: info@metalica-
prod.ro sau personal la sediul firmei, între orele 
08.00-14.00, până la data de 02.06.2022. Telefon 
0245.666.524.

Irem General Contractor SRL, persoană 
juridică română, cu sediul în București, 
Sectorul 1, Str. Gheorghe Polizu, nr. 58-60, etaj 
13, înregistrată în Registrul Comerțului sub 
nr.J40/16633/2016, având Cod Unic de Înregis-
trare 36853491, angajează: 1 inspector în dome-
niul sănătății și securității în muncă- COR 
325723. Interviul va avea loc la data de 
02.06.2022, la ora 15.00, la sediul societății.

SC Baicu Construct SRL, având CUI: 
23661389, cu sediul în Sat Românești, Comuna 
Bărcănești, nr.68, județ Prahova, angajează: 
Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, 
căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, 
parchet, cod COR 931301- 1 post. Cerințe: 
studii medii, cunoștințe de limba engleză, 
cunoștințe în domeniul construcțiilor. Selecția 
are loc în data de 02.06.2022, ora 09.00, la sediul 
societății.

SC Curat Rapid Group SRL, având CUI: 
28830454 cu sediul în Sat Urseni, Comuna 
Moșnița Nouă, Nr.83, conform număr cadastral 
topografic 402095-C2, înscris în CF. nr.402095, 
Județ Timiș, angajează: Lucrător operativ 
pentru autocompactare cu cod COR 961101- 20 
posturi. Cerințe: studii medii, cunoștințe de 
limbă engleză, cunoștințe în domeniul 
construcțiilor. Selecția are loc în data de 
02.06.2022, ora 10.00, la sediul societății.

SC Hellen Has Doner SRL, având CUI: 
33003402, cu sediul în sat Orăști, Comuna 
Frumușani, Str. București, Nr.19B, Județ Călă-
rași, angajează ciontolitor transator carne, cod 
COR 751102- 1 post. Cerințe: studii medii, 
cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în 
domeniul Producție. Selecția are loc în data de 
02.06.2022, ora 09.00, la sediul societății.

SC Bilka Steel SRL, având CUI: 21520278, 
cu sediul în Municipiul Brașov, Strada Henri 
Coandă, Nr.17, Județ Brașov, angajează: 
Muncitor necalificat în metalurgie, cod COR 
932911- 6 posturi. Cerințe: studii medii, 6 luni 
vechime, cunoștințe de limba engleză, cunoș-
tințe în domeniul metalurgiei. Selecția are loc în 
data de 02.06.2022, ora 09.00, la sediul socie-
tății.

SC Real Construct Management SRL oferă 
spre ocupare următoarele posturi: Fierar beto-
nist; Tâmplar Universal; Dulgher Restaurator; 
Muncitori necalificați la întreținere de drumuri, 
poduri, șosele, baraje; Muncitor necalificat la 
demolarea clădirilor, femei serviciu, vositori 
auto, instalator instalatii technico- sanitare si 
de gaz; Zidari, Rosari, Tencuitori; Mecanici 
utilaje, Sudori, Instalatori instalatii. CV-urile se 
pot depune la sediul firmei din Splaiul Unirii 
168, Ap.102, Bloc T1, Sector 4, Bucuresti sau la 
adresa de email: realconstructmanagement@
gmail.com.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare 
Medico-Militară ,,Cantacuzino” București cu 
sediul în strada Splaiul Independenței nr.103, 
sector 5, localitatea București, organizează 
concursuri pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante: Laborant IA din cadrul micro-
structurii Unitate Suport / studii: studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; profil: 
chimie - biologie / științe ale naturii ; calificare: 
operator chimist; vechimea în muncă : minim 6 
ani și 6 luni, vechime în specialitate: minim 6 
ani și 6 luni, astfel: - 06.07.2022, ora 10.00 - 
proba scrisă; - 13.07.2022, ora 09.00 - interviul; - 
data limită de depunere a dosarelor 29.06.2022, 
ora 15.00. Depunerea dosarelor și organizarea 
concursului se vor face la sediul Institutului 
„Cantacuzino”, strada Splaiul Independenței nr. 
103, sector 5, localitatea București, unde vor fi 
afișate și detaliile organizatorice necesare. Date 
de contact ale secretarului comisiei: Spirescu 
Ramona, telefon 0213.069.246, interior 5111, 
între orele 08.00-15.00.

1 post Director centru de cercetare grad I; 1 
post Șef laborator cercetare grad I; 2 posturi 
cercetător științific II (CS II); 2 posturi cerce-
tător științific III (CS III); 4 posturi cercetător 
științific (CS). Concursul de va desfășura astfel: 
Pentru Director centru de cercetare grad I: - 
depunere dosare până în data de 29.06.2022, ora 
15.00; - proba scrisă : 06.07.2022, ora 10.00; - 
desfășurarea probei orale:12.07.2022, începând 
cu ora 10.00. Pentru Șef laborator cercetare grad 
I: - depunere dosare până în data de 29.06.2022, 
ora 15.00; - proba scrisă: 06.07.2022, ora 10.00; - 
desfășurarea probei orale: 12.07.2022, începând 
cu ora 10.00. Pentru cercetător științific II (CS 
II): - depunere dosare până în data de 
29.06.2022, ora 15.00; - afișarea liste dosarelor 
eligibile: 30.06.2022; - analiza dosarelor de 
concurs și întocmirea fișelor individuale de 
evaluare și a Referatelor de apreciere a 
membrilor comisiei:în perioada 05.07.2022 – 
18.07.2022; Pentru cercetător științific III (CS 
III): - depunere dosare până în data de 
29.06.2022, ora 15.00; - analiza dosarelor de 
concurs: în perioada 06.07.2022 – 11.07.2022; - 
proba orală – prezentarea unei lucrări științifice, 
interviu subiecte din domeniul specific al 
postului: 14.07.2022, începând cu ora 10.00. 
Pentru cercetător științific (CS): - depunere 
dosare: până în data de 29.06.2022, ora 15.00; - 
proba scrisă: 06.07.2022, ora 10.00; - desfășu-
rarea probei orale și practice: 12.07.2022, 
începând cu ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs candidații trebuie să îndeplinească 
urătoarele condiții: - Director centru de cerce-
tare grad I: studii superioare, atestat cel puțin ca 
cercetător științific III, vechime în specialitate 5 
ani și titlul științific de doctor; - Șef laborator 
cercetare grad I: studii superioare, atestat cel 
puțin ca cercetător științific III vechime în speci-
alitate 5 ani și titlul științific de doctor; - cerce-
tător științific II (CS II): studii superioare, 
vechime în profilul postului 12 ani, vechime în 
activitatea de cercetare 8 ani și titlul științific de 
doctor; - cercetător științific III (CS III): studii 
superioare, vechime în profilul postului 10 ani, 
vechimea în activitatea de cercetare 6 ani; - 
cercetător științific (CS): studii superioare, 
vechime în profilul postului 4 ani, vechimea în 
activitatea de cercetare 2 ani. Condițiile specifice 
fiecărui post se găsesc pe site-ul institutului: 
https://cantacuzino.mapn.ro/. Depunerea dosa-
relor și organizarea concursului se vor face la 
sediul Institutului „Cantacuzino”, strada Splaiul 
Independenței nr. 103, sector 5, localitatea Bucu-
rești, unde vor fi afișate și detaliile organizatorice 
necesare. Relații suplimentare se pot obține la 
sediul Institutului „Cantacuzino”, persoană de 
contact: Spirescu Ramona, telefon 0213.069.246, 
interior 5111, între orele 08.00-15.00.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Algoritm Construcții S3 SRL închiriază 

12.000mp din obiectivul Hala Laminor, situat 
pe bld.Basarabiei nr. 256. Operatorii interesați 
pot solicita documentația de atribuire pe 
e-mail-ul: o«ce@acs3.ro. Mai multe informații 
pe: acs3.ro la secțiunea anunțuri. Ofertele se pot 
depune până la 02.06.2022, ora 12.00.

CITAŢII
Se citează numitul Drăcea Ionut-Răzvan în 

calitate de pârât la Judecătoria Sinaia, în 
dosarul civil nr. 2134/310/2021, pentru termenul 
din 20.06.2022, ora 13:00, Judecătoria Sinaia, 
sala 1 in calitate de reclamant in proces cu 
Drăcea Claudia –Elena. In caz de neprezentare 
a partilor, se va putea trimite un inscris, jude-
cata urmand a se face in lipsa.

Dina Marius Daniel este citat în data de 
01.07.2022, la Judecătoria Craiova, în dosarul 
nr. 33975/215/2019, complet civil 19, ora 12.00, în 
calitate de pârât.

Numiții Handra Pask, Handra Janos, 
Handra Floare, Luca Gheorghe și Handra 
Maria, cu domiciliul necunoscut, proprietari în 
CF nr.208 Ciuleni, sunt citați în data de 
06.09.2022, ora 10.00, la Judecătoria Huedin, 
sala 4, în cal itate de pârâți în dosar 
nr.1721/242/2021, având ca obiect acțiune în 
constatare, în proces cu Bara Maria, în calitate 
de reclamantă și Ciurtin Costică, Ciurtin Victor 
și Hodor Ilie, în calitate de pârâți.

DIVERSE
SC Intercons Mega Construct SRL anunță 

publicul interesat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru proiectul 
„Construire ansamblu de imobile de locuințe 
colective cu regim de înălțime 2S+P+7E (denu-
mirea proiectului)”, propus a fi amplasat în 
Voluntari, Jud.Ilfov, T49, PA1004, NC 113606. 
Informațiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul autorității competente 
pentru protecția mediului Ilfov și la sediul SC 
Intercons Mega Construct SRL în Voluntari, 
Jud.Ilfov, Bd.Pipera, nr. 1-IVC clădire 1, etaj 1, 
cam.2, în zilele de luni-joi, între orele 09.00-
13.00, vineri, între orele 09.00-12.00. Observa-
țiile publicului se primesc zilnic la sediul 
autorității competente pentru protecția 
mediului Ilfov din strada Aleea Lacul Morii 
nr.1, Sector 6 București, email: o«ce@apmif.
anpm.ro

APM Ialomița și Asociația Centrul Ecologic 
Green Area cu sediul în com.Ghimpați, str.
București-Alexandria, nr.162, jud.Giurgiu, 
titular al planului urbanistic zonal „Planul de 
management al ariilor naturale protejate 
ROSPA0012 Brațul Borcea, împreună cu 
ROSCI0319 Mlaștina de la Fetești, IV.34. 
Pădurea Canton Hățiș și ROSCI0278 Bordu-
șani-Borcea, fără partea care se suprapune cu 
ROSPA0017 Canaralele de la Hârșova”, ce 
urmează a fi implementat în: -județul Ialomița 
(56%) în localitățile: Fetești, Făcăeni, Bordu-
șani, Giurgeni, Stelnica, Vlădeni; -județul 
Călărași (44%) în localitățile: Borcea, Jegălia, 
Unirea, Dichiseni, Roseți, Modelu, anuntă 
publicul interesat asupra deciziei etapei de 
încadrare: Nu este necesară evaluarea de 
mediu, urmând ca planul să fie supus proce-
durii de adoptare fără aviz de mediu. Informa-
țiile privind potențialul impact asupra mediului 
al planului propus, pot fi consultate la sediul 
APM Ialomița, din Slobozia, str.Mihai Viteazul, 
nr.1, în zilele de luni-joi, orele 08.00-16.30, 
vineri, orele 08.00-14.00. Observațiile publicului 
interest se primesc zilnic, la sediul APM 
Ialomița, în termen de 10 zile calendaristice de 
la publicarea anunțului.

Lex Expert I.P.U.R.L. Suceava, în calitate de 
lichidator judiciar al SC Sorana&Stefano SRL, 
CUI: 18505162, anunț public selecție oferte 
evaluatori  ANEVAR pentru evaluarea bunu-
rilor debitoarei (utilaje, echipamente, mijloace 
transport, stocuri). Email: lex.expert.i.p.u.r.l@
gmail.com 

Tribunalul Iași. Dosar nr. 2242/99/2022. 
Lichidator judiciar: Lex Expert IPURL 
Suceava. Debitor: SC CNC Prodmet SRL, CUI: 
37513129. Prin prezenta notificăm deschiderea 
procedurii simplificate a falimentului  a  SC 
CNC Prodmet SRL, cu J22/1212/2017 și CUI: 
37513129. Creditorii se pot înscrie la masa 
credală până la data de 20.06.2022. 

SC Quatro Stagioni Express SRL, cu sediul 
în București, str.Barajul Argeș, nr.41A, sc.E, 
parter, ap.E2, camera 1, sector 1, înregistrată la 
ONRC-ORCTB cu CUI nr.33409940, infor-
mează pe cei interesaţi că s-a depus solicitarea 
pentru emiterea autorizaţiei de mediu pentru 
SC Quatro Stagioni Express SRL, cod CAEN 
5610, desfășurată în București, Șoseaua 
Nordului, nr.7-9. Informaţiile se pot solicita la 
sediul Agenţiei pentru Proiecţia Mediului 
București din sector 6, Aleea Lacul Morii nr.1, 
între orele 09.00-12.00, de luni până vineri. 
Propuneri sau contestaţii se pot depune la 
sediul APM București.                                                 

Antares Gas SRL, titular al planului: Plan 
Urbanistic Zonal pentru Ridicare interdicţie 
temporară de construire și schimbare destinaţie 
teren în vederea: „Construire staţie mixtă de 
distribuţie carburanţi, boxe spălătorie auto și 
cabină operator”, în comuna Valea lașului, 

satul Mustăţești, jud.Argeș, anunţă publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei de înca-
drare- nu necesită parcurgerea procedurii de 
evaluare de mediu pentru planuri și programe 
conform HG Nr.1076/2004. Motivele care au 
stat la baza luării deciziei: -consultarea 
membrilor CSC; -Prevederile HG nr.1076/2004- 
privind stabilirea procedurii de realizare a 
evaluării de mediu pentru planuri și programe. 
Pe parcursul derulării etapei procedurii de 
reglementare, publicul a fost înștiinţat asupra 
depunerii solicitării avizului de mediu, prin 
anunţuri repetate în presă. Nu s-au înregistrat 
reacţii negative din partea publicului referi-
toare la planul mai sus menţionat. Informaţiile 
privind potenţialul impact asupra mediului al 
proiectului propus pot fi consultate la sediul 
APM Argeș din Pitești, str.Egalităţii, nr.50A în 
perioada (10 zile de la publicare). Observaţiile 
publicului se primesc zilnic, sub semnătură si 
cu date de identificare la sediul APM Argeș, str.
Egalităţii, nr.50A, în perioada (10 zile de la 
publicare).

DISPARIŢII
Anunt privind deschiderea procedurii dispa-

ritiei si declarare judecatoreasca a mortii 
fratelui meu. Subsemnata, Merca Valeria public 
prezentul anunt de deschidere a procedurii de 
disparitie si declarare judecatoreasca a mortii 
fratelui meu Negru Liviu-Teodor, nascut la 
16.03.1956 si rog pe oricine are vreo informatie 
despre aceasta persoana sa o comunice la 
dosarul nr.380/242/2022 aflat pe rol la Judeca-
toria Huedin.

ADUNĂRI GENERALE
Consiliul de Administratie al Societatii 

Componente Auto SA, cu sediul in Topoloveni, 
str. Maximilian Popovici nr.59, judetul Arges, 
inreg is t rata la ORCT Arges sub nr. 
J03/136/1991, avand CUI 162657, convoaca 
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pe 
data de 30.06.2022 ora 10:00 la sediul societatii, 
pentru toti actionarii inregistrati in Registrul 
actionarilor la sfarsitul zilei de 12.06.2022, 
considerata data de referinta, cu urmatoarea 
ordine de zi: 1. Aprobarea unor facilitati din 
Programul Guvernamental IMM PROD prin 
accesarea  unuia sau mai multor credite pentru 
realizarea de investitii sau credite/linii de credit 
pentru capital de lucru,  garantate de catre 
FNGCIMM. 2. Desemnarea persoanelor care 
sa semneze  contractele de credit, garantie si 
documentele accesorii acestora. 3. Imputerni-
cirea persoanei desemnate de a afectua si inde-
plini oricare si toate formalitatile necesare 
legate de aducerea la indeplinire a hotararilor 
adoptate , pentru a semna, executa si inregistra 
la Oficiul Registrului Comertului si publica la 
autoritatile competente hotararile adunarii 
generale ordinare a actionarilor. Documentele 
referitoare la problemele incluse pe ordinea de 
zi a adunarii generale se pot consulta  dupa 
data aparitiei prezentului convocator in Moni-
torul Oficial al Romaniei , partea a IV , la 
sediul societatii, intre orele 10-15. Conform 
art.1171 din Legea nr.31/1990, republicata, unul 
sau mai multi actionari reprezentand, indivi-
dual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul 
social(denumiti in continuare “initiatori”) are/
au dreptul de a introduce, in termen de cel mult 
15 zile de la data publicarii convocarii, puncte 
pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia 
ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau 
de un proiect de hotarare propus spre adoptare 
de adunarea generala si de a prezenta proiecte 
de hotarare pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a 
adunarii generale. Propunerile privind introdu-
cerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunarii 
generale si proiectele de hotarare pentru punc-
tele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea 
de zi a adunarii generale, insotite de copiile 
actelor de identitate valabile ale initiatorilor pot 
fi depuse la sediul societatii din Topoloveni, str. 
Maximilian Popovici nr.59, judetul Arges, in 
plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu 
majuscule “PENTRU ADUNAREA GENE-
RALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 
DATA DE 30/06.2022”. Conform art.1172 din 
Legea nr 31/1990, republicata, fiecare actionar 
are dreptul sa adreseze intrebari privind punc-
tele de pe ordinea de zi a adunarii generale, 
pana cel tarziu in data de 12.06.2022. Socie-
tatea poate raspunde inclusiv prin postarea 
raspunsului pe website-ul societatii www.
catgroup.ro. Intrebarile actionarilor vor putea fi 
transmise in scris, fie prin posta sau servicii de 
curierat(la adresa mai sus mentionata), fie prin 
mijloace electronice(la adresa de e-mail: 
office@catgroup.ro. Pentru identificarea 

persoanelor care adreseaza intrebari societatii, 
acestea vor anexa copii ale documentelor care 
sa le ateste identitatea. Continutul convocarii 
este disponibil si pe pagina proprie de internet: 
www.catgroup.ro. Informatii suplimentare se 
pot obtine la sediul societatii, la telefon 
nr.0248/607125, int.161 sau 0771041978  sau prin 
e-mail la adresa o«ce@catgroup.ro. Presedin-
tele Consiliului de Administratie

Administratorul societății RARIS GRUP SA, 
persoana juridică cu sediul în localitatea Denta, 
str.Principală, nr. 535, jud.Timiș, dna Beca-
Iliesen Manuela-Violeta, cetățean român 
născută la data de 13.07.1964 în oraș Simeria, 
jud.Hunedoara, cu domiciliul în Mun.Timișoara, 
str.Horia nr.47, posesoare a CI cu seria TZ nr. 
476481 eliberată de SPCLEP Timișoara la data 
de 25.10.2018, CNP 2640713201005, CONVOC 
Adunarea Generală Extraordinară a Acționa-
rilor societății Raris Grup SA în data de 
13.06.2022, ora 09.30, care se va ține la sediul 
societății: localitatea Denta, str.Principală 
nr.535, jud.Timiș. Ordinea de zi supusă aprobării 
adunarii generale este următoarea: 1) Schim-
barea formei juridice a societății RARIS GRUP 
din „societate pe acțiuni” în „societate cu 
răspundere limitată”. 2) Convertirea acțiunilor 
în părți sociale, la aceeași valoare(ex. 1 acțiune 
=1 parte socială). 3) Revocarea cenzorilor, socie-
tatea urmând a funcționa fără cenzori, conform 
prevederilor legale. 4) Actualizarea actului 
constitutiv, conform noii forme juridice cu 
respectarea prevederilor legale. 5) Diverse.

LICITAŢII
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: anvelope, camere de aer si benzi de 
janta. Procedura de achizitie se va desfasura 
conform prevederilor “Regulamentului privind 
organizarea si desfasurarea achizitiilor” al SC 
CITADIN SA Iasi. Pentru participare la proce-
dura de achizitie, ofertantii trebuie sa indepli-
neasca 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 14.06.2022 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 sigu-
ranta 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  17.06.2022, ora 10:00. 
Deschiderea ofertelor va avea loc la data de 
17.06.2022, 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.

Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL 
reprezentata prin asociat coordonator av. 
Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar 
al Break Moment SRL, desemnat prin 
sentinta civila nr. 8182 din data de 09.10.2014, 
pronuntata in dosar nr. 18785/3/2013, anunta 
scoaterea la vanzare a bunului imobil aflat in 
proprietatea Break Moment SRL constand in 
proprietate imobiliară de tip teren intravilan, 
în suprafață de 1.600 mp conform acte, 
1.422,37 mp conform măsurători cadastrale 
(din care 1.046,12 mp categoria de folosință 
curți construcții și 376,25 mp categoria de 
folosință vii), situat în loc. Dragoș Vodă, jud. 
Călărași, identificat cu nr. cadastral 22, înscris 
în Cartea Funciară nr. 20192 Dragoș Vodă, in 
valoare de 8.500 euro ( TVA - conform 
normelor din Codul fiscal in vigoare la data 
valorificarii). Observație: Construcția C1 
identificată cu nr. cad. 22-C1 și înscrisă în 
Cartea Funciară nr. 20192 Dragoș Vodă așa 
cum rezultă din documentele puse la dispo-
ziție, nu mai există pe teren conform celor 
constatate la data inspecției și prin urmare nu 
formează obiectul evaluării). Vanzarea 
bunului imobil apartinand societatii falite se 
va organiza in data de 14.06.2022  ora 14.00, 
prin licitatie publica cu strigare. In cazul in 
care bunul nu se va vinde la termenul de lici-
tatie stabilit, se vor mai organiza inca 4 
(patru) licitatii saptamanale, in datele de 
21.06.2022, 28.06.2022, 05.07.2022, 12.07.2022, 
la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi 
conditii.  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 
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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, condi-
tiile 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 achizi-
tiona 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 1000 lei exclusiv TVA. Achizitionarea 
caietului de sarcini este obligatorie pentru toti 
participantii la licitatie. Relatii suplimentare 
se pot obtine la tel. 021.227.28.81/ 0721.236.313.

1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: 
Comuna Adămuș, localitatea Adămuș, str.Live-
zilor, nr.78, judeţul Mureș, cod fiscal 4436844, 
tel/fax 0265.450.112, 0265.450.133, persoana de 
contact Porime Melinda, e-mail: adamus@
cjmures.ro. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în special 
descrierea și identificarea bunului care urmează 
să fie închiriat: Pășunea Adămuș- La Sondă, în 
suprafață de 9,19ha aparținând domeniului 
public al Comunei Adămuș, parcela 2587, bloc 
fizic 1727, județul Mureș. Închirierea se face 
conform prevederilor OUG nr. 57/2019 și a HCL 
nr.32 din data 26.05.2022. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: se regăsesc în docu-
mentația de atribuire, respectiv anexele acesteia 
(fișa de date a achiziției, caietul de sarcini). 
3.1.Modalitatea sau modalitațile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui 

exemplar al documentației de atribuire: prin 
solicitare scrisă sau verbală la sediul Comunei 
Adămuș, localitatea Adămuș, str.Livezilor, nr.78, 
judetul Mureș. 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: Biroul 
financiar contabil, resurse umane, impozite si 
taxe locale din cadrul Comunei Adămuș, locali-
tatea Adămuș, str.Livezilor, nr.78, judeţul Mureș. 
3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit preve-
derilor OUG nr.57/2019 privind Codul adminis-
trativ: 20 Lei/ exemplar, sumă ce se achită în 
numerar la casieria Comunei Adămuș. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 
15.06.2022, ora 10.00. 4.Informații privind ofer-
tele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
27.06.2022, ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Comuna Adămuș, localitatea 
Adămuș, str.Livezilor, nr.78, judeţul Mureș. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5.Data și 
locul la care se va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 27.06.2022, ora 11.00, la 
sediul Comunei Adămuș, localitatea Adămuș, 
str.Livezilor, nr.78, judeţul Mureș. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Sectia de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Mures cu sediul în Târgu Mureș, 
B-dul.1 Decembrie 1918 nr.250-254, judeţul 
Mureș, cod poștal 540471, tel.0265.260.323, fax 
0265.267.856. 7.Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 30.05.2022.

1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă. Comuna Fântânele, CIF:3519526, 
loc.Fântânele, nr. 115, jud.Arad, cod 317120, 
telefon: 0257.456.196, fax: 0257.456.169; e-mail: 
primaria.fantanele@yahoo.com. 2.Informații 
privind obiectul procedurii de licitatie publică: 
1.teren intravilan, situat în loc.Fântânele, 
CF306481,  în suprafață de 1.195mp, proprietate 
privată a Comunei Fântânele, jud.Arad, cu desti-
nație pașune în intravilan, în conformitate cu 
p r eve de r i l e  OUG n r. 57/2 019  ș i  HCL 
107/22.09.2021; 2.teren intravilan, situat în loc.
Fântânele, CF307021,  în suprafață de 1.200mp, 
proprietate privată a Comunei Fântânele, jud.
Arad, cu destinație pașune în intravilan, în 
conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 și 
HCL 51/16.04.2021; 3.teren intravilan, situat în 
loc.Fântânele, CF306839, în suprafață de 
11.100mp, proprietate privată a Comunei Fântâ-
nele, jud.Arad, cu destinație pășune în intravilan, 
în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 și 
HCL 63/24.06.2020, 4.teren intravilan, situat în 
loc. Fântânele, CF308005,  în suprafață de 
12.257mp, proprietate privată a Comunei Fântâ-
nele, jud. Arad, cu destinație pășune în intravilan, 
în conformitate cu prevederile  OUG nr.57/2019 și 
HCL 64/24.06.2020, 5.teren intravilan, situat în 
loc.Fântânele, CF307948, în suprafață de 750mp, 
proprietate privată a Comunei Fântânele, jud.
Arad, cu destinație pașune în intravilan, în 
conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 și 
HCL 79/16.07.2018; 6.teren intravilan, situat în 
loc.Fântânele, CF308404, în suprafață de 412mp, 
proprietate privată a Comunei Fântânele, jud.
Arad, cu destinație pășune în intravilan, în 
conformitate cu prevederile OUG nr.57/2019 și 
HCL 62/28.05.2021; 7.imobil, situat în loc.Fântâ-
nele, nr. 205/b, ap.3, CF 308761-C1 U3, în supra-

față de 90mp, proprietate privată a Comunei 
Fântânele, jud.Arad, cu destinație spațiu comer-
cial, în conformitate cu prevederile OUG 
nr.57/2019 și HCL 60/29.04.2022. 3.Informații 
privind documentația de atribuire- se regasesc în 
caietul de sarcini. Documentația pentru licitația 
publică se poate procura de la Primăria Comunei 
Fântânele, nr.115, jud. Arad, Compartimentul 
juridic, telefon 0257.456.169/0257.456.196. Taxa de 
participare la licitație- 200 Lei/ se achită la casi-
erie. Taxă garanție participare licitație: 5% din 
valoarea imobilului licitat. Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 21.06.2022, ora 12.00. 
Data limită de depunere a ofertelor: 28.06.2022, 
ora 12.00. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primaria comunei Fântânele, loc.Fântânele, 
nr.115, jud. Arad. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare oferta: 1 ex. Original. 
4.Data și locul la care se va desfășura ședinta 
publică de deschidere a ofertelor: 30.06.2022, ora 
12.00, la sediul Primăriei comunei Fântânele, 
nr.115, jud.Arad. 5.Instanța competentă în soluți-
onarea litigiilor apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanței Secția Contencios, Administrativ 
și Fiscal a Tribunalului Arad, Bd-ul.Vasile Milea, 
nr.2-4, tel.0374.491.086, fax: 0257.256.484, e-mail: 
tr-arad-reg just.ro. 6.Data transmiterii anunțului 
de licitație către instituțiile abilitate: 31.05.2022.

PIERDERI
Pierdut Atestat Producător, seria VL, 

nr.0207473, Maso Ioana, Com. Bărbătești, Jud.
Vâlcea, CNP 2510717382747, Atestat de produ-
cător emis de Primăria Bărbătești, Jud. Vâlcea. 
Declar nul.

PIERDERI

ipar  DeaPrint Bucureș  
și aramond Cluj


