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OFERTE SERVICIU
Angajez muncitori necalificați. CV-urile se pot transmite 

la adresa de e-mail: serbel_agro@yahoo.com. Pentru alte 
informații puteți suna la numărul de telefon: 0752.020.403.

Slipeter Co�ee Sercice SRL angajăm Tehnician Mașini și 
Utilaje pentru firma din Bistrița. Se oferă cazare. CV la: 
o�ce@dodocafea.com

Campeador SRL angajează din România sau din străină-
tate femeie de serviciu. Oferim cazare. CV la: roxana.sas@
campeador.ro

Endava Romania SRL angajează Manager care are 
certificare ITIL, înțelege tehnologiile de dezvoltare web, are 
cunoștințe de lb. engleză la nivel avansat și experiență profe-
sională anterioară de mai mult de 5 ani în cadrul unei 
companii multinaționale din domeniul Tehnologia Informa-
ției. Așteptăm CV-urile pe email la: endava.pdr.iasi@
endava.com

SC Fender Cables SRL avand CUI: 13414934, cu sediul 
in Cluj Napoca, str. Orastiei, Nr.10, judetul Cluj, angajeaza: 
Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor COD 
COR 932906 – 1 post. Cerinte: Studii medii, cunostinte de 
limba engleza, cunostinte in productie. Selectia are loc in 
data de 08.02.2022, ora 10:00, la sediul societatii.

Luk Trust Construct 2004 SRL angajează muncitori în 
construcția de clădiri având cunoștințe minime/medii de 
limba engleză și ucraineană. Transmitere CV și detalii la nr. 
de tel.0738.321.473 sau pe email: wr.team@workand-roll.
com

SC Rajami Invest SRL, având CUI: RO26387866, 
J9/10/2010, oferă spre ocupare 2 posturi de tehnician 
zootehnist, cod COR: 213233, la punctul de lucru din jud.
Brăila, com.Gemenele, str.Brăilei, nr.88. Beneficii oferite: 
Durata de încadrare în muncă este nedeterminată, 
programul de lucru este 8/zi, 5 zile /săptămână, studii 
minime liceale, salariu minim de încadrare, vechime în 
domeniu: minim 2 ani. Oferim cazare la punctul de lucru. 
Relații la nr.de tel.0749.906.900.

M.N.P. Fructe  SRL, Brașov str. Calea Feldioarei nr. 66, 
J08/1918/2020, CUI RO 43094920 angajează 1 manipulant 
marfă, COD COR 933303, 1 calculator pret cost, COD COR 
431101. Rugăm CV la vulcuamelia@yahoo.com

SC Feruccio Construct SRL, având CUI: 30392054, cu 
sediul în Sat Brazii de Sus, Comuna Brazi, Strada Trandafi-
rilor, Nr.33G, Etaj 1, Județ Prahova, angajează: Instalator 
apa, canal cu cod COR 712602- 5 posturi, Instalator insta-
lații tehnico-sanitare și de gaze cu cod COR 712609- 5 
posturi, Faianțar cu cod COR 712201- 10 posturi, Dulgher 
(exclusiv restaurator) cu cod COR 711501- 10 posturi, Elec-
trician în construcții cu cod COR 741101- 10 posturi. 
Cerințe: studii medii, cunoștințe de limbă engleză, cunoș-
tințe în domeniul construcțiilor. Selecția are loc în data de 
03.02.2022, ora 10.00, la sediul societății.

SC Egzoni Pan SRL cu sediul in Pancota jud Arad, anga-
jeaza 1 lucrator bucatarie(sapaltor vase mari) COD COR 
941201. Cerinte studi 8 clase, cunoscator al bucatariei 
sarbesti (prajitura burek). CV-urile se depun la adresa de 
mail patiserii_zoran@yahoo.com pana la data de 
03.02.2022, selectia candidatilor va avea loc in data de 
04.02.2022. Info tel. 0745330061

SC Patiseria Nadine&Celine SRL cu sediul in Chisi-
neu-Cris jud Arad, angajeaza 1 lucrator bucatarie (sapaltor 

vase mari) COD COR 941201. Cerinte studi 8 clase, cunos-
cator al bucatariei sarbesti(prajitura burek). CV-urile se 
depun la adresa de mail patiserii_zoran@yahoo.com pana la 
data de 03.02.2022, selectia candidatilor va avea loc in data 
de 04.02.2022. Info tel. 0745330061

Prin cererea inregistrata sub nr.1401/238/2021 recla-
mantul Arvas Popa Ioan, solicita sa se constate ca a 
dobandit dreptul de proprietate pe titlu de uzucapiune 
asupra imobilului evidentiat in CF 302114 Gurahont, cu nr. 
cad.302114, intravilan in suprafata de 829 mp, asupra 
caruia figureaza ca si proprietar statul Roman. In urma 
acestei somatii toti cei interesati sunt invitati sa inainteze 
opozitie la Judecatoria Gurahont, deoarece in caz contrar in 
termen de o luna de la aceasta publicare se va proceda la 
rezolvarea cererii.

Posturi vacante la Inspectoratul Școlar Județean Călă-
rași. Inspectoratul Școlar Județean Călărași, cu sediul în 
municipiul Călărași, str.Sloboziei, nr.28, județul Călărași, 
anunță organizarea concursului pentru ocuparea posturilor 
vacante de experți, lectori, personal tehnic administrativ 
suport, pe perioadă determinată, în cadrul proiectului 
„RESTART -Educație prin programe de a doua șansă în 
inima Bărăganului” nr.POCU/665/6/23/136156. Depunerea 
dosarelor de concurs se realizează până la data de 17 
februarie 2022, ora 16.30. Relații suplimentare la sediul 
instituției din str.Sloboziei, nr.28, tel. 0242/315.949, e-mail: 
isjcalarasi@gmail.com

Direcția de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5 cu 
sediul în București, Str. Mihail Sebastian nr.23, bl.S13, Sector 
5, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții 
contractuale vacante pe perioadă nedeterminată, în confor-
mitate cu prevederile H.G. nr.286/2011 cu modificările și 
completările ulterioare: Serviciul Achiziții Publice- Adminis-
trativ– Direcţia de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5: -1 
post– muncitor calificat, treaptă I  -studii liceale, respectiv 
studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat sau  
studii generale finalizate cu diplomă sau echivalentă- 
vechime în specialitatea studiilor– 3 ani; Condiţiile de 
participare, conţinutul dosarului de înscriere și condițiile de 
desfășurare a concursului, bibliografia de concurs, sunt 
afișate pe site-ul (www.ditl5.ro) și la sediul instituției. 
Concursul se va desfășura la sediul Direcției de Impozite și 
Taxe Locale a Sectorului 5, str Mihail Sebastian nr.23, bl.
S13, Sector 5. -depunerea dosarelor se face în perioada 
02.02.2022– 15.02.2022 ora 15 la sediul Direcției de Impozite 
și Taxe Locale a Sectorului 5, Str. Mihail Sebastian nr.23, 
bl.S13, Sector 5, Compartimentul Resurse Umane și SSM; 
-proba practică se va desfășura în data de 28.02.2022  la ora 
10.00  la sediul Direcției de Impozite și Taxe Locale a Secto-
rului 5, Str. Mihail Sebastian nr.23, bl.S13, Sector 5, iar data 
interviului va fi comunicată ulterior. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0724500063 -Compartimentul Resurse Umane și 
SSM- inspector superior Samoilă Cristina.

Primăria orașului Bragadiru, judeţul Ilfov, în temeiul 
H.G. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, 
scoate la concurs următoarele posturi contractuale temporar 
vacante: -2 posturi– îngrijitor- Compartiment monitorizare 
și administrare a unităţilor de învăţământ. Condiţii: -studii 
medii/ generale; -condiţii de vechime: minimum 1 an. Data 
limită depunere dosare: 10.02.2022, ora 12:00, la sediul 
Primăriei orașului Bragadiru. Concursul începe în data de: 
17.02.2022, ora 10:00 –proba scrisă. Data și ora interviului 
vor fi comunicate ulterior, întrucât interviul se susţine în 
maximum 4 zile lucrătoare de la data probei anterioare, iar 
data și ora se comunică cel târziu odată cu afișarea rezulta-
telor obţinute la proba scrisă. Concursul se desfășoară la 
sediul Primăriei orașului Bragadiru, judeţul Ilfov din 
Șoseaua Alexandriei, nr.249. Anunţul, bibliografia, tematica 

de concurs și alte documentele aferente concursului, se află 
afișate pe portalul posturi.gov.ro, la avizierul unităţii și pe 
site-ul unităţii. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul 
Primăriei orașului Bragadiru sau la telefon 021/4480795.

Primăria orașului Bragadiru, judeţul Ilfov, în temeiul 
H.G. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, 
scoate la concurs  a următoarelor posturi contractuale 
vacante: -1 post– îngrijitor– debutant- Compartiment moni-
torizare și administrare a unităţilor de învăţământ. Condiţii: 
-studii medii/ generale; -condiţii de vechime: nu necesită 
vechime. -1 post– îngrijitor- Compartiment monitorizare și 
administrare a unităţilor de învăţământ. Condiţii: -studii 
medii/ generale; -condiţii de vechime: minimum 1 an. Data 
limită depunere dosare: 17.02.2022, ora 12:00, la sediul 
Primăriei orașului Bragadiru. Concursul începe în data de: 
24.02.2022 ora 10:00– proba scrisă la sediul Primăriei 
orașului Bragadiru. Data și ora interviului vor fi comunicate 
ulterior, întrucât interviul se susţine în maximum 4 zile 
lucrătoare de la data probei anterioare, iar data și ora se 
comunică cel târziu odată cu afișarea rezultatelor obţinute la 
proba scrisă. Concursul se desfășoară la sediul Primăriei 
orașului Bragadiru, judeţul Ilfov din Soseaua Alexandriei, 
nr.249. Anunţul, bibliografia,  tematica de concurs și alte 
documentele aferente concursului, se află afișate pe portalul 
posturi.gov.ro, la avizierul unităţii și pe site-ul unităţii. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei 
orașului Bragadiru sau la telefon 021/4480795.

În conformitate cu Legea 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare 
și Ordinul MSP 284/2007, privind aprobarea Metodologi-
ei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/exame-
nelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului 
director din spitalele publice, modificat de art.1 din 
O.M.S.nr.954/2017. Spitalul Județean de Urgență Alexan-
dria, cu sediul în localitatea Alexandria, județul Teleorman, 
Strada Libertății, nr.1, organizează concurs/examen pentru 
ocuparea funcției specific comitetului director după cum 
urmează: -1 post de director financiar contabil. La concurs /
examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, 
criteriile generale și specifice. Criteriile generale sunt urmă-
toarele: a)au domiciliul stabil în România; b)nu au fost 
condamnaţi definitiv pentru săvârșirea unei infracţiuni 
contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de 
serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptu-
irea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârșite cu intenţie, care i-ar face incompatibili 
cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a inter-
venit reabilitarea; c)au o stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 
medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile 
sanitare abilitate; d)nu au vârsta de pensionare, conform 
prevederilor legale în vigoare. Criterii specifice sunt urmă-
toarele: 1.sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă 
durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil 
economic; 2.au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studi-
ilor. Concursul/ examenul pentru ocuparea funcției specific 
comitetului director al unității se va organiza în data de 
24.02.2022, ora 10- proba scrisă, respectiv data de 02.03.2022, 
ora 10 -susținerea orală a proiectului de specialitate, 
02.03.2022, ora 14 -interviul de selecție, la sediul unității. 
Înscrierile se vor face la sediul Spitalului Județean de 
Urgență Alexandria, str.Libertății, nr.1, dosarul de concurs se 
poate depune până pe data de 17.02.2022, la Serviciul 
RUNOS al Spitalului. Taxa de concurs este de 200Lei și se 
achită la casieria unității. Temele-cadru pentru proiectul de 
specialitate și bibliografia de concurs sunt disponibile pe 
site-ul unității www.spitalulalexandria.ro. (1)Candidații își 
aleg tema pentru proiectul/lucrarea de specialitate din cele 
stabilite de comisia de concurs, prin publicația de concurs, și 
îl depun odată cu înscrierea la concurs. (2)Proiectul/lucrarea 

de specialitate trebuie să fie realizat/realizată individual de 
către candidat, să rezolve problemele solicitate într-un volum 
de maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu 
fonturi de 14 și trebuie să fie depus/depusă la înscriere. 
Pentru a fi declaraţi admiși candidaţii trebuie să obţină în 
cadrul concursului/examenului media finală cel puţin 7, iar 
la fiecare probă minimum nota 6. Relaţii suplimentare la 
Serviciul RUNOS, telefon 0247/306.723.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copi-
lului Covasna organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante din 
subunităţile de mai jos: a)La Centrul de coordonare Sfântu 
Gheorghe: -1 asistent social debutant, nivel studii superi-
oare, fără condiţii de vechime în specialitatea studiilor; b)La 
Centrul de primire în regim de urgenţă „Prinţ și Cerșetor” 
Sfântu Gheorghe: -1 asistent social practicant, nivel studii 
superioare, condiţii de vechime în specialitatea studiilor 
minimum 6 luni; c)La Centrul de coordonare Baraolt: -0,5 
normă de medic, nivel studii superioare; medic confirmat în 
una din specialităţile: medicină pediatrică, medicină gene-
rală, medicină internă, medicină de familie, recuperare etc.; 
d)Centrul de reabilitare a copiilor cu handicap „Székely-
Potsa” -Centru de reabilitare Chilieni: -1 kinetoterapeut, 
nivel studii superioare, fără condiţii de vechime în speciali-
tatea studiilor; e) La Casa familială nr.3 Sfântu Gheorghe: 

-1 coordonator personal de specialitate, candidatul(ţii) 
pentru ocuparea funcţiei trebuie să fie absolvenţi de studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă socială sau 
sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul servi-
ciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţă-
mântului superior în domeniul juridic, medical, economic 
sau al știinţelor administrative, cu experienţă de minimum 
5 ani în domeniul serviciilor sociale; f)La Centrul de îngrijire 
și asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi Târgu 
Secuiesc: -1 asistent social debutant, nivel studii superioare, 
fără condiţii de vechime în specialitatea studiilor. Concursul 
va avea loc în data de 24.02.2022, ora 9.00 -proba scrisă, iar 
în data de 01.03.2022, ora 9.00 -proba interviu, la sediul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copi-
lului Covasna (Sfântu Gheorghe, Str.Presei nr.8/A). Dosarul 
de concurs se depune la secretariatul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Covasna, în peri-
oada 03.02.2022-16.02.2022, de luni până joi, între orele 
8.00-15.00, iar vineri, între orele 8.00-13.00. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul direcţiei și la nr.de telefon: 
0267.317.464. Condiţiile de participare la concurs și biblio-
grafia se afișează la sediul instituţiei și pe site-ul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului 
Covasna: www.protectiasocialacv.ro. Relaţii suplimentare se 

pot obţine de la secretarul comisiei de concurs, Pánczél 
Rozália, nr.de telefon: 0267.317.464.

Concurs pentru ocuparea postului contractuale vacant de 
îngrijitor I nivel studii G pe perioadă nedeterminată: Pentru 
a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, 
candidații trebuie sa îndeplinească următoarele condiții 
generale: -are cetățenia româna și domiciliul în România; - 
cunoaște limba română, scris si vorbit; - are vârsta minimă 
reglementată de prevederile legale; - are capacitate deplină 
de exercițiu; - 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;  - îndeplinește condițiile de studii si, după 
caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor 
postului scos la concurs;  - nu a fost condamnată definitiv 
pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra 
statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu 
serviciul, care împiedica înfăptuirea justiției, de fals ori a 
unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu 
intenție, care ar face-o incompatibila cu exercitarea funcției, 
cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. Condi-
țiile specifice în vederea participării la concurs și a ocupării 
funcțilori contractuale sunt: • absolvirea cu examen de 
diplomă a unei instituții de învățământ gimnazial; • sa aibă 
un comportament si o conduita adecvată unei instituții de 

Ministerul Finanþelor. Direcþia Generalã Regionalã a Finanþelor Publice Braºov. Administraþia Judeþeanã a Finanþelor Publice 

Covasna. Nr. 1441/27.01.2022. Anunþ licitaþii luna Ianuarie 2022. Administraþia Judeþeanã a Finanþelor Publice Covasna cu 

sediul în Sfântu Gheorghe, Str. Jozef Bem, nr. 9, în temeiul art. 250 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedurã Fiscalã, 

scoate la licitaþie publicã urmãtoarele bunuri mobile/ imobile sechestrate: În data de 15.02.2022, orele 12.00, licitaþia II-a: 

Autoutilitarã Volkswagen Transporter, anul fabricaþiei 2001, capacitate cilindricã 2461, combustibil motorinã, putere 88 CP, 

nu are ITP, nu are asigurare, nu are rovinetã, starea tehnicã: nesatisfãcãtoare - preþ de pornire la licitaþie 1.321 lei, preþul nu 

conþine TVA, licitaþia þinându-se în Sf. Gheorghe, str. Jozef Bem nr. 9, jud. Covasna. În data de 15.02.2022, orele 14.00, 

licitaþia II-a: Stoc de marfã reprezentând (curea de distribuþie, bec. H1, H4, vopsea 1 L, vopsea 3.5 L), preþ de pornire la 

licitaþie 25.936 lei, licitaþia þinându-se în Sf. Gheorghe, str. Jozef Bem nr. 9, jud. Covasna. În data de 16.02.2022, orele 12.00, 

licitaþia II-a: Autoturism Volvo S80 2,4 l benzinã, anul fabricaþiei 2004 - preþ de pornire la licitaþie 5.400 lei; Autoutilitarã 

Peugeot Patner, capacitate cilindricã 1560, anul fabricaþiei 2007 - preþ de pornire la licitaþie 4.627 lei, preþul nu conþine TVA, 

licitaþia þinându-se în Sf. Gheorghe, str. Jozef Bem nr. 9, jud. Covasna. În data de 16.02.2022, orele 14.00, licitaþia II-a: Teren 

agricol UAT Covasna în suprafaþã de 2.100 mp, regim juridic nedefinit, categoria de folosinþã arabil, situat în loc. Covasna - 

preþ de pornire la licitaþie 152.554 lei, preþul nu conþine TVA, licitaþia þinându-se în Sf. Gheorghe, str. Jozef Bem nr. 9, jud. 

Covasna. În data de 17.02.2022, orele 12.00, licitaþia IV-a: Teren intravilan, în cotã de 1/4 (din parcela de teren având 

suprafaþa totalã de 684 mp) cu construcþie locuinþã în cotã de 1/4 (din suprafaþa totalã de 55 mp) - preþ de pornire la 

licitaþie17.175 lei ºi teren intravilan în cota de 1/4 (dintr-o parcelã de teren cu suprafaþa totalã de 641 mp) - preþ de pornire la 

licitaþie 7.887 lei, licitaþia þinându-se în Sf. Gheorghe, str. Jozef Bem nr. 9, jud. Covasna. (În situaþia în care, nici la a treia 

licitaþie nu se vinde bunul, se organizeazã o nouã licitaþie. În acest caz bunul va fi vândut la cel mai mare preþ oferit, chiar dacã 

acesta este inferior preþului de pornire a licitaþiei, dar nu mai mic decât 25% din preþul de evaluare al acestuia. În cazul în care, 

se valorificã bunuri imobile, iar la licitaþie se prezintã un singur ofertant, vânzarea se face doar în condiþiile în care se oferã cel 

puþin preþul de pornire a licitaþiei. Preþul de pornire a licitaþiei este preþul de evaluare pentru prima licitaþie, diminuat cu 25% 

pentru a doua licitaþie ?i cu 50% pentru urmãtoarele licitaþii). În data de 17.02.2022, orele 14.00, licitaþia I-a: Teren 

intravilan, în cotã de 1/6 (din teren având suprafaþa totalã de 1749 mp din care: 799 mp curþi construcþii, 950 mp grãdinã) ºi 

casã din lemn, în cotã de 1/6 (din casã de lemn în suprafaþa totalã de 70,725 mp), situat în comuna Ozun , sat Bicfalãu - preþ 

de pornire la liciaþie 14.087 lei, licitaþia þinându-se în Sf. Gheorghe, str. Jozef Bem nr. 9, jud. Covasna. În data de 22.02.2022, 

orele 12.00, licitaþia I-a: Autoturism Renault Symbol din 2006, cap. cil. 1390, sursã de energie - benzinã - 6.100 lei; Tractor 

rutier U650 - Universal din 1985 - 12.626 lei; Tractor rutier marca UTB model U700 din 1995 - 17.496 lei; Pãdure de brad în 

suprafaþã de 90.000 mp situat în Ghelinþa - 181.026 lei, preþul nu conþine TVA, licitaþia þinându-se în Sf. Gheorghe, str. Jozef 

Bem nr. 9, jud. Covasna. Pentru participarea la licitaþie ofertanþii depun cu cel puþin o zi înainte de data licitaþiei în plic închis ºi 

sigilat, urmãtoarele documente: - oferta de cumpãrare; - dovada plãþii taxei de participare de 10% din preþul de pornire 

pentru fiecare bun licitat în contul RO05TREZ2565067XXX006266, deschis la Trezoreria Sf. Gheorghe (plata se face prin 

virament bancar, prin mandat poºtal), pe codul fiscal al A.J.F.P. Covasna, 4511326; - împuternicirea persoanei care îl 

reprezintã pe ofertant; - pentru persoanele juridice de naþionalitate românã, copie de pe certificatul unic de înregistrare 

eliberat de Oficiul Registrului Comerþului; - pentru persoanele juridice strãine, actul de înmatriculare tradus în limba românã; 

- pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; - pentru persoanele fizice strãine, copie de pe paºaport; - 

declaraþie pe propria rãspundere a ofertantului prin care certificã faptul cã nu este persoanã intrepusã cu debitorul. Nu pot 

participa la licitaþii debitorul, nici personal ºi nici prin persoanã interpusã. Nu se admit ofertele telefonice, telegrafice, telex 

sau telefax. Informaþii suplimentare la telef. 0267.352566, 0267.352685, int. 2034.
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învățământ, atât față de elevi, cât si fața de colegi; • vechime 
minim 3 ani. Concursul se va organiza conform calendarului 
următor: • 24 februarie 2022, ora 10.00 –proba practică; • 25 
februarie 2022,ora 10.00– interviu. Relații suplimentare se 
pot obține la secretariatul Liceului Tehnologic ”Domnul 
Tudor”, str. I. C. Brătianu, nr.7, telefon 0252313745.

Primăria Comunei Popești județul Iași cu sediul în locali-
tatea Popesti judetul Iasi organizează concurs pentru 
ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent 
grad profesional debutant in cadrul Compartimentului 
Relații cu Publicul și Registratură. Concursul se va desfă-
șura la sediul Primăriei Comunei Popesti judetul lasi astfel:   
Proba scrisă in data de 04.03.2022, ora 09,00. Pentru partici-
parea la concurs candidatii trebuie să indeplinească condi-
țiile generale prevăzute la art.465 din O.G. nr.57/2019 
privind Codul Administrativ. Condiții specifice de partici-
pare: -Studii: studii liceale, respectiv studii medii liceale 
finalizate cu diplomă de bacalaureat; -Vechime: nu se solicită 
vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării func-
ției publice; Candidații vor depune dosarele de participare la 
concurs in termen de 20 de zile de la data publicării anun-
țului la sediul Primăriei comunei Popești județul Iași, 
respectiv in perioada 02.02.2022- 21.02.2022, ora 13,00. 
Relații suplimentare la sediul Primăriei comnunei Popești 
judetul Iași, persoana de contact Prodan Ana, consilier 
principal resurse umane, telefon 0760259353 e-mail: prima-
riapopesti@gmail.com; www.primariapopestiiasi.ro.

CITAŢII
Poinaru Ion Marian Andrei, cu ultimul domiciliu 

cunoscut în municipiul Slobozia, str. Aleea Feroviarului, bloc 
V2, scara A, apartament nr. 4, este chemat la Judecătoria 
Slobozia în calitate de pârât, în data de 09.05.2022, ora 
11.30, în dosar 6124/312/2021, având ca obiect divorţ cu 
copii, în proces cu Poinaru Ștefania.

Numitul, Apăvăloaie Cezar,  cu ultimul domiciliu 
cunoscut în loc. Mitoc, jud. Botoșani și ultima reședință 
cunoscută în Madrid, Spania, este citat la Judecătoria 
Săveni, jud. Botoșani în data de 17.02.2022, ora 10:00, cu 
mențiunea personal la interogatoriu, în calitate de pârât în 
dosarul nr. 1288/297/2017 ce are ca obiect ieșire din indivi-
ziune, în care reclamant este numitul Ababei Dumitru.

Dosar nr. 5023/305/2021. Termen la 17.03.2022. Prin 
prezenta somație se aduce la cunoștință celor interesați 
faptul că reclamanta Toke Erzsebet, domiciliata în mun. 
Sfântu Gheorghe, str. Nicolae Iorga, nr. 14, bl. 13, sc. C, ap. 
1, jud. Covasna, solicită dobândirea prin uzucapiune, 
conform prevederilor art.28 din Decretul-Lege nr. 115/1938, 
a dreptului de proprietate asupra imobilului situat în com. 
Ghidfalău, sat Angheluș, nr. 54, jud.Covasna, înscris în CF. 
nr. 26084-Ghidfalău, cu nr. top. 589/1/3/1 în suprafață de 
690mp. 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:1 lună de la emiterea celei din urmă 
publicații se va trece la judecarea cererii.

Citația nr. 591/252/2019 emisă la data de 10.12.2021. 
Intimatul Surdu Marian, cu ultimul domiciliu cunoscut în 
Buziaș, Str. Avram Iancu nr. 1, bl. C3, sc. A, et. 2, ap. 17, jud. 
Timiș, în prezent cu domiciliul necunoscut, este chemat la 
Curtea de Apel Timișoara, cu sediul în Timișoara, Str. Țepeș 
Vodă nr. 2/A, în dosarul nr. 591/252/2019, având că obiect 
acțiunea în răspundere delictuala, pentru termenul de jude-
cată din data de 17.03.2022, interval orar 09:00 -09:30, sala 
282, Completul R3, în proces cu recurentul pârât Cântar 
Lucian Madalin și de către recurentul reclamant Buda 
Ovidiu Cristian.

DIVERSE
UAT Municipiul Slobozia, cu sediul în loc. Slobozia, Str. 

Episcopiei, Nr. 1, este titular al Planului Urbanistic Zonal 
“Construcţie complex social Bora”, propus a fi amplasat în 
localitatea Slobozia, Str. Maxim Gorki, nr. 18B, în suprafaţă 
de 3877 mp și Str. General Magheru, nr. 115, în suprafaţă de 
6649 mp, anunţă publicul interesat asupra iniţierii proce-
sului de elaborare a primei versiuni a planului și depunerii 
solicitării, la APM Ialomiţa de obţinere a avizului de mediu 
pentru planul mai sus menţionat. Informaţiile privind 

potenţialul impact asupra mediului al planului propus, pot 
fi consultate la sediul APM Ialomiţa, loc. Slobozia, str. M. 
Viteazul, nr. 1, în zilele de Luni - Joi, între orele 08.00 - 16.30, 
Vineri între orele 08.00 - 14.00. Observaţiile publicului inte-
resat se primesc zilnic, la sediul APM Ialomiţa în termen de 
15 zile calendaristice de la data ultimului anunţ.

Informare. Această informare este efectuată de Regia 
Națională a Pădurilor Romsilva – prin Direcția Silvică 
Vrancea, str. Leopoldina Bălănuță nr.17, Focșani, cod poștal 
620018, jud. Vrancea, telefon: 0237221300, fax: 0237227215, 
e-mail: o«ce@focsani.rosilva.ro, ce intenționează să solicite 
de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea aviz de 
gospodărire a apelor pentru realizarea investiției „Recon-
strucția ecologică a 189,64 ha de habitat 92A0 Zăvoaie cu 
Salix alba și Populus alba și 1,76 ha de habitat 91F0 Păduri 
ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus 
excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri 
(Ulmenion minoris) de pe teritoriul ROSPA0071 Lunca 
Siretului Inferior și al ariilor naturale protejate cu care se 
suprapune”. Reconstrucția ecologică a 189,64 ha de habitat 
92A0 Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba, se va realiza în 
fond forestier, după cum urmează: Județul Vrancea (116,62 
hectare) = UAT Mărășești – 89,34 hectare, UAT Garoafa – 
19,98 hectare, UAT Biliești – 0,22 hectare, UAT Suraia – 
0,26 hectare și UAT Vulturu – 6,82 hectare; Județul Galați = 
UAT Cosmești – 73,02 hectare. Reconstrucția ecologică a 
1,76 ha de habitat 91F0 Paduri ripariene mixte cu Quercus 
robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angus-
tifolia, din lungul marilor rauri (Ulmenion minoris), se va 
realiza în fond forestier, după cum urmează: Județul 
Vrancea = UAT Suraia –  1,76 hectare. Aceasta investiție 
este nouă. Scopul investiției este îmbunătățirea stării de 
conservare a habitatelor 92A0 și 91F0 de pe teritoriul 
ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior și al ariilor naturale 
protejate cu care se suprapune, prin lucrări specifice de 
împădurire. Această solicitare de aviz este conforma cu 
prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și 
completările ulterioare. Persoanele care doresc să obțină 
informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de 
gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la 
adresa menționată. Persoanele care doresc sa transmită 
observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitan-
tului Regia Națională a Pădurilor Romsilva – prin Direcția 
Silvică Vrancea după data de 26.01.2022.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare. Grand 
Homestead SRL/Class Residence Investment SRL/ Prodim-
pexcom Mari Mar SRL, titular al proiectului compus din:- 
Construire un imobil locuinte colective D+ P+ 4E(C1),cu 
s p a t i u  c o m e r c i a l  l a  d e m i s o l ,  C . U . 1 6 5 3 4 
27/05/2021-construire un imobil locuinte colective D+P+6e 
(C2,sc.1 si 2), C.U.-16533 27/05/2021- construire doua 
imobile locuinte colective D+ P+ 6e/D +P+4e(C3 si C5),cu 
spatiu comercial la demisol corp C5,-C.U.16532 
27/05/2021-construire un imobil locuinte colective 
D+P+6e(C4, sc.1 si 2),C.U.16531 27/05/2021, anunta 
publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare 
nu se supune evaluarii de impact asupra mediului/evaluarii 
adecvate/evaluarii impactului asupra corpurilor de apa-de 
catre Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, in cadrul 
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru 
proiectul compus din (construire un imobil locuinte colective 
D+P+4E(C1),cu spatiu comercial la demisol, C.U. 16534 
27/05/2021 / construire un imobil locuinte colective D+P+6E 
(C2,SC.1 SI 2), C.U.16533 27/05/2021/ construire doua 
imobile locuinte colective D+P+6E/D+P+4E(C3 si C5), cu 
spatiu comercial la demisol corp C5,C.U.16532 27/05/2021 / 
construire un imobil locuinte colective D+P+6E(C4, SC.1 SI 
2),C.U. 16531 27/05/2021) propus a fi amplasat in str. Rezer-
velor, NR.60 Bis, NC-70032, Sat.Dudu, Com.Chiajna, Jud.
Ilfov. Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante 
pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului Ilfov:Bucuresti, sect.6, Aleea 
Lacul Morii, nr.1, in zilele de Luni-Joi, intre orele 9.00-12.00, 
precum si la urmatoarea adresa de internet: apmif.anpm.ro. 
Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul 
A.P.M.Ilfov- Bucuresti, sect.6, Aleea Lacul Morii, nr.1, in 
termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina 
de internet a autoritatii competente pentru protectia 
mediului.

Anunţ public. Comuna Fărcașa, cu sediul în localitatea 
Fărcașa, str.Independenței, nr.59, județul Maramureș, 
telefon: 0262.266.001, fax: 0262.266.003, titular al planului/

programului: „elaborare plan urbanistic general pentru 
UAT Fărcașa, Județul Maramureș”, anunţă publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de 
mediu pentru planul/programul menţionat și declanșarea 
etapei de încadrare. Prima versiune a planului/programului 
poate fi consultată la sediul titularului din localitatea 
Fărcașa, str. Independenței, nr. 59, județul Maramureș, în 
zilele de luni-joi, între orele 09.00-15.00 și la sediul APM 
Maramureș, strada Iza, nr.1A, localitatea Baia Mare, judeţul 
Maramureș, în zilele de luni-joi, între orele 08.00-16.30 și 
vineri, între orele 08.00-14.00. Observaţii/comentarii și 
sugestii se primesc în scris la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Maramureș, str.Iza, nr.1A, cod poștal 
430073, fax 0262.275.222, e-mail o«ce@apmmm.anpm.ro, 
în termen de 15 zile de la data publicării anunţului.

SC Mazarine Energy Romania S.R.L., adresa: Șoseaua 
București-Ploiești, nr.42-44, Băneasa Business& Technology 
Park, Sector 1, București, solicită la A.P.M.Vâlcea obținerea 
autorizației de mediu conform Ordinului MMDD 
nr.1798/2007, cu modificările și completările ulterioare, și a 
OUG nr.195/2005, privind protecția mediului, aprobată prin 
Legea nr.265/2006, art.12, pentru activitatea de „Extracția 
petrolului brut (cod CAEN 0610), Extracția gazelor naturale 
(Cod CAEN 0620), Activități de servicii anexe extracției 
petrolului brut și gazelor naturale (Cod CAEN 0910)”, ce se 
desfășoară în Parc Folești, comuna Tomșani, sat Foleștii de 
Sus, judeţul Vâlcea. Informaţiile privind potenţialul impact 
asupra mediului pot fi consultate la sediul APM Vâlcea, 
Râmnicu Vâlcea, str.Remus Bellu, nr.6, județul Vâlcea, zilnic, 
între orele 9.00-14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic 
la sediul APM Vâlcea până la data de 16 februarie 2022.

1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 
1.Centrul Cultural G.M.Zamfirescu Satu Mare, Satu Mare, 
Bld.Transilvaniei nr.3, județul Satu Mare, telefon/fax: 
0261/768.608, e-mail: office@gmz.ro, cod fiscal 3897270. 
2.Obiectul: finanţarea nerambursabilă a unor proiecte cultu-
rale, conform Legii nr.350/2005, proiecte înaintate de către 
organizaţii sau asociaţii fără scop patrimonial din munici-
piul Satu Mare pentru anul 2022. 3.Procedura aplicată: 
Selecție publică de proiecte -organizată în baza prevederilor 
Legii nr.350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursa-
bile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de 
interes general. 4.Data-limită pentru depunerea propune-
rilor de proiecte: 07.03.2022, ora 16.00. 5.Data la care se 
desfășoară selecţia de proiecte, verificarea eligibilităţii, 
înregistrării, a îndeplinirii criteriilor referitoare la capaci-
tatea tehnică și financiară și evaluarea propunerilor de 
proiecte este 08-09.03.2022, la sediul autorităţii contractante. 
6. Data publicării rezultatelor etapei I a selecției de proiecte: 
10.03.2022, ora 16.00. 7.Data publicării rezultatelor etapei a 
II-a a selecției de proiecte: 15.03.2022, ora 16.00. 8.Depu-
nerea contestațiilor: în termen de 2 zile lucrătoare de la data 
afișării rezultatelor. 9.Răspunsul la contestații: în termen de 
3 zile lucrătoare de la data depunerii contestațiilor. 10.
Durata finanţării: anul 2022. Criteriile și condiţiile de acces 
la fondurile publice sunt cele prevăzute în Legea 
nr.350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 
general, iar Criteriile specifice de evaluare sunt cuprinse în 
Documentaţia pentru elaborarea și prezentarea propunerii 
de proiect, care se poate obţine de pe site-ul Centrului 
Cultural G.M.Zamfirescu Satu Mare (www.gmz.ro). Atribu-
irea contractelor de finanţare se va face în ordinea descres-
cătoare a punctajului total obţinut de către fiecare solicitant 
și în limita bugetului alocat în vederea derulării Programului 
anual de acordare de finanţări nerambursabile, pentru 
„Proiecte culturale”. Data transmiterii anunţului de partici-
pare către Regia Autonomă Monitorul Oficial al României, 
Partea a VI-a, este 01.02.2022.

1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 
1.Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare, Satu Mare, 
Bld.Transilvaniei nr.3, județul Satu Mare, telefon/fax: 
0261/768.608, e-mail: office@gmz.ro, cod fiscal 3897270. 
2.Obiectul: finanţarea nerambursabilă a unor proiecte din 
cadrul programului sportiv de utilitate publică, „Sportul 
pentru toți”, proiecte înaintate de către structuri sportive 
fără scop patrimonial din municipiul Satu Mare, pentru 
anul 2022. 3.Procedura: Selecție publică de proiecte organi-

zată în baza prevederilor Legii nr.350/2005, privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes general, și Legii nr. 
69/2000, legea educației fizice și sportului. 4.Data-limită 
pentru depunerea propunerilor de proiecte: 07.03.2022, ora 
16.00. 5.Data la care se desfășoară selecţia de proiecte, veri-
ficarea eligibilităţii, înregistrării, a îndeplinirii criteriilor 
referitoare la capacitatea tehnică și financiară și evaluarea 
propunerilor de proiecte este 08-09.03.2022, la sediul autori-
tăţii contractante. 6.Data publicării rezultatelor etapei I a 
selecției de proiecte 10.03.2022, ora 16.00. 7.Data publicării 
rezultatelor etapei a II-a a selecției de proiecte 15.03.2022, 
ora 16.00. 8.Depunerea contestațiilor: în termen de 2 zile 
lucrătoare de la data afișării rezultatelor. 9.Răspunsul la 
contestații: în termen de 3 zile lucrătoare de la data depu-
nerii contestațiilor. 10.Durata finanţării: anul 2022. 11.
Criteriile și condiţiile de acces la fondurile publice pentru 
finanţarea cluburilor sportive de drept privat sunt prevăzute 
în Ordinului ministrului tineretului și sportului nr.664/2018, 
privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor și 
programelor sportive, iar Criteriile specifice de evaluare sunt 
cuprinse în Documentaţia pentru elaborarea și prezentarea 
propunerii de proiect, care se poate obţine de pe site-ul 
Centrului Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare (www.gmz.
ro) sau de la Centrul Cultural G.M.Zamfirescu Satu Mare, 

Bld. Transilvaniei nr.3, telefon 0261/768.608. Atribuirea 
contractelor de finanţare se va face în ordinea punctajului 
total obţinut de către fiecare solicitant și în limita bugetului 
alocat în vederea derulării Programului anual de acordare 
de finanţări nerambursabile, pentru Programul „Sportul 
pentru toți”. 12. Data transmiterii anunţului de participare 
către Regia Autonomă Monitorul Oficial al României, 
Partea a VI-a, este 01.02.2022.

1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 
1.Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare, Satu Mare, 
Bld.Transilvaniei nr.3, județul Satu Mare, telefon/fax: 
0261/768.608, e-mail: o«ce@gmz.ro, cod fiscal 3897270. 
2.Obiectul: finanţarea nerambursabilă a unor proiecte de 
tineret, învăţământ și recreative conform Legii nr.350/2005 
și ale Legii nr.350/2006, Legea tinerilor, proiecte înaintate de 
către organizaţii sau asociaţii de tineret, fără scop patrimo-
nial și instituții de învățământ de stat din municipiul Satu 
Mare, pentru anul 2022. 3.Procedura aplicată: Selecție 
publică de proiecte organizată în baza prevederilor Legii 
nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 
general. 4.Data-limită pentru depunerea propunerilor de 
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proiecte: 07.03.2022, ora 16.00. 5.Data la care se desfășoară 
selecţia de proiecte, verificarea eligibilităţii, înregistrării, a 
îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și 
financiară și evaluarea propunerilor de proiecte este 
08-09.03.2022, la sediul autorităţii contractante. 6. Data 
publicării rezultatelor etapei I a selecției de proiecte: 
10.03.2022, ora 16.00. 7.Data publicării rezultatelor etapei a 
II-a a selecției de proiecte: 15.03.2022, ora 16.00. 8.Depu-
nertea contestațiilor: în termen de 2 zile lucrătoare de la 
data afișării rezultatelor. 9.Răspunsul la contestații: în 
termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii contestați-
ilor. 10.Durata finanţării: anul 2022. 11.Criteriile și condi-
ţiile de acces la fondurile publice sunt cele prevăzute în 
Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursa-
bile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit 
de interes general, iar Criteriile specifice de evaluare sunt 
cuprinse în Documentaţia pentru elaborarea și prezentarea 
propunerii de proiect, care se poate obţine de pe site-ul 
Centrului Cultural G.M.Zamfirescu Satu Mare (www.gmz.
ro). Atribuirea contractelor de finanţare se va face în 
ordinea descrescătoare a punctajului total obţinut de către 
fiecare solicitant și în limita bugetului alocat în vederea 
derulării Programului anual de acordare de finanţări 
nerambursabile, pentru „Proiecte de tineret, învățământ și 
recreative”. 12.Data transmiterii anunţului de participare 
către Regia Autonomă Monitorul Oficial al României, 
Partea a VI-a, este 01.02.2022.

Lex EXPERT IPURL, Reorganizare, Lichidare Judi-
ciară, Faliment, Mun. Suceava, str. Mihai Viteazul, nr.27 
(intrare în curte demisol), cod 720061, jud.Suceava, 
Tel.0753.332.221, E-mail: lex.expert.i.p.u.r.l@gmail.com. 
Tribunalul Botoșani, Dosar nr.82/40/2022, Judecător sindic: 
Tăutu Constantin. Lichidator judiciar: Lex Expert IPURL 
Suceava, Debitor: SC C.O CO SRL, CUI: 13926969. Prin 
prezenta notificăm deschiderea procedurii generale de 
insolvență cu intrarea în faliment a insolventei SC C.O. CO 
SRL, CUI: 313926969, cu J22/3541/2021. Creditorii se pot 
înscrie la masa credală până la data de 08.03.2022. 
Termenul pentru afișarea tabelului definitiv al creanțelor 
este 18.03.2022. Termenul de continuare a procedurii insol-
venței la Tribunalul Botoșani, ora 09.00, în data de 
15.04.2022. Ședința adunării creditorilor va avea loc la 
sediul Lichidatorului judiciar numit de instanță Lex Expert 
IPURL din Suceava, Strada Mihai Viteazul, nr.27, în data 
de 23.03.2022, ora 10.00.

Lex EXPERT IPURL, Reorganizare, Lichidare Judi-
ciară, Faliment, Mun.Suceava, str.Mihai Viteazul, nr.27 
(intrare în curte demisol), cod 720061, jud.Suceava, 
Tel.0753.332.221, E-mail: lex.expert.i.p.u.r.l@gmail.com. 
Tribunalul Botoșani, Dosar nr.82/40/2022. Judecător sindic: 
Tăutu Constantin. Lichidator judiciar: Lex Expert IPURL 
Suceava. Debitor: SC Orient Skyline Connect SRL, CUI: 
32077487. Prin prezenta notificăm deschiderea procedurii 
generale de insolvență cu intrarea în faliment a insolventei 
SC Orient Skyline Connect SRL, CUI: 32077487, cu 
J22/3540/2021. Creditorii se pot înscrie la masa credală 
până la data de 22.02.2022. Termenul pentru afișarea tabe-
lului definitiv al creanțelor este 21.03.2022 când se continuă 
și procedura insolvenței la CF10, Tribunalul Botoșani, ora 
09.00. Ședința adunării creditorilor va avea loc la sediul 
Lichidatorului judiciar numit de instanță Lex Expert 
IPURL din Suceava, Strada Mihai Viteazul, nr.27, în data 
de 09.03.2022, ora 10.00.

Nicodim Cristian si Nicodim Elena-Mirabela anunta 
publicul interesat asupra deciziei A.P.M. Galati de inca-
drare fara evaluare de mediu a planului urbanistic de 
detaliu „Obtinere autorizatie de construire pentru cladire 
cu functiuni mixte-birouri si servicii, imprejmuire si bransa-
mente la utilitati“, amplasat in Galati, str. G-ral Alexandru 

Cernat, nr. 57 (fost nr.59-61, Lot.1/2), jud. Galati. Motivele 
care au stat la baza luarii acestei decizii au fost pe suprafata 
care a generat planul urbanistic de detaliu se propune un 
proiect care se regaseste in Anexa nr.2a Legii nr.292/2018 
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si 
private asupra mediului; suprafata planului este de 
607,00mp; in zona analizata prin plan nu au fost identifi-
cate riscuri pentru sanatatea umana; zona studiata in 
cadrul planului mentionat nu face parte dintr-o arie natu-
rala protejata declarata conform legislatiei in vigoare; din 
analiza planului conform criteriilor pentru determinarea 
efectelor semnificative potentiale prevazute in Anexa I a 
H.G. nr. 1.076/2004 s-a constatat ca planul nu ridica 
probleme din punct de vedere al protectiei mediului si nu 
prezinta efecte probabile asupra zonei din vecinatatea 
amplasamentului studiat. Observatiile publicului vor fi 
transmise la A.P.M. Galati pe adresa de email office@
apmgl.anpm.ro, in termen de 10 zile calendaristice de la 
data publicarii anuntului.

SOMAŢII
Somație. Se aduce la cunoștință că pe rolul Judecătoriei 

Făget se află dosarul nr.995/832/2021, cu termen de judecată 
la data de 24 februarie 2022, având ca obiect cererea peten-
ților Palconi Codrel, având CNP-, și Palconi Dumitru, 
având CNP-, ambii cu domiciliul procedural ales pentru 
comunicarea actelor de procedură la av.Rez Ovidiu în muni-
cipiul Timișoara, str.Eugeniu de Savoya, nr.9, et.2, ap.14, 
județul Timiș, pentru constatarea dobândirii de către aceștia 
a dreptului de proprietate cu titlu de uzucapiune asupra 
imobilului înscris în CF 401829 Tomești, CF vechi 39 
Luncani, nr.top 59 Luncani, teren intravilan în suprafață de 
2.877mp, grădină suplimentară în intravilan, situat în sat 
Luncani, comuna Tomești, județul Timiș, concomitent cu 
înscrierea în CF a dreptului de proprietate astfel dobândit. 
Persoanele interesate pot face opoziție la numărul de dosar 
indicat mai sus în termen de o lună de la data publicării 
somației.

ADUNĂRI GENERALE
Consiliul de Administraţie al SC Metex Com SA 

convoacă la sediul societăţii din Dej, str.P-ța 16 Februarie, 
nr. 3, jud.Cluj, Adunarea Generală Extraordinară a Acţio-
narilor societăţii în data de 07.03.2022, ora 10.00, cu urmă-
toarea ordine de zi: 1.Aprobarea reducerii capitalului social 
al SC Metex Com SA în temeiul art.207 alin.(1) lit.c) din 
Legea nr.31/1990, privind societăţile, de la 239.107,5 mii lei 
la 148.810 mii lei prin anularea unui număr de 36.119 
acţiuni proprii cu valoare nominală de 2,5Lei. 2.Aprobarea 
modificării articolului 6 alin.1 din Actul Constitutiv ca 
urmare a reducerii capitalului social, care va avea următorul 
continuț: „Capitalul social este de 148.810 mii lei și este 
divizat în 59.524 acţiuni cu valoare nominală de 2,5Lei”. 
3.Aprobarea datei de 23.03.2022 ca dată de înregistrare 
pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng 
efectele hotărâri A.G.E.A.și a datei de 22.03.2022 ca ex-date. 
La Adunarea Generală pot participa și vota acţionarii 
înscriși la Depozitarul Central SA la data de referinţă de 
10.02.2022. Procurile speciale și procedurile care trebuie 
respectate pentru a participa și vota în A.G.E.A. vor fi puse 
la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii începând cu data 
de 07.02.2022 și vor fi publicate pe website-ul: www.
metexcom.ro. Procurile speciale vor fi depuse până la data 
de 04.03.2022, ora 12.00, la secretariatul societăţii. Dacă nu 
sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, a doua 
Adunare Generală Extraordinară se va ține în data de 
08.03.2022, în același loc și la aceeași oră. Relaţii suplimen-
tare la telefon: 0264.215.206.

LICITAŢII
Detailing Auto Concept SRL- în faliment, scoate la lici-

taţie publică autoturism marca Volskwagen Golf- preţ 
2.640Lei, cuter plotter- preţ 2.960Lei. Preţuri fără TVA. 
Licitația se va repeta la fiecare 7 zile, de maximum 12 de ori, 
la aceeași oră și în același loc. Prima licitație în Galați, str.
Regiment 11 Siret, nr.1, bloc E1, ap.30, în data de 
11.02.2022, ora 15.00. Relații suplimentare tel.0728.047.087.

Consiliul Local al Municipiului Petroșani Serviciul Public 
Administrația Piețelor Petroșani organizează în  data de  
11.02.2022 licitație pentru închirierea boxelor 
nr.15,16,17,18,19 situate la parterul halei din  Piața Centrală  
Petroșani. În caz de neadjudecare se organizează o nouă 
licitație în data de 16.02.2022. Relații la sediul Serviciului 
Public Administrația Piețelor, Loc. Petroșani Jud. Hune-
doara str N.Bălcescu nr. 10.

SC Expert Construct SRL, prin lichidator C.I.I. Apostol 
Andra, anunta vanzarea la licitatie publica a bunurilor 
mobile aflate in patrimoniul societatii, si anume: autoturism 
Subaru Forester la pretul de 2.760 lei, stocuri de marfa 
(materiale), s.a. Licitatia publica are loc in baza hotararii 
Adunarii Creditorilor din 10.11.2021 si a Regulamentului de 
participare la licitatie. Pretul de pornire al licitatiei este de 
60% din pretul stabilit in raportul de evaluare.  Licitatiile 
vor avea loc la data de: 02.02.2022, 07.02.2022, 10.02.2022, 
14.02.2022 si 17.02.2022, orele 12:00 la sediul lichidatorului 
judiciar. Relatii la tel. 0744/591.761.

Primăria Municipiului Mediaș, P-ţa Corneliu Coposu, nr. 
3, telefon/fax 0269/803817, organizează licitație publică 
pentru închirierea terenurilor situate în municipiul Mediaș 
str.Otto Kromberg f.n., aflate în domeniul public al munici-
piului Mediaș în baza HCL nr. 268/2021. Terenurile au 
suprafața de 2.500mp parte din terenul în suprafață totală 
de 7.065mp, identificate în CF nr.115546 Mediaș nr. cadastral 
/nr. topografic 115546. Procurarea documentaţiei de atribuire 
se face de la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul 
Primăriei municipiului Mediaș, telefon 0269/803803, contra-
cost la valoarea de 200,00 lei /documentație, care se achită în 
numerar la caseria Serviciului Fiscal Local Mediaș sau în 
contul organizatorului RO80TREZ 57721360250XXXXX, 
deschis la Trezoreria Mediaș. Procurarea documentației și 
depunerea ofertelor se face în perioada 02.02.2022 – 
23.03.2021. Ofertele se depun la Primăria municipiului 
Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr.3, Centrul de Informare 
Cetățeni, într-un singur exemplar, în plic închis, până la data 
de 23.02.2022, ora 15:00. Locul desfășurării licitaţiei este 
sediul Primăriei municipiului Mediaș, P-ţa Corneliu Coposu 
nr.3, sala mică de ședinţe, în data de 24.02.2022, ora 11:00. 
Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la: tel. 
0269803816 sau 0269803818, fax. 0269803817.

Primăria Municipiului Mediaș cu sediul în localitatea 
Mediaș P-ța Corneliu Coposu nr. 3 jud. Sibiu, în conformi-
tate cu Hotărârea Consiliului Local - Mediaș nr. 
342/25.11.2021, anunță organizarea licitației publice cu 
strigare, pentru vânzarea unui imobil, aparținând dome-
niului privat al Municipiului Mediaș, situat în localitatea 
Mediaș, Șoseaua Sibiului nr. 38, identificat în CF Mediaș nr. 
113269 sub nr. cadastral/topografic teren intravilan în supra-
față de 242 mp., CIF: 4240677. Licitația va avea loc în data 
de 23 februarie 2022 ora  11,oo, la sediul Primăriei Munici-
piului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 jud. Sibiu. Procu-
rarea documentația de atribuire precum și depunerea ofertei 
se va face la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul 
Primăriei municipiului Mediaș în perioada 02.02.2022 – 
22.02.2022 ora 15:oo. Documentația de atribuire costă de 
200 lei și se achită numerar sau în contul organizatorului 
RO80TREZ57721360250XXXXX deschis la Trezoreria 

Mediaș. Pentru relații suplimentare vă rugăm să ne contac-
tați la: tel. 0269803816 sau 0269803818, fax. 0269803817.

SC Magura 94 SRL, prin lichidator judiciar, anunta 
vanzarea  la licitatie publica  la pretul de 1.982.400 lei +TVA  
a imobilului situat in com. Bucov,str. DN1B, jud.Prahova, 
intabulat in CF 20396 Bucov  format din teren intravilan si 
cladire C1-locuinta ;C2-hala productie si C3-hala productie. 
Garantia de participare la licitatie este in cuantum de 198.240 
lei si se plateste in contul debitoarei. Licitatiile publice se 
organizeaza in baza hotararii Adunarii Creditorilor din 
18.01.2022 si  vor avea loc pe data de: 07.02.2022, 21.02.2022, 
02.03.2022, 23.03.2022, 06.04.2022 orele 12.00, la sediul admi-
nistratorului judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, Bl.33S1 
Cab.7B, Et.7. Conditiile de participare si relatii suplimentare 
in caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar la pretul 
de 5.000 lei plus TVA si la tel. 0344104525.

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 Baru, cu sediul în comuna Baru, 
Str.Prof.Dr.Șt.Gârbea nr.222, județul Hunedoara, telefon 
0254/778.003, fax 0254/778.398, e-mail: primariabaru@yahoo.
com, cod fiscal 4521427. 2.Informații generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie închiriat: imobilul 
construcție în suprafață de 132mp înscris în CF nr.60633 
Baru, având nr. cadastral/ topografic 60633-C1, categoria de 
folosință construcții industriale și edilitare, situat în intravi-
lanul satului Baru, aparținând domeniului privat al Comunei 
Baru, conform H.C.L.nr.12/25.01.2022 și O.U.G. nr. 
57/03.07.2019, art.332-333. 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 din Secretariat. 3.2. Denumirea și datele 
de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul institu-
ției de la care se poate obține un exemplar din documentația 
de atribuire: Primăria Comunei Baru, comuna Baru, Str. Prof. 
Dr. Șt. Gârbea nr.222, județul Hunedoara. 3.3.Costul și condi-
țiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019, privind Codul 
administrativ: gratuit. 3.4. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 16/02/2022, ora 14.00. 4.Informații privind ofer-
tele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 24/02/2022, ora 
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria 
Comunei Baru, comuna Baru, Str.Prof.Dr.Șt.Gârbea nr.222, 
județul Hunedoara. 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: 24/02/2022, ora 11.00, Primăria Comunei Baru, 
comuna Baru, Str. Prof. Dr. Șt. Gârbea nr. 222, județul Hune-
doara. 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 Hunedoara, Deva, 
Str.Calea Zarandului 73, județul Hunedoara, cod poștal 
330005, telefon 0254/211.574, fax 0254/216.333, e-mail: tribu-
nalul.hunedoara@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
01/02/2022.

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 Săpânța, Str.Dr.Gheorghe Tite 
nr.512, județul Maramureș, telefon/fax 0262/372.101, e-mail: 
primariasapanta@yahoo.ro, cod fiscal 3695107. 2.Informații 
generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului care urmează să 

fie închiriat: teren intravilan în suprafață de 258mp și 
construcția aferentă în suprafață de 160mp, situate în intra-
vilanul Comunei Săpânța, lângă DN 19, Str.Principală 
nr.503, județul Maramureș, conform caietului de sarcini, 
aparținând domeniului privat al Comunei Săpânța, 
conform H.C.L. nr.61/07.12.2021 și temeiului legal O.U.G. 
nr. 57/03.07.2019, art.332-333. 3.Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul 
Secretariat. 3.2. Denumirea și datele de contact ale servi-
ciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se 
poate obține un exemplar din documentația de atribuire: se 
poate obține de la Compartimentul Secretariat din cadrul 
Primăriei Comunei Săpânța, comuna Săpânța, Str.Princi-
pală nr. 512, județul Maramureș. 3.3.Costul și condițiile de 
plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul admi-
nistrativ: 50Lei /exemplar, se achită numerar la Casieria 
Primăriei Comunei Săpânța, Str.Dr.Gheorghe Tite nr.512, 
județul Maramureș. 3.4. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 15.02.2022, ora 14.00. 4.Informații privind 
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 
23.02.2022, ora 12.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Compartimentul Secretariat din cadrul Primăriei 
Comunei Săpânța, Str.Principală nr.512, județul Mara-
mureș. 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: 23.02.2022, ora 13.00, Primăria Comunei Săpânța, 
comuna Săpânța, Str.Principală nr.512, județul Maramureș. 
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 Maramureș, Baia 
Mare, Str.Blv Republicii nr. 2A, județul Maramureș, telefon 
0262/218.235, fax 0262/218.209, e-mail: tr-maramures-reg@
just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 01.02.2022.

1.Informaţii generale privind concedentul, în special 
denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: 
Comuna Prejmer, Str.Mare, nr. 565A, județul Brașov, telefon 
0268/362.003, fax 0268362363, e-mail: primaria.prejmer@
yahoo.com, cod fiscal 4688701. 2.Procedura aplicată pentru 
atribuirea contractului de concesiune de bunuri/Informații 
cu privire la repetarea procedurii de licitație dacă e cazul: 
licitație publică. 3.Data publicării anunţului de licitaţie/
anunţului negocierii directe în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a VI-a: 06.12.2021, conform O.U.G .nr. 
57/03.07.2019. 4.Criteriile utilizate pentru determinarea 
ofertei câștigătoare: cel mai mare nivel al redevenței. 
5.Numărul ofertelor primite și al celor declarate valabile: o 
ofertă valabilă primită, o ofertă declarată valabilă în cadrul 
celei de-a doua proceduri de licitație. 6. Denumirea/numele 
și sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată 
câștigătoare: SC Graells & Llonch Invest S.A., cu sediul în 
Prejmer, Str.Mare, nr.500, județul Brașov. 7.Durata contrac-
tului: 49 ani. 8. Nivelul redevenţei: 2.500Lei/an. 9.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul 
Brașov, Brașov, B-dul 15 Noiembrie, nr.45, județul Brașov, 
telefon 0268/362.003, fax 0268/362.363, e-mail: trbrașov@
just.ro. 10.Data informării ofertanţilor despre decizia de 
stabilire a ofertei câștigătoare: 12.01.2022. 11.Data transmi-
terii anunţului de atribuire către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 01.02.2022.

Ministerul Apărării Naționale prin U.M.02444 Sibiu, cu 
sediul în Sibiu, str.Piaţa Armelor, nr.10, telefon 0269/210.972, 
fax 0269/210.098, cod fiscal 4240847, e-mail: um02444@mapn.
ro, cont Trezorerie: RO80TREZ5765005xxx000204, legal 
reprezentat de Col.ing.Dănuț Ungureanu, șeful Unității Mili-
tare 02444 Sibiu și Plt.maj.Lucian Cozma, contabil-șef, orga-
nizează licitaţie publică în vederea închirierii imobilului 
(parțial) 1087 situat în localitatea Aiud, județul Alba, astfel: 
-pavilion A cu suprafața construită de 309,00mp și teren 
aferent în suprafaţă de 15,00mp. Licitaţia va avea loc în data 
de 22.02.2022, ora 09.00, la sediul U.M.02444 Sibiu, din str.
Piaţa Armelor, nr.10, localitatea Sibiu; -pavilion B (camerele 
19, 21-24) cu suprafața construită de 77,00mp și teren aferent 
în suprafaţă de 75,00mp. Licitaţia va avea loc în data de 
22.02.2022, ora 10.00, la sediul U.M.02444 Sibiu, din str.Piaţa 
Armelor, nr.10, localitatea Sibiu; -pavilion B (camerele 14, 
26-33) cu suprafața construită de 155,00mp și teren aferent în 
suprafaţă de 30,00mp. Licitaţia va avea loc în data de 
22.02.2022, ora 11.00, la sediul U.M.02444 Sibiu, din str. Piaţa 
Armelor, nr.10, localitatea Sibiu; -pavilion E cu suprafața 
construită de 237,00mp și teren aferent în suprafaţă de 
50,00mp. Licitaţia va avea loc în data de 22.02.2022, ora 12.00, 
la sediul U.M.02444 Sibiu, din str. Piaţa Armelor, nr.10, locali-
tatea Sibiu; -pavilion M cu suprafața construită de 113,00mp 
și teren aferent în suprafaţă de 30,00mp. Licitaţia va avea loc 
în data de 22.02.2022, ora 13.00, la sediul U.M. 02444 Sibiu, 
din str.Piaţa Armelor, nr.10, localitatea Sibiu. Condiţiile 
privind participarea și adjudecarea sunt cuprinse în caietul de 
sarcini, care se poate cumpăra de la sediul U.M.02444 Sibiu, în 
perioada 31.01-11.02.2022, contra sumei de 25Lei, care se 
depune la casieria unităţii militare. Ofertele împreună cu 
celelalte documente se depun la registratura unității militare, 
până la data de 21.02.2022, ora 14.00, indicate în anunțul 
publicitar, într-un exemplar, redactat în limba română. 
Garanţia de participare se exprimă în lei și se depune prin 
scrisoare de garanţie bancară, care se prezintă în original, prin 
virament bancar sau prin depunerea în numerar la casieria 
unității militare, până la data și ora depunerii ofertei. Infor-
maţii suplimentare la sediul unităţii sau la telefon: 
0269/210.972 int.214, persoană de contact Mr.Mircea Varna, 
Secția Patrimoniu Imobiliar. Căi de atac: Judecătoria Sibiu, 
str.Ocnei nr.33, judeţul Sibiu, telefon: 0269/217.104, e-mail: 
jud.sibiu@just.ro, în termenul legal. Anunțul a fost publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr.19/28.01.2022.

PIERDERI
Pierdut legitimatie de serviciu nr.matricol 9323 Camera Depu-

tatilor, pe numele de Urmanczy Imola Gabriela. O declar nula.

Pierdut certificat de clasificare pe stele, nr. 120189, 
eliberat pentru auto VL30 CIS. Se declară nul.

Simonson SRL, CUI: 38446583, J16/2804/2017, declar 
pierdut: Certificat Constatator Autorizare (Activitate la 
Sediul Social) nr.111119/ 06.11.2017. Se declară nul.

Altanet SRL, CUI: 15748710, J16/1373/2003, declar pierdut 
Certificat Constatator nr.1367/14.01.2021. Se declară nul.

SI.ASALT SRL, J16/268/2014, CUI: 32797003, declar 
pierdute: Certificat Constatator de Autorizare (activități la 
sediul social) nr.7379/17.02.2014, Certificat de Înregistrare 
seria B nr.2870259. Se declară nule.

Pierdut casă de marcat modelul Compact M01, seria 
aparatului ZCM033400, seria fiscală a aparatului 
4000278389, aparținând Bucataria King Voinesti SRL, CUI: 
40171816, cu sediul în com.Voinești, sat Voinești, str.Princi-
pală, nr.164, județ Dâmbovița.


