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OFERTE SERVICIU
Tudor Mihai Serv SRL, CUI 9076304, angajează muncitori necalificați la ambalarea
produselor solide și semisolide și ambalatori
manuali. Tel. 0252/350.977.
S.C. Joya Travel Agency S.R.L., cu sediul în
Oradea, Str.Sfântul Apostol Andrei, nr.30/A,
jud.Bihor, angajează: 1 cameristă, 1 lucrător în
gospodăria agroturistică. Informații se pot
obține de luni-vineri, la nr. de telefon:
0729.989.517, între orele 9.00-13.00.
Hopfen Grup SRL, cu sediul în București,
str.Tuzla, nr.11, sector 2, angajează lucrător
bucătărie (spălător vase mari) -1 post, cod
COR 941201, studii generale. Interviul va avea
loc la sediul societății în data de 04 mai, ora
10.00. Relații la tel.0771.420.655.
SC Panoramic Parc SRL, din comuna
Cârcea, jud.Dolj, angajează 5 ajutori bucătar,
cu cod COR-941101, 5 ajutori ospătar, cu cod
COR-513101, 2 femei de serviciu, cu cod
COR-911201. Se solicită cunoștințe de limba
engleză. Se oferă salariu brut 2.550Lei. Relații
la telefon: 0762.636.247. CV-urile se pot trimite
la adresa de e-mail: panoramic@robest.ro până
la data de 09.05.2022.
SC Panoramic Parc SRL, din comuna
Cârcea, jud.Dolj, angajează 2 zidari rosar-tencuitori, cod COR-711205, și 2 finisori terasamente, cu cod COR-711911. Se solicită
cunoștințe de limba engleză. Se oferă salariu
brut 3.000Lei. Relații la telefon: 0762.636.247.
CV-urile se pot trimite la adresa de e-mail:
panoramic@robest.ro până la data de
09.05.2022.
Asociația Prietenii Seniorilor, având CUI:
42059550, cu sediul în Sat Slimnic, Comuna
Slimnic, Strada Rușilor, Nr.61, Județ Sibiu,
angajează: Infirmier/infirmieră, cod COR
532103- 4 posturi. Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în domeniul
serviciilor de îngrijire. Selecția are loc în data
de 03.05.2022, ora 09.00, la sediul societății.
SC Gabelsar Prest Construct SRL, având
CUI: 35940999, cu sediul în Municipiul
Ploiești, intrarea POLUX, Nr.2, Bloc G17,
Scara A, Etaj P, Ap.4, Județ Prahova, angajează: Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță,
gresie, parchet cu cod COR 931301- 2 posturi;
Sudor cu cod COR 721208- 2 posturi; Zidar
rosar tencuitor cu cod COR 711205- 2 posturi;
Lăcătuș SDV cu cod COR 722201- 2 posturi.
Cerințe: studii medii, cunoștințe de limbă
engleză, cunoștințe în domeniul construcțiilor.
Selecția are loc în data de 03.05.2022, ora
10.00, la sediul societății.
SC Global Multidev SRL, cu sediul în
Ciocănești, Dâmbovița, angajează muncitori
necalificați în construcții. CV-urile se pot
depune pe mail la adresa: ionela.popescu@
ycamanpower.ro. Interviurile vor avea loc în
data de 04.05.2022.
Unitatea Militară 02517, cu sediul în localitatea Craiova, str.Anul 1848, nr.98, judeţul
Dolj, organizează concurs pentru ocuparea
unei funcţii contractuale vacante de Referent
de specialitate gradul I din cadrul Biroului
Documentații NSIP. Concursul se va desfășura la sediul UM 02517 Craiova, str.Anul
1848, nr.98, judeţul Dolj, după următorul
calendar: -proba scrisă în data de 24.05.2022,
ora 09.00; -proba practică în data de
30.05.2022, ora 09.00; -interviul în data de
03.06.2022, ora 09.00. Candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile generale prevăzute de
art.3 din HG nr.286/23.03.2011, precum și
Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcţiei contractuale astfel: nivelul studiilor: universitare cu
diplomă de licenţă- INGINER în unul din
domeniile: „inginerie civilă, inginerie electrică,
inginerie energetică, ingineria instalaţiilor și
arhitectură într-una din specializările:-Con-

strucţii civile, industriale și agricole, -Inginerie
civilă, -Căi ferate, drumuri și poduri, -Amenajări și construcţii hidrotehnice, -Ingineria
instalațiilor, -Inginerie electrică în construcţii,
-Sisteme electrice, -Electrotehnică, -Centrale
termoelectrice; vechime în muncă și specialitate: 6 ani și 6 luni. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs până la data
de 16.05.2022, ora 16.00, la sediul UM 02517
Craiova. Relaţii suplimentare la sediul UM
02517 Craiova, tel.0251.522.375 int.0110.
Spitalul Orășenesc Făget, cu sediul în oraș
Făget, str.Spitalului nr.4, judeţul Timiș, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractual vacante, de: Îngrijitor -un post la
secția Medicină Internă, conform H.G. nr.
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura la
sediul Spitalului Orășenesc Făget astfel:
-Proba scrisă în data de 24.05.2022, ora 10.00;
-Proba practică în data de 24.05.2022, ora
13.00; -Proba interviu în data de 24.05.2022,
ora 14.00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice: Pentru postul de îngrijitor: -studii -școală general; -vechimea nu este
neccesară. Pentru participarea la concurs
candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale: -îndeplinesc condițiile de
studii; -nu au fost condamnați definitiv pentru
săvârșirea unei infracțiuni contra umanității,
contra statului ori contra autorității, de
serviciu sau în legătură cu serviciul; -au o stare
de sănătate corespunzătoare postului pentru
care candidează. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până la data de
16.05.2022, ora 13.00 la sediul Spitalului
Orășenesc Făget, str. Spitalului nr.4. Relaţii
suplimentare la sediul Spitalului Orășenesc
Făget, persoană de contact: Ing. Ursulescu
Dănuța, telefon 0256/320.860 int. 19, e-mail:
contact@spitalfaget.ro.
Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecţia Copilului Gorj organizează concurs
în data de 24.05.2022, ora 10.00 (proba scrisă)
și 27.05.2022 (proba de interviu) la Cantina din
cadrul Complexului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru adulți „Bîlteni“,
din Tîrgu Jiu, strada Dumbrava, nr. 34, în
funcție de numărul de candidați, pentru
ocuparea unui post vacant corespunzător unei
funcţii contractuale de execuţie de inspector de
specialitate gradul I la Serviciul transport auto
din cadrul Complexului de servicii comunitare
pentru copilul în dificultate Tg.Jiu. Condiții
generale și specifice de îndeplinit de către
candidat pentru ocuparea postului scos la
concurs: - studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în
domeniul fundamental științe inginerești cu
domeniul de licență ingineria autovehiculelor
– specializarea autovehicule rutiere sau cu
domeniul de licență ingineria transporturilor
– specializarea ingineria transportului și traficului. - vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului - minimum 4 ani.
Înscrierile la concurs se fac în perioada
02.05.2022 - 13.05.2022 inclusiv, până la ora
14,00, 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 suplimentare la telefon 0253212518 sau
la camera nr.36 – sediul D.G.A.S.P.C. Gorj.
Persoana de contact: Croitoru Georgiana,
inspector de specialitate IA (resurse umane) la
Serviciul resurse umane, salarizare și pentru
funcţia publică - secretar comisie concurs,
tel.0253212518, resurseumane@dgaspcgorj.ro
Primăria comunei Grindu, cu sediul în
comuna Grindu, str. Primăriei, nr. 42, judeţul
Ialomiţa, organizează concurs pentru ocuparea
unui post contractual vacant, conform H.G. nr.
286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Denumirea postului: manipulant bunuri,
compartimentul administrativ, perioadă nedeterminată. Condiţii specifice de participare la
concurs: - nivelul studiilor: gimnaziale (8
clase); - vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 6 luni. Data, ora
și locul de desfășurare a concursului: - proba
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Mail: micapublicitate@jurnalul.ro
scrisă: 24.05.2022, ora 10,00, la sediul instituţiei. - proba practică: 26.05.2022, ora 10,00, la
sediul instituţiei. - interviu: 26.05.2022, ora
12,00, la sediul instituţiei. Data limită până la
care candidaţii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 10 zile lucrătoare de
la afișare, la sediul instituţiei. Date contact:
secretariat, telefon/ fax : 0243/248001, e-mail
primgrindu@yahoo.com.
Serviciul Local de Salubrizare Glina cu
sediul în, str. Libertății nr.292, comuna Glina,
județ Ilfov organizează în data de 24.05.2022
concurs recrutare pentru 3 posturi de Muncitor
necalificat– Compartiment Prestări Servicii,
Întreținere Domeniu Public și 1 post Șofer–
Compartiment Transport. Condiţii specifice de
participare pentru Muncitor necalificat: studii
generale, fără vechime în muncă. Condiţii
specifice de participare pentru Șofer: studii
medii/ generale, fără vechime în muncă,
permis conducere categoriile A, B, C. Dosarele
se depun la sediul Serviciului Local de Salubrizare Glina în termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunțului în Monitorul Oficial
și la ziar, respectiv de la data de 02.05.2022
până la data de 13.05.2022, ora 16:00. Alte
informaţii pot fi obţinute la nr. 021-467.12.14,
persoană de contact Văduva Nicoleta Monica–
Contabil Serviciului Local de Salubrizare
Glina, email glina.serviciul.salubrizare@gmail.
com.
Unitatea Militară 01836 Otopeni din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs
pentru încadrarea unui post vacant de
personal civil contractual, astfel: -1 post de
expert gradul I, birou achiziții reparații tehnică
comunicații și informatică, radiolocație și
rachete sol-aer, serciviu management achiziții
program major forțe aeriene, structuri de
sprijin decizional la UM 01836 Otopeni, studii
superioare cu diplomă de licență în domeniul
economic, curs de specializare/ perfecționare
în domeniul achizițiilor publice, 6 ani și 6 luni
vechime în muncă, 3 ani vechime în specialitate studiilor și experiență minim 1 an în
domeniul achizițiilor publice, similar.
Concursul se va desfășura, la sediul U.M.
01836 Otopeni, astfel: -16.05.2022, până la
orele 15.00– data limită de depunere a dosarelor; -24.05.2022, începând cu ora 10.00–
proba scrisă; -27.05.2022, începând cu ora
10.00– interviu. Depunerea dosarelor și organizarea concursului se vor face la sediul U.M.
01836, Strada Zborului nr.1, localitatea
Otopeni, Judeţul Ilfov, unde vor fi afișate și
detaliile organizatorice necesare. Date de
contact ale secretariatului, la telefon:
021.350.61.33 int.229, de luni până vineri, între
orele 07.00-15.00.
Administraţia Naţională a Rezervelor de
Stat și Probleme Speciale-Unitatea Teritorială
320,organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei
contractuale de execuţie de muncitor calificat I
(electrician), din cadrul Compartimentul
Întreţinere, Exploatare, în următoarele
condiţii: Concursul se organizează la sediul
ANRSPS- UT.320 din str. Abanosului nr.1,
comuna Dridu, judeţul Ialomiţa, în data de:
25.05.2022, ora 10,00 -proba scrisă. Perioada
de depunere a dosarelor pentru concurs:
02.05.2022- 13.05.2022, ora 15,00, la sediul
instituţiei din str.Abanosului nr.1, comuna
Dridu, judeţul Ialomiţa. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: 1. Studii generale-absolvenți ai unor cursuri de calificare în domeniul
energetic, electrotehnic, electromecanic sau al
instalațiilor electrice pentru construcții sau
studii medii liceale absolvite cu diplomă de
bacalaureat profil energetic, electromecanic
având specializarea de electrician sau electrician în construcții; 2.Vechime: 3 ani în meseria
de electrician; 3.Fără cazier judiciar; 4. Să
deţină autorizaţie de electrician minim gradul
I emisă de către ANRE sau să obţină după
angajare autorizaţie de electrician minim
gradul I; 5. Obţinerea,după promovarea
concursului,a autorizaţiei de acces la informaţii clasificate nivel „secret de serviciu”.

Condiţiile generale și specifice complete de
participare la concurs, bibliografia stabilită și
actele necesare pentru dosarul de concurs se
afișează la sediul ANRSPS-UT.320 și pe site-ul
www.anrsps.gov.ro. Relaţii suplimentare se pot
obţine la sediul unităţii la telefon: 0243.283.455
–Neacșu Daniela -Compartiment Resurse
Umane.
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, cu
sediul în Arad, B-dul Revoluţiei nr.77, judeţul
Arad, organizează concurs în vederea ocupării
următorului post contractual vacant: -1 (un)
post contractual vacant de secretar debutant
studii superioare, cod COR 235901, pe perioadă determinată, în cadrul Biroului Cabinet
Rector: A) nivelul studiilor: superioare; b)
vechime în specialitatea postului: nu este cazul;
c) vechime în funcţie de conducere (pentru
posturile de conducere): nu este cazul; d)alte
condiţii (cunoașterea unei limbi străine, cunoștinţe operare PC, alte abilităţi): cunoștinţe
limba engleză nivel minim B2, scris, citit,
conversaţie. Operare PC: Windows, Microsoft
Office, Word, Excel, Power Point, Internet
Explorer, poștă electronică etc.; e)cunoștinţe
privind întocmirea și administrarea corespondenţei oficiale; f) alte cerinţe: bune abilităţi de
comunicare, persoană sigură pe sine, rezistentă
la stres, sociabilă, activă, entuziastă, deschisă
la nou, nonconflictuală, cooperantă, spirit
analitic. Data-limită de depunere a dosarelor
de concurs: 13.05.2022, ora 16.00. Data susţinerii probei scrise: 25.05.2022, ora 10.00. Data
susţinerii interviului: 27.05.2022, ora 10.00.
Toate probele se vor susţine la sediul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, B-dul Revoluţiei
nr.77, tel. 0257.280.702. Anunţul ce cuprinde
conţinutul dosarului de concurs, condiţiile
generale și specifice, calendarul de desfășurare
a concursurilor, bibliografia și, după caz, tematica se publică pe portalele: www.posturi.gov.ro
și pe: www.uav.ro
Serviciul apă și canalizare Eftimie Murgu
organizează, la sediu, în zilele de 2 și 3 iunie
2022, concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale de execuție vacante: contabil, 2
ore/zi, perioadă nedeterminată. Condiţiile de
participare la concurs: -Perioada de depunere
a dosarelor de concurs este 2.05.202213.05.2022, la sediul Comunei Eftimie Murgu,
nr.265, județul Caraș-Severin; -vechime în
muncă: minim 7 ani, vârsta minimă 18 ani,
studii medii/superioare, curs/diplomă contabil.
Probele stabilite pentru concurs sunt: -probă
scrisă și interviu. Data, ora și locul organizării
concursului: Proba scrisă va fi susţinută în
data de 2.06.2022, ora 9.00, interviul în data de
3.06.2022, ora 11.00, la sediul Comunei
Eftimie Murgu. Persoană de contact pentru
primirea dosarelor de concurs este dl.Imbrescu
Liviu, secretar al Comunei Eftimie Murgu,
adresa de corespondență este: loc.Eftimie
Murgu, nr.265, jud.Caraș-Severin, tel./fax
0255/243.210, mail: emurguprimar@yahoo.
com. Bibliografia și condiţiile de participare la
concurs, informaţiile privind actele necesare
înscrierii la concurs și alte relaţii suplimentare
se pot obţine de la Secretariatul Comunei
Eftimie Murgu.
Unitatea Militară 02526 București din
Ministerul Apărării Naţionale organizează în
conformitate cu Legea nr. 319 din 2003
privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările
ulterioare și Hotărârea de Guvern nr.
286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor
contractuale și a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, concurs
pentru postul vacant de personal civil
contractual de execuţie de cercetător știinţific
din cadrul Secţiei programe studii de apărare
la Unitatea Militară 02526 București. Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea
postului sunt: Condiţiile de participare sunt

TELEFERIC
GRAND HOTEL

Bucătar
Ajutor bucătar
Îngrijitor spa ii hoteliere
Cameristă hotel
spătar
Ajutor ospătar
Lucrător room service
Lucrător bucătărie
ferim salariu motivant,
transport, masă, card de
sănătate privat.
hr

EMAIL:
telefericgrandhotel.ro

stabilite în conformitate cu prevederile Legii
nr.319/2003 privind statutul personalului de
cercetare-dezvoltare, cu modificările și
completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor
contractuale și a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și Dispoziţia
secretarului de stat pentru politica de
apărare, planificare și relaţii internaţionale
nr. PA-7 din 05.11.2020 pentru aprobarea
„Metodologiei de concurs pentru încadrarea
funcţiilor specifice de cercetare-dezvoltare
din cadrul Institutului pentru studii politice
de apărare și istorie militară”: 1. studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale, într-unul din următoarele domenii de licență: relații internaționale
și studii europene, științe politice, studii de
securitate sau științe militare, informații și
ordine publică; 2. să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 2 ani sau de cel
puţin 4 ani în alte activităţi; 3. nivelul de
acces la informaţii clasificate este secret de
serviciu, fiind necesar acordul scris al
persoanei care dorește să candideze privind
verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de
acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi
declarată „admis”; 4. atenţie, capacitate de
analiză și sinteză, dinamism și creativitate; 5.
capacitate de exprimare cu ușurinţă în
limbile română și engleză; 6. cunoștinţe de
operare pe calculator, nivel bun. Dosarele de
concurs se pot depune la sediul unităţii până
la data de 03.06.2022, orele 15.00. Selecţia
dosarelor de concurs va avea loc în data de
06.06.2022. Probe de concurs: - probă scrisă și
probă practică: în data de 09.06.2022, începând cu ora 09.00; - probă interviu: în data de
16.06.2022, începând cu ora 09.00. Locul de
desfășurare al concursului: str. Constantin
Mille nr. 6, sector 1, București, cod poștal
010142. Datele de contact ale persoanei care
asigură secretariatul comisiei: Drăghia
Luminița, telefon 021-313.86.89/int. 158 sau
021-315.17.00. Informaţii suplimentare se pot
obţine de pe site-ul ispaim.mapn.ro.
Unitatea Militară 02526 București din
Ministerul Apărării Naţionale organizează în
conformitate cu Legea nr. 319 din 2003
privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările
ulterioare și Hotărârea de Guvern nr. 286/2011
pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor contractuale
și a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit
din fonduri publice, cu modificările și comple-

tările ulterioare, concurs pentru postul vacant
de personal civil contractual de execuţie de
cercetător știinţific din cadrul Secţiei
programe studii de apărare la Unitatea Militară 02526 București. Condiţiile specifice
necesare pentru ocuparea postului sunt:
Condiţiile de participare sunt stabilite în
conformitate cu prevederile Legii nr.319/2003
privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 286/2011
pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor contractuale
și a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice, cu modificările și
completările ulterioare și Dispoziţia secretarului de stat pentru politica de apărare, planificare și relaţii internaţionale nr. PA-7 din
05.11.2020 pentru aprobarea „Metodologiei de
concurs pentru încadrarea funcţiilor specifice
de cercetare-dezvoltare din cadrul Institutului
pentru studii politice de apărare și istorie
militară”: 1. studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale,
într-unul din următoarele domenii de licență:
relații internaționale și studii europene, științe
politice, studii de securitate sau științe militare, informații și ordine publică; 2. să aibă
activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin
2 ani sau de cel puţin 4 ani în alte activităţi; 3.
nivelul de acces la informaţii clasificate este
secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al
persoanei care dorește să candideze privind
verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de
acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi
declarată „admis”; 4. atenţie, capacitate de
analiză și sinteză, dinamism și creativitate; 5.
capacitate de exprimare cu ușurinţă în limbile
română și engleză; 6. cunoștinţe de operare pe
calculator, nivel bun. Dosarele de concurs se
pot depune la sediul unităţii până la data de
03.06.2022, orele 15.00. Selecţia dosarelor de
concurs va avea loc în data de 08.06.2022.
Probe de concurs: - probă scrisă și probă practică: în data de 14.06.2022, începând cu ora
09.00; - probă interviu: în data de 20.06.2022,
începând cu ora 09.00. Locul de desfășurare al
concursului: str. Constantin Mille nr. 6, sector
1, București, cod poștal 010142. Datele de
contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei: Drăghia Luminița, telefon
021-313.86.89/int. 158 sau 021-315.17.00.
Informaţii suplimentare se pot obţine de pe
site-ul ispaim.mapn.ro.
Primăria comunei Izvoru, judeţul Argeș,
organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui
post vacant, în regim contractual, de șofer în
cadrul compartimentului Administrativ
Gospodăresc și Resurse Umane. Concursul se
va desfășura la sediul primăriei comunei
Izvoru, sat Izvoru, Strada Principală, nr. 138,
judeţul Argeș, astfel: - proba scrisă: 26 mai
2022, ora 10:00; - interviul: 27 mai 2022, ora
10:00. Actele pentru dosarul de concurs se vor
depune până la data de 16 mai 2022, la registratura Primăriei Izvoru. Relaţii suplimentare
se pot obţine la sediul primăriei comunei
Izvoru, judeţul Argeș, nr. telefon 0248695020.
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CITAŢII

DIVERSE

Domnul Narcis Daju este citat la Curtea
de Apel Craiova la data de 12.05.2022, ora
10:30, complet C2 civil în dosarul nr.
4047/318/2020 în calitate de intimat cu dl.
Voinescu Radu.

În temeiul art. 99 alin. (3) din Legea 85/2014
comunicăm deschiderea procedurii de faliment a debitorului SC Mozaic SRL, CIF:
1609916, J25/798/1991, dosar nr. 1883/101 anul
2021 –Tribunalul Mehedinti. Termen pentru
depunerea cererilor de creanţă suplimentara la
10.06.2022; Termenul limită pentru verificarea
creanţelor, întocmirea, afișarea și comunicarea
tabelului suplimentar al creanţelor la
06.07.2022; Termen pentru depunerea eventualelor contestații este de 7 zile de la publicarea
în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a
tabelului preliminar și pentru afișarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la
04.08.2022. Lichidator judiciar, Consultant
Insolvenţă SPRL.

Domnul Daju Narcis Constantin este citat
la Curtea de Apel Craiova la data de
12.05.2022, ora 10:30, complet C2 civil în
dosarul nr. 4047/318/2020 în calitate de intimat
cu dl. Voinescu Radu.
Se citează numita Stroie Ana Aurica, în
calitate de pârâtă la Judecătoria Săveni, în
Dosarul civil nr. 1151/297/2019, pentru
termenul din 09.06.2022, ora 13.00.
Judecatoria Arad. Dosar 18234/55/2021.
Obiect: actiune constatare. Pentru 11.03.2022,
ora 10.00, paratii Orban Benjamin, Orban
Beatrice, sunt chemati la aceasta instanta, in
calitate de parati.
Numita, Țiganiuc Brândușa - Dorina, în
calitate de moștenitoare a defunctului Irimia
Constantin, decedat la data de 24.06.2011,
cu ultimul domiciliu cunoscut în sat. Nichiteni, com. Coțușca, jud. Botoșani, este citată
la Judecătoria Darabanai, jud. Botoșani în
data de 18.05.2022, ora 12:00, cu mențiunea
personal la interogatoriu, în calitate de
pârâtă în dosarul nr. 479/217/2020 ce are ca
obiect constatare nulitate act juridic, în care
reclamantă este S.C. PONELM S.R.L.
Se citeaza paratul Hochmayr Corin, cu
ultimul domiciliu cunoscut in Str. Checea,
Nr.360, Checea, Timis, in proces cu reclamanta Enel Energie SA, in dosarul nr.
35946/325/2021, avand ca obiect ordonanta
de plata, la Judecatoria Timisoara, camera
Sala 331, Sectia I Civila, ora 09:00, pentru
termenul din data de 18.05.2022.
Toţi cei interesaţi în dezbaterea succesiunii
defunctului Dinu Niculai, decedat la data de
06.01.2021, cu ultimul domiciliu în București, str.Abrud nr. 140, sector 1, sunt așteptaţi la sediul Societatii Profesionale Notariale
Berevoianu si Asociatii din București, str.
Vasile Conta nr.4, et.1, sector 2, în data de
04.05.2022, ora 17.00, unde se dezbate succesiunea acestuia.
Numită Mutescu Corina Gabriela este
rugată să se prezinte în data de 18.05.2022 la
Judecătoria Oravița în calitate de pârât în
dosarul nr. 1452/272/2021 partaj bunuri
comune, lichidarea regimului matrimonial.
Michnya Laszlo este chemat la Judecătoria
Sighetu-Marmației în data de 03.05.2022, ora
11.00, în dosar 1224/307/2021.
Papp Laszlo, Barz Peter, Hotea Palaga și
Feier Iuon sunt chemați la Judecătoria Sighetu-Marmației în data de 3.05.2022, ora 09.00,
în dosar 1345/307/2021.
Sumanariu Ilie și Sumanariu Constantin
sunt citaţi în calitate de pârâţi în dosarul
nr.798/297/2020 al Judecătoriei Săveni, având
ca obiect „partaj judiciar”, în contradictoriu cu
reclamanta Bulău Rodica, la termenul din
17.05.2022, ora 10.00.

În temeiul art. 99 alin. (3) din Legea 85/2014
comunicăm deschiderea procedurii de faliment a debitorului SC Elena & Gabi Construct
SRL, CIF: 39197766, J25/666/2019, dosar nr.
1867/101 anul 2021 –Tribunalul Mehedinti.
Termen pentru depunerea cererilor de creanţă
suplimentara la 10.06.2022; Termenul limită
pentru verificarea creanţelor, întocmirea,
afișarea și comunicarea tabelului suplimentar
al creanţelor la 06.07.2022; Termen pentru
depunerea eventualelor contestații este de 7
zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor
de Insolvenţă a tabelului preliminar și pentru
afișarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 04.08.2022. Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL.
SC Ary Wind Energy SRL, având sediul în
Timișoara, Str.Coriolan Brediceanu, nr.2,
cam.6, ap.9, jud.Timiș, anunţă elaborarea
primei versiuni a planului „PUZ -Centrală
electrică fotovoltaică și racord la Sistemul
Energetic Național” și declanșarea etapei de
încadrare pentru obţinerea avizului de mediu.
Consultarea primei versiuni a planului se
poate realiza la adresa: Timișoara, Str.Coriolan
Brediceanu, nr.2, cam.6, ap.9, jud. Timiș,
zilnic, între orele 08.00-16.00. Comentariile și
sugestiile se vor transmite în scris la sediul
APM Timiș, str.B-dul Liviu Rebreanu
nr.18-18A, în termen de 15 zile calendaristice
de la data prezentului anunţ.
CONPET S.A. Comunicat. Conpet S.A., cu
sediul în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991,
cod unic de înregistrare 1350020, reprezentată
legal de d-l. Dorin Tudora, Director General,
având un capital social subscris și vărsat în
sumă de 28.569.842,40 lei, informează acţionarii
că în baza Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 2 din data de 28.04.2022,
a fost aprobată distribuirea sumei de 63.057.849
lei sub formă de dividende cuvenite acţionarilor.
Suma provine din: a) profitul contabil realizat în
anul 2021: 50.444.090 lei; b) rezultatul reportat
reprezentând surplus realizat din rezerve din
reevaluare: 7.130.819 lei; c) alte rezerve:
5.482.940 lei. Valoare acumulată a dividendului
brut va fi 7,28358592 lei/acţiune, din care se va
reţine la sursă impozitul pe dividend, în cotele
prevăzute de legislaţia în vigoare la data plăţii.
Acţionarii îndreptăţiţi să primească dividende
sunt cei înregistraţi în Registrul consolidat al
acţionarilor (ţinut de „Depozitarul Central”
S.A.) la data de înregistrare aprobată de
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor,
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respectiv 25.05.2022, proporţional cu cota de
participare la capitalul social (ex-date
24.05.2022). Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor a aprobat în ședinţa din 28.04.2022
stabilirea datei de 16.06.2022 ca data plăţii,
respectiv data calendaristică la care distribuirea
veniturilor aferente deţinerii de valori mobiliare
devine certă. Data plăţii amânate pentru acţionarii nerezidenţi reprezentaţi de Participanţi,
care optează pentru amânarea plăţii și care
doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale
Convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate între România și ţara lor de rezidenţă va fi
data de 17.10.2022. Termenul pentru depunerea
certificatelor de rezidenţă fiscală în original sau
copie legalizată este 23.09.2022. Valoarea netă a
dividendelor va fi calculată astfel: - Valoarea
brută a dividendelor aferentă fiecărui acţionar
va fi calculată prin înmulţirea numărului de
acţiuni deţinute la data de înregistrare cu
valoarea dividendului brut pe acţiune, suma
rezultată fiind rotunjită în plus sau minus la
două zecimale; - Impozitul pe dividend va fi
calculat și reţinut conform prevederilor Codului
Fiscal; - Valoarea netă de plată a dividendelor va
fi reprezentată de diferenţa dintre valoarea
brută și impozitul aferent. Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor vor fi suportate de
către acţionari. Modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoștinţa acţionarilor
înainte de data efectuării plăţii printr-un alt
comunicat. Informaţii suplimentare privind
documentele necesare în vederea achitării dividendelor se pot obţine la Serviciul Financiar,
persoană de contact Anisia Oancea, telefon
0751/238656, 0244-401360 (interior 2546) sau la
adresa de e-mail: anisia.oancea@conpet.ro.

CC/28.04.2022 pronunţată de Tribunalul
Caraș-Severin, Secţia a II-a Civilă, în Dosarul
907/115/2022. Debitorul SC Savaniu Rebeka
Rania SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de
la deschiderea procedurii să depună la dosarul
cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1)
din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei. Creditorii debitorului S.C. Savaniu
Rebeka Rania S.R.L, cu sediul social in Resita,
Bd. Republicii, bl. 26, sc.B, et. 3, ap. 12, Jud.
Caras-Severin, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J11/222/2018, CUI 39190415, trebuie
să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei
la Tribunalul Caraș-Severin până la termenul
limită din data de 14.06.2022. Cererile trebuie
însoțite de taxa de timbru în valoare de 200 lei.

DMF Poliplast SRL (prin împuternicita
Divori Mediu Expert SRL), cu sediul în mun.
Focșani, Str. Surăii nr. 6, jud. Vrancea, anunță
publicul interesat asupra dezbaterii publice
privind solicitarea de emitere a autorizației
integrate de mediu, în scopul desfășurării activităților în cadrul Secției de fabricare a ambalajelor din materiale plastice, pe amplasamentul
din mun. Focșani, Str. Surăii, nr. 6, jud. Vrancea,
activități prevăzute în anexa 1 a Legii nr.
278/2013 privind emisiile industriale la categoria
6.7.: „Tratarea suprafețelor materialelor, a obiectelor sau a produselor utilizând solvenți organici, în special pentru apretare, imprimare,
acoperire, degresare, impermeabilizare, glazurare, vopsire, curățare sau impregnare, cu o
capacitate de consum de solvent organic mai
mare de 150 kg pe oră sau mai mare de 200 de
tone pe an”, care va avea loc la sediul Divori
Prest SRL din Focșani, str. Horia, Cloșca și
Crișan, nr. 4, județul Vrancea, pe data de
12.05.2022, ora 15:00. Informațiile privind
impactul asupra mediului rezultat în urma
activității desfășurate pot fi consultate la sediul
Divori Prest SRL din Focșani, str. Horia, Cloșca
și Crișan, nr. 4, județul Vrancea și la sediul APM
Vrancea din Focșani, str. Dinicu Golescu, nr. 2.,
jud. Vrancea, de luni până joi între orele 08.00 și
16.00 și vineri între orele 08:00 și 14:00. Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc
în scris la sediul APM Vrancea, str. Dinicu
Golescu, nr. 2, până la data dezbaterii publice.

S.C.Antares Gas S.R.L., cu sediul în sat
Șelimbăr, comuna Șelimbăr, Aleea Monumentului nr.1, jud.Sibiu, tel. 0751.111.039, e-mail:
ancaelena24@gmail.com, titular al Planului/
Programului Planului Urbanistic Zonal pentru
Ridicare interdicție temporară de construire și
schimbare destinație teren în vederea:
Construire Stație mixtă de distribuție carburanți, boxe spălătorie auto și cabină operator,
propus în județul Argeș, comuna Valea Iașului,
imobil înscris în CF 80932, anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/
programul mai sus menţionat și declanșarea
etapei de încadrare. Prima versiune a planului/
programului poate fi consultată la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului Argeș, din
localitatea Pitești, str.Egalității nr.50°, jud.
Argeș, de luni până joi, între orele 9.00-11.00.
Observații/ comentarii și sugestii se primesc în
scris la sediul APM Argeș în termen de 15 zile
de la data publicării anunțului.

Notificare. Subscrisa Licev Grup S.P.R.L. cu
sediul social în Reșiţa, str. Horea, bl. A2, parter,
jud. Caraș-Severin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R.
RFO II 0227/2006. Tel/Fax: 0255/212940, notifică
deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei
împotriva debitorului SC Savaniu Rebeka Rania
SRL, prin Încheierea civilă nr. 17/JS/

Stoica Dorel, mandatar pentru Stoica Viorica,
Tanase Florin, Stoica Dorel, Stoica Ioana,
proprietari ai terenului situat în comuna Berceni
-Tarlaua 25, Parcela 62/14,15, pentru documentația de urbanism „PUZ -Introducere în intravilan -Ansamblu de locuinţe individuale
P+1E+M și funcțiuni complementare, amenajare circulații și asigurarea utilităţilor”, anunţă
publicul interesat asupra depunerii solicitării de
obținere a avizului de mediu pentru planul/
programul menționat și declanșarea etapei de
încadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultată la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Ilfov, din Aleea Lacul
Morii, nr.1, sector 6, de luni până joi, între orele
9.00-13.00. Observații/comentarii și sugestii se
primesc în scris la sediul A.P.M.Ilfov
(tel.021.430.15.23, 021.430.14.02) în termen de 15
zile de la data publicării anunțului.

SC Katan Consulting SRL, titular al
planului P.U.Z.-„Dezmembrare teren și
construire ansamblu de locuințe cu funcțiuni
complementare”, în județul Ilfov, orașul
Otopeni, Tarlaua 29, Parcela A343/29, nr. cad.
959, CF101859, anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de obținerea
Avizului Favorabil al CJ Ilfov. Documentația
a fost afișată pentru consultare pe site-ul
Consiliului Județean Ilfov, cu sediul în București, sector 1, str.Ernest Juvara, nr.3-5,
tel.021.212.56.93. Observații/comentarii și
sugestii se primesc în scris la Biroul de Urbanism în cadrul Consiliului Județean Ilfov în
termen de 12 zile calendaristice de la data
publicării anunțului.
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Direcția Silvică Mehedinți -Ocolul Silvic
Baia de Aramă anunță dezbaterea publică a
planului și a Raportului de mediu pentru
„Amenajamentul Fondului Forestier al
Ocolului Silvic Baia de Aramă -UP VII Baia de
Aramă, UP VIII Olanu, UP IX Balmesu, UP X
Ivanu, UP XI Cernișoara”, din comunele
Ponoarele, Obârșia-Cloșani, Padeș, Tismana,
Isverna și oraș Baia de Aramă, extravilan,
județele Gorj și Mehedinți, ce va avea loc în
data de 22.06.2022, ora 15.00. Documentele pot
fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Gorj, strada Unirii nr.76, județul
Gorj, la sediul Direcției Silvice Mehedinți, din
municipiul Drobeta Tr. Severin, strada Eroii de
la Cerna nr.22, județul Mehedinți, la sediul
Ocolului Silvic Baia de Aramă, din oraș Baia
de Aramă, strada Speranței nr.7, județul Mehedinți, și pe site-ul A.P.M. Gorj: http://www.
anpm.ro/web/apm-gorj/documente-procedura-sea-si-ea. Dezbaterea publică va avea loc în
sala Căminului Cultural din satul Călugăreni,
comuna Padeș, județul Gorj. La dezbaterea
publică vor participa autoritățile implicate în
implementarea planului, precum și publicul
interesat. Publicul interesat poate transmite în
scris comentarii și propuneri privind documentele menționate până la data de 22.06.2022, la
sediul Agenției pentru Protecția Mediului Gorj
sau prin e-mail la adresa: office@apmgj.anpm.
ro și, de asemenea, poate participa la ședința de
dezbatere publică.
S.C. Orlando Fresh Food S.R.L., cu sediul în
Clinceni, str.Șoseaua de Centură nr.5, județul
Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub
nr. J23/2378/2010, având CUI: RO27363326,
titular al Planului /Programului Planului Urbanistic Zonal pentru Introducere în intravilan în
vederea: Construire parcare securizată, stație
mixtă de distribuție carburanți și realizare acces
rutier la drumul național, propus în județul
Argeș, comuna Rătești, imobil înscris în CF
81660, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu
pentru planul /programul mai sus menţionat și
declanșarea etapei de încadrare. Prima versiune
a planului/programului poate fi consultată la
sediul Agenției pentru Protecția Mediului
Argeș, din localitatea Pitești, str.Egalității
nr.50°, jud.Argeș, de luni până joi, între orele
9.00-11.00. Observații /comentarii și sugestii se
primesc în scris la sediul APM Argeș în termen
de 18 zile de la data publicării anunțului.
S.C. Orlando Fresh Food S.R.L., cu sediul în
Clinceni, str.Șoseaua de Centură nr.5, județul
Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub
nr. J23/2378/2010, având CUI: RO27363326,
titular al Planului /Programului Planului Urbanistic Zonal pentru Introducere în intravilan în
vederea: Construire parcare securizată, stație
mixtă de distribuție carburanți și realizare
acces rutier la drumul național, propus în
județul Argeș, comuna Rătești, imobil înscris în
CF 83901, anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de obținere a avizului de
mediu pentru planul/ programul mai sus
menţionat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului/programului poate fi
consultată la sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Argeș, din localitatea Pitești, str.
Egalității nr.50°, jud.Argeș, de luni până joi,
între orele 9.00-11.00. Observații /comentarii și
sugestii se primesc în scris la sediul APM Argeș
în termen de 18 zile de la data publicării anunțului.
S.C.Alpla Packaging Romania S.A., titular al
proiectului „Extindere hală producție C1 cu o
hală producție și depozitare cu regim de înălțime parter, amenajare incintă-platforme betonate și organizare executare lucrări”, anunţă
publicul interesat asupra luării deciziei etapei
de încadrare de către APM București, în cadrul
procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului: nu se supune evaluării impactului
asupra mediului, pentru proiectul „Extindere
hală producție C1 cu o hală producție și depozitare cu regim de înălțime parter, amenajare
incintă-platforme betonate și organizare executare lucrări”, propus a fi amplasat în București,
sector 4, Str.Drumul Dealu Bradului, nr.211249. Proiectul deciziei de încadrare și motivele
care o fundamentează pot fi consultate la sediul
APM București, din București, sector 6, Aleea
Lacul Morii, nr.1, în zilele de luni-vineri, între
orele 9.00-12.00, precum și la următoarea
adresă de internet: http://apmbuc.anpm.ro/.
Publicul interesat poate înainta comentarii/
observaţii la proiectul deciziei de încadrare în
termen de 10 zile de la data publicării anunţului
pe pagina de internet a autorităţii competente
pentru protecţia mediului.
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Ecoaqua S.A. anunţă publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite pentru proiectul „Proiectul regional de
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată
pentru aria de operare a operatorului regional în
județele Călărași și Ialomița în perioada 20142020”, amplasat în județele: Călărași, Ialomița,
Ilfov, precum și în municipiul București. Decizia
A.P.M. Călărași, precum și informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la
sediul A.P.M. Călărași, șos.Chiciului, nr.2,
judeţul Călărași și la sediul Ecoaqua S.A., în
jud.Călărași, mun. Călărași, str.Progresul,
bl.BBB, etaj 3, în zilele de luni până vineri, între
orele 10.00-14.00, precum și la următoarea
adresă de internet: www.apmcl.anpm.ro. Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la
sediul A.P.M.Călărași, șos. Chiciului, nr.2,
judeţul Călărași, în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a A.P.M. Călărași.
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:
Orașul Hârlău, Str.Mușatini nr.1, județul Iași,
telefon 0232/720.412, fax 0232/720.777, e-mail:
primariahirlau@yahoo.com, cod fiscal
4541190. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă: În baza
Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activităţi nonprofit de interes general,
cu modificările și completările ulterioare și
H.C.L.nr.25/11.02.2022 privind aprobarea
bugetului pe anul 2022. Perioada de finanţare:
anul 2022. Suma totală alocată de la bugetul
local este de 100.000 Lei și se alocă în întregime pentru domeniul Sport. Criteriile de
acordare a finanţărilor nerambursabile sunt
cele prezentate în Regulamentul privind
regimul finanțărilor nerambursabile alocate de
la bugetul local pentru activitățile nonprofit de
interes local. Documentația pentru elaborarea
și prezentarea propunerilor de proiecte se
poate obține de pe site-ul Orașului Hârlău:
www.primaria-hirlau.ro. Data limită pentru
depunerea propunerilor de proiecte:
02.06.2022, ora 10.00. Perioada la care se
desfășoară selecția de proiecte, verificarea
eligibilității, a îndeplinirii criterilor referitoare
la capacitatea tehnică și financiară și evaluarea
propunerilor de proiecte este: 03.06.202207.06.2022.
Informaţii generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de
contact: Comuna Sanislău, cu sediul în localitatea Sanislău, Str.Ogorului nr.965, județul
Satu Mare, telefon 0261/821.201, fax
0261/821.201, e-mail: sanislau.primaria@
yahoo.com, cod fiscal 4626032. În baza legii
350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activităţi nonprofit de interes general, aprobată
cu modificările și completări ulterioare, face
cunoscute domeniile pentru care acordă finanţări nerambursabile pentru anul în execuţie
financiară 2022. Domeniile pentru care acordă
finanţări nerambursabile, conform bugetului
Comunei Sanislău pe anul 2022, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local al Comunei
Sanislău nr. 19/20.04.2022, în suma totală de
135.000Lei, sunt: 75.000Lei pentru domeniul
sport, respectiv 60.000Lei pentru cultele religioase.
Vehicule aflate pe domeniul public sau
privat al Sectorului 5 ce prezintă indicii pentru
a fi încadrate în categoria vehiculelor fără
stăpân: - autovehicul marca Ford, culoare Alb,
cu număr de înmatriculare YF 53 LZM, identificat în strada Spiralei nr. 21; - autovehicul
marca BMW, culoare Albastru, fără număr de
înmatriculare, identificat în strada Soldat
Tunsu Petre nr. 11A, Sector 5; - autovehicul
marca Dacia, culoare Galben, fără număr de
înmatriculare, identificat în strada Plăișor nr.
12, Sector 5; - autovehicul marca Hyundai,
culoare Gri, cu număr de înmatriculare P 6316
KB, identificat în strada Șinei nr. 26, Sector 5;
- autovehicul marca Dacia, culoare Alb, fără
număr de înmatriculare, identificat în strada
Humulești nr. 105, Sector 5; - autovehicul
marca Renault, culoare Gri/Verde, fără număr
de înmatriculare, identificat în strada
Constantin Bălan nr. 9A, Sector 5; - autovehicul marca DACIA, culoare Gri, fără număr
de înmatriculare, identificat în strada Plăișor
nr. 14, Sector 5; - autovehicul marca Elddis,
culoare Alb, fără număr de înmatriculare,
identificat în strada Persicani nr. 26, Sector 5;

Comunicat. Informăm investitorii și acţionarii societăţii ROMAERO S.A. că, în conformitate cu prevederile Regulamentului
nr.5/2018 art.125 (2) Raportul financiar anual
pentru 2021 al ROMAERO S.A. a fost
transmis către A.S.F și BVB-Piaţa AeRO.
Acest raport poate fi consultat la cerere la
sediul societăţii din Bd. Ficusului, nr. 44, București, România, pe website-ul societatii www.
romaero.com sau la adresa www.bvb.ro la
simbolul RORX. Informaţii suplimentare la
telefon 021 599 41 04.

SOMAŢII
Judecătoria Chișineu-Criș, sediu: Chișineu-Criș, str.Gării, nr.24, județul Arad,
tel.0257.350.692, fax: 0257.350.231, operator
3210/2501, dosar nr. 893/210/2022, emisă la
13.04.2022. Somație. În dosarul civil cu
numărul 893/210/2022 al Judecătoriei Chișineu-Criș, având ca obiect uzucapiune, reclamanta Petruțiu Maria solicită să se constate
prin hotărârea ce se va pronunța faptul că a
dobândit dreptul de proprietate cu titlu de
uzucapiune asupra imobilului înscris în CF
nr.308146 Apateu, nr.top 776.777 (provenită
din conversia de pe hârtie a CF nr.369
Apateu), compus din teren intravilan în suprafață de 2.880 mp și casă. Toți ce interesați în
cauză pot formula opoziții la prezenta somație,
în termen de 30 de zile de la publicare și
respectiv afișarea somației, în dosarul cu
numărul de mai sus al Judecătoriei Chișineu-Criș. Emis conform art.28 din Decretul-Lege nr.115/1938. Termen de afișare pe o
durată de 30 de zile. Termen: 14.06.2022, ora
12.00. Președinte. Grefier.
Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei
Întorsura Buzăului sub dosar nr.67/248/2022,
petenta Mihail Victoria, cu domiciliul în sat
Stupinii Prejmerului, nr.72, județul Brașov, a
invocat dobândirea dreptului de proprietate
prin uzucapiune, asupra imobilului teren, în
suprafață de 1.080mp, situat în intravilanul
comunei Dobârlău, sat Lunca Mărcușului,
nr.103, județul Covasna, înscris în CF nr.24408
Dobârlău nr. top. 998/1/1/6, în suprafață de
1.080mp. Imobilul situat în intravilanul
comunei Dobârlău, sat Lunca Mărcușului,
nr.103, județul Covasna, are ca vecinătăți: la
nord-vest pe Ancu Elena, la nord-est pe Râșnoveanu Ioan, la sud-est -drum și sud-vest pe
Muntean Aurelia. Toți cei interesați sunt somați
să formuleze opoziție, cu precizarea că, în caz
contrar, se va trece la judecarea cererii în
termen de 30 de zile de la data emiterii somației
și publicarea ei în condițiile legii.
Judecătoria Ineu, sediu: Ineu, str.Narciselor,
nr.7, județul Arad, tel.0257.511.309, fax:
0257.513.894, operator 2826, dosar
nr.862/246/2022, e-mail: jd-ineu@just.ro.
Somație. Prin cererea înregistrată sub dosar nr.
862/246/2022, cu termen de judecată la data de
16.06.2022, petenta Dudaș Florica solicită
înscrierea dreptului de proprietate cu titlu de
uzucapiune asupra imobilului identificat în CF
nr.1612 Bocsig, nr. top. 858/8-7-b, Arabil la
Roxin, în suprafață de 5.652mp, asupra căruia
figurează ca proprietar tabular sub B1 Liber
Nicolae, decedat la data de 13.01.1978. Petenta
susține că folosește acest imobil de peste 20 de
ani, prin joncțiunea posesiei împreună cu
antecesorii săi, exercitând o posesie pașnică,
publică, continuă și sub nume de proprietar. În
urma acesteia sunt somați, în baza art.130 din
Decretul-Lege nr. 115/1938, toți cei interesați
ca de îndată să înainteze opoziție la Judecătoria Ineu, deoarece, în caz contrar, în termen
de o lună de la ultima publicare se va proceda
la rezolvarea cererii. Prezenta somație se va
afișa timp de o lună la Tabla de afișare a Judecătoriei Ineu și la Primăria Comunei Bocsig.
Președinte. Grefier.
Somaţie. Judecătoria Ineu. Dos.nr.
739/246/2022. Petenta Popa Florica solicită
înscrierea dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra imobilului din c.f. 306136 Beliu
(fost c.f.1115 Beliu) A1 nr.top. 721/20 intravilan în supr. de 1.439.mp. A1.1 nr.top.721/20,
str.1, Nr.316 având ca proprietari întabulați
sub B.1 Căpitan Nicolae, decedat în 05.12.1995
și sub B.2 Căpitan Elena decedată în
16.01.2000. Petenta susţine că folosește
imobilul de peste 30 de ani de la moartea
proprietarilor continuu, pașnic, public și sub
nume de proprietar. Toţi cei interesaţi sunt
somaţi să depună de îndată opoziţie la Judecătoria Ineu, în caz contrar în termen de 30
de zile de la ultima publicaţie se va proceda la
rezolvarea cererii.

luni / 2 mai 2022
Somaţie. Judecătoria Gurahonț. Dos. nr.
417/238/2022. Petentul Budea Vasile solicită
înscrierea dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra imobilului din c.f. 303296 Pleșcuţa (fost c.f.16 Budești) nr. top. A.1 intravilan
supr. de 2160 mp și A1.1 top.29 casa din
Budești nr.23, având ca proprietari sub B.1
Budea Ioan a Linii și sub B.2, Budea Ioan a lui
Todor decedat în 21 aprilie 1955. Petentul
susţine că folosește imobilul de peste 50 de ani
de la moartea proprietarilor continuu, pașnic,
public și sub nume de proprietar. Toţi cei interesaţi sunt somaţi să depună de îndată opoziţie
la Judecătoria Gurahonț , în caz contrar în
termen de 30 de zile de la ultima publicaţie se
va proceda la rezolvarea cererii.
Prin cererea înregistrată sub dosar nr.
763/246/2022, cu termen de judecată la data de
16.06.2022. petenta Vicar Doina, solicită
înscrierea dreptului de proprietate pe titlu de
uzucapiune, asupra cotei de 30/180 părţi din
imobilul identificat în CF nr. 300235 Archiș
(CF vechi 51 Bârzești). nr.top.88; 89. compus
din casă în localitatea Bârzești și teren în
suprafață de 10.610 mp. asupra căruia figurează ca proprietar tabular sub B4 Budau loan,
decedat la data de 16 mai 1966. Petenta
susţine că folosește acest imobil, exercitând o
posesie pașnică, publică, continua și sub nume
de proprietar. În urma acesteia sunt somaţi, în
baza art. 130 din Decretul-Lege nr. 115/1938,
toţi cei interesaţi ca de îndată să înainteze
opoziție la Judecătoria Ineu deoarece în caz
contrar, în termen de o luna de la această
ultimă publicare se va proceda la rezolvarea
cererii.

ADUNĂRI GENERALE
Societatea Comercială Finitex S.A. București, Convocare: Consiliul de Administraţie al
S.C. Finitex S.A, București, înregistrată la
O.R.C.T.B. sub nr. J40/2032/1991, C.U.I.
404831, în temeiul art.117 din Legea nr.
31/1990, privind societăţile comerciale, republicată și modificată, convoacă Adunarea
generală ordinară a acţionarilor pentru data
de 03.06.2022 ora 13, la sediul social al societăţii din București, Str. Sadului, nr.35, sector 5,
la care sunt îndreptăţiţi să participe toţi acţionarii înregistraţi în registrul consolidat al acţionarilor la data de referinţă 25.05.2022.
Adunarea generală ordinară a acţionarilor va
avea următoarea ordine de zi: 1. Prezentarea și
aprobarea raportului de gestiune al consiliului
de administraţie pentru anul 2021; 2. Prezentarea și aprobarea raportului comisiei de
cenzori pentru anul 2021; 3. Prezentarea și
aprobarea bilanţului contabil și a contului de
profit și pierdere pentru anul 2021; 4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru
anul 2021; 5. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022;
6. Prezentarea și aprobarea politicilor și procedurilor contabile ale societăţii. Documentele și
materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale ordinare vor fi puse la dispoziţia
acţionarilor, la sediul societăţii începând cu
data de 27.05.2022. Acţionarii pot participa la
adunarea generală ordinară, personal sau prin
reprezentant mandatat prin procură specială,
conform prevederilor legale. Formularul de
procură specială se poate obţine la sediul societăţii începând cu data de 26.05.2022 și se va
depune la sediul societăţii până la data de
30.05.2022. În cazul neîntrunirii cvorumului
legal, a două convocare este pentru data de
05.06.2022 la aceeași oră, în același loc și cu
aceeași ordine de zi. Relaţii la telefon
0214231125. Președinte Consiliu de administraţie Ing. Ganciu Constantin.

LICITAŢII
S.C Fabot Interfruct SRL prin lichidator
judiciar Quintus Insolv IPURL vinde prin
licitatie publica chiosc metalic in suprafata de
16 mp situat in Piata Aurora Vest proprietatea
debitoarei, la pretul de 17.802 Lei (TVA inclus),
pret redus cu 35%. Licitatia va avea loc in zilele
de 4, 5, 6, 9, 11 si 13 aprilie orele 11 la sediul
lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Plaiesilor,
nr.47. Relatii la tel. 0728.878298.
Eurolemn Trans SRL - în reorganizare anunta
vanzarea prin licitatie publica a bunului mobil
reprezentand: Camion Articulat Volvo A 25
E=pret pornire licitatie=205.936 lei +T.V.A.
conform Cod Fiscal. Pretul de pornire al licitatiei
este de 45% din pretul de evaluare + T.V.A.
Caietele de sarcini se pot achizitiona de la sediul
ales al administratorului judiciar din Resita, str.

P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.
Caras-Severin, telefon 0355-429 116, pretul
caietelor de sarcini fiind de 500 lei + T.V.A. Licitatia va avea loc in data de 09.05.2022, orele
09.30, la sediul ales al administratorului judiciar
din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2,
ap. 21, jud. Caras-Severin. In caz de neadjudecare, se va organiza o noua licitatie in data de
16.05.2022, orele 09.30, in data de 30.05.2022,
orele 09.30 si respectiv in data de 14.06.2022,
orele 09.30.
Consiliul Local al comunei Bughea de Sus, cu
sediul în comuna Bughea de Sus, judetul Arges,
strada Valea Silistii nr.229, tel. 0248 555095, fax
0248 555095, anuntă organizarea licitatiei
publice cu ofertă în plic pentru inchirierea unui
spatiu în suprafată de 297,54 mp situat la
parterul cladirii fosta Cooperativa, aflate în
domeniul public al localitătii. Pretul de pornire
la licitatie este stabilit după cum urmează: - 12,5
lei/mp. Durata inchirierii este de 15 ani. Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 31 mai
2022, orele 11.00 la sediul Primăriei comunei
Bughea de Sus. Caietul de sarcini poate fi
cumpărat din data de 01.05.2022 si până în
data de 27.05.2022, luni – vineri, orele 09.00 –
14.00, de la sediul primăriei, contravaloarea
unui caiet de sarcini este de 20 lei. Taxa de
participare la licitatie este de 200 lei si va fi
achitată până în data de 31.05.2022 la caseria
Primăriei comunei Bughea de Sus.Documentele
de înscriere la licitatie, împreună cu actele doveditoare ale efectuării plătilor, vor fi depuse până
la data de 31.05.2022, orele 10.00 la Registrul
”Oferte” din cadrul Primăriei comunei Bughea
de Sus, într-un singur exemplar. Clarificări cu
privire la cele de mai sus se pot obtine la sediul
primăriei comunei Bughea de Sus, secretar
general sau la tel.0248555095 până la data de
30.05.2022 orele 14.00.
1. Informații generale privind concedentul, în
special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: U.A.T. municipiul
Vulcan, B-dul Mihai Viteazu, nr.31, Vulcan,
judeţul Hunedoara, telefon 0254570340, fax
0254571910, email primvulcan@yahoo.com. 2.
Informații generale privind obiectul concesiunii,
în special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: se organizează licitație publică conform prevederilor O.U.G.
nr.57/2019 și ale H.C.L. nr.95/31.03.2022, în
vederea concesionării unui teren în suprafață de
8.025mp, înscris în CF 63121 Vulcan, nr.cadastral 63121, situat pe str.Barierei fn, proprietate
privată a municipiului Vulcan. 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. 3.2.
Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din documentaţia de
atribuire: Serviciul Administrarea Domeniului
Public și Privat, camera nr. 32-U.A.T. municipiul
Vulcan, b-dul M.Viteazu nr.31, jud.Hunedoara.
3.3. Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul: costul caietului de sarcini este de 100 lei și se achită cu
numerar la casieria Instituţiei. 3.4. Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 18.05.2022 ora 9.
4. Informaţii privind ofertele. 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor: 06.06.2022 ora 10. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratură, Bvd. Mihai Viteazu, nr. 31, Vulcan. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: într-un singur exemplar, în două
plicuri sigilate – unul exterior și unul interior. 5.
Data și locul la care se va desfășura sedinţa
publică de deschidere a ofertelor: 06.06.2022 ora
12, la sediul Primăriei Municipiului Vulcan. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanţei: Tribunalul Hunedoara,str.
Calea Zarandului nr.73, Deva, telefon
0254/211574, fax 0254/216333, e-mail tribunalul.
hunedoara@just.ro.
TVMP SRL prin lichidator judiciar VIA
Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie
publică Dacia Logan la prețul de 3.150 lei.
Persoanele interesate vor achizitiona dosarul de
prezentare de la lichidatorul judiciar și vor
depune documentele de participare la licitaţie cu
cel putin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia
va avea loc în 05.05.2022, ora 14:00 la sediul
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B,
ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 519800. În cazul
neadjudecării vânzarea va fi reluată în zilele de
12.05.2022, 19.05.2022, aceeași oră, în același loc.

Sancris SRL prin lichidator judiciar VIA
Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie
publică autotractor Stralis Iveco PH61CCR
(2008, 20.710 lei), autotractor Stralis Iveco
PH62CCR (2008, fără talon, 22.550,50 lei),
autotractor Iveco Stralis PH63CCR (2008,
23.339 lei), Ford Transit PH57CCR (2013, fără
talon, 17.534,50 lei), Ford Transit PH60CCR
(2013, 16.665 lei), Ford Transit PH54CCR
(2013, 17.534,50 lei), Ford Transit PH51CCR
(2013, probleme motor, 15.937 lei), Ford
Transit PH56CCR (2013, 14.015,50 lei), Ford
Transit PH58CCR (2013, probleme motor,
18.647 lei), autotractor Iveco Magirus
B136CCR (2008, 14.379,50 lei), autotractor
Iveco Magirus PH09CCR (2008, 14.117 lei),
semiremorca Schmitz B237CCR (18.421,85
lei), semiremorca Schmitz B238CCR
(18.169,75 lei), semiremorca Krone PH39CCR
(11.164,71 lei), semiremorca Krone PH44CCR
(19.021,85 lei), semiremorca Koegel
PH20CCR (18.421,85 lei), semiremorca
Koegel PH15CCR (16.581,51 lei), semiremorca Koegel PH14CCR (16.581,51 lei),
semiremorca LAG PH47CCR (17.396,64 lei),
autoutilitara Fiat PH11CCR (2007, nefuncțională, 6.202,52 lei), autoutilitara Renault
PH30CCR (2006, 26.513,45 lei), Ford Transit
PH53CCR (nefunctionala, 17.150 lei), mașină
de spălat navete BX230SX (18.054 lei). La
prețul de pornire se adaugă TVA. Persoanele
interesate vor achizitiona dosarele de prezentare de la lichidatorul judiciar și vor depune
documentele de participare la licitaţie cu cel
putin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va
avea loc în 10.05.2022, ora 13:30 la sediul
lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc.
B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244 519800. În cazul
neadjudecării vânzarea va fi reluată în zilele
de 17.05.2022, 24.05.2022 și 31.05.2022,
aceeași oră, în același loc.
Prunus Forest SRL prin lichidator judiciar
VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie publică Scania P420 - PH09SSJ cu
remorca transport busteni PH09SWN
(56.882,24 lei), Scania - PH09WAX cu
remorca transport busteni PH09UCR
(57.460,10 lei). Persoanele interesate vor
cumpăra dosarul de prezentare de la lichidatorul judiciar și vor depune documentele de
participare la licitaţie cu cel putin o zi înainte
de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în
11.05.2022, ora 14/00 la sediul lichidatorului,
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploiești, tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în data de
18.05.2022, aceeași oră, în același loc.
Asesoft Technologies SRL prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare
prin licitaţie publică stand mobil calibrare
echipamente achizitie ECG EEG (63.407 lei)
și stand mobil teste de electrosecuritate
(84.992 lei). La prețurile menționate se adaugă
TVA. Licitaţia va avea loc în 10.05.2022, ora
15/00 la sediul lichidatorului judiciar din str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești,
tel/fax 0244 519800. În cazul neadjudecării
vânzarea va fi reluată în zilele de 17.05.2022 și
24.05.2022, aceeași oră, în același loc.
Debitorul Tehnofarm Valleriana SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar
Dinu, Urse Si Asociatii SPRL, scoate la
vanzare: 1.Renault Clio, nr. inmatriculare
DB-06-WEL, an fabricatie 2007, pret pornire
licitatie –750,00 Euro exclusiv TVA; 2.Citroen
C5 nr. inmatriculare DB-08-EKV, an fabricatie 2001, pret pornire licitatie –330,00 Euro
exclusiv TVA; Autoturismele se vand in mod
individual; 3.Bunuri mobile de tip mijloce
apartinand Tehnofarm Valleriana in valoare
de 2.170,28 Euro exclusiv TVA; -Pretul de
pornire al licitatilor pentru autoturisme si
pentru bunurile mobile de tip mijloace apartinand Tehnofarm Valleriana SRL reprezinta
30% din valoarea de piata exclusiv TVA,
aratata in Raportul de Evaluare, listele cu
aceste bunuri pot fi obtinute de la lichidatorul
judiciar cu un telefon in prealabil la
021.318.74.25. Pretul Caietului de sarcini
pentru autoturisme si pentru bunurile mobile
de tip mijloace este de 500,00 Lei exclusiv
TVA. Participarea la licitatie este conditionata de: -consemnarea in contul nr. RO76
BREL 0002 0016 8081 0100 deschis la Libra
Internet Bank, cel mai tarziu cu o zi inainte
de data si ora stabilita pentru licitatie, a
garantiei de 10% din pretul de pornire al licitatiei pentru bunurile pentru care se liciteaza;
-achizitionarea cel mai tarziu cu o zi inainte
de data si ora stabilita pentru licitatie a Caietului de sarcini, ce poate fi achitat in contul
lichidatorului judiciar nr. RO 43 INGB 5514
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9999 0051 3726 deschis la ING BANK –
Sucursala Dorobanti sau in numerar la sediul
acestuia din Bucuresti str. Petru Rares, nr.12,
sector 1. Pentru autovehicule si pentru bunurile mobile de tip mijloace, prima sedinta de
licitatie a fost fixata in data de 09.05.2022, ora
15:30, iar daca bunurile nu se adjudeca la
aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii
vor fi in data de 16.05.2022, 23.05.2022,
30.05.2022, 06.06.2022, ora 15:30. Toate sedintele de licitatie se vor desfasura la sediul
lichidatorului judiciar din Bucuresti str. Petru
Rares, nr.12, sector 1, pentru relatii suplimentare sunati la 021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com.
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 Suatu, comuna
Suatu, Str.Principală nr.685, judeţul Cluj,
telefon 0264/281.611, fax 0264/281.574,
e-mail: primariasuatu@yahoo.com, cod fiscal
5303080. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: -pajiște pe terenul de
fotbal din satul Suatu, comuna Suatu, f.n.,
judeţul Cluj, în suprafaţă de 7.855mp, în
scopul cosirii acesteia; -pajiște pe terenul de
fotbal din satul Aruncuta, comuna Suatu, f.n.,
judeţul Cluj, în suprafaţă de 10.000mp, în
scopul cosirii acesteia; -teren agricol în suprafaţă de 30.000mp, situat în satul Aruncuta, în
scopul cultivării acestuia cu cereale și/sau
plante de nutreţ; aparţin domeniului public al
Primăriei Comunei Suatu, judeţul Cluj,
conform Caietului de sarcini, H.C.L. nr.
27/05.04.2022, H.C.L. nr. 28/05.04.2022 și
temeiului legal: 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, Compartimentul
Secretariat. 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 Secretariat
din cadrul Primăriei Comunei Suatu, comuna
Suatu, Str.Principală nr.685, județul Cluj. 3.3.
Costul și condițiile de plată pentru obținerea
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ: 50 Lei/exemplar, se achită
numerar la Casieria Primăriei Comunei
Suatu. 3.4. Data-limită pentru solicitarea
clarificarilor: 13.05.2022, ora 14.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor: 23.05.2022, ora 09.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Suatu, comuna Suatu,
Compartimentul Secretariat, Str.Principală
nr.685, județul Cluj. 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: 23.05.2022, ora
10.00, Primăria Comunei Suatu, comuna
Suatu, Str.Principală nr. 685, județul Cluj. 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 Cluj,
Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr.2-4,
județul Cluj, telefon 0264/596.110, fax
0264/595.844, e-mail: tr-cluj-reg@just.ro.
7.Data transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea publicării:
29.04.2022.
1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana
de contact: Primăria Comunei Dărmănești, cu
sediul în sat Măriței, Str.Principală nr.575,
județul Suceava, cod poștal 727160, telefon
0230/551.532, fax 0230/551.532, e-mail:
primaria_comdarmanesti@yahoo.com, cod
fiscal 4244300. 2. Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie vândut: 2 parcele de teren
aparținând domeniului privat al Comunei
Dărmănești, județul Suceava, identificate
astfel: -Parcela 1, în suprafață de 1.000 mp,
nr.cadastral 47951, CF47951, situată în intravilanul satului Dănila; -Parcela 2, în suprafață
de 1.104 mp, nr.cadastral 49064, CF49064,

situată în extravilanul comunei Dărmănești,
conform H.C.L. nr. 32/20.04.2022, H.C.L. nr.
32/07.07.2021 și temeiului legal: O.U.G. nr.
57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin
care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire:
la cerere, de la sediul instituției, Serviciul
Achiziții Publice sau se poate consulta pe
site-ul instituției: www.primariadarmanesti.ro,
secțiunea Licitații publice. 3.2. Denumirea și
datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care
pot obține un exemplar din documentația de
atribuire: Serviciul Achiziții publice din cadrul
Primăriei Comunei Dărmănești, sat Măriței,
Str.Principală nr.575, județul Suceava și
gratuit de pe site-ul instituției: www.primariadarmanesti.ro, secțiunea Licitații publice. 3.3.
Costul și condițiile de plată pentru obținerea
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor O.U.G. nr. 57/2019, privind
Codul administrativ: 10 Lei /exemplar, ce se
achită numerar la Casieria primăriei sau se
poate descărca gratuit de pe site-ul instituției:
www.primariadarmanesti.ro, secțiunea Licitații publice. 3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 13/05/2022, ora 10.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 23/05/2022, ora 10.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Registratura Primăriei Comunei Dărmănești,
sat Măriței, Str.Principală nr. 575, județul
Suceava, cod poștal 727160. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă oferta:
într-un singur exemplar, într-un plic sigilat. 5.
Data și locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor: 23/05/2022,
ora 12.00, Primăria Comunei Dărmănești, sat
Măriței, Str.Principală nr. 575, județul
Suceava, Sala de ședințe, etaj 1. 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 Suceava, Suceava, Str.Ștefan
cel Mare nr.62, județul Suceava, telefon
0230/214.948, interior 200, fax 0230/214.948,
e-mail: trsv-birp@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate,
în vederea publicării: 29/04/2022.
1.Informații 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 Cenei, comuna Cenei, Str. Principală
nr.134, județul Timiș, telefon 0256/366.101,
fax 0256/366.416, e-mail: primaria.cenei@
cjtimis.ro, cod fiscal 5286753. 2.Informații
generale privind obiectul concesiunii, în
special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: Terenuri extravilane arabile, aparținând domeniului privat al
Comunei Cenei: -teren extravilan, în suprafață de 6.300 mp, CF 404696, nr. cadastral
404696, A826/2,/parcela 6, localitatea Bobda;
-teren extravilan, în suprafață de 6.300mp, CF
404698, nr. cadastral 404698, A875/2 parcela
4, localitatea Bobda; -teren extravilan, în
suprafață de 19.100 mp, CF 404705, nr.cadastral 404705, A773/1parcela 33, localitatea
Bobda; -teren extravilan, în suprafață de
4.750mp, CF 404708, nr.cadastral 404708,
A931/1parcela 30, localitatea Bobda; -teren
extravilan, în suprafață de 17.714mp, CF
404711, nr.cadastral 404711, A791/4 parcela
23, localitatea Bobda; -teren extravilan, în
suprafață de 9.970mp, CF 404709, nr.cadastral 404709, A693/1/4 parcela 6, localitatea
Cenei; -teren extravilan, în suprafață de
5.571mp, CF 404702, nr.cadastral 404702,
A683/1 parcela 23, localitatea Cenei; -teren
extravilan, în suprafată de 9.656mp, CF
404701, nr.cadastral 404701, A467/2 parcela 3,
localitatea Cenei; -teren extravilan, în suprafață de 16.200mp, CF 404699, nr. cadastral
404699, A690/1 parcela 10, localitatea Cenei;
-teren extravilan, în suprafață de 8.100mp, CF
404693, nr. cadastral 404693, A690/1 parcela
15, localitatea Cenei; -teren extravilan, în
suprafață de 5.000 mp, CF 404662, nr.cadastral 404662, A225/1 parcela 9, localitatea
Cenei; -teren extravilan, curți construcții, în
suprafață de 5.000 mp, CF 403409, nr.cadastral 403409, localitatea Bobda. Concesionarea
se face conform O.U.G.57/03.07.2019 și
conform Hotărârii Consiliului Local
nr.78/16.11.2021 și Hotărârii Consiliului Local
nr.29/20.04.2022. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin
care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire:

prin solicitare scrisă la sediul Comunei Cenei.
3.2.Denumirea și adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care
se poate obţine un exemplar din documentaţia
de atribuire: Secretariat, Comuna Cenei,
comuna Cenei, Str.Principală nr.134, judeţul
Timiș. 3.3. Costul și condiţiile de plată pentru
obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 10
Lei/ exemplar, se poate achita la Casieria
Comunei Cenei. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 13.05.2022, ora 15.00.
4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită
de depunere a ofertelor: 23.05.2022, ora 12.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Comuna Cenei, comuna Cenei, Str.Principală
nr. 134, judeţul Timiș. 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:
23.05.2022, ora 14.00, la sediul Comunei
Cenei, comuna Cenei, Str.Principală nr.134,
județul Timiș. 6. Denumirea, adresa, numărul
de telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale
instanţei competente în soluţionarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Timiș, localitatea Timișoara, Piața Tepeș Vodă nr.2, judeţul Timiș,
telefon 0256/498.054, fax 0256/498.070,
e-mail: tr-timis@just.ro. 7.Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate,
în vederea publicării: 29.04.2022.
1.Informații generale privind concedentul,
în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Primăria Comunei Borcea, cu sediul în
comuna Borcea, Str.Calea Călărași nr.422,
județul Călărași, telefon/fax 0242.340.063,
e-mail: comunaborcea@yahoo.com, cod fiscal
3966389. 2.Informații generale privind
obiectul concesiunii, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: Teren intravilan în suprafață de
4.159 mp, situat în cvartal 33/1, parcela 16,
conform caietului de sarcini, comuna Borcea,
județul Călărași, ce aparține domeniului
privat al Comunei Borcea, conform
H.C.L.nr.14/17.03.2022 și temeiului legal:
O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin solicitarea scrisă, de la
sediul Primăriei Comunei Borcea. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului
din cadrul concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Primăriei Comunei
Borcea, comuna Borcea, Str.Calea Călărași
nr.422, județul Călărași. 3.3. Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 50Lei/exemplar, ce se
achită la Casieria Primăriei Comunei Borcea
în numerar sau cu ordin de plată în contul
RO09TREZ20121180250XXXXX, deschis la
Trezoreria Călărași, cod fiscal al concedentului: 3966389. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 16/05/2022, ora 13.00. 4.
Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 24/05/2022, ora 10.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Registratura Primăriei Comunei Borcea,
comuna Borcea, Str. Calea Călărași nr.422,
județul Călărași. 4.3.Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar
original și 1 exemplar copie. 5. Data și locul la
care se va desfășura ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 24/05/2022, ora 11.00, la
sediul Primăriei Comunei Borcea, comuna
Borcea, Str. Calea Călărași nr.422, județul
Călărași, Sala de ședințe. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa
de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanţei: Tribunalul Călărași, Călărași, Str.București nr. 106, judeţul Călărași,
cod poștal 910068, telefon/fax 0242.315.736,
e-mail: trcl.reg@just.ro. 7.Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate,
în vederea publicării: 29/04/2022.
Anunt Licitație Publică. 1.Autoritatea
contractantă: Primăria Comunei Găneasa,
Strada Gabera, Nr.23, Găneasa, judeţul Olt,
telefon: 0249.436.171, fax: 0249.436.171,
email: contact@primariaganeasa.ro, organizează în data de 04.05.2022 licitație publică
pentru închiriere imobil. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație publică,
descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: Imobil-cladire administrativa (C3), în suprafață de 204mp, aparținând Domeniului Public al Comunei
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Găneasa, situat în Tarlaua 114, Parcela 1847,
Sat Găneasa, pentru amplasare hala de
productie, conform OUG 57/2019 și HCL nr.
10 din data de 18.02.2022. 3. Informații
privind documentația de atribuire: se regăsesc
în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire: cerere
scrisă sau direct de la sediul Primăriei
Găneasa. 3.2. Denumirea și datele de contact
ale compartimentului din cadrul instituției de
la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Biroul Secretar General
din cadrul Primăriei Comunei Găneasa, Sat
Găneasa, strada Gabera, nr. 21, județul Olt.
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, potrivit prevederilor
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ:
costul caietului de sarcini este de 500 Lei,
achitat la casieria Primăriei Comunei
Găneasa. 3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 19.04.2022, ora 14.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 03.05.2022, ora 16.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Biroul Secretar General din cadrul Primăriei
Comunei Găneasa, Sat Găneasa, strada
Gabera, nr.21, județul Olt. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: un exemplar. 5.Data și locul la care se
va desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 04.05.2022, ora 12.00, Sala de
ședințe a consiliului local din cadrul Primăriei
Comunei Găneasa, Sat Găneasa, strada
Gabera, nr.21, județul Olt. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon și/sau adresa de
e-mail ale instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Tribunalul Olt, strada Mânăstirii,
nr.2, Slatina, 230038, telefon 0249.414.989,
email: tribunalul-olt@just.ro

PIERDERI
Pierdut certificat de înregistrare fiscală seria
A nr. 1053350/31.10.2014, aparţinând PFA
Cursaru Luminiţa, din Slobozia. Se declară
nul.
Subsemnatul Bottyan Laszlo Florian, în
calitate de Expert Contabil înregistrat la filiala
Bihor sub nr. 36469, declar pierdută ștampila (
de formă ovală) aferentă anului 2021.
Cabinet Individual de Insolvență Grigorian
Andreea-Gina, CIF 25259222, cu sediul în Iași,
șos. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 4, bl. A5,
demisol, spațiul nr. 2-3, Iași declară pierdute
certificatul constatator original și certificatul
de înregistrare original pentru Ramo - Edy
SRL cu sediul în Timișoara, str. Constantin
Brancoveanu nr. 6, spațiul comercial 28, jud.
Timiș, J35 /252 /2009, CUI 25061119.
Cabinet Individual de Insolvență Grigorian
Andreea-Gina, CIF 25259222, cu sediul în Iași,
șos. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 4, bl. A5,
demisol, spațiul nr. 2-3, Iași declară pierdute
certificatul constatator original și certificatul
de înregistrare original pentru Romexpert
Grup SRL cu sediul în Iași, str. Oancea nr. 36,
bloc D1, scara A, ap. 3, jud. Iași, J22 /885/1997
și CUI 9568129.
Cabinet Individual de Insolvență Grigorian
Andreea-Gina, CIF 25259222, cu sediul în Iași,
șos. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 4, bl. A5,
demisol, spațiul nr. 2-3, Iași declară pierdute
certificatul constatator original și certificatul
de înregistrare original pentru Realstar SRL cu
sediul în Brăila, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 61,
bl. F2. sc. 2, et. 1, ap. 18, jud. Brăila, J09 /843
/2007, CUI 22442402.
Cabinet Individual de Insolvență Grigorian
Andreea-Gina, CIF 25259222, cu sediul în Iași,
șos. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 4, bl. A5,
demisol, spațiul nr. 2-3, Iași declară pierdute
certificatul constatator original și certificatul
de înregistrare original pentru Denis Motor
Racing SRL cu sediul în Timișoara, str. Petru
Cermena nr. 22, ap. 2, jud. Timiș, J35 /370
/2010, CUI 26607805.
Subscrisa, Geniki Taxydromiki SRL,
J40/17480/2019, CUI 42048780, declaram
pierdut Certificatul de inregistrare B3991448
eliberat la 30.01.2020 de registrul comertului.Il
declaram nul.
Pierdut Aviz de Functionare cu
nr.1412/07.12.2014 emis de Primaria Oradea
pentru Schenker-Romtrans SA suc ARAD pe
COD FISCAL 26313370. Il declar nul.

