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OFERTE SERVICIU
l Angajăm instrumentist muzical,
studii superioare, master pian și
vioară, vechime peste 10 ani, engleză
avansat (scris + vorbit). Telefon0723674520.
l SC Tex Optim SRL Tg.Mureș angajează 40 croitori confecționeri îmbrăcăminte după comandă COR 753201.
CV se depun la: office@texoptim.ro,
tel.0265.253.829.
l Bogdan Restaurante SRL angajează:
ajutor bucătar -cod COR-941101
-studii generale -7 posturi; barman
-cod COR-513201 -studii medii -5
p os turi; ospăt ar (chelner) - co d
COR-513102 -studii medii -16 posturi;
patiser -cod COR-751203 -1 post.
Rugăm persoanele interesate să
trimită CV la adresa: ionut.paun@
citygrill.ro.
l Cargo Trans International SRL angajează: Muncitori necalificați la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci
mozaic, faianță, gresie, parchet (10
posturi) -cod COR 931301 -Limba
Engleză/Studii medii; Dulgheri (6
posturi) -cod COR 711501, Instalatori
(2 posturi) -cod COR 712602, Zidari (6
posturi) -cod COR 711205. Rugăm
persoanele interesate să trimită CV la
adresa: cargo.trans.international@
gmail.com.
l SC Select Nutricomb Crevedia SRL,
cu sediul în Oraș Buftea, Str. Merișori,
nr. 18, jud. Ilfov, angajează Sortator
produse (432106) la pct de lucru Com.
Crevedia, jud. Dâmbovița. Depunerea
C V și alte relații se obțin la tel.
0245.260.323. Persoanele selectate
vor fi contactate prin serviciul Resurse
Umane pentru interviu în data de
08.08.2022.
l Best Metropolitan Construct S.R.L.,
anunta vacantarea a 3 posturi de
muncitor necalificat in constructii,3
posturi de faiantar, 5 posturi de zidar,
7 posturi de montator pereti si
plafoane din ghips-carton.CV-urile se
pot depune la adresa de mail: chr.
esat@gmail.com pana la data de:
03.08.2022.
l Societatea SC Biz Shop Communications S.R.L., cu sediul social în București, sector 5, strada Constantin
Mușat, nr.1, bloc 16, scara 2, etaj 3,
ap.27, înregistrată cu J40/20157/2004,
CUI: 17012425, angajează: -vânzător la
domiciliu pe bază de comandă cod
COR-524301 -15 posturi; bucătar cod
COR-512001 -2 posturi; ajutor bucătar
cod COR-941101 -4 posturi; barman
cod COR-513201 -4 posturi; ospătari
cod COR-513102 -5 posturi; ajutor
ospătar cod COR-513101 -5 posturi;
operator calculator cod COR-351101
-2 posturi. Pentru CV, la adresa de
e-mail: igen9224@gmail.com
l Administrația Serviciilor Sociale
Comunitare Ploiești, în conformitate
cu prevederile HG nr. 286/2011 cu
modificările și completările ulterioare,
organizează concurs pentru ocuparea
unor posturi vacante din cadrul Asistenței Medicale în Unități de Învățământ: - asistent medical grad principal
– 5 posturi. Condiții de participare: absolvent școală postliceală sanitară
sau echivalare conform HG
nr.797/1997; - examen promovat de

grad principal (după caz); - condiții
generale prevăzute de art. 3 din anexa
la H.G. nr. 286/2011, actualizată.
Concursul se va desfășura la sediul din
Pța. Eroilor nr. 1A, după cum urmează:
înscrierile – în perioada 01.08 –
12.08.2022, orele 9.00- 13.00; proba
scrisă - în data de 25.08.2022 ora
10.00; proba interviu -în data de
29.08.2022 ora 10.00. Dosarele de
înscriere se depun la registratura instituției și trebuie să conțină obligatoriu
documentele prevăzute la art.6 din
anexa la H.G. nr. 286/2011, actualizată. Condițiile de participare sunt
afișate la sediul instituției și pe site-ul
www.asscploiesti.ro. Alte relații se pot
obține la Resur se Umane - tel.
0740178780.
l Bigserv Roof S.R.L., cu sediul social
în București, sector 3, Splaiul Independenței, nr.2K, scara 1, înregistrată la
ORC sub nr.J40/7866/2013, CUI:
31895151, angajează: muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli,
zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie,
parchet cod COR-931301 -20 posturi;
montator placaje interioare și exterioare cod COR 712202 -5 posturi;
montator fațade și pereți cortină cod
COR-721434 -5 posturi; schelar cod
COR-721432 -5 posturi; sudor cod
COR-72120 8 -5 pos turi; lăc ătuș
mecanic cod COR-721410 -5 posturi;
zidar rosar tencuitor cod COR-711205
-10 posturi; f ierar betonist cod
COR-711402 -10 posturi; dulgher cod
COR-711501 -5 posturi; muncitor
necalificat la spargerea și tăierea
materialelor de cons truc ții cod
COR-931302 -20 posturi. Pentru CV, la
adresa de e-mail: igen92241gmail.com
l Societatea SC New Vet 4 Life S.R.L.,
cu sediul social în București, sector 2,
Șoseaua Pantelimon, nr.89, camera
nr.3, bloc 404-405, scara 1, ap.24,
înregistrată cu J40/10091/2020, CUI:
42934256, angajează: tehnician veterinar cod COR-324004 -2 posturi.
Pentru C V, la adresa de e -mail:
office@vet4life.ro
l Societatea SC Mobimold Distribution S.R.L., cu sediul social în București, sector 5, strada Vasile Golcea, nr.
18-20, demisol, camera 1, bloc 1, ap.5,
înregistrată cu J40/9600/2009, CUI:
26053165, angajează: muncitor necalif icat la montarea și asamblarea
pieselor cod COR-932906 -3 posturi.
Pentru C V, la adresa de e -mail:
igen92241@gmail.com
l Maestro Instal Consulting S.R.L., cu
sediul social în municipiul București,
strada Arefu, nr.32A, etaj 1, camera 1,
sector 5, înregistrată la ORC sub nr.
J40/8666/2013, CUI: 31990544, angajeaz ă: in giner ins t alaț ii p entr u
construcții cod COR-214203 -2 posturi.
Pentru C V, la adresa de e -mail:
igen92241gmail.com
l Top Gai International SRL, cu sediul
social în București, Str.Trestiana nr.1A,
bl.8, sc.A, et.9, ap.49, sector 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului
s u b n r. J 4 0 / 1 7 0 3 1 / 2 0 1 9 , C U I :
42014117, angajează: montator
placaje interioare și exterioare cod
COR-712202 -13 posturi; zugrav cod
COR-713102 -12 posturi. Pentru CV, la
adresa de e-mail: ammar.fadhil88@
yahoo.com
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l Societatea SC Magnito Digital S.R.L.,
cu sediul social în loc.București, Str.
Zboina Neagră, nr.8-10, bl.91-95, sc.3,
etj.2, ap.99, sector 6, înregistrată cu
J40/17641/2021, CUI: 45059210, angajează: bucătar cod COR-512001 -2
posturi; ajutor buc ătar cod
COR-941101 -4 posturi; lucrător în
bucătărie (spălător vase mari) cod
COR-941201 - 4 posturi; agent curier
cod COR-432333 -10 posturi; operator
calculator electronic și rețele cod
COR-351101 -5 posturi, igen92241@
gmail.com
l Societatea S.C.Toyo Motor Broker
de Asigurare S.R.L., cu sediul social în
Bucuresti, Sector 3, Splaiul Unirii
nr.283, înregistrată cu J40/6252/2006,
CUI: 18584336, angajează: consilier/
expert/inspector/ referent/economist
în gestiunea economică cod
COR-263106 -1 post. Pentru CV, la
adresa de e-mail: igen92241@gmail.
com
l Societatea Eldi Brutaria S.R.L., cu
sediul în sat Agrișteu, comuna Bălăușeri, str.Sat Agrișteu, nr.73, județul
Mureș, scoate la concurs următoarele
3 posturi de muncitor necalificat la
ambalarea pro duselor solide și
semi-solide. Informații se pot obține
de luni -vineri, la nr.de telefon:
0757.055.865, între orele 9.00-15.00.

VÂNZĂRI TERENURI
l Vând teren construibil, împrejmuit,
vis a vis de Cabana Voina-Câmpulung
Mușcel. Relații la telefon 0728846290

DIVERSE
l SC Future Energ y Projec t SRL
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de elaborare a planului
urbanistic zonal pentru proiectul
„Construire Centrala Electrica Fotovoltaica (CEF) Ganeasa 1 (montare
grupuri generatoare fotovoltaice GGF, montare invertoare de putere,
structura de montaj module fotovoltaice, tablouri, retele electrice de
cablu aferente instalatiei de utilizare a
CEF, instalatie de legare la pamant,
instalatie electrica curenti slabi, instalatie de protectie impotriva supratensiunilor si trasnetului, amenajare drum
de acces si realizare post de transformare) si Montare baterii de stocare a
energiei elec trice”, propus a f i
amplas at în e x tr avilan C omuna
Ganeasa, judeţul Ilfov, tarla 23,
parcela: 73/7 – CF 50704. Informaţiile
privind proiectul propus pot fi consultate la sediul primariei Ganeasa, str.
Stefan cel Mare, nr. 34, com. Ganeasa,
jud. Ilfov. Observaţiile publicului se
primesc pe adresa de e-mail consiliulganeasa.if@gmail.com sau la sediul
p r i ma r i ei Ga n eas a i n p e r i o a da
02/08/2022-27/08/2022.
l SC Connect Green Project SRL
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de elaborare a planului
urbanistic zonal pentru proiectul
„Construire Centrala Electrica Fotovoltaica (CEF) Ganeasa 2 (montare
grupuri generatoare fotovoltaice GGF, montare invertoare de putere,
structura de montaj module fotovoltaice, tablouri, retele electrice de
cablu aferente instalatiei de utilizare a
CEF, instalatie de legare la pamant,
instalatie electrica curenti slabi, instalatie de protectie impotriva supraten-

siunilor si trasnetului, amenajare drum
de acces si realizare post de transformare) si Montare baterii de stocare a
energiei elec trice”, propus a f i
amplas at în e x tr avilan C omuna
Ganeasa, judeţul Ilfov, tarla 23,
parcela: 73/1/13 – CF 51993. Informaţiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul primariei Ganeasa,
str. Stefan cel Mare, nr. 34, com.
Ganeasa, jud. Ilfov. Observaţiile publicului se primesc pe adresa de e-mail
consiliulganeasa.if@gmail.com sau la
sediul primariei Ganeasa in perioada
02/08/2022-27/08/2022.
l SC Focus Energy Project SRL anunţă
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de elaborare a planului urbanistic zonal pentru proiec tul
„Construire Centrala Electrica Fotovoltaica (CEF) Petrachioaia (montare
grupuri generatoare fotovoltaice GGF, montare invertoare de putere,
structura de montaj module fotovoltaice, tablouri, retele electrice de
cablu aferente instalatiei de utilizare a
CEF, instalatie de legare la pamant,
instalatie electrica curenti slabi, instalatie de protectie impotriva supratensiunilor si trasnetului, amenajare drum
de acces si realizare post de transformare) si Montare baterii de stocare a
energiei elec trice”, propus a f i
amplasat în intravilan in localitatea
Maineasca, comuna Petrachioaia, jud.
Ilfov, tarla 15, parcela 353-359– CF
51682. Informaţiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
primariei Petrachioaia, sos. Vanatori,
nr. 300, comuna Petrachioaia, jud.
Ilfov. Obser vaţiile publicului se
primesc pe adresa de e-mail primaria_
petrachioaia@yahoo.com sau la sediul
primariei Petrachioaia in perioada
02/08/2022-27/08/2022.
l Această informare este efectuată
de: SC OMV Petrom Bucureşti – Divizia
Ups tream – Zona de Pro duc ţie
Oltenia, str. Brestei, nr. 3, Craiova, jud.
Dolj prin.proiectant Expert Serv SRL
pentru obiectivul de investiţii: “Lucrări
de suprafaţă, foraj şi punere în
producţie sonda 1120 Bustuchin”, ce
va fi amplasat în comuna Bustuchin,
jud. Gorj. Această investiţie este nouă.
Ca rezultat al procesului de producţie
nu vor rezulta ape pluviale, ape reziduale. Această solicitare de aviz este
conformă cu prevederile Legii apelor
nr. 107/1996, cu modif icările şi
completările ulterioare. Persoanele
care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea
avizului de gospodărire a apelor pot
contacta solicitantul de aviz la adresa
menţionată. Persoanele care doresc
să transmită observaţii, sugestii şi
recomandari se pot adresa solicitantului sau la adresa: SC OMV Petrom
Bucureşti - Zona de Producţie Oltenia,
str. Brestei, nr. 3, Craiova, jud. Dolj.
l Această informare este efectuată
de: SC OMV Petrom Bucureşti – Divizia
Ups tream – Zona de Pro duc ţie
Oltenia, str. Brestei, nr. 3, Craiova, jud.
Dolj prin.proiectant Expert Serv SRL
pentru obiectivul de investiţii: “Lucrări
de suprafaţă, foraj şi punere în
producţie sonda 1174 Bustuchin”, ce
va fi amplasat în comuna Bustuchin,
jud. Gorj. Această investiţie este nouă.
Ca rezultat al procesului de producţie
nu vor rezulta ape pluviale, ape reziduale. Această solicitare de aviz este
conformă cu prevederile Legii apelor
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nr. 107/1996, cu modif icările şi
completările ulterioare. Persoanele
care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea
avizului de gospodărire a apelor pot
contacta solicitantul de aviz la adresa
menţionată. Persoanele care doresc
să transmită observaţii, sugestii şi
recomandari se pot adresa solicitantului sau la adresa: SC OMV Petrom
Bucureşti - Zona de Producţie Oltenia,
str. Brestei, nr. 3, Craiova, jud. Dolj.
l Serviciul Controlul Poluării din
cadrul Direcției Generale Evaluare
Impact, Controlul Poluării și Schimbări
Climatice -Ministerul Mediului, Apelor
și Pădurilor, cu sediul în bd. Libertăţii
nr. 12, Sector 5, Bucureşti, titular al
Programului Național de Control al
Poluării Atmosferice, anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării
de obținere a avizului de mediu pentru
programul menționat anterior și
declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a programului poate fi
consultată la sediul titularului, bd.
Libertății,
nr. 12, sector 5, București, de luni până joi, între orele:
0 8.30 –17:0 0, vineri între orele:
08.30 –14.30 și la adresa de web:
http://www.mmediu.ro/categorie/
programul-national-de-control-al-poluarii-atmosferice/417. Observații/
comentarii și sugestii se primesc în
scris la sediul titularului (bd. Libertății,
nr. 12, sector 5, București) și pe adresa
de e-mail evaluare.impact@mmediu.
ro, în termen de 15 zile lucrătoare de
la data publicării anunțului.
l Potrivit HCL nr. 148/29.01.2022
privind declanşarea procedurii de
expropriere a imobilelor situate pe
amplasamentul lucrării de utilitate
publică de interes „Construire drum
colector și piste pentru biciclete,
trotuar și iluminat public pe traseul
Timișoara-Calea Lugojului-Remetea
Mare, pentru sectoarele 8-9, UAT
Ghiroda, jud.Timiş”, în sensul actualizării Anexei nr.1 la hotărâre, respectiv
Anexei nr.2 la hotărâre. Potrivit art.19
din Legea 255/2010, plata despăgubirilor pentru imobilele expropriate se
face în baza cererii adresate de către
titularul drepturilor reale, precum şi
de către orice persoană care justifică
un interes legitim. Cererea pentru
plata despăgubirilor va conţine
numele şi prenumele titularului drepturilor reale, adresa de domiciliu şi
actele doveditoare referitoare la existenţa drepturilor reale asupra bunului
imobil expropriat. Cererea, împreună
cu documentele doveditoare, originale
şi/sau copii legalizate (CI, extras de
cont, extras CF nu mai vechi de 30 zile,
contract de vânzare-cumpărare, în
situaţia în care persoana este decedată -certificatul de moștenitor), vor fi
depuse în termen de 10 zile de la data
aducerii la cunoștinţa publică şi data
afişării la sediul Consiliului Local pe
raza căruia se află imobilele (în cazul în
care nu au fost depuse). Întrunirea
Comisiei de analiză a cererilor depuse
de titularii de drepturi reale asupra
imobilelor expropriate va avea loc la
sediul Consiliului Local Ghiroda în data
de 31 august 2022, ora 10.00.
l În conformitate cu prevederile Legii
Apelor nr.107/1996, cu modificările şi
completările ulterioare, titularul
Nicola Florin-Daniel, Motroc Cristina
Maria, Dărămuș Alexandru Vasile,
Comănescu Bogdan Stelian, Muntean

Constantin Alin și Neagu Mihai, cu
domiciliul în sat Moșnița Veche,
comuna Moșnița Nouă, strada Biser i c i i , n r . 2 7, j u d e ţ u l T i m i ş ,
tel.0749.074.868, intenţionez să solicit
de la Administraţia Bazinală de Apă
Banat avizul de Gospodărire a Apelor
pentru proiectul: „Extindere reţea apă
şi branşament apă -prin subtraversare,
intravilan Comuna Moşniţa Nouă,
localitatea Moșnița Veche, judeţul
Timiş, parcelele cadastrale nr.422804,
422806 şi 413130”. Această investiţie
este nouă, urmând a fi realizată din
surse proprii de către Nicola Florin-Daniel, Motroc Cristina Maria, Dărămuș
Alexandru Vasile, Comănescu Bogdan
Stelian, Muntean Constantin Alin și
Neagu Mihai. Persoanele care doresc
să obţină informaţii suplimentare cu
privire la solicitarea avizului de Gospodărire a Apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.
Persoanele care doresc să transmită
observaţii, sugestii şi recomandări se
pot adresa solicitantului sau la adresa:
B-dul 16 Decembrie 1989, nr.2, Timiş o a r a , j u d e ţ u l T i m i ş , t e l e f o n:
0256.491.848, fax: 0256.491.798,
e-mail: dispecer@dab.rowater.ro,
după data de 15.08.2022.
l Unitatea Administrativ Teritorială
Comuna Stelnica, din județul Ialomița,
anunță publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 1 și 2, începând cu data
de 08.08.2022, pe o perioadă de 60 de
zile, la sediul Primăriei Comunei Stelnica, strada Eroilor Aviatori nr. 58,
județul Ialomița, conform art.14, alin.
(1) și (2) din Legea Cadastrului și Publicității Imobiliare nr. 7/1995, cu modificările și completările ulterioare.
Publicarea se va face și pe site-ul
www.stelnica.ro. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul Primăriei și
pe site-ul A genției Naționale de
Cadastru și Publicitate Imobiliară.
l Anunț prealabil privind afișarea
publică a documentelor tehnice ale
cadastrului. Denumire județ: Prahova.
D e n u m i r e: M u n i c i p i u l Pl o i e ș t i.
Sectoare cadastrale: 185, 221. O.C.P.I.
Prahova anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru
sectoarele cadastrale nr. 185 şi 221
aparţinând U.A.T. Ploiești, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice,
conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea
cadastrului și a publicității Imobiliare
nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Data de
început a afișării: 08.08.2022. Data de
sfârșit a afișării: 06.10.2022. Adresa
locului afișării publice: sediul Primăriei
Municipiului Ploiești. Repere pentru
identificarea locației: Ploiești, Piaţa
Eroilor nr. 1 A, judeţul Prahova. Cererile de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la sediul
Primăriei Municipiului Ploiești și pe
site-ul A.N.C.P.I. Alte indicații utile
pentru cei interesați: Program: Luni Vineri între orele 9.00 – 12.00. Adresa
e-mail Primăria Municipiului Ploiești:
comunicare@ploiesti.ro. Telefon:
0 2 4 4 51 6 6 9 9 ( i n t e r i o r 3 2 5 ) /
07530 98145. Informații privind
Programul național de cadastru și
carte funciară 2015 - 2023 se pot
obține pe site-ul ANCPI la adresa
http://www.ancpi.ro/pnccf/

SOMAŢII
l Somaţie. Se aduce la cunoştinţa
celor interesaţi că reclamanta Suto
Magdalena, CNP: 2490215140310, cu
domiciliul în oraşul Covasna, str.
Bartok Bela nr.4, judeţul Covasna, cu
domiciliul procesual ales la Cab. Av.
Manea Gabriela, cu sediul în mun.
Sfântu Gheorghe, str. Kriza Janos nr. 3,
ap. 2, judeţul Covasna, constatarea
dobândirii de către reclamant a dreptului de proprietate asupra imobilului
autentificat în C.F. 24072 Covasna, nr.
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top 707/2/ b/2, cu suprafaţă de
508mp, proprietar tabular fiind Dancs
Dominic, decedat la data de
13.05.1948, prin efectul uzucapiunii
(respectiv în cartea funciară ce se va
deschide la biroul de carte funciară
competent teritorial), cu îndeplinirea
condiţiilor prevăzute de art. 130 din
Decretul-Lege nr.115/1938. Persoanele interesate pot formula opoziţie la
Judecătoria Târgu Secuiesc în termen
de 30 de zile de la data afişării şi publicării prezentei somaţii. Somaţia face
par te integrantă din încheierea
pronunţată la data de 02.03.2021 în
dosarul civil nr. 629/322/2022 al Judecătoriei Târgu Secuiesc, cu termen de
judecată acordat la data de
24.11.2022, C2. Prezenta se afişează la
Judecătoria Târgu Secuiesc, un exemplar urmând a fi înaintat Primăriei
Oraşului Covasna.
l Prin prezenta somație se aduce la
cunoștința celor interesați faptul că
reclamanții Virag Sandor și Virag
Ana-Hajnalka, domiciliați în orașul
Baraolt- str. Kossuth Lajos, nr.54A, jud.
Covasna, solicit dobândirea prin
uzucapiune, conform prevederilor art.
28 din Decretul-Lege nr. 115/1938, a
dreptului de proprietate asupra cotei
de 2/6 parte din imobilul înscris în
CF.27950-Baraolt, cu nr. top 27950,
arabil, în suprafață de 5755mp. Toți
cei interesați pot face opoziție în
termen de 30 de zile de la afișare-la:Judecătoria Sfântu Gheorghe, str.
Kriza Janos nr.2, jud. Covasna, cu
precizarea că în caz contrar în termen
de o lună de la emiterea celei din
urmă publicații se va trece la judecarea cererii.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare. Consiliul de Administrație IMCOM SA, cu sediul în București, str. Fântânica nr. 41, sector 2,
J40/2576/1991, CUI: 1294, convoacă
Adunarea Generală Extraordinară a
acționarilor la sediul societății în data
de 15.09.2022, ora 10, cu următoarea
ordine de zi: 1. Mandatarea Consiliului
de administrație pentru identificarea
oportunităților și soluțiilor în vederea
vânzării terenului ce aparține societății, urmând ca în adunare să fie
stabilit prețul cel mai mic sub care
societatea nu va putea vinde terenul
din proprietate. 2. Aprobarea proiectului de procură specială prin care
Adunarea Generală Extraordinară va
împuternici membrii consiliului de
administrație Andrea Ovidiu Ioan Asan,
Bîldescu Statie și Valea Raul Florin să
încheie acte translative de proprietate
asupra terenului aflat în proprietatea
IMCOM SA, această procură urmând a
conține condițiile privind vânzarea
terenului. 3. Majorarea capitalului
social IMCOM SA prin aport în natură
constituit din terenul și construcțiile
aflate în proprietatea societății, prin
includerea în valoarea capitalului
social a imobilului-teren și construcții
situat în București, Fântânica nr. 41,
Sector 2. 4. Realegerea pe o perioadă
de 4 ani a Consiliului de Administrație
format din 3 membri sau înlocuirea
acestora cu un nou Consiliu de Administrație. 5. Diverse. În cazul neîntrunirii cvorumului pentru prima
convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, a doua convocare va avea loc la data de 16.09.2022,
în același loc, la aceeași oră și cu
aceeași ordine de zi. Data de referință:
la Adunarea Generală vor participa toți
deținătorii de acțiuni aflați la data de
07.09.2022 în evidențele SC Depozitarul Central SA. Acționarii pot fi reprezentați pe bază de procură specială
autentificată. Documentele și materialele Adunării vor putea fi consultate la
sediul societății, de luni până vineri
între orele 10-14, începând cu data de
01.09.2022. Președintele Consiliului de
administrație al SC IMCOM SA, Andrea
Ovidiu Ioan Asan.

l Convocator. Având in vedere dispozițiile art.117 din Legea nr.31/1990 și
art.13 din Statut, subsemnatul Micula
Cătălin, domiciliat în București, str.
Bîrlogeni, nr.111a, Sector 1, în calitate
de Administrator Unic al LAURUL SA,
cu sediul în comuna Gurahonț, str.
Gării, nr.1, județul Arad, înmatriculată
la Re g is t r ul C o m e r ț ului sub nr.
J 0 2 / 7 7 9/1 9 91 , C U I: R O1741 9 8 3 ,
convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății pentru
data de 01.09.2022, ora 12.00, ce
urmează a avea loc la sediul acesteia,
situat la adresa sus-menționată. La
Adunarea Generală Extraordinară a
Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați
în registrul acționarilor ținut de Registrul Miorița SA la data de 04.08.2022
(data de referință). În cazul neîntrunirii cvorumului legal, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se
convoacă pentru a doua oară în data
de 09.09.2022, cu aceeași ordine de
zi, în același loc și la aceeași oră.
Adunarea Generală Extraordinară a
Ac ționarilor va avea următoarea
ORDINE DE ZI: Art.1.Aprobarea consolidării acțiunilor prin majorarea valorii
nominale cu un factor de 1.000 de la
valoarea actuală neconsolidată de
0,1lei/acțiune la valoarea nominală
consolidată de 10 0 lei/ ac țiune.
Art.2.Aprobarea diminuării capitalului
social cu 27,50lei de la 690.227,5lei la
690.200 lei, datorită rotunjirilor la
numere întregi de ac țiuni pentru
fiecare acționar. Ar t.3.Aprobarea
modificării Art. 6 din Actul constitutiv
din: „Capitalul social al societății este
în valoare de 690.227,5lei, subscris și
vărsat integral. Structura acționariatului este următoarea: Lista acționari,
evidențiați în registrul acționarilor,
care dețin un numar de 6.902.275
acțiuni nominative, dematerializate,
cu o valoare nominală de 0,1lei
f iecare, în valoare totală de
690.227,5lei, reprezentând 100% din
capitalul social.” În „Capitalul social al
societății este în valoare de
690.200lei, subscris și vărsat integral.
Structura acționariatului este următoarea: Lista acționari, evidențiați în
registrul acționarilor, care dețin un
număr de 6.902 acțiuni nominative,
dematerializate, cu o valoare nominală de 100lei fiecare, în valoare
totală de 690.200 lei, reprezentând
100% din capitalul social.” Art.4.Apro-

barea modif icării Ar t.7 din Ac tul
constitutiv din: „Acțiunile. Acțiunile
societății sunt acțiuni nominative,
emise în forma dematerializată, cu o
valoare nominală de 0,1lei fiecare
acțiune. Evidența acțiunilor și a acționarilor societății este de tip listă și
este ținută de registrul independent
Registrul Miorița SA, cu sediul în
Cluj-Napoca, str.Onisifor Ghibu, nr.
20A, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J12/1267/1997, având
CUI:RO9599222. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative
emise de societate în forma dematerializată se transmite prin declarația
f ă cu t ă în re gis tr ul a c ț i o nar il o r,
semnată de cedent și cesionar sau
prin contract de cesiune de acțiuni
semnat de cedent și cesionar, care
după semnare se menționează în
registrul acționarilor.” în „Actiunile.
Acțiunile societății sunt acțiuni nominative, emise în forma dematerializată, cu o valoare nominală de 100lei
fiecare acțiune. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative
emise de societate în forma dematerializată se transmite prin declarația
f ă cu t ă în re gis tr ul a c ț i o nar il o r,
semnată de cedent și cesionar sau
prin contract de cesiune de acțiuni
semnat de cedent și cesionar, care
după semnare se menționează în
re gis tr ul a c ț i o nar il o r.”
Art.5.Aprobarea procedurii de consolidare a valorii nominale care se va
desfășura astfel: -Pentru fiecare acționar numărul actual de acțiuni neconsolidate se împarte cu factorul de
consolidare, -Din rezultatul acestei
împărțiri se reține partea întreagă
care reprezintă numărul de acțiuni
consolidate cu care rămâne fiecare
ac ționar, - Fr ac țiunile de ac țiuni
consolidate se răscumpără de la acționarii existenți de către societate și se
transformă în acțiuni proprii consolidate. Prețul de răscumpărare al unei
acțiuni vechi este egal cu valoarea
nominală, respectiv 0,1 lei/acțiune,
-Un număr de 275 de acțiuni vechi
neconsolidate se anulează pentru că
nu pot fi consolidate într-o acțiune
întreagă. Această anulare duce la
reducerea capitalului social cu
27,50lei. Art. 6. Aprobarea diminuării
capitalului social care se poate realiza
numai după 2 luni de la data publicării
Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial.
Art.7.Aprobarea ca în perioada de 60

de zile de la publicarea Hotărârii AGEA
în Monitorul Oficial fiecare acționar
care nu deține multiplu de 1.000
acțiuni neconsolidate să aibă posibilitatea de a achiziționa acțiuni, de la alți
acționari, astfel încât să dețină un
multiplu de 1.000 acțiuni neconsolidate. Toate aceste tranzacții trebuie
raportate Consiliului de Administrație
în termenul de 60 zile menționat.
Art.8.Aprobarea mandatării CA, cu
posibilitate de substituire, să înregistreze toate cesiunile de acțiuni, să
calculeze numărul de acțiuni consolidate care îi revin fiecărui acționar,
contravaloarea fracțiunilor de acțiuni
care nu se pot consolida și care vor fi
răscumpărate de la acționari și structura finală a acționariatului la finalizarea operațiunii, să semneze și să
facă toate demersurile necesare
pentru modificarea actului constitutiv
în conformitate cu noul capital și cu
noua struc tura a ac ționariatului.
Gurahonț, 21.07.2022. Administrator
Unic, Micula Cătălin.

LICITAȚII
l Optim Trans SA prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL scoate la vânzare
prin licitaţie urmatoarele bunuri:
autobuz Scania L113 (fabricat in 1996)
pornind de la pretul de 4.165 lei TVA
inclus si autobuz Renault R332A
(fabricat in 1994) pornind de la pretul
de 4.165 lei TVA inclus. Lichidatorul
judiciar nu detine in original actele
acestor vehicule, fiind in posesia doar a
copiilor cartilor de identitate a vehiculelor. Lichidatorul judiciar nu detine
cheile autobuzelor. Bunurile nu au o
stare tehnica buna, nu au ITP valabil si
nu au mai fost pornite de mai mult de
2 ani. Persoanele interesate vor
cumpăra caietul de prezentare de la
lichidatorul judiciar in suma de 200 lei
+ TVA şi vor depune documentele de
participare la licitaţie cu cel putin o zi
înainte de data licitaţiei. Licitaţia va
avea loc în 09.08.2022, ora 15:00 la
sediul lichidatorului, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploieşti, tel/
fax 0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în datele de
17.08.2022 si 24.08.2022 la aceeaşi
oră, în acelaşi loc.
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anunțuri

l Anunț de licitație închiriere. 1. Informaţii generale privind concedentul, în
special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax şi/sau
adresa de e-mail ale persoanei de
contact: U.A.T. Oraşul Uricani, ORAȘUL
Uricani, str. 1 Mai, nr. 6, jud. Huned o ar a, c o d f is c al 4 6 3 4 6 47, tel.
0254/511121, fax. 0254/511127,
e-mail: primariauricani@gmail.com. 2.
Informaţii generale privind obiectul
închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie
închiriat: 1. teren intravilan în suprafață de 16 mp, cu categoria cur ți
construc ții, apar ținând domeniul
privat al U.A.T. Oraşul Uricani, situat în
Orașul Uricani, Str. 1 Mai, nr. cadastral
63428, CF nr. 63428, HCL Uricani nr.
60 din 28.04.2022 și conform art.
332-335 din O.U.G nr. 57/2019; 2. teren
intravilan în suprafață de 138 mp, cu
categoria curți construcții, aparținând
domeniul privat al U. A .T. Oraşul
Uricani, situat în Orașul Uricani, situat
în Orașul Uricani, str. Sterminos, nr.
cadastral 63517, CF nr. 63517 HCL
Uricani nr. 107 din 30.06.2022 și
conform art. 332-335 din O.U.G nr.
57/2019; 3. teren intravilan în suprafață de 174 mp, cu categoria curți
construcții, apar ținând domeniul
privat al U.A.T. Oraşul Uricani, situat în
Orașul Uricani, str. Principală, nr.
cadastral 63186, CF nr. 63186 HCL
Uricani nr. 108 din 30.06.2022 și
conform art. 332-335 din O.U.G nr.
57/2019; 4. teren intravilan în suprafață de 8460 mp, cu categoria neproductiv, aparținând domeniul privat al
U.A.T. Oraşul Uricani, situat în Orașul
Uricani, str. Cîmpu lui Neag, nr. cadastral 63544, CF nr. 63544 HCL Uricani
nr. 47 din 24.03.2022 și conform art.
332-335 din O.U.G nr. 57/2019; 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin
care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul
instituției, Biroul Impozite și Taxe
Locale. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia
de atribuire: U.A.T. Oraşul Uricani,
ORAȘUL Uricani, str. 1 Mai, nr. 6, jud.
Hunedoara, Biroul Impozite și Taxe
Locale. 3.3. Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul: 500 lei/ exemplar,
care se achită cash la casieria U.A.T.
Oraşul Uricani. 3.4. Dată limită privind
solicitarea clarificărilor: 29.08.2022,
ora 14.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data limită de depunere a
ofertelor: 05.09.2022 ora 10:00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele:
U.A.T. Oraşul Uricani, ORAȘUL Uricani,
str. 1 Mai, nr. 6, jud. Hunedoara, Biroul
Impozite și Taxe Locale. 4.3. Numărul
de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: un singur exemplar , în
două plicuri sigilate – unul exterior și
unul interior. 5. Data şi locul la care se
va desfăşura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 05.09.2022 ora
13:00, U.A.T. Oraşul Uricani, ORAȘUL
Uricani, str. 1 Mai, nr. 6, jud. Hunedoara – Sala de ședințe. 6. Denumirea,
adresa, numărul de telefon, telefax şi/
sau adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Secţia de Contencios administrativ a Tribunalului Judeţean Hunedoara, Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35,
jud. Hunedoara, Judeţul Hunedoara,
tel. 0254/211574, fax. 0254/216333,
e-mail: lbenta@just.ro. 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 29.07.2022.
l Anunţ licitaţie pentru concesiune
terenuri aparţinând domeniului privat
al comunei Sudiţi, judeţul Ialomiţa. 1.
Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul
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fiscal, adresa, numărul de telefon,
telefax şi/sau adresa de e-mail ale
persoanei de contact: Comuna Sudiţi,
strada Sf. Pantelimon, nr. 39, com.
Sudiți, jud. Ialomița, telefon
0343.103.946, e-mail: primariasuditi@
yahoo.com, cod fiscal 4231865. 2.
Informaţii generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează să
fie concesionat: Terenurile sunt
situate în incinta fostului CAP Sudiţi,
judeţul Ialomiţa şi aparţine domeniului
privat al Comunei Sudiţi, conform caietului de sarcini, HCL 34/12.05.2022 şi
OUG 57/2019. -Tarla 41, parcelă 1923,
lot nr. 1, cf 25405 – în suprafață de
9498 mp; -Tarla 41, parcelă 1923, lot
nr. 2, cf 25404 – în suprafață de 9497
mp; -Tarla 41, parcelă 1936 / 3, lot nr.
2, cf 22893 – în suprafață de19926 mp;
-Tarla 41, parcelă 1925 / 10, lot nr. 2, cf
22891 – în suprafață de1235 mp; -Tarla
41, parcelă 1933 / 1, cf 20886, în de
suprafață 3245 mp; -Tarla 41, parcelă
1913 / 1, cf 20124 – în de suprafață
8300 mp. 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
prin solicitarea scrisă, de la sediul
Comunei Sudiţi. 3.2. Denumirea şi
adresa serviciului/compartimentului
din cadrul concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura
Comunei Sudiţi, comuna Sudiţi, Strada
Sf. Pantelimon, nr. 39, județul Ialomiţa.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru
obţinerea acestui exemplar, unde este
cazul: - gratuity. 3.4. Data limită pentru
solicitarea clarificărilor: 11/08/2022,
ora 13.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data limită de depunere a
ofertelor: 22/08/2022, ora 13.00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Oferta va fi depusă la Registratura
Comunei Sudiți, comuna Sudiţi, Strada
Sf. Pantelimon nr. 39, județul Ialomiţa.
4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original. 5. Data şi locul la care se
va desfăşura sedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 22/08/2022,
ora 14.00, la sediul Comunei Sudiți,
comuna Sudiţi, Strada Sf. Pantelimon,
nr. 39, județul Ialomiţa, sala de ședințe.
6. Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail
ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele
pentru sesizarea instanţei: Secția de
contencios administrativ a Tribunalului
Ialomița, Slobozia, b-dul. Cosminului,
nr. 12, cod postal: 920030, judetul
Ialomita. Telefon: 0243 236 952, fax:
0243 232 266. E-mail: tr-ialomita-pgref@just.ro. 7. Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile
abili t ate, în vederea public ăr ii:
29/07/2022.
l Închiriere teren în suprafață de
142.000 mp aparținând domeniului
privat al Comunei Miroslava, NC
930 0 0, P1156/11, P1156/12,
P1156/13, P1157, P 1158, F1093/1
intravilan sat Uricani, Comuna Miroslava, județul Iași. 1. Informaţii generale privind autoritatea contractanta:
denumire: UAT Comuna Miroslava, cod
fiscal: 4540461, adresa: sat Miroslava,
str. Constantin Langa nr. 93, comuna
Miroslava, cod 707305, jud. Iaşi,
E-mail: secretariat@primariamiroslava.
ro 2. Informaţii generale privind
obiectul închirierii: teren în suprafață
de 142.000 mp aparținând domeniului
privat al comunei Miroslava, NC
930 0 0, P1156/11, P1156/12,
P1156/13, P1157, P 1158, F1093/1
intravilan sat Uricani, comuna Miroslava, județul Iași în scopul execuției de
lucrări de extragere pământ pentru
realizarea modelării, consolidării,
amenajării versantului în vederea
prevenirii alunecărilor semistabilizate
și eroziunii puternice. Prețul chiriei:

este de minim: 2435 lei/lună. 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Modalitatea prin care
persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: persoanele interesate
pot înainta o solicitare pe suport hârtie
pentru obţinerea unui exemplar al
documentaţiei de atribuire; Denumirea
şi adresa compartimentului de la care
se poate obţine un exemplar al documentaţiei de atribuire: birou achiziţii
publice din cadrul Primăriei comunei
Miroslava, judeţul Iaşi. 4. Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea
unui exemplar al documentației de
atribuire: costul documentaţiei este de
50 lei şi se poate achita odata cu solicitarea efectuată în acest sens; 5. Data
limită pentru solicitare clarificări:
10.08.2022, orele 16.00. Data limită
solicitare prin cerere scrisă documentație de atribuire: 10.08.2022, orele
16.00. 6. Informaţii privind ofertele:
Data limită pentru depunerea ofertelor: 18.08.2022, orele 16.00; Adresa
la care trebuie depusă oferta: Primăria
comunei Miroslava, sat Miroslava,
comuna Miroslava, judeţul Iasi, cod
postal 707305; Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare ofertă:
un exemplar în două plicuri sigilate
unul exterior şi unul interior. 7. Data şi
locul unde se va desfăşura şedinţa
publică de deschidere a ofertelor:
19.08.2022, orele 12.00 la sediul
Primăriei com. Miroslava, judeţul Iaşi.
8. Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax, şi adresa de e-mail a
instanţei competente în soluţionarea
litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: Tribunalul Judeţean
Iaşi, Secţia contencios administrativ,
Str. Elena Doamna nr. 1A, jud. Iasi, cod
70 0398, tel. 0232/213332;
fax.0232/219899; e-mail: tr-iasi-reg@
just.ro 9. Data transmiterii anunţului
de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 28.07.2022.
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:
Comuna Gălbinași, Str. Prof. Tudor
Gheorghe nr.5, județul Buzău, telefon
0371/425.064, fax 0238/780.022,
e-mail: primariagalbinasi@yahoo.com,
cod fiscal 3724440. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să
fie închiriat: teren extravilan în suprafață de 11.002mp, situat în Tarlaua 3,
Parcela 45, categorie de folosință
neproductiv, identificat prin CF26641,
nr.cadastral 26641, aparținând domeniului privat al Comunei Gălbinași,
județul Buzău, conform H.C.L. nr.
48/21.07.2022 și temeiului legal O.U.G.
nr. 57/03.07.2019. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc
în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea
sau modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției,
Compartimentul financiar-contabil,
impozite și taxe, achiziții publice.
3.2.Denumirea și datele de contact ale
serviciului/ compartimentului din
cadrul instituției de la care se poate
obține un exemplar din documentația
de atribuire: se poate obține de la
Compartimentul financiar-contabil,
impozite și taxe, achiziții publice din
cadrul Comunei Gălbinași, comuna
Gălbinași, Str.Prof.Tudor Gheorghe
nr.5, județul Buzău. 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: 200 lei/exemplar,
se achită numerar la Casieria Comunei
Gălbinași. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 11.08.2022, ora
14.00. 4.Informații privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 22.08.2022, ora 10.00. 4.2.
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Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Compartimentul financiar-contabil,
impozite și taxe, achiziții publice,
Comuna Gălbinași, Str. Prof. Tudor
Gheorghe nr.5, județul Buzău. 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: 23.08.2022, ora 14.00, Comuna
Gălbinași, Str. Prof. Tudor Gheorghe
nr.5, județul Buzău. 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 Buzău, Buzău,
Bulevardul Nicolae Bălcescu nr.8,
județul Buzău, telefon 0238/717.960,
fax 0223/717.959, e-mail: tr.buzau@
just.ro. 7. Data transmiterii anunțului
de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 29.07.2022.
l Nr.5006/27.07.2022. Dosar executare nr.32/05.12.2011. Anunț privind
vânzarea pentru bunuri imobile
încheiat astăzi, 27.07.2022. În temeiul
art. 250 alin.(2) din Legea nr.207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările si completările ulterioare,
se face cunoscut că se vor vinde in
data de 25.08.2022, ora 10.00, la
sediul Primăriei Comunei Zăbrani,
situat în com.Zăbrani, nr. 95, prin licitație publică deschisă următoarele
bunuri imobile, proprietate a debitorului SC Agrom Ecologic SRL, cu domiciliul fiscal în mun. Sibiu, Str.Alexandru
Xenopol, Nr. 36, Jud.Sibiu. Denumirea
bunurilor imobile; Valoarea estimativă.
1) Teren intravilan în suprafață totală
de 67.767 mp, situat în loc.Neudorf,
jud.Arad, înscrisă în CF nr. 300567,
Zăbrani, Nr. Crt. A1, Nr top 13541358/b; 2) Construcții situate în loc.
Neudor f, jud.Arad, compuse din:
magazie, moar ă, lăpt ăr ie, două
cântare, casă pompe, șopron metal și
13 grajduri, înscrise în CF nr. 300567
Zăbrani, Nr. Crt. A1.1, CAD: C1, nr topo
1354-1358/b; 3) Teren intravilan în
suprafață totală de 2.088mp, situat în
loc.Neudorf, jud. Arad, înscrisă în CF
nr.300317 Zăbrani, Nr. Crt. A1, Nr topo
1354-1358/c; 4) Construcții situate în
loc. Neudorf, jud. Arad, compuse din:
bloc de locuințe P+1 înscrise în CF Nr.
300317 Zăbrani, Nr. Crt. A1.1, CAD: C1,
Nr. topo 1354-1358/c; Valoare totală:
1.563.843Lei (316.209 Euro). Bunurile
imobile mai sus menționate sunt
grevate de următoarele: Intabulare,
drept de ipotecă legală, cu titlu de
sechestru, în baza art.242, alin.8, din
Legea nr 207/2015 (actualizată) privind
Codul de Procedură Fiscală, republicată și art.162, alin.1 din O.700/2014.
Comuna Zăbrani. Pentru bunurile
imobile prevăzute mai sus a comunicat
titluri executorii: Comuna Zăbrani.
Invităm pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri să înștiințeze
despre aceasta organul de executare,
inainte de data stabilită pentru
vânzare: în vederea participării la licitație persoanele fizice sau juridice
depun cu cel puțin o zi înainte de data
licitației următoarele documente:
-Copia actului de identitate pentru
persoanele fizice române; -copia
actului de identitate/pașaport pentru
persoanele fizice străine. Pentru
persoanele juridice române- copie de
pe certificatul unic de înregistrare
eliberat de Oficiul Registrului Comerțului. Pentru persoanele juridice
străine- actul de înmatriculare tradus
în limba română; -Certificat de Atestare Fiscală din care să rezulte că nu
sunt datorii la bugetul de stat, obținut
de la Direcția Generală a Finanțelor
Publice (nu mai vechi de 30 de zile în
original); -Certificat fiscal privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a
impozitelor și taxelor către bugetul
local al Comunei Zăbrani (document

obținut de la Serviciul Impozite și Taxe
al Comunei Zabrani nu mai vechi de 30
de zile); -Dovada achitării a taxei de
par ticipare la casieria Primăriei
C o munei Z ăb r ani s au în c o ntul
RO79TREZ0255006XXX000287 deschis
la Trezoreria Lipova de către Comuna
Zăbrani, cod fiscal 3519216. Taxa de
participare este suma de 156.384 Lei
reprezentand 10 % din prețul de
pornire a licitatiei și se plătește în
contul mai sus menționat sau la caseria
Primariei Comunei Zăbrani. Prețul de
pornire a licitației reprezintă suma de
1.563.843 Lei. Împotriva prezentului
înscris, cel interesat poate introduce
contestație la instanța judecătorească
competentă, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoștință în
conformitate cu prevederile art.260261 din Legea nr.207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispozitiilor art.9 alin.(2) lit.d
din Legea nr.207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările si
completările ulterioare când urmează
să se ia măsuri de executare silită, nu
este oblgatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare,
vă puteți adresa la sediul nostru sau la
tel.0257.457.001. Președintele Comisiei, Codrean Dănuț.
l Închiriere 12 loturi de teren aparținând domeniului public al Comunei
Miroslava in vederea amplasarii de
panouri publicitare. 1. Informaţii generale privind autoritatea contractanta:
denumire: UAT Comuna Miroslava, cod
fiscal: 4540461, adresa: sat Miroslava,
str. Constantin Langa nr. 93, Comuna
Miroslava, cod 707305, jud. Iaşi,
E-mail: secretariat@primariamiroslava.
ro 2. Informaţii generale privind
obiectul închirierii: 12 loturi de teren
apar ținând domeniului public al
comunei Miroslava, în vederea amplasării de panouri publicitare. Prețul
chiriei este de minim: -17,54 lei/lună
pentru suprafata de 12 mp – sat
Uricani; -17,54 lei/luna pentru suprafata de 12 mp –stadion Uricani; -10,23
lei/luna pentru suprafata de 7 mp –sat
Bratuleni; -4,38 lei/luna pentru suprafata de 3 mp –sat Miroslava; -4,38 lei/
luna pentru suprafata de 3 mp –sat
Miroslava; -4,38 lei/luna pentru suprafata de 3 mp –sat Miroslava; -7,31 lei/
luna pentru suprafata de 5 mp –sat
Uricani; -13,15 lei/mp pentru suprafata
de 9 mp –sat Uricani; -13,15 lei/mp
pentru suprafata de 9 mp –sat Uricani;
-13,15 lei/mp pentru suprafata de 9
mp –sat Uricani; -26,31 lei/mp pentru
suprafata de 18 mp –sat Uricani;
-26,31 lei/mp pentru suprafata de 18
mp –sat Uricani. 3. Informaţii privind
documentaţia de atribuire: Modalitatea prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire: persoanele interesate pot înainta o solicitare
pe suport hârtie pentru obţinerea unui
exemplar al documentaţiei de atribuire; Denumirea şi adresa compartimentului de la care se poate obţine un
exemplar al documentaţiei de atribuire: birou achiziţii publice din cadrul
Primăriei comunei Miroslava, judeţul
Iaşi. 4. Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea unui exemplar al
documentației de atribuire: costul
documentaţiei este de 50 lei şi se
poate achita odata cu solicitarea efectuată în acest sens; 5. Data limită
pentru solicitare clarif icări:
12.08.2022, orele 13.30. Data limită
solicitare prin cerere scrisă documentație de atribuire: 12.08.2022, orele
13.30. 6. Informaţii privind ofertele:
Data limită pentru depunerea ofertelor: 22.08.2022, orele 16.00; Adresa
la care trebuie depusă oferta: Primăria
comunei Miroslava, sat Miroslava,
comuna Miroslava, judeţul Iasi, cod
postal 707305; Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare ofertă:
un exemplar în două plicuri sigilate
unul exterior şi unul interior. 7. Data şi

locul unde se va desfăşura şedinţa
publică de deschidere a ofertelor:
23.08.2022, orele 10.00 la sediul
Primăriei com. Miroslava, judeţul Iaşi.
8. Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax, şi adresa de e-mail a
instanţei competente în soluţionarea
litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: Tribunalul Judeţean
Iaşi, Secţia contencios administrativ,
Str. Elena Doamna nr. 1A, jud. Iasi, cod
70 0398, tel. 0232/213332;
fax.0232/219899; e-mail: tr-iasi-reg@
just.ro. 9. Data transmiterii anunţului
de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 29.07.2022.
l Închiriere teren în suprafață de 227
mp aparținând domeniului public al
Comunei Miroslava, NC 95336 intravilan sat Miroslava, Comuna Miroslava,
județul Iași. 1. Informaţii generale
privind autoritatea contractanta: denumire: UAT Comuna Miroslava, cod fiscal:
4540461, adresa: sat Miroslava, str.
Constantin Langa nr. 93, comuna Miroslava, cod 707305, jud. Iaşi, E-mail:
secretariat@primariamiroslava.ro 2.
Informaţii generale privind obiectul
închirierii: teren în suprafață de 227 mp
apar ținând domeniului public al
comunei Miroslava, parcela NC 95336,
intravilan sat Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași pentru amenajare
parcare. Prețul chiriei: este de minim:
109 lei/lună. 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Modalitatea prin
care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentaţiei
de atribuire: persoanele interesate pot
înainta o solicitare pe suport hârtie
pentru obţinerea unui exemplar al
documentaţiei de atribuire; Denumirea
şi adresa compartimentului de la care
se poate obţine un exemplar al documentaţiei de atribuire: birou achiziţii
publice din cadrul Primăriei comunei
Miroslava, judeţul Iaşi. 4. Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea
unui exemplar al documentației de
atribuire: costul documentaţiei este de
50 lei şi se poate achita odata cu solicitarea efectuată în acest sens; 5. Data
limită pentru solicitare clarificări:
10.08.2022, orele 16.00. Data limită
solicitare prin cerere scrisă documentație de atribuire: 10.08.2022, orele
16.00. 6. Informaţii privind ofertele:
Data limită pentru depunerea ofertelor:
18.08.2022, orele 16.00; Adresa la care
trebuie depus ă ofer t a: Primăria
comunei Miroslava, sat Miroslava,
comuna Miroslava, judeţul Iasi, cod
postal 707305; Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare ofertă:
un exemplar în două plicuri sigilate unul
exterior şi unul interior. 7. Data şi locul
unde se va desfăşura şedinţa publică de
deschidere a ofertelor: 19.08.2022,
orele 11.00 la sediul Primăriei com.
Miroslava, judeţul Iaşi. 8. Denumirea,
adresa, numărul de telefon, telefax, şi
adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea instanţei:
Tribunalul Judeţean Iaşi, Secţia contencios administrativ, Str. Elena Doamna nr.
1A, jud. Iasi, cod 70 0398, tel.
0232/213332; fax. 0232/219899;
e-mail: tr-iasi-reg@just.ro. 9. Data
transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 28.07.2022.
l Închiriere teren în suprafață de 321
mp aparținând domeniului public al
Comunei Miroslava, Parcela
DC2047/10/3/1 intravilan sat Miroslava,
Comuna Miroslava, județul Iași. 1. Informaţii generale privind autoritatea
contractanta: denumire: UAT Comuna
Miroslava, cod fiscal: 4540461, adresa:
sat Miroslava, str. Constantin Langa nr.
93, comuna Miroslava, cod 707305, jud.
Iaşi, E-mail: secretariat@primariamiroslava.ro 2. Informaţii generale privind
obiectul închirierii: teren în suprafață
de 321mp aparținând domeniului public
al comunei Miroslava, parcela DC
2047/10/3/1, intravilan sat Miroslava,
comuna Miroslava, județul Iași pentru
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amenajare parcare. Prețul chiriei: este
de minim: 265 lei/ lună. 3. Informaţii
privind documentaţia de atribuire:
Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
persoanele interesate pot înainta o
solicitare pe suport hârtie pentru obţinerea unui exemplar al documentaţiei
de atribuire; Denumirea şi adresa
compartimentului de la care se poate
obţine un exemplar al documentaţiei
de atribuire: birou achiziţii publice din
cadrul Primăriei comunei Miroslava,
judeţul Iaşi. 4. Costul şi condiţiile de
plată pentru obţinerea unui exemplar al
documentației de atribuire: costul
documentaţiei este de 50 lei şi se poate
achita odata cu solicitarea efectuată în
acest sens; 5. Data limită pentru solicitare clarificări: 10.08.2022, orele 16.00.
Data limită solicitare prin cerere scrisă
documentație de atribuire: 10.08.2022,
orele 16.00. 6. Informaţii privind ofertele: Data limită pentru depunerea
ofertelor: 18.08.2022, orele 16.00;
Adresa la care trebuie depusă oferta:
Primăria comunei Miroslava, sat Miroslava, comuna Miroslava, judeţul Iasi,
cod postal 707305; Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: un exemplar în două plicuri sigilate unul exterior şi unul interior. 7.
Data şi locul unde se va desfăşura
şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 19.08.2022, orele 10.00 la sediul
Primăriei com. Miroslava, judeţul Iaşi. 8.
Denumirea, adresa, numărul de telefon,
telefax, şi adresa de e-mail a instanţei
competente în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Judeţean Iaşi,
Secţia contencios administrativ, Str.
Elena Doamna nr. 1A, jud. Iasi, cod
700398, tel. 0232/213332;
fax.0232/219899; e-mail: tr-iasi-reg@
just.ro. 9. Data transmiterii anunţului de
licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 28.07.2022.
l Închiriere teren în suprafață de 12
mp aparținând domeniului public al
Comunei Miroslava, Parcela A 2593/13,
T56, intravilan sat Miroslava, Comuna
Miroslava, județul Iași. 1. Informaţii
generale privind autoritatea contractanta: denumire: UAT Comuna Miroslava, cod fiscal: 4540461, adresa: sat
Miroslava, str. Constantin Langa nr. 93,
Comuna Miroslava, cod 707305, jud.
Iaşi, E-mail: secretariat@primariamiroslava.ro 2. Informaţii generale privind
obiectul închirierii: teren în suprafață
de 12 mp aparținând domeniului public
al comunei Miroslava, parcela
A2593/13, T56, intravilan sat Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași în
vederea amplasării unei autorulotecomercializare cafea. Prețul chiriei:
este de minim: 10 lei/lună. 3. Informaţii
privind documentaţia de atribuire:
Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
persoanele interesate pot înainta o
solicitare pe suport hârtie pentru obţinerea unui exemplar al documentaţiei
de atribuire; Denumirea şi adresa
compartimentului de la care se poate
obţine un exemplar al documentaţiei
de atribuire: birou achiziţii publice din
cadrul Primăriei comunei Miroslava,
judeţul Iaşi. 4. Costul şi condiţiile de
plată pentru obţinerea unui exemplar
al documentației de atribuire: costul
documentaţiei este de 50 lei şi se poate
achita odata cu solicitarea efectuată în
acest sens; 5. Data limită pentru solicitare clarificări: 10.08.2022, orele 16.00.
Data limită solicitare prin cerere scrisă
documentație de atribuire: 10.08.2022,
orele 16.00. 6. Informaţii privind ofertele: Data limită pentru depunerea
ofertelor: 18.08.2022, orele 16.00;
Adresa la care trebuie depusă oferta:
Primăria comunei Miroslava, sat Miroslava, comuna Miroslava, judeţul Iasi,
cod postal 707305; Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: un exemplar în două plicuri
sigilate unul exterior şi unul interior. 7.

Data şi locul unde se va desfăşura
şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 19.08.2022, orele 09.00 la sediul
Primăriei com. Miroslava, judeţul Iaşi.
8. Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax, şi adresa de e-mail a
instanţei competente în soluţionarea
litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: Tribunalul Judeţean
Iaşi, Secţia contencios administrativ,
Str. Elena Doamna nr. 1A, jud. Iasi, cod
70 039 8 , te l. 02 32 / 21 3332; f a x .
0232/219899; e-mail: tr-iasi-reg@just.
ro. 9. Data transmiterii anunţului de
licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 28.07.2022.
l Debitoarea, SC Tecnogreen SRL - în
faliment, in bancruptcy, en faillite, cu
sediul în Dr. Tr. Severin, str. George
Cosbuc nr.3A, Camera 2, Sc.1, Et.
Subsol, Ap.3, jud.Mehedinti, CIF:
15195512, J25/302/2016, 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, conform Sentintei nr. 51/2021
din data de 03.11.2021, pronunţată de
Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a
Civilă de Contencios Administrativ si
Fiscal, în dosarul nr. 2726/101/2018 si
Debitoarea, SC D&G Agricolture Enterprise SRL - în faliment, in bancruptcy,
en faillite, cu sediul în Dr.Tr. Severin, str.
George Cosbuc nr.3A, sc.1, subsol,
ap.3, cam.2, jud. Mehedinti,
J25/272/2006, C.U.I. 18704890, 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, conform Sentintei nr. 43/2021
din data de 06.10.2021, pronunţată de
Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a
Civilă de Contencios Administrativ si
Fiscal, în dosarul nr. 1726/101/2019,
Vând in bloc teren extravilan si investitie de vita de vie cu sistem de sustin e r e i n sup r af at a to t ala d e d e
2.801.872 mp (280 hectare) situat in
comuna Punghina, jud. Mehedinti,
pornind de la pretul total de
2.015.055,00 Euro pret neafectat de
T.V.A. (echivalentul in lei la cursul BNR
din ziua platii). Valoarea investiei (vita
de vie si sistem sustinere) aflata pe
terenul extravilan este in cuantum de
0,00 Euro conform Rapor tului de
evaluare nr. 68/16.06.2022 si Raport de
evaluare nr. 67/14.06.2022. Lichidatorul judiciar mentioneaza faptul ca,
asupra bunurilor imobile enumerate
mai sus detin un drept de ipoteca
legala creditorii: D.G.R.F.P. Craiova –
A.J.F.P. Mehedinti, Primaria Punghina,
Mollificio Bortolussi SRL, M.C. Vivai
Italia S.C.A. si Cabinet Av. Predescu
Daniela. Licitaţia va avea loc la biroul
lichidatorului judiciar din Dr.Tr.Severin,
str.Zabrautului nr.7A, jud. Mehedinti la
data de 03.08.2022, orele 14:00. Titlul
executoriu în baza căruia lichidatorul
judiciar procedează la vânzarea bunurilor imobile il reprezinta Sentinta nr.
51/2021 din data de 03.11.2021, prin
care s-a dispus deschiderea procedurii
de faliment impotriva debitoarei SC
Tecnogreen SRL, pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a Civilă de
Contencios Administrativ si Fiscal, în
dosarul nr. 2726/101/2018, respectiv
Sentinta nr. 43/2021 din data de
06.10.2021, prin care s-a dispus deschiderea procedurii de faliment impotriva
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. Participarea la licitaţie este condiţionată de
consemnarea în contul unic de insolventa al debitoarei SC Tecnogreen SRL
deschis la Banca Romaneasca S.A.
Sucursala Drobeta Turnu Severin, sub
nr. RO11 BRMA 0999 1000 8362 2047,
pana la data de 02.08.2022 orele 17.00

a unei cauţiuni de 10% din preţul de
pornire al licitatiei, respectiv suma de
136.966,50 EURO exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii)
din totalul de 1.369.665,00 EURO
exclusiv T VA (echivalentul in lei la
cursul BNR din ziua platii) precum şi
achiziţionarea caietului de sarcini in
s u m a d e 1 . 0 0 0, 0 0 l e i +T VA . D e
asemenea, participarea la licitaţie este
condiţionată de consemnarea în contul
unic de insolventa al debitoarei SC D&G
Agricolture Enterprise SRL deschis la
Banca Romaneasca S.A. Sucursala
Drobeta Turnu Severin, sub nr. RO11
BRMA 0999 1000 8794 9896, pana la
data de 02.08.2022 orele 17.00 a unei
cauţiuni de 10% din preţul de pornire al
licitatiei, respectiv suma de 64.539,00
EURO exclusiv TVA (echivalentul in lei la
cursul BNR din ziua platii) din totalul de
645.390,00 EURO exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii),
respectiv contravaloare caiet de sarcini
in suma de 1000 lei+TVA. Invităm pe
toti cei care vor să participe la şedinţa
de licitaţie să transmita oferte de
cumpărare, documentele în copie
xerox din care rezultă faptul că au fost
achitate garanțiile de licitație, contravaloarea caietului de sarcini, actele
prevazute in caietul de sarcini pentru
participare la licitatie, la adresa de
email: office@consultant-insolventa.ro.
sau la sediul ales al lichidatorului judiciar. 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, sau la
sediul ales al lichidatorului judiciar din
Municipiul Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judetul Mehedinti. SC
Tecnogreen SRL si SC D&G Agricolture
Enterprise SRL prin lichidator judiciar,
Consultant Insolvenţă Sprl Filiala Timis,
prin ec. Serban Valeriu.
l Anunţ de participare la licitaţie. 1.
Primăria Municipiului Galaţi - cod fiscal:
3814810, str. Domnească nr. 54, tel:
0236.307.743/ fax: 0236/461.460,
email: licente@primariagalati.ro; 2.
Primăria Municipiului Galaţi organizează în data de 23.08.2022, ora 14.30,
licitaţie publică cu strigare, pentru
v ânzarea unui imo bil - teren şi
construcţie cu destinaţia de spaţiu
comercial, proprietatea privată a Municipiului Galaţi, situat în Galaţi, str. Ionel
Fernic nr. 22A S5; 3. Imobilul este
compus din: teren în suprafaţă de
18,00 mp, având nr. cadastral 130407
şi construcţie în suprafaţă de 18,00
mp, având nr. cadastral 130407-C1; 4.
Scopul vânzării îl reprezintă atragerea
de noi venituri la bugetul local al Municipiului Galaţi; 5. Informaţii privind
documentaţia de participare: 5.1.
Documentaţia de participare se poate
solicita şi obţine de la sediul Primăriei
Municipiului Galaţi, Biroul Concesiuni şi
Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale;
5.2. Preţul caietului de sarcini este de
30 lei; 6. Pentru participarea la licitaţie,
persoanele interesate trebuie să
depună plicuri cu documentele de calificare, în conformitate cu documentaţia de participare. 6.1. Data limită de
depunere a plicurilor: 22.08.2022, ora
12.00; 6.2. Adresa la care trebuie
depuse plicurile: Primăria Municipiului
Galaţi, str. Domnească nr. 54, Biroul
Registratură; 6.3. Plicurile se vor
depune într-un singur exemplar. 7. Data
şi locul în care se va desfăşura şedinta
publică de licitaţie: 23.08.2022, ora
14.30, Primăria Municipiului Galaţi; 8.
D enumirea, adres a, număr ul de
telefon, fax, email al instituţiei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea instanţei:
Tribunalul Municipiului Galaţi, str.
Br ăilei nr. 1 53, jud. Galaţi, tel:
0236/412130, email: tr-galati-comunicare@just.ro; 9. Persoană de contact:
Chiţu Laura, tel. 0236/307.743.
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PIERDERI
Cabinet Individual de Insolvență
Grigorian Andreea-Gina, CIF
25259222, cu sediul în Iași, șos. Ștefan
cel Mare și Sfânt nr. 4, bl. A5, demisol,
spațiul nr. 2-3, jud. Iași, declară pierdute certificatele constatatoare originale și certificatul de înregistrare
original pentru Tucasa Proiecte SRL cu
sediul în Valea Lupului, str. Lucian
Blaga nr. 30, parter, cam. 2, jud. Iași,
J22/1464/2019, CUI 40918106.

