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OFERTE SERVICIU
l Fundația Crawford House angajează 
„Institutor”. Cerința obligatorie: Limba 
engleză nivel avansat și experiență într-o 
școală care funcționează după o curriculă 
internațională. CV-urile se pot trimite la 
adresa: hr@britishschool.ro, telefon: 
0739.847.622.

l Societatea Royal Finisaje SRL, sediul în 
Municipiul Aiud, Jud.Alba, angajează 
muncitor necalificat la demolarea clădi-
rilor, căptușeli, zidărie, plăci mozaic, 
faianță, gresie, parchet. Cerințe: studii 
medii, cunoașterea limbii engleze nivel 
mediu. Beneficii: pachet salarial atractiv, 
mediu de lucru plăcut. 0757.241.787.

l Olimpiada Prod Com Impex SRL, cu 
sediul social în sat Dodu, comuna 
Chiajna, str.Rezervelor, nr.52C, et. 2, ap. 5, 
Județ Ilfov, domeniul principal de activi-
tate fiind Fabricarea produselor de beton 
pentru construcții, organizează concurs de 
recrutare pentru postul de FIERAR- 
BETONIST. Aplicațiile le puteți trimite 
până la data de 04.03.2022 la adresa 
e-mail: olimpiada.grup@yahoo.com. 
Detalii la nr. de telefon 0748.374.773.

l West Co Impex SA din Zalău anga-
jează operator mase plastice și femeie de 
serviciu pentru fabrica din Zalău. Se oferă 
cazare. Informații și CV-uri pe adresa: 
ramin.azimi@westcompany.ro

l Firma Asian Group Recruit Services 
SRL (CUI: 43800929) angajează: 
-Bucătar- 10 posturi; -Ajutor bucătar- 15 
posturi; -Femeie/Bărbat de serviciu- 15 
posturi; -Bonă- 15 posturi; -Muncitor 
necalificat la demolarea clădirilor, căptu-
șeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, 
parchet- 10 posturi; -Încărcător-descăr-
cător- 40 posturi; -Agricultor- 20 posturi. 
Relații la nr.de telefon: 0733.659.894.

l Societatea SC Sarerom S.R.L., cu sediul 
social în loc.Afumați, județul Ilfov, 
Șoseaua București-Urziceni nr.89, etj.1, 
camera 6, înregistrată cu J23/3342/2014, 
CUI: 24255982, angajează: șef echipă 
specializată cod COR-541106 -2 posturi; 
maistru mecanic cod COR-311508 -1 post; 
lăcătuș mecanic cod COR-721410 -6 
posturi; mecanic utilaj cod COR-723302 
-5 posturi; sudori cod COR-721208 -6 
posturi; operator extracție sare în salină 
cod COR-811307 -10 posturi; mineri cod 
COR-811101 -10 posturi; femeie de 
serviciu cod COR-911201 -3 posturi. 
Pentru CV, la adresa de e-mail: 
igen92241@gmail.com

l SC Titan SRL, având CUI: 130280, cu 
sediul în Judeţul Argeș, Municipiul 
Câmpulung, Strada Grigore Alexan-
drescu, nr.15A, angajează: mașinist la 
mașini pentru terasamente, cod COR 

834201- 2 posturi. Cerințe: studii medii, 
cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în 
domeniul construcțiilor. Selecția are loc în 
data de 03.03.2022, ora 09.00, la sediul 
societății.

l SC Metalocinetic SRL, având CUI: 
34446513, cu sediul în Municipiul Iași, 
Strada Grigore Ureche, Nr.1, Bl.V. Mără-
cineanu, cam.1, Etaj 8, Ap.28, Județ Iași, 
angajează: Strungar universal cu cod 
COR 722413- 1 post, Frezor universal cu 
cod COR 722408- 2 posturi. Cerințe: 
studii medii, cunoștințe de limbă engleză, 
cunoștințe în domeniul tehnic. Selecția are 
loc în data de 03.03.2022, ora 10.00, la 
sediul societății.

l Inspectoratul General al Poliției 
Române contractează în cadrul proiec-
tului „Îmbunătățirea Rezilienței și 
Răspunsului la Situații de Urgență” 
(Banca Mondială) 2 experți în achiziții. 
Detalii pot fi obținute pe site-ul Poliției 
Române, secțiunea Carieră-Selecție 
personal extern în cadrul proiectului 
„Îmbunătățirea Rezilienței și Răspunsului 
la Situații de Urgență”, precum și la nr.
tel.021.208.25.25, interior 26417, 26158, 
26317.

l Procema RWP SA, societate româ-
nească, identificată cu număr de înregis-
trare la Oficiul Registrului Comerţului 
J40/7865/2018, C.U.I. 39442253, cu sediul 
în București, sector 1, Calea Griviţei, 
nr.136, parter, cam.7, sector 1, și punct de 
lucru în Jilava, Șos. Giurgiului, nr.3-5, 
judeţ Ilfov, oferă spre angajare următoa-
rele posturi: •Conducător auto transport 
rutier de mărfuri– 30 posturi; •Operator 
la mașini- unelte cu comandă numerică– 
20 posturi; •Sudor– 15 posturi; •fierar 
betonist- 10 posturi; •legător de sarcină- 
10 posturi; •Mecanic utilaj –5 posturi;    
•Electromecanic mașini și echipamente 
electrice– 5 posturi; •Automatist– 5 
posturi. Relaţii la nr. de tel. 0722202333.  

l Referitor la Anunțul publicat de către 
Primăria orașului Mărășești, jud. 

Vrancea, în Monitorul Oficial partea a 
III-a, nr.143 din 18 februarie 2022, sub 
numărul de înregistrare 320.576 și în 
Jurnalul cotidian naţional, privind 
Concursul pentru ocuparea a trei  posturi  
vacante, personal contractual, pe perioadă 
nedeterminată: unul de muncitor calificat, 
tr.IV și unul de muncitor calificat, tr.III în 
Serviciul public activități administrativ 
gospodărești și întreținere spații verzi și 
unul de șofer tr.I în Serviciul public local 
de transport persoane prin curse regulate, 
din subordinea Consiliului local al 
orașului Măraășești, cu proba scrisă în 
data de 16.03.2022, ora 10.00 și interviul– 
la o dată ce va fi anunțată odată cu 
afișarea rezultatelor probei scrise se va 
face următoarea rectificare la condițiile 
specific pentru postul de șofer tr. I, în  loc 
de “-vechime în muncă/ specialitatea 
studiilor:  minim 4 ani”  se va citi: 
“-vechime în muncă/ specialitatea studi-
ilor:  minim 3 ani”.

l Primăria Municipiului Dorohoi, cu 
sediul în: municipiul Dorohoi, strada 
Grigore Ghica, nr.34, județul Botoșani, în 
baza Hotărârii de Guvern nr.286/2011, 
precum și a OUG nr.57/2019, organizează 
concurs pentru ocuparea unui post 
vacant, pe perioadă nedeterminată, 
pentru o funcție de natură contractuală de 
execuție, astfel: Denumirea postului: 1 
post de muncitor calificat, la Direcția 
Patrimoniu. Condiții specifice de partici-
pare la concurs: - nivelul studiilor: studii 
medii/generale sau postliceale; - calificări: 
subgrupa majora 7 – muncitori calificați și  
asimilați; grupa de bază 7126 – instalatori 
și montatori de țevi, conform COR. 
712602 - instalator apă și canal; 712604 - 
instalator încălzire centrală și gaze; 
712608 - instalator centrale termice; 
712609 - instalator instalații tehnico-sani-
tare și de gaze; 712612 - instalator rețele 
termice si sanitare. Vechime în speciali-
tatea studiilor: fără vechime în muncă. 
Data, ora și locul de desfășurare a concur-
sului: Proba scrisă: 23.03.2022 , ora 10.00 , 
la sediul instituției. Interviu: în maxim 4 
zile lucrătoare de la data susținerii probei 

scrise. Dosarele de înscriere se depun la 
sediul instituției în termen de 10 zile lucră-
toare de la data  afișării anunțului, 
respectiv în perioada 02.03.2022 – 
15.03.2022. Date contact: Primăria Muni-
cipiului Dorohoi, Compartimentul 
Resurse Umane, telefon 0231/610133 
int.113. Bibliografia și fișa postului se vor 
afișa pe site-ul și la avizierul instituției în 
data de 02.03.2022.

l Direcția Generală de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Gorj organizează 
concurs în data de 24.03.2022, ora 10.00 
(proba scrisă) și 29.03.2022 (proba de 
interviu), la sediul instituţiei din munici-
piul Tg.Jiu, strada Siretului, nr.24, pentru 
ocuparea unui post vacant corespunzător 
unei funcţii contractuale de execuţie de 
medic specialist la Centrul de plasament 
destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor 
cu dizabilităţi din cadrul Complexului de 
servicii comunitare pentru copilul cu 
handicap Tg.Jiu. Condiții generale și 
specifice de îndeplinit de către candidat 
pentru ocuparea postului scos la concurs: 
- absolvent(ă) cu studii superioare de 
lungă durată, profilul „medicină” și speci-
alizarea „medicină generală”, „pediatrie”, 
„neurologie”, ”psihiatrie” sau ”medicină 
de familie”, - posesor de certificat care să 
ateste obținerea titlului de medic specia-
list, - posesor de certificat de membru al 
Colegiului Medicilor din România, însoțit 
de avizul anual valabil, - vechime în speci-
alitatea studiilor – nu este cazul. Înscrie-
rile la concurs se fac în perioada 
02.03.2022 - 15.03.2022 inclusiv, până la 
ora 16,30, la sediul Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecției Copilului 
Gorj, din Tîrgu Jiu, strada Siretului, nr.24 
– Serviciul resurse umane, salarizare și 
pentru funcția publică. Relaţii suplimen-
tare la telefon 0253212518 sau la camera 
nr.36 – sediul D.G.A.S.P.C. Gorj. Persoana 
de contact: Marcău Ana, consilier supe-
rior, la Serviciul resurse umane, salarizare 
și pentru funcţia publică - secretar comisie 
concurs, tel.0253212518, resurseumane@
dgaspcgorj.ro.
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l Școala Gimnazială Nr.1 Săcădat, cu 
sediul în com.Săcădat, loc.Săcădat, nr.40, 
cod poștal 417430, jud.Bihor, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: secretar M III, 1 normă, 
pe perioadă nedeterminată, conform 
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura la sediul instituției astfel: -proba 
scrisă în data de 24.03.2022, ora 13.00; 
-proba practică în data de 28.03.2022, ora 
10.00; -proba interviu în data de 
30.03.2022, ora 10.00. Pentru participarea 
la concurs, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: -studii medii 
(diplomă de bacalaureat); -cunoștințe 
privind întocmirea și administrarea cores-
pondenței oficiale; -cunoștințe privind 
încadrarea personalului; -cunoștințe 
avansate de utilizare și operare PC (Excel, 
Word, Internet etc.); -cunoștințe de utili-
zare a softurilor specifice activității din 
învățământ: EDUSAL, REVISAL, SIIIR 
etc.; -abilități de relaționare/comunicare/
muncă în echipă; -experienţă de minimum 
3 ani în domeniu sau pe o poziţie similară 
poate constitui avantaj. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul Școlii 
Gimnaziale Nr.1 Săcădat. Relaţii supli-
mentare la sediul Școlii Gimnaziale Nr.1 
Săcădat, loc.Săcădat, nr.40, persoană de 
contact: director, prof.Topală Daniel, 
telefon 0259/458.240, fax 0259/458.240.

l Ministerul Sănătății Agenția Națională 
a Medicamentului și a Dispozitivelor 
Medicale din România, Str. Av. Sănătescu 
nr.48, sector 1, 011478 București, 
tel.+4021/317.11.00, fax +4021/316.34.97, 
www.anm.ro, organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcții contrac-
tuale vacante, perioadă nedeterminată, în 
c o n f o r m i t a t e  c u  p r e v e d e r i l e 
H.G.nr.286/2011 cu modificările și 
completările ulterioare, și a Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr.121/2021 privind 
stabilirea unor măsuri la nivelul adminis-
trației publice centrale și pentru modifi-
carea și completarea unor acte normative, 
respective. 1.Biroul Audit Intern -1 (unu) 
post auditor IA, nivel studii S, 6 ani și 6 
luni vechime în specialitate (economică), 
normă întreagă, perioadă nedeterminată. 
2.Direcția Economică și Achiziții Publice, 
Serviciul Buget Financiar Contabilitate -1 
(unu) post expert gr.IA, nivel studii S, 6 
ani și 6 luni vechime în specialitate 
(economică), normă întreagă, perioadă 
nedeterminată; -1 (un) post referent tr.IA, 
nivel studii M, 6 ani și 6 luni vechime în 
specialitate (economică), normă întreagă, 
perioadă nedeterminată. 3. Direcția Gene-
rală Evaluare Autorizare, Compartiment 
Lizibilitate -1 (unu) post referent de speci-
alitate debutant, nivel studii S, fără 
vechime în specialitate, normă întreagă, 
perioadă nedeterminată; -1 (unu) post 
referent tr.IA, nivel studii M, 6 ani și 6 luni 
vechime în specialitate, normă întreagă 
perioadă nedeterminată. 4.Direcţia Gene-
rală Dispozitive Medicale -Direcţia Regle-
mentare, Supraveghere Piaţă, Serviciul 
Reglementare, Compartiment Investigații 
Clinice, Dispozitive Medicale -1 (un) post 
inspector de specialitate gr.IA, nivel studii 
S, vechime 6 ani și 6 luni, specialitate 

farmacie, farmacist specialist, normă 
întreagă, perioadă nedeterminată. 5.
Direcţia Generală Dispozitive Medicale 
-Direcția Reglementare, Supraveghere 
Piață, Serviciul Reglementare -1 (un) post 
inspector de specialitate gr.IA, nivel studii 
S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitatea 
administrație publică (specialitate tehnică 
asociată domeniului dispozitivelor medi-
cale, electronică, și telecomunicații, tehno-
logie chimică, chimie industrială, 
bioinginerie, inginerie medicală, fizică, 
fizică medicală, fizică informatică, biofi-
zică, fizică tehnologică, biologie, 
biochimie, biochimie tehnologică, chimie, 
chimie medicală, chimie farmaceutică), 
normă întreagă, perioadă nedeterminată. 
6.Direcția Resurse Umane și Manage-
mentul Calității: a)Serviciul personal, 
salarizare, Compartiment personal - 1 
(unu) post expert gr.IA, nivel studii S, 6 
ani și 6 luni vechime în specialitate 
(drept), normă întreagă, perioadă nedeter-
minată; b)Serviciul asigurarea calității și 
registratură, Compartiment registratură și 
arhivă -1 (unu) post referent tr.IA, nivel 
studii M, 6 ani și 6 luni vechime în specia-
litate, normă întreagă, perioadă nedeter-
minată. 7.Direcția Juridică, Afaceri 
Europene și Relații Internaționale: a)
Serviciul asistență juridică generală, 
urmărire debite și contencios administra-
tive -1 (unu) post consilier juridic gr.I nivel 
studii S, 3 ani și 6 luni vechime în speciali-
tate (drept), normă întreagă, perioadă 
nedeterminată;b)Serviciul legislație, sesi-
zări, afaceri europene și relații internațio-
nale -1 (unu) post consilier pentru afaceri 
europene, nivel studii S, fără vechime în 
specialitate (administrație publică), normă 
întreagă, perioadă nedeterminată; -1 
(unu) post consilier juridic gr.IA, nivel 
studii S, 6 ani și 6 luni vechime în speciali-
tate (drept), normă întreagă, perioadă 
nedeterminată. Selecția dosarelor 
-17.03.2022, ora 16.00; proba scrisă 
-24.03.2022, ora 10.00; proba interviu 
-31.03.2022, ora 10.00. Data-limită pentru 
depunerea dosarelor  la  concurs 
-15.03.2022, ora 16.00. Relații suplimen-
tare -Serviciul personal, salarizare, 
tel.+4021/317.11.00, int.307, 418. 

l Anunţ privind organizarea concursu-
rilor/examenelor de încadrare pe durată 
determinată a 95 de posturi de personal 
civil contractual sezoniere, vacante în 
cadrul Complexului militar de instruire, 
reprezentare și tranzit “Litoral”. I.  În 
baza art. II din Legea nr. 203/2020 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 
55/2020 privind unele măsuri pentru 
prevenirea și combaterea efectelor pande-
miei de COVID-19, cu modificările și 
completările ulterioare și în acord preve-
derilor art. 7 alin. (1) și (4) din Regula-
mentul-cadru privind stabi l irea 
principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcţiilor contractuale și a 
criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului României nr. 
286 din 31.03.2011, cu modificările și 
completările ulterioare, Unitatea Militară 
02574 București publică prezentul anunț 

privind organizarea concursurilor/exame-
nelor pentru încadrarea pe durată deter-
minată a 95 de posturi de personal civil 
contractual sezonier, cu atribuţii de 
execuţie, vacante în cadrul Complexului 
militar de instruire, reprezentare și tranzit 
„Litoral“, astfel: -9 posturi de funcţionar, 
prevăzute cu studii medii (liceul cu 
diplomă de bacalaureat) și perfecţionare / 
specializare în domeniul turism sau recep-
ţioner hotel. Obligatoriu să fi desfășurat 
minim 6 luni activitate profesională în 
domeniul turism sau recepţioner hotel. -3 
posturi de muncitor calificat I (bucătar), 
prevăzute cu studii generale sau studii 
medii și calificare profesională în meseria 
de bucătar. Obligatoriu să fi desfășurat 
minim 9 ani activitate profesională în 
meseria de bucătar. -9 posturi de muncitor 
calificat IV (bucătar), prevăzute cu studii 
generale sau studii medii și calificare 
profesională în meseria de bucătar. Nu 
sunt prevăzute cerinţe referitoare la 
vechimea în muncă sau în specialitatea 
studiilor absolvite. -1 post de muncitor 
calificat I (ospătar), prevăzut cu studii 
generale sau studii medii și calificare 
profesională în meseria de ospătar sau 
chelner. Obligatoriu să fi desfășurat minim 
9 ani activitate profesională în meseria de 
ospătar sau chelner. -6 posturi de 
muncitor calificat III (ospătar), prevăzute 
cu studii generale sau studii medii și califi-
care profesională în meseria de ospătar 
sau chelner. Obligatoriu să fi desfășurat 
minim 3 ani activitate profesională în 
meseria de ospătar sau chelner. -9 posturi 
de muncitor calificat IV (ospătar), prevă-
zute cu studii generale sau studii medii și 
calificare profesională în meseria de 
ospătar sau chelner. Nu sunt prevăzute 
cerinţe referitoare la vechimea în muncă 
sau în specialitatea studiilor absolvite. -26 
posturi de muncitor necalificat I, prevă-
zute cu studii generale sau studii medii. 
Obligatoriu să fi desfășurat minim 3 ani 
activitate profesională. -32 posturi de 
îngrijitor, prevăzute cu studii generale sau 
studii medii. Obligatoriu să fi desfășurat 
minim 6 luni activitate profesională. II.
Concursurile / examenele se desfășoară la 
sediul Unităţii Militare 02441 Mangalia, 
str. Gala Galaction, nr. 8 – 12, judeţul 
Constanţa și constau în susținerea probei 
scrise și interviu pentru posturile de func-
ţionar, respectiv probei practice și interviu 
pentru posturile de muncitor calificat 
(bucătar și ospătar), îngrijitor și muncitor 
necalificat. Probele de concurs se desfă-
șoară, astfel: Proba scrisă sau practică: în 
data de 28.03.2022 ora 10.30. Interviul: în 
data de 01.04.2022 ora 10.30. III.Data-li-
mită până la care se pot depune dosarele 
de concurs este: 16.03.2022 ora 14.00. 
Dosarele de concurs se depun la sediul 
Unităţii Militare 02441 Mangalia, str. Gala 
Galaction, nr. 8-12, judeţul Constanţa și se 
iau în evidenţă la sediul Unităţii Militare 
02574 București, Bdul. Drumul Taberei, 
nr. 7B, sector 6, în termenul -limită stabilit. 
IV. Personalul admis la concurs/examen și 
declarat apt pentru a presta munca speci-
fică postului, conform certificatului 
medical eliberat de medicul specialist de 
medicina muncii, se prezintă la post în 
data de 20.04.2022 ora 08.00 și va fi înca-
drat în baza contractului individual de 
muncă încheiat pe durată determinată, cu 

normă întreagă (8 ore/zi), în perioada 
20.04.2022 – 21.10.2022. V. Secretarul 
comisiilor de concurs poate fi contactat la 
telefon 021.315.54.85 interior 2217. VI. 
Detalii privind condiţiile generale și speci-
fice pentru ocuparea posturilor, calendarul 
activităților desfășurate, bibliografia și 
tematica de concurs/examen se pot obţine 
la sediul Unităţii Militare 02574 București, 
din Bdul. Drumul Taberei, nr. 7B, sector 6, 
la sediul Unităţii Militare 02441 Mangalia, 
str. Gala Galaction, nr. 8 – 12, judeţul 
Constanţa, pe portalul posturi.gov.ro. și pe 
pagina de internet „www.logmil.ro”, sau 
la secretariatul comisiilor de concurs, 
telefon 021.315.54.85 int. 2217. VII. În 
situația în care, legislația națională și/sau 
cea specifică vor prevede aspecte /
elemente incidente privind legalitatea / 
necesitatea / oportunitatea activității 
privind accesul persoanelor în incinta 
instituțiilor publice, încadrarea posturilor, 
data prezentării la post, desfășurarea 
contractului individual de muncă, limi-
tarea / amânarea / suspendarea / anularea 
misiunii de bază a structurii, se va aplica 
întocmai cadru normativ respectiv.

CITAŢII
l Se citează numitul Spasenie Titel, din 
Mărășești, Județul Vrancea, pentru data 
de 23.03.2022, la BNP Nica Nicolae 
Ciprian și Asociații din Panciu, pentru 
dezbaterea succesiunii defunctului 
Spasenie Neculai.

l Se citează pârâtul cu domiciliul necu-
noscut Brait Iovu la Judecătoria Ineu 
pentru termenul de judecată din data de 
22.03.2022, ora 12:20 în dosarul nr. 
2388/246/2021, având ca obiect succesiune 
și partaj în contradictoriu cu reclamantul 
Mureșan Ioan, în caz de neprezentare se 
va face în lipsa.

l Numitul Costache Ahmed, cu ultimul 
loc de muncă cunoscut la IGPR București, 
cu sediul în str. Mihai Vodă, nr 6, Bucu-
rești, este chemat în data de 16.03.2022, 
ora 10.00, la Judecătoria Botoșani, în 
Dosar nr 8379/193/2020, în calitate de 
pârât.

l Se citează pârâții Kispai Janoș, Krispai 
Janoș, Krispai Togyer, Krispai Horia, 
Krispai Maria, Brazda Flori Nyisztor 
Janosne, Brazda Peter, Brazda Laura, 
Brazda Laszlo, Brazda Maria în dosar 
nr.9245/296/2020 al Judecătoriei Satu Mare, 
având ca obiect acțiune în constatare, 
pentru data de 26.04.2022, sala 6, ora 11.30.

l Se citează numiții Sepici Francisc și 
Sepici Terezia- pârâți, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în mun.Reșița, str. Vânăto-
rilor, nr.29, ap.1, jud.Caraș Severin, pentru 
termenul din 15.03.2022, ora 09.00, la 
Judecător ia  Reș i ța ,  în  dosaru l 
nr.2795/290/2020, obiect- partaj judiciar.

l Prenga Armand, cu domiciliul în 
Craiova, Aleea 5 Brestei, nr.11, este citat la 
Judecătoria Craiova în data de 
17.03.2022, ora 09.15, CMF 3, în dosarul 
nr.25879/215/2020, în contradictoriu cu 
Briceag Marta Ștefania.



20 www.jurnalul.roanunțuri miercuri / 2 martie 2022
l Gherghe Ciprian Viorel, cu domiciliu în 
Breasta, str.Morii, nr.54, este citat la Jude-
cătoria Craiova, dosar nr. 19119/ 
215/2020*, în contradictoriu cu Căpățână 
Ionela Rodica, în data de 14.04.2022, ora 
09.30, CMF 3.

DIVERSE
l SP Evrika Insolvency IPURL, repre-
zentata prin asociat coordonator Liscan 
Aurel, in calitate de administrator judiciar 
al Alex Alarms Security SRL desemnat 
prin hotararea nr.825 din data de 
23.02.2022, pronuntata de Tribunalul 
Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in dosar 
nr. 21195/3/2021, notifica deschiderea 
procedurii insolventei prevazuta de Legea 
nr. 85/2014 împotriva Alex Alarms Secu-
rity SRL, cu sediul social in București, 
Sectorul 5, Str. Delureni, Nr. 64, Ap. 
Camera 3, CUI  25824130, nr. de ordine in 
registrul comertului J40/8306/2009. 
Persoanele fizice si juridice care inregis-
treaza un drept de creanta impotriva Alex 
Alarms Security  SRL vor formula decla-
ratie de creanta care va fi inregistrata la 
grefa Tribunalului București - secţia a 
VII-a Civila, cu referire la dosarul nr. 
21195/3/2021, in urmatoarele conditii:  a) 
termenul limita pentru inregistrarea 
cererii de admitere a creantelor asupra 
averii debitorului 11.04.2022; b) termenul 
de verificare a creantelor, de intocmire, 
afisare si comunicare a tabelului preli-
minar de creante 02.05.2022; c) termenul 
pentru intocmirea  si afisarea tabelului 
definitiv la 27.05.2022; d) data primei 
sedinte a adunarii generale a creditorilor 
09.05.2022, ora 14.00; e) adunarea gene-
rala a asociatilor la data de 14.03.2022, 
ora 14.00 la sediul administratorului judi-
ciar.

l Anunţ public. Municipiul Galaţi 
anunţă publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul ,,Sală de educaţie 
fizică școlară - Școala Gimnazială nr. 22”, 
propus a fi amplasat în municipiul Galaţi, 
str. Zidarilor, nr. 5, lot 1, judeţul Galaţi. 
Informaţiile privind proiectul propus pot 
fi consultate pe pagina de internet a auto-
rităţii competente pentru protecţia 
mediului A.P. Galaţi, apmgl.anpm.ro 
secţiunea Reglementări - Acordul de 
mediu - Documentaţii procedura EIA și 
EA - Memorii de prezentare 2020 și la 
sediul Primăriei Municipiului Galaţi, 
mun. Galaţi, str. Domnească, nr. 54, 
judeţul Galaţi. Observaţiile publicului se 
primesc pe adresa de e-mail: office@
apmgl.anpm.ro.

l Smart Management Invest SRL cu 
sediul în localitatea Arad. B-dul Decebal, 
nr. 2, ap.307, et. 3. judeţul Arad anunţă 
intenţia de obtinere  a autorizaţiei de 
mediu pentru activitatea cu cod CAEN 
(rev 2) 4730 - Comert cu amănuntul al 
carburantilor pentru autovehicule în 
magazine specializate, desfășurată la 
punctul de lucru Bacau, Calea Barladului, 
nr. 133, Judet Bacau.

l Anunț public. Agenția pentru Dezvol-
tare Regională București Ilfov, având 
sediul în B-dul Mihai Eminescu 163, 
sector 2, localitatea București, titular al 

planului/programului „Programul Opera-
țional Regional București Ilfov 2021-
2027”, anunţă publicul interesat asupra 
deciziei de emitere a avizului de mediu 
pentru planul/programul menționat. 
Următoarele documente care privesc: 
planul/programul adoptat, modalitățile 
prin care considerațiile privind mediul au 
fost integrate în plan/program, modul de 
pregătire a raportului de mediu, motivele 
pentru alegerea alternativei de plan/
program avizate și măsurile decise privind 
monitorizarea efectelor asupra mediului 
pot fi consultate la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului București, din Aleea 
Lacul Morii nr.1 (în spatele benzinăriei 
Lukoil), sector 6, de luni până vineri, între 
orele 8.30-12.00. Comentarii se primesc în 
scris la sediul APM București.

l SP Evrika Insolvency IPURL, repre-
zentata prin asociat coordonator Liscan 
Aurel, in calitate de administrator judiciar 
al Reinvent Business Attitude  SRL 
desemnat prin hotararea nr.804 din data 
de 23.02.2022, pronuntata de Tribunalul 
Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in dosar 
nr. 34466/3/2021, notifică deschiderea 
procedurii insolventei prevazuta de Legea 
nr. 85/2014 împotriva Reinvent Business 
Attitude  SRL, cu sediul social in Bucu-
rești, Sectorul 6, Splaiul Independenţei, 
Nr. 273, CORP 5, Etaj 3, CUI  32579505, 
nr. de ordine in registrul comertului 
J40/15318/2013. Persoanele fizice si juri-
dice care inregistreaza un drept de creanta 
impotriva Reinvent Business Attitude 
SRL vor formula declaratie de creanta 
care va fi inregistrata la grefa Tribunalului 
București - secţia a VII-a Civila, cu refe-
rire la dosarul nr. 34466/3/2021, in urma-
toarele conditii:  a) termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a crean-
telor asupra averii debitorului 11.04.2022; 
b) termenul de verificare a creantelor, de 
intocmire, afisare si comunicare a tabe-
lului preliminar de creante 02.05.2022;  c) 
termenul pentru intocmirea  si afisarea 
tabelului definitiv la 27.05.2022; d) data 
primei sedinte a adunarii generale a credi-
torilor 09.05.2022, ora 14.00; e) adunarea 
generala a asociatilor la data de 
14.03.2022, ora 14.00 la sediul administra-
torului judiciar.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL 
reprezentată prin asociat coordonator 
Liscan Aurel, în calitate de lichidator 
judiciar al Rem-Line Transporter  SRL 
desemnat prin Hotărârea nr.854 din data 
de 24.02.2022, pronunţată de Tribunalul 
București -  Secţia a VII -a Civilă,  în 
dosar nr. 35261/3/2021, notifică deschi-
derea falimentului prin procedură simpli-
ficată prevazută de Legea nr. 85/2014  
împotriva Rem-Line Transporter SRL, cu 
sediul social în București Sectorul 4, Bule-
vardul Metalurgiei, Nr. 61B, Camera 1, 
Bloc 1, Etaj 5, Ap. 63, CUI 36899758, nr. 
de ordine în registrul comerţului 
J40/3405/2019.  Persoanele fizice și juri-
dice care înregistrează un drept de creanţă 
împotriva Rem-Line Transporter SRL vor 
formula declaraţie de creanţă care va fi 
inregistrată la grefa Tribunalul București 
- Secţia a VII-a Civilă, cu referire la 
dosarul nr. 35261/3/2021, în urmatoarele 
condiţii: a) termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a creanţelor în 

tabelul creanţelor 11.04.2022; b) termenul 
limita pentru verificarea creanţelor, intoc-
mirea, afișarea și comunicarea tabelului 
preliminar al creanţelor 21.04.2022; c) 
termenul limita pentru definitivarea tabe-
lului creanţelor la 16.05.2022; d) data 
primei ședinţe a adunarii generale a 
creditorilor 26.04.2022, ora 14.00; e) 
adunarea generală a asociaţilor Rem-Line 
Transporter SRL la data de 11.03.2022, 
ora 14.00 la sediul lichidatorului judiciar.

SOMAŢII
l Somație emisă în temeiul art.130 din 
Decretul-Lege nr.115/1938, astfel cum s-a 
dispus prin Rezoluția din data de 
23.02.2022, privind cererea înregistrată 
sub dosar nr.281/246/2022 al Judecătoriei 
Ineu, formulată de petentul Henț Pavel, 
CNP 1410726022808, domiciliat în sat 
Clit, nr. 22, comuna Hășmaș, jud. Arad, 
cu domiciliul procesual ales la Cabinet 
avocat Mișcuța Carmen, în Arad, Calea 
Aurel Vlaicu, nr. 150, bl.Z27, ap.25, parter, 
jud.Arad, având ca obiect uzucapiune, cu 
termen de judecată la data de 23.03.2022, 
prin care solicită să se constate că a 
dobândit, prin uzucapiune, dreptul de 
proprietate asupra imobilului situat în sat 
Clit, nr.22, comuna Hășmaș, jud.Arad, 
constând în teren intravilan, în suprafață 
totală de 2.003mp, înscris în CF 300648, 
Hășmaș, top 1079, în temeiul art.28 din 
DL 115/1938, rap.la art.1847 și 1860 
C.c.civ. Prezenta somație se afișează timp 
de o lună la sediul instanței și la sediul 
primăriei în raza căreia se află imobilul și 
se publică într-un ziar de largă răspândire, 
timp în care toți cei interesați au posibili-
tatea să depună de îndată opoziție la 
Judecătoria Ineu, întrucât, în caz contrar, 
în termen de o lună de la ultima afișare 
sau publicare se va proceda la analizarea 
cererii petenților cu privire la constatarea 
dreptului lor de proprietate.

ADUNĂRI GENERALE
l In conformitate cu prevederile art. 117 
din legea nr. 31/1990, republicata, d-na 
Mititelu Maria – Administrator Unic al 
Industria Bumbacului SA, convoaca 
Adunarea Generală Ordinară a Acţiona-
rilor pentru data de 07.04.2022, orele 
12:00, la sediul societatii din Bucuresti, 
Splaiul Unirii nr. 160, sector 4, la care pot 
participa toti actionarii inregistrati in 
registrul actionarilor societatii pana la 
data de 01.04.2022 cu urmatoarea ordine 
de zi: 1) Aprobarea situatiilor financiare 
pe anul 2021, respectiv a Bilanţului 
Contabil, contului de profit și pierderi și a 
bugetului de venit și cheltuieli pe anul 
2022; 2) Aprobarea rapoartelor adminis-
tratorului și cenzorilor societatii pe anul 
2021; 3) Prelungirea mandatelor cenzo-
rilor societatii pentru o perioada de 3 ani. 
4) Diverse. Materialele inscrise pe ordinea 
de zi a Adunarii Generale se afla la dispo-
zitia actionarilor la sediul societatii. Actio-
narii se vor adresa cu orice cerere legata 
de tinerea Adunarii Generale la sediul 
societatii, serviciul secretariat. Actionarii 
care participa la Adunarea Generala 
Ordinara a Actionarilor se vor prezenta cu 
buletinul/cartea de identitate sau, dupa 
caz, cu procuri speciale autentificate, in 
cazul reprezentarii. Daca prima Adunare 

Generala Ordinara a Actionarilor nu va 
intruni cvorumul necesar pentru validi-
tatea hotararilor, o a doua Adunare va 
avea loc in data de 08.04.2022, orele 12:00 
in acelasi loc.

l În conformitate cu prevederile Legii 
societăţilor nr.31/1990, republicată‚ cu 
modificările și completările ulterioare și 
dispozițiile Actului Constitutiv al Socie-
tății, Administratorul unic al societății 
Complex Hotelier Gorjul SA convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acționa-
rilor în data de 01.04.2022, ora 11.00 și 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acționarilor în data de 01.04.2022, ora 
12.00, ambele în Sala de conferințe a 
Hotelului  Gorj, situat în Tg-Jiu, Calea 
Eroilor nr.6, jud.Gorj. Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor va avea urmă-
toarea ordine de zi: 1. Aprobarea situaţi-
ilor financiare anuale întocmite la data de 
31.12.2021, pe baza rapoartelor prezentate 
de administratorul unic și cenzori; 2. 
Aprobarea descărcării de gestiune a admi-
nistratorului unic pentru anul 2021; 3.
Aprobarea descărcării de gestiune a admi-
nistratorului unic pentru perioada 
mandatului ce urmează a se încheia pe 
data de 26.03.2022; 4.Alegerea și numirea 
administratorului unic și stabilirea indem-
nizației acestuia. Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor va avea 
următoarea ordine de zi: 1.Aprobarea 
vânzării a două spații comerciale, alătu-
rate, la parterul hotelului „Gorj Hotel”, 
situat în Tg-Jiu, Calea Eroilor, nr.6, jud.
Gorj, respectiv: nr. Cadastral 36990-C1, 
CF 36990- suprafața construită de 
88,00mp, respectiv teren în proprietate cu 
suprafața de 88,00mp, identificat cu nr. 
Cadastral 36990, înscris în CF 36990- 
OCPI Gorj și nr. Cadastral 37004- C1-C1, 
CF 37004- suprafața construită de 
14,96mp, respectiv teren în proprietate cu 
suprafața de 22,00mp, identificat cu nr. 
Cadastral 37004, înscris in CF 37004- 
OCPI Gorj. Lista cuprinzând informaţii 
cu privire la numele, localitatea de domi-
ciliu și calificarea profesională ale persoa-
nelor propuse pentru funcţia de 
administrator se află la dispoziţia acţiona-
rilor, putând fi consultată și completată de 
aceștia. În cazul în care la prima convo-
care nu se va întruni cvorumul statutar 
Adunarea Generala Ordinara a Actiona-
rilor își va desfășura lucrările la a doua 
convocare, care va avea loc în data de 
02.04.2022, iar Adunarea Generala Extra-
ordinara a Actionarilor în data de 
02.04.2022, în același loc, la aceleasi ore, 
cu aceeași ordine de zi.

l Convocator. Consiliul de Administrație 
al S.C. Dimbovita S.A., prin Președintele 
Consiliului de Administrație- domnul 
Vasile Valerica, în conformitate cu preve-
derile Legii nr.31/1990, republicată, și ale 
Actului Constitutiv al Societății, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acționa-
rilor, care va avea loc la sediul societății 
din Târgoviște, județul Dâmbovița, strada 
Cooperației nr.5, în data de 18.04.2022, ora 
10.00, cu următoarea ordine de zi: 1.Apro-
barea Raportului Consiliului de Adminis-
trație pentru anul 2021, raport întocmit pe 
baza bilanțului la 31.12.2021. 2.Aprobarea 
Raportului Comisiei de Cenzori pentru 
anul 2021. 3.Aprobarea bilanțului, a 
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contului de profit și pierderi, a anexelor 
pentru anul 2021 și repartizarea profitului, 
dacă este cazul. 4.Aprobarea Bugetului de 
Venituri și Cheltuieli pe anul 2022. Data de 
referință pentru acționarii îndreptăţiţi să 
fie înștiinţaţi și să voteze în cadrul adună-
rilor generale este data de 04.04.2022. În 
cazul în care cvorumul de ședință nu va fi 
întrunit în data de 18.04.2022, se convoacă 
Adunarea Generală Ordinară pe data de 
19.04.2022, la aceeași adresă, la aceeași oră 
și cu aceeași ordine de zi. Începând cu data 
publicării convocării, documentele și mate-
rialele informative referitoare la ordinea 
de zi se pot consulta și/sau procura contra 
cost de la sediul societății. Informații supli-
mentare se pot obține la sediul societății 
sau la numărul de telefon: 0245.612.165. 
Acționarii persoane fizice pot participa la 
adunarea generală a acționarilor direct sau 
prin reprezentanți, conform prevederilor 
legale, pe baza unor procuri speciale. Acți-
onarii pot obține modele de procură 
specială de la sediul societății începând cu 
data convocării. Procurile speciale vor fi 
depuse/transmise la sediul societății până 
la data de 15.04.2022, ora 13.00; procurile 
depuse după această dată nu vor fi luate în 
considerare. Acționarii persoane juridice 
pot participa la adunarea generală a acțio-
narilor prin reprezentantul lor legal sau 
prin persoana căreia i s-a delegat compe-
tența de reprezentare, pe baza unei împu-
terniciri, care va conține toate elementele 
de identificare ale persoanei juridice și ale 
persoanei împuternicite. În cazul în care la 
data desfășurării Adunării Generale Ordi-
nare va fi institutită starea de alertă /
urgență, acționarii persoane fizice își vor 
exprima votul în cadrul adunării generale 
a acționarilor doar prin intermediul buleti-
nelor de vot prin corespondență, care vor fi 
completate fie personal, fie de către 
persoana căreia i s-a delegat competența 
de reprezentare, pe baza unei împuterniciri 
sau a unui mandat special, care va conține 
toate elementele de identificare ale 
persoanei fizice și ale persoanei împuterni-
cite care și-a exprimat votul. De asemenea, 
acționarii persoane juridice își vor exprima 
votul în cadrul adunării generale a acțio-
narilor doar prin intermediul buletinelor 
de vot prin corespondență care vor fi 
completate fie de către reprezentantul 
legal, fie de către persoana căreia i s-a 
delegat competența de reprezentare, pe 
baza unei împuterniciri sau a unui mandat 
special, care va conține toate elementele de 
identificare ale persoanei juridice și ale 
persoanei împuternicite care și-a exprimat 
votul. Buletinele de vot prin corespondență 
vor fi depuse/transmise la sediul societății 
până la data de 15.04.2022.

l Convocator. Consiliul de Administrație 
al SC Legume Fructe Militari SA, prin 
Președintele Consiliului de Administrație 
-domnul Vasile Valerica, în conformitate 
cu prevederile Legii nr.31/1990, republi-
cată, și a Actului Constitutiv al Societății, 
convoacă Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor, care va avea loc la sediul 
societății din București, sector 6, strada 
Murguța nr.2, bloc 7, parter, în data de 
14.04.2022, la ora 12.00, cu următoarea 
ordine de zi: 1.Aprobarea Raportului 
Consiliului de administrație pentru anul 
2021, raport întocmit pe baza bilanțului la 
31.12.2021. 2.Aprobarea Raportului 

Comisiei de Cenzori pentru anul 2021. 
3.Aprobarea bilanțului, a contului de 
profit și pierderi, a anexelor pentru anul 
2021 și repartizarea profitului, dacă este 
cazul. 4.Aprobarea Bugetului de Venituri 
și Cheltuieli pe anul 2022. Data de refe-
rință pentru acționarii îndreptățiți să fie 
înștiințați și să voteze în cadrul Adunării 
Generale este data de 29.03.2022. În cazul 
în care cvorumul de ședință nu va fi 
întrunit în data de 14.04.2022, se convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acționa-
rilor pentru data de 15.04.2022, la aceeași 
adresă, la aceeași oră și cu aceeași ordine 
de zi. Începând cu data publicării convo-
cării, documentele și materialele informa-
tive referitoare la ordinea de zi se pot 
consulta și/sau procura contra cost de la 
sediul societății. Informații suplimentare 
se pot obține la sediul societății sau la 
numărul de telefon: 021.410.54.43. Acțio-
narii persoane fizice pot participa la 
adunarea generală a acționarilor direct 
sau prin reprezentanți, conform prevede-
rilor legale, pe baza unor procuri speciale. 
Acționarii pot obține modele de procură 
specială de la sediul societății începând cu 
data convocării. Procurile speciale vor fi 
depuse/transmise la sediul societății până 
la data de 12.04.2022, ora 14.00; procurile 
depuse după această dată nu vor fi luate 
în considerare. Acționarii persoane juri-
dice pot participa la adunarea generală a 
acționarilor prin reprezentantul lor legal 
sau prin persoana căreia i s-a delegat 
competența de reprezentare, pe baza unei 
împuterniciri, care va conține toate 
elementele de identificare ale persoanei 
juridice și ale persoanei împuternicite. 
Împuternicirile vor fi depuse/transmise la 
sediul societății până la data de 
12.04.2022, ora 14.00. În cazul în care la 
data desfășurării Adunării Generale Ordi-
nare va fi în vigoare starea de alertă /
urgență, acționarii persoane fizice își vor 
exprima votul în cadrul adunării generale 
a acționarilor doar prin intermediul bule-
tinelor de vot prin corespondență, care vor 
fi completate fie personal, fie de către 
persoana căreia i s-a delegat competența 
de reprezentare, pe baza unei împuterni-
ciri sau a unui mandat special, care va 
conține toate elementele de identificare ale 
persoanei fizice și ale persoanei împuterni-
cite care și-a exprimat votul. De 
asemenea, acționarii persoane juridice își 
vor exprima votul în cadrul adunării 
generale a acționarilor doar prin interme-
diul buletinelor de vot prin corespondență 
care vor fi completate fie de către repre-
zentantul legal, fie de către persoana 
căreia i s-a delegat competența de repre-
zentare, pe baza unei împuterniciri sau a 
unui mandat special, care va conține toate 
elementele de identificare ale persoanei 
juridice și ale persoanei împuternicite care 
și-a exprimat votul. Buletinele de vot prin 
corespondență vor fi depuse/transmise la 
sediul societății până la data de 
12.04.2022, ora 14.00.

l Convocator: Consiliul de Administraţie 
al societăţii  ICPET Turbo S.A. –cu sediul  
în București, sector 4, Șos. Berceni nr.104 
CIF RO16951576  J40/18782/2004 –
convoacă Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor din societatea ICPET Turbo 
S.A. în data de 12 Aprilie 2022 ora 12,00 la 
sediul din București, sector 4, Șos. Berceni 

nr.104 . În cazul neîntrunirii cvorului, a 
doua convocare este fixată în data de 13 
Aprilie 2022 la aceeasi oră și în același loc. 
Ordinea de zi pentru Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor este următoarea: 
1.Prezentarea și aprobarea Raportului 
Consiliului de Administraţie pentru activi-
tatea desfășurată în anul 2021; 2.Prezen-
tarea și aprobarea Raportului Comisiei de 
Cenzori privind gestiunea  societăţii pe 
anul 2021; 3.Prezentarea și aprobarea 
Bilanţului Contabil și a Contului de Profit 
și Pierderi pe anul 2021; 4. Prezentarea și 
aprobarea repartizării profitului net pe 
anul 2021; 5.Prezentarea și aprobarea  
Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 
2022; 6.Prezentarea și aprobarea Progra-
mului de Investiţii și Surse de Finanţare pe 
anul 2022; 7.Descărcarea de gestiune a 
administratorilor pentru activitatea pe anul 
2021; 8.Diverse. Președinte Consiliu de 
Administraţie Ing. Victor Mihail Andreian.

l Convocare: În conformitate cu prevede-
rile Legii 31/1990 Președintele Consiliului 
de Administraţie al societăţii Rombeton 
S.A., cu sediul în București, sectorul 3, str. 
V. Lucaci nr.35, înmatriculată sub nr. 
J40/480/1991 având C.U.I. R361277, în 
baza deciziei Consiliului de Administraţie, 
Convoacă Adunarea Generală Ordinară 
ce va avea loc la sediul societăţii din Bucu-
rești, Str. Vasile Lucaci nr.35, la data de 
04.04.2022 ora 12:00, cu următoarea 
ordine de zi: Ordinea de zi: •Aprobarea 
bilanţului contabil, a contului de profit și 
pierdere și anexele acestuia încheiate 
pentru exerciţiul financiar 2021; • Prezen-
tarea, discutarea și aprobarea raportului 
Consiliului de administraţie privind acti-
vitatea societăţii pe anul 2021; •Prezen-
tarea, discutarea și aprobarea raportului 
auditorului independent privind rezulta-
tele economice– financiare și contul de 
profit și pierdere pentru anul financiar 
2021; •Prezentarea și aprobarea Bugetului 
de Venituri și cheltuieli pentru anul 2022; 
•Revocarea din funcţie, respectiv numirea 
membrilor Consilului de Administraţie și 
stabilirea remuneraţiei acestora; •Revo-
carea din funcţie a Auditorului financiar, 
respectiv numirea cenzorilor interni și 
stabilirea remuneraţiei acestora. Acţio-
narii înscriși la data de referinţă 
28.03.2022, în registrul acţionarilor Socie-
tăţii, pot participa și pot vota în cadrul 
A.G.O.A. Începând cu data publicării 
convocării vor fi puse la dispoziţia acţio-
narilor documentele aferente subiectelor 
de pe ordinea de zi, în format fizic la 
Registratura Societăţii de la sediul aces-
teia în zilele lucrătoare între orele 9:00–
14:00. În situaţia în care nu se întrunește 
cvorumul legal pentru validitatea delibe-
rărilor, adunarea generală se va întruni, la 
a doua convocare, la data de 05.04.2022 
ora 12.00 pentru ședinţa A.G.O.A. în 
același loc și cu aceeași ordine de zi. Soci-
etatea Rombeton S.A. Președintele Consi-
liului de Administraţie Gafencu Mihai.

LICITAŢII
l Lichidator judiciar CII Cismaru Elena 
vinde prin licitatie publica chiosc metalic 
in suprafata de 16 mp situat in Piata 
Aurora Vest proprietatea debitoarei S.C 
Fabot Interfruct SRL, la pretul de 
21.910,04  Lei (TVA inclus), pret redus cu 

20%. Licitatia va avea loc in zilele de  7, 9, 
11, 14, 16 si 18 martie orele 11 la sediul 
lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. 
Plaiesi lor,  nr.  47.  Relati i  la tel : 
0728.878298.

l Anunţ de participare la licitație 
deschisă pentru concesiune bunuri. 1. 
Informaţii generale privind concendentul 
, în special denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
email a persoanei de contact: U.A.T. 
comuna Deleni, cu sediul în sat Deleni, 
com. Deleni, str. Principală nr. 1217 B, jud. 
Iași cod fiscal 4541203, loc.Deleni, telefon 
/ fax 0232732070/0232722043. 2. Infor-
maţii generale privind obiectul concesi-
unii, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: 
Teren în suprafaţă de 6000 m.p. împărțit 
în 7 loturi, amplasat conform cărților 
funciare nr.66231  61579 , 61578 61581, 
63373,61057, 61104, cu destinaţia  
construcţii de locuinţe pentru cetăţenii din  
comuna Deleni , aparținînd domeniului 
privat al U.A.T. comuna Deleni, prin 
Hotarirea Consiliului Local Deleni nr.18 
din 24.02.2022 și OUG 57/2019; 3. Infor-
maţii privind documentaţia de atribuire: 
se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1 Moda-
litatea sau modalităţile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire: 
Documentaţia de atribuire se poate achizi-
ţiona de la sediul U.A.T. comuna Deleni 
printr-o solicitare scrisă sau verbală; 3.2 
Denumirea și adresa serviciului/comparti-
mentului din cadrul concendentului , de la 
care se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Comparti-
mentul Achiziţii publice din cadrul U.A.T. 
comuna Deleni; 3.3 Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
57/2019: documentaţia de atribuire este 
gratuită; 3.4 Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 17.03.2022, ora 14.00. 4. 
Informaţii privind ofertele: 4.1 Data 
limită de depunere a ofertelor: 25.03.2022, 
ora 14.00; 4.2 Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: U.A.T. comuna Deleni, 
sat Deleni, strada Principală nr. 1217 B, 
jud. Iași; 4.3 Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: un 
exemplar. 5. Data și locul la care se va 
desfășura ședinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 28.03.2022, ora 11.30, la sediul 
U.A.T. comuna Deleni, sat Deleni, strada 
Principală nr. 1217 B, jud. Iași. 6. Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, fax si/
sau adresa de email a instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor apărute: 
Tribunalul Iași, str.Atanasie Panu nr. 25 
telefon 0232 / 260600, fax: 0232 / 260411; 
e-mail tr-iasi-reg@just.ro. 7. Data transmi-
terii anunţului de licitaţíe către instituţiile 
abilitate în vederea publicării: 28.02.2022.

l 1.Informatii generale privind:socie-
tatea contractanta ARO-PALACE SA cu 
sediul administrativ in:Brasov, cod postal 
500030, Bd. Eroilor nr.27, jud. Brasov, 
cod fiscal RO1102041, tel.0268/477664, 
fax: 0268/475250, e-mail: oªce@aro-pa-
lace.ro, e-mail persoana contact: tehnic@
aro-palace.ro. 2. Informatii generale 
privind obiectul inchirierii:Se scoate la 
licitatie spatiului comercial:„Cerbul 
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Carpatin” inchirierea spatiului comercial 
cu o suprafata de 2.168mp, repartizati 
astfel spatii interioare de 2.124 mp; spatii 
exterioare 44 mp; spatiul a deservit resta-
urantul: „Cerbul Carpatin” din Brasov, 
aflat in Piata Sfatului nr. 14. Destinatia 
spatiului este prestarea de servicii 
alimentatie publica si nu poate fi modifi-
cata.  Marca: „Cerbul Carpatin” va fi 
utilizata obligatoriu individual, sau in 
asociere cu denumirea marcii /siglei sub 
care va functiona spatiul. 3.Informatii 
privind documentatia de atribuire se 
regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modali-
tatea sau modalitatile prin care persoa-
nele interesate pot intra in posesia unui 
exemplar al documentatiei de atribuire:la 
cerere, de la sediul institutiei, sau elec-
tronic prin e-mail, dupa prezentarea 
dovezii platii caietului de sarcini. 
3.2.Costul si conditiile de plata pentru 
obtinerea caietului de sarcini 5.000 lei/
exemplar, ce se achita cu numerar la 
caserie sau prin ordin de plata in contul 
RO22RNCB0053009467740001 al 
Aro-Palace SA. 3.3. Data limita privind 
solicitarea clarificarilor: 07.03.2022, ora 
12.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. 
Data limita de depunere a ofertelor 
14.03.2022, ora 15.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele Aro-Palace SA, 
mun. Brasov, Bulevardul Eroilor nr. 27, 
jud. Brasov, secretariat. 4.3. Numarul de 
exemplare in care trebuie depusa fiecare 
oferta un exemplar.

l SC DHC CO SRL, din municipiul 
Craiova, Calea Unirii nr.169, județul 
Dolj, România, cod poștal 200330, vă 
invită să participați la procedura concu-
rențială pentru atribuirea contractului de 
achiziție de echipamente necesare în 
procesul de vinificație în cadrul proiec-
tului „Construire Centru de Vinificaţie 
Domeniile Dascălu”, proiect cofinanțat 
prin Programul Național de Sprijin în 
sectorul vitivinicol 2019-2023. Obiectul 
contractului de furnizare: Achiziția de 
echipamente necesare în procesul de 
vinificație pentru obiectivul de investiții 
„Construire Centru de Vinificație Dome-
niile Dascălu”. Durata contractului: 6 
luni; Valoarea estimată a contractului: 
3.973.566,46Lei fără TVA; Criteriul atri-
buirii: prețul cel mai scăzut; Data și 
ora-limită de depunere a ofertelor: Data: 
03.03.2022, ora 16.00. Data și ora ședinței 
de deschidere: Data: 03.03.2022, ora 
17.00. Adresa și modul de obținere a 
documentației de atribuire: Documen-
tația de atribuire se poate obține printr-o 
solicitare scrisă la următoarea adresă de 
e-mail: florin.opris@domeniiledascalu.ro. 
Ofertele se vor depune la următoarea 
adresă: Municipiul Craiova, strada 
Râului nr.429, județul Dolj, România. 
Modul de prezentare al ofertelor: Ofer-
tantul trebuie să prezinte 2 (două) exem-
plare ale ofertei în original, în plic sigilat, 
pe care să fie trecută adresa achizitorului. 
Pentru informații suplimentare legate de 
contract vă invităm să ne contactați la 
telefonul: 0725.005.500 și/sau la adresa 
de e-mail: florin.opris@domeniiledascalu.
ro, persoană de contact este Florin Opriș.

l Anunț licitație publică închiriere loturi 
Piața Agroalimentară: În conformitate 
cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, având statut de 
unitate administrativ teritoriala - 
persoana juridică de drept public, identi-
ficată prin CIF 4971960, cu sediul în 
comuna Domnești, str. Constantin Brân-
coveanu, nr. 2, județul Argeș, telefon: 
0248/269942, fax: 0248/269952, email: 
primariadomnesti@yahoo.com, face 
cunoscut că în data de 30.03.2022, orele 
10:00, în sala de ședințe a Consiliului 
Local Domnești va avea loc licitația 
publică în vederea închirierii unor supra-
fețe af late în proprietatea Comunei 
Domnești, județul Argeș, închiriere 
aprobată prin HCL nr. 03/ 31.01.2022.  
Informații generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, în special 
descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: suprafeţe de 
teren, aflate în punctul „Piaţă agroali-
mentară Domnești“, din intravilanul 
comunei Domnești, judeţul Argeș, 
proprietatea publică a comunei 
Domnești, după cum urmează: suprafaţa 
de 48 mp cu nr. cadastral 81420, supra-
faţa de 48 mp cu nr. cadastral 81421, 
suprafaţa de 48 mp cu nr. cadastral 
81422, suprafaţa de 48 mp cu nr. cadas-
tral 81423, suprafaţa de 48 mp cu nr. 
cadastral 81424, suprafaţa de 48 mp cu 
nr. cadastral 81425, închiriere aprobată 
prin HCL Domnești nr. 1 din 31 ianuarie 
2022, conform O.U.G. nr. 57/2019. Infor-
mații privind documentația de atribuire: 
se regăsesc în caietul de sarcini. Modali-
tatea sau modalitațile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: 
la cerere, de la sediul instituţiei, birou 
Secretariat. Denumirea și datele de 
contact ale serviciului/ compartimentului 
din cadrul instituției de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de 
atribuire: Secretariatul Primăriei 
Comunei Domnești, str. Constantin 
Brâncoveanu, nr. 2, comuna Domnești, 
judeţul Argeș, tel. 0248269942, fax 
0248269952. Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
100 lei/exemplar, se achită la casieria 
Primăriei comunei Domnești, judeţul 
Argeș. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 14/03/2022, ora 14:00. 
Informații privind ofertele: Oferta va 
conţine un plic exterior pentru documen-
taţia de calificare și un plic interior cu 
oferta financiară. Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 28/03/2022, ora 14:00.  
Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Secretariatul Primăriei Comunei 
Domnești, str. Constantin Brâncoveanu, 
nr. 2, comuna Domnești, judeţul Argeș, 
tel. 0248269942, fax 0248269952. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: un exemplar 
original.  Data și locul la care se va desfă-
șura ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 30/03/2022, ora 10:00, la sediul 
Primăriei Comunei Domnești, comuna 
Domnești, str. Constantin Brâncoveanu, 
nr. 2, et. 1, sala de ședinţe a Consiliului 
Local Domnești, judeţul Argeș. Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon și/sau 
adresa de e-mail ale instanței competente 
în soluționarea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanței: Tribu-
nalul  Argeș,  Secţia Contencios 

administrativ și Fiscal, mun. Pitești, bd. 
I.C. Brătianu, nr. 7, judeţul Argeș, tel. 
0248216599, fax 0248212410, e-mai-
l:tr-arges@just.ro

l Lichidator judiciar, societăți profesio-
nale de insolvență, asociate prin contract, 
YNA Consulting SPRL ȘI Consultant 
Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales 
în Drobeta-Turnu-Severin, str.Mărășești, 
nr.18, jud. Mehedinţi, anunţă licitaţie 
publică cu strigare pentru vânzarea bunu-
rilor imobile existente în proprietatea 
debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, cu 
sediul în Drobeta-Turnu-Severin, str.I.C. 
Brătianu, nr. 11, parter, camera 2, judeţul 
Mehedinţi, înregistrată la Oficiul Regis-
trului Comerţului Mehedinţi sub nr. 
J25/276/2012, având cod de identificare 
fiscală nr.6633311, aflată în procedura de 
faliment, conform sentinţei nr.177/2016 
din ședinţa publică din data de 16.05.2016 
pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în 
dosar nr. 6902/101/2012, după cum 
urmează: teren intravilan, în suprafață de 
565 mp, situat în loc. Caransebeș, str.Calea 
Orșovei, nr.3-5, jud.Caraș-Severin, CF 
31595 Caransebeș, nr. cadastral/nr. topo-
grafic CAD: 2014 Top. XXXVI (1932/2-
1931-1932/1)- Caransebeș și Construcție 
P+1E+M și mansardare, construcție exis-
tentă, având nr. cadastral CAD: C1 Top: 
XXXVI (1932/2-1931-1932/1)- preț pornire 
licitație 334.800Euro exclusiv TVA- preț 
stabilit prin Raportul de expertiză tehni-
că-judiciară nr. 95/08.04.2019 de expert 
tehnic judiciar *ing.Mircea Suciu* 
Tg.Mureș; teren intravilan, în suprafață de 
532 mp, situat în loc.Caransebeș, str.Calea 
Orșovei, nr.7, jud.Caraș-Severin, CF 33192 
Caransebeș, nr. cadastral/nr. topografic 
Top. 1932/3- Caransebeș și Construcție, 
având nr. cadastral CAD: C1 Top: 1932/3- 
preț pornire licitație 86.900Euro exclusiv 
TVA- preț stabilit prin Raportul de exper-
tiză tehnică-judiciară nr.108/03.06.2019 de 
expert tehnic judiciar *ing.Mircea Suciu* 
Tg.Mureș; -teren intravilan situat în intra-
vilanul extins al Comunei Recaș, loc. 
Nădaș, jud.Timiș, înscris în Cartea 
Funciară după cum urmează: CF nr. 
402752, nr. cad. 50142- teren intravilan în 
suprafață de 1.882mp; CF nr.402643, nr. 
cad. 50143- teren intravilan în suprafață 
de 1.246 mp; CF nr. 403011, nr. cad. 50144- 
teren intravilan în suprafață de 1.097 mp; 
CF nr. 402522, nr. cad. 50145- teren intra-
vilan în suprafață de 1.041mp; CF nr. 
402578, nr. cad. 50146- teren intravilan în 
suprafață de 1.046 mp; CF nr.402521, nr. 
cad. 50147- teren intravilan în suprafață 
de 1.012 mp; CF nr. 402525, nr. cad. 50148- 
teren intravilan în suprafață de 1.069 mp; 
CF nr. 403106, nr. cad. 50149- teren intra-
vilan în suprafață de 5.319mp; CF nr. 
402523, nr. cad. 50150- teren intravilan în 
suprafață de 3.237 mp; CF nr. 402529, nr. 
cad. 50151- teren intravilan în suprafață 
de 944 mp; CF nr. 402912, nr. cad. 50152- 
teren intravilan în suprafață de 849mp; 
CF nr. 402760, nr. cad. 50153- teren intra-
vilan în suprafață de 755mp; CF 
nr.402524, nr. cad. 50154- teren intravilan 
în suprafață de 1.540 mp; CF nr.402580, 
nr. cad. 50155- teren intravilan în supra-
față de 998 mp; CF nr.402536, nr. cad. 
50156- teren intravilan în suprafață de 
909mp; CF nr.402526, nr. cad. 50162- teren 
intravilan în suprafață de 2.140mp; CF 

nr.402585, nr. cad. 50128- teren intravilan 
în suprafață de 10.517 mp; CF nr.408363, 
nr. cad. 408363- teren intravilan în supra-
față de 4.088mp; CF nr.402881, nr. cad. 
50209- teren intravilan în suprafață de 
942mp; CF nr.400472, nr. cad. 502103- 
teren intravilan în suprafață de 1.135mp- 
preț pornire licitație 346.826Euro exclusiv 
TVA- preț stabilit prin Raportul de exper-
tiză tehnică-judiciară nr.128/17.09.2019 de 
expert tehnic judiciar *ing.Mircea Suciu* 
Tg. Mureș (vânzarea acestor terenuri se 
face „în bloc“). Titlul executoriu în baza 
căruia lichidatorul judiciar procedează la 
vânzarea bunurilor imobile descrise mai 
sus, îl reprezintă Sentinţa nr.177/2016 din 
ședinţa publică din data de 16.05.2016, 
pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, 
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Admi-
n i s t r a t i v  ș i  F i s c a l ,  î n  d o s a r u l 
6902/101/2012, prin care s-a dispus deschi-
derea procedurii de faliment împotriva 
debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, 
Încheierea din ședința publică de la 
05.08.2020 pronunțată de Tribunalul 
S p e c i a l i z a t  M u r e ș  î n  d o s a r u l 
nr.6902/101/2012/a44- executorie- având 
ca obiect „anulare acte frauduloase“, 
precum și Decizia nr.65/2021 din ședința 
publică de la 02.02.2021 pronuntata de 
Curtea de Apel Târgu Mureș în dosarul 
nr.6902/101/2021/a44- irevocabilă. Licitația 
va avea loc în Drobeta-Turnu-Severin, str.
Banovitei, nr.5, jud.Mehedinţi, la data de 
15.03.2022, ora 13.30, iar în cazul în care 
bunurile nu vor fi valorificate, licitația va fi 
reluată, în aceleași condiții, la data de 
22.03.2022, ora 13.30, la data de 
29.03.2022, ora 13.30, la data de 
05.04.2022, ora 13.30, la data de 
12.04.2022, ora 13.30, respectiv la data de 
19.04.2022, ora 13.30. Participarea la lici-
taţie este condiţionată de achiziţionarea 
caietului de sarcini și consemnarea unei 
cauţiuni de 10% din preţul de pornire al 
licitaţiei, până la cel târziu ziua anterioară 
organizării licitaţiei în contul unic de insol-
venţă deschis la BRD GSG SA, sub nr. RO 
94 BRDE 260 SV 576 5840 2600. Invităm 
pe toţi cei care vor să se prezinte la ședinţa 
de licitaţie la termenul de vânzare, la locul 
fixat în acest scop și pâna la acel termen să 
depună oferte de cumpărare. Somăm pe 
toti cei care pretind vreun drept asupra 
imobilelor să anunţe lichidatorul judiciar 
înainte de data stabilită pentru vânzare în 
termen, sub sancţiunea prevăzută de lege. 
Informaţii suplimentare, privind bunurile 
scoase la licitaţie, la telefoanele: 
0252.328.293, 0744.528.869, 0252.354.399, 
0742 .592 .183 ,  0256 .220 .827  sau 
0745.267.676 și pe site-urile: www.ynacon-
sulting.ro și www.consultant-insolventa.ro

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Primăria 
Comunei Șieu, cu sediul în Șieu, nr.261, 
județul Bistrița-Năsăud, telefon 
0263/260.159, fax 0263/260.159, e-mail: 
primariasieubn@yahoo.com, cod fiscal 
4426956. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie închiriat: suprafață 
totală de 123,77Ha pășuni, aparținând 
domeniului public al Comunei Șieu, 
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conform caietului de sarcini, H.C.L. nr. 
9 /28 .02 .2022  ș i  temeiulu i  l ega l 
O.U.G.nr.57/03.07.2019, art.332-333. 3.
Informații privind documentația de atri-
buire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atri-
buire: la cerere de la sediul instituției, 
Compartimentul Secretariat. 3.2.Denu-
mirea 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 Secretariat din 
cadrul Primăriei Comunei Șieu, locali-
tatea Șieu, nr.261, județul Bistrița-Nă-
săud. 3.3.Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, unde 
este cazul,  potrivit  prevederilor 
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul adminis-
trativ: 10 lei /exemplar se achită numerar 
la Casieria Primăriei Comunei Șieu. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 15.03.2022, ora 11.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 23.03.2022, ora 15.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Șieu, localitatea Șieu, 
nr.261,  județul  Bistrița-Năsăud. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: se depun într-un 
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: 24.03.2022, ora 
10.00, Primăria Comunei Șieu, nr.261, 
județul Bistrița-Năsăud. 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 
Bistrița, Municipiul Bistriţa, Str.Alba Iulia 
nr. 1, judeţul Bistriţa-Năsăud, cod poștal 
420178, telefon 0263/213.528, fax 
0263/231.509, e-mail: trbn@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
01.03.2022.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Primăria 
Comunei Vlădești, comuna Vlădești, Str.
Libertății nr.131, județul Galați, telefon/
fax 0236/343.299, e-mail: vladesti@
gl.e-adm.ro, cod fiscal 3126578. 2.Infor-
mații generale privind obiectul procedurii 
de licitație publică, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să fie 
închiriat: spațiu, compus din 2 camere, 
identificat prin carte funciară nr.105393, 
nr.cadastral 105393, în suprafață totală 
de 26,01mp, situat în incinta Centrului 
Comunitar Integrat din Comuna 
Vlădești, ce aparține domeniului public al 
Primăria Comunei Vlădești, județul 
Galați, conform H.C.L.nr.2/27.01.2022 și 
temeiului legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019, 
art.332-333; -construcție zootehnică 
situată în Tarla 19, Parcela 115, carte 
funciară nr. 102585, nr.cadastral 102585, 
compusă din clădire în suprafață de 
440mp și teren total în suprafață de 2.462 
mp, aparținând domeniului privat al 
Comunei Vlădești, conform H.C.L. nr. 

3/27.01.2022 și temeiul legal O.U.G. nr. 
57/03.07.2019, art.332-333. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se 
regăsesc  în  ca ie tu l  de  sarc in i . 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atri-
buire: la cerere, de la sediul instituției, 
Compartimentul 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 
Achiziții Publice din cadrul Primăriei 
Comunei Vlădești, comuna Vlădești, Str.
Libertății nr.131, județul Galați. 
3.3.Costul și condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar, unde este 
c a z u l ,  p o t r i v i t  p r e v e d e r i l o r 
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul adminis-
trativ: 50 lei /exemplar, se achită în 
numerar la Casieria Primăriei Comunei 
Vlădești. 3.4. Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 15.03.2022, ora 14.00. 
4.Informații privind ofertele: 4.1. Data-li-
mită de depunere a ofertelor: 23.03.2022, 
ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Compartimentul Achi-
ziții Publice, Primăria Comunei Vlădești, 
comuna Vlădești, Str.Libertății nr. 131, 
județul Galați. 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 inte-
rior. 5. Data și locul la care se va desfă-
șura ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 23.03.2022, ora 12.00, Primăria 
Comunei Vlădești, comuna vlădești, Str.
Libertății nr.131, județul Galați. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon și/sau 
adresa de e-mail ale instanței competente 
în soluționarea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanței: Judecă-
toria Târgu Bujor, oraș Târgu Bujor, Str.
Eremia Grigorescu nr. 77, județul Galați, 
telefon/fax 0236/340.749, e-mail: roxana.
mahu@just.ro. 7.Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile abilitate, 
în vederea publicării: 01.03.2022.

l 1.Informații generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Primăria Comunei 
Acâș, Str. Principală nr.129, județul Satu 
Mare, telefon/fax 0261/871.002, e-mail: 
primariaacas@yahoo.com, cod fiscal 
3897386. 2.Informații generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea 
și identificarea bunului care urmează să 
fie concesionat: teren extravilan în supra-
față de 41.640mp, înscris în CF nr. 
102560, nr.Top.102560, categoria de folo-
sință neproductiv, aparținând domeniului 
privat al Comunei Acâș, conform 
H . C . L . n r . 6 1 / 1 9 . 0 7 . 2 0 2 1  ș i 
O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se 
regăsesc  în  ca ie tu l  de  sarc in i . 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atri-
buire: prin solicitare scrisă, de la sediul 
instituției. 3.2.Denumirea și adresa servi-
ciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia de atri-

buire: Compartimentul financiar-contabil, 
din cadrul Primăriei Comunei Acâș, Str.
Principală nr.129, județul Satu Mare. 3.3. 
Costul și condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar, unde este cazul: 
1.000 lei/exemplar, care se vor achita 
numerar la Casieria Primăriei Comunei 
Acâș, Str.Principală nr.129, județul Satu 
Mare. 3.4. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 15.03.2022, ora 12.00. 4.
I n f o r m a ţ i i  p r i v i n d  o f e r t e l e : 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
23.03.2022, ora 10.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria 
Comunei Acâș, Str.Principală nr.129, 
județul Satu Mare. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
1 exemplar într-un plic sigilat. 5.Data și 
locul la care se va desfășura sedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 
23.03.2022, ora 11.00, Primăria Comunei 
Acâș, Str.Principală nr. 129, județul Satu 
Mare. 6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea litigi-
ilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Judecătoria Carei, Carei, Str.
Progresului nr.28, județul Satu Mare, 
telefon 0261/861.184, fax 0261/861.155, 
e-mail: jud-carei-reg@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
28.02.2022.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoana de contact: Primăria 
Municipiului Bârlad, cu sediul în Munici-
piul Bârlad, Str.1 Decembrie nr.21, județul 
Vaslui, telefon 0235/411.760, fax 
0235/416.867, e-mail persoana de contact: 
corespondenta@primariabarlad.ro, cod 
fiscal 4539912. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie vândut: 
53 terenuri situate în municipiul Bârlad, 
Cartier Alexandru cel Bun, în suprafaţă 
totală de 20.789mp, conform caietului de 
sarcini, aparţinând domeniului privat al 
M u n i c i o i u l u i  B â r l a d ,  c o n f o r m 
H.C.L.M.Bârlad nr.266/16.07.2021, 
H.C.L.M.Bârlad nr. 510/28.09.2021 și a 
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 atri-
buire: la cerere, de la sediul instituției, 
Serviciul Contracte de Concesionare, 
Închiriere și Vânzare, Autorizare, Liberă 
Iniţiativă și Informatică, parter, camera 
12. 3.2.Denumirea și datele de contact ale 
serviciului/compartimentului din cadrul 
vânzătorului, de la care pot obține un 
exemplar din documentația de atribuire: 
se poate obține de la Serviciul Contracte 
de Concesionare, Închiriere și Vânzare, 
Autorizare, Liberă Iniţiativă și Informa-
tică, parter, camera 12, Primăria Munici-
piului Bârlad, Bârlad, Str.1 Decembrie 
nr.21, județul Vaslui. 3.3.Costul și condi-
țiile de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit preve-
derilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ: 20Lei/exemplar, se achită 

cash la Casieria instituţiei, sau cu OP în 
contul RO94TREZ65721360250XXXXX 
d e s c h i s  l a  Tr e z o r e r i a  B â r l a d . 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 15.03.2022, ora 16.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depu-
nere a ofertelor 23.03.2022, ora 16.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Municipiului Bârlad, Bârlad, 
Str.1 Decembrie nr.21, județul Vaslui, 
cam.12. 4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă oferta: 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: 
25.03.2022, ora 10.00, Primăria Munici-
piului Bârlad, Bârlad, Str.1 Decembrie 
nr.21, județul Vaslui. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail 
ale instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Vaslui, 
Municipiul Vaslui, Str. Ștefan cel Mare 
nr.53, județul Vaslui, cod poștal 730171, 
telefon/fax 0235/311.582, e-mail: 
tr-vaslui@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 01.03.2022.

PIERDERI
l Pierdut proces verbal de predare/
primire al imobilului anexa 5 cu 
9922/17.12.1992 conform contractului de 
vânzare 9922/05/1992, eliberat de către 
Primăria Sector 5, SC Cotroceni SA. Îl 
declar nul.

l Pierdut carnet de student pe numele 
Miloș Răzvan-Ioan, anulI, Facultatea de 
Economie și Administrarea Afacerilor- 
Secția Finanțe și Bănci, Universitatea de 
Vest Timișoara. Îl declar nul.

l Subsemnatul Peștenaru Nicolae, cu 
domiciliul în com.Vladimir, sat Andreești, 
jud.Gorj, declar că am pierdut contractul 
de vânzare-cumpărare nr.2225 din 6 mai 
1970 și procesul verbal de predare- 
primire- recepție din 17 iunie 1970 pentru 
apartamentul nr.42 situat în bulevardul 
Alexandru Obregia, nr.34, bl.R6, sector 4, 
București și nu a făcut obiectul  unui 
litigiu, ipotecă sau donație. Le declar nule.

l Spitalul Județean de Urgență „Dr.
Fogolyán Kristóf”, Sfântu Gheorghe, cu 
sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, Str.
Stadionului nr.1, județul Covasna, anunță 
pierderea Autorizației de funcționare nr. 
82/EN6544 din data de 19.06.2008 a 
farmaciei «Farmaciei cu circuit închis» în 
structura Spitalului Județean de Urgență 
„Dr.Fogolyán Kristóf” din Sfântu 
Gheorghe, Str.Stadionului nr.1-3, județul 
Covasna. Circumstanțele în care s-a 
produs pierderea autorizației sunt că la 
momentul transmiterii în original a 
tuturor documentelor către Agenția Nați-
onală a Medicamentului și a Dispoziti-
velor Medicale din România pentru 
schimbarea conducătorului de unitate s-a 
pierdut originalul autorizației între Minis-
terul Sănătății și Agenția Națională a 
Medicamentului și a Dispozitivelor Medi-
cale din România.


