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OFERTE SERVICIU
l SC DI BAS Prahova  SRL, Ploiești str. 
Centrura de Est nr. 48, J29/1611/2006, CUI 
RO 18885258 angajează 2 vopsitori auto, 
COD COR 713205, 1 spălător vehicule, 
COD COR 912201. Rugăm CV la mada-
lina.jungheatu@dibas-ph.ro

l IGNA Construct SRL, cu sediul în 
Oradea, Str.Alexandru Donici, nr.18, anga-
jează: -sudori, Cod COR 721208. CV se 
transmit la: o�ce@ignaconstruct.ro

l White Dream  Internet Cafe SRL, cu 
sediul în București, Sectorul 1, Strada 
Clucerului nr.86, angajează  lucrători bucă-
tărie și ajutori ospătar. Relaţii la telefon 
0722227793.  

l SC GMV &Company S.R.L. cu sediul în 
Curtea de Argeș, Str.Albești, nr.48, jud.
Argeș, angajează următoarele categorii de 
muncitori: 3 muncitori necalificați în asam-
blarea pieselor, 3 fasonatori produse cera-
mice. Pentru mai multe detalii ne puteți 
contacta la nr.de telefon 0744.314.466, luni 
până vineri, între orele 08.30-16.00.

l SC Trade Electric SRL, având CUI: 
36714760, cu sediul în Judeţul Dâmbovița, 
sat Băleni Sârbi, Comuna Băleni, Strada 
Bisericii, nr.18, angajează: muncitor necali-
ficat la spargerea și tăierea materialelor de 
construcții, cod COR 931302- 4 posturi. 
Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba 
engleză, cunoștințe în domeniul construcți-
ilor. Selecția are loc în data de 04.03.2022, 
ora 09.00, la sediul societății.

l Școala Gimnazială ”Ienăchiță Văcă-
rescu”, cu sediul în  București, Sector 4, Str. 
Calea Șerban Vodă, nr 62-64, anunță scoa-
terea la concurs a unor posturi vacante de 
e x p e r ț i ,  î n  c a d r u l  P r o i e c t u l u i 
POCU/74/6/18/108284, MENS SANA – 
Măsuri Educaționale Necesare Sprijinului 
Sustenabil Adaptat Nevoilor Actuale pe 
perioadă determinată. Relații în acest sens 
se pot obține la Secretariatul Școlii Gimna-
ziale ”Ienăchiță Văcărescu”, București, 
Sector 4, în zilele de luni până vineri, între 
orele 10:00 – 14:00, la numărul de telefon: 
021.335.57.05.

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

l Școala Profesională Daneți, cu sediul în 
loc Daneți, str.Târgului, nr.2, jud.Dolj, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 0,5 normă 

funcției contractuală vacantă, de adminis-
t ra tor  patr imoniu ,  conform HG 
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
șura la sediul instituției astfel: Proba scrisă 
în data de: 28.03.2022, ora 10.00; Proba 
practică în data de: 29.03.2022, ora 12.00; 
Proba de interviu în data de: 30.03.2022, 
ora 14.00. Pentru participarea la concurs 
candidații trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiții: -studii superioare, econo-
mice sau tehnice, -vechime minimum 1 ani 
în specialitatea postului/vechime în muncă, 
-foarte bune cunoștințe de operare pe calcu-
lator, program SICAP. 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 institu-
ției. Documentele solicitate pentru întoc-
mirea dosarului, tipul probelor, tematica și 
bibliografia de concurs vor fi afișate la 
sediul unități școlare și pe site-ul www.
scoalaprofesionaladaneti.ro, secțiunea 
Anunțuri. Relaţii suplimentare la sediul 
Școlii Profesionale Daneți, persoană de 
contact: Tănăsescu Veronica, telefon 
0251.377.022, fax 0251.377.022.

l Primăria Voloiac anunţă organizarea 
concursului de ocupare a funcţiei publice, 
vacantă, de Inspector clasa I, grad asistent, 
compartiment financiar- contabil, timp 
normal de lucru 8 ore/zi, respectiv 40 ore/
săptămână. Concursul va avea loc în data 
de 4 aprile 2022, ora 10.00- proba scrisă 
care va avea loc la sediul primăriei, iar 
interviul în max 5 zile lucrătoare. Dosarele 
de înscriere la concurs se depun în perioada 
3 martie până 22 martie, inclusiv, la sediul 
Primăriei Voloiac, judeţul Mehedinți; 
Condiţiile specifice necesare ocupării func-
ţiei publice, vacantă, de Inspector clasa I, 
grad asistent, sunt: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalenta în știinţe economice; -vechimea 
în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice 1 an. Menționăm faptul că 
bibliografia de concurs respectă prevederile 
art. 21, alin. 3, H.G. 611/2008, cu modifică-
rile și completările ulterioare. Biliografia și 
tematica stabilită în fișa postului precum și 
alte date necesare desfășurării concursului 
vor fi afișate pe pagina de internet a institu-
ţiei. Persoana de contact pentru primirea 
dosarelor de concurs este D-L. Cucu Vasile, 
având funcţia de secretar, telefon: 0759/033 
362, email: primariavoloiac@yahoo.com. În 
vederea organizării și desfășurării concur-
sului de recrutare, prin act administrativ al 
conducătorului autorității publice se va 
constitui comisia de concurs, respectiv 
comisia de soluționare a contestațiilor.

l Casa Oamenilor de Știință cu sediul în 
Calea 13 Septembrie nr.13, sector 5, Bucu-
rești, unitate reînființată prin H.G. 
347/1990 subordonată Academiei 
Române, organizează în condițiile Regula-
mentului aprobat prin H.G. 286/2011 
actualizat, concursuri pentru ocuparea, pe 

durată nedeterminată, cu normă întreagă 
a două posturi  contractual vacante, 
pentru unitatea de alimentație publică 
Clubul Oamenilor de Știință finanțată 
integral din venituri proprii, cu sediul în 
București, P-ța Lahovari, nr.9, sector 1: 
•post Șef formație muncitori gr.II/Bucătar 
șef; •1 post Muncitor necalificat I/ Ajutor  
bucătar. Condiții specifice Șef formație 
muncitori  gr.I/ Bucătar șef: -Studii medii 
de specialitate/ profesionale/ calificare în 
domeniu; -Cunoașterea noțiunilor funda-
mentale de igienă; Cunoștinţe de legislaţie 
specifică locului de muncă; -Vechime în 
domeniu minim 5 ani. Condiții specifice/ 
Muncitor necalificat I/ Ajutor bucătar: 
-Studii generale sau medii; -Vechime în 
muncă: minim 3 ani; -Cunoașterea noţiu-
nilor fundamentale de igienă. Concursu-
rile se organizează la sediul unității Clubul 
Oamenilor de Știință din Pța. Lahovari, 
nr.9, sector 1, București, după cum 
urmează: 1. Afișarea anunțului la sediul 
unității se face în data de 03.03.2022. 2. 
Data limită până la care se pot depune 
actele pentru dosarele de concurs  la 
sediul unității din Calea 13 Septembrie 
nr.13, sector 5, București este  17.03.2022 
ora 14.00. 3. Etapa I –selecție dosare–
18.03.2022 ora 15.00; 4. Etapa II –proba 
practică- 25.03.2022- ora 11.00;  5. Etapa 
III  –interviul– 30.03.2022; -ora 11.00 
pentru postul de Șef formație muncitori  
gr.I/ Bucătar șef;  -ora 11.30 pentru 
Muncitor necalificat I/ Ajutor bucătar. 
Secretariatul comisiei de concurs între 
orele 10.00-14.00  zi lucrătoare este 
asigurat de dna. Rebeca Macovei și dna. 
Dobre Doina, tel.  021.318.81.45, 
021.318.24.40, email rebeca.macovei@
acad.ro. Anunțul detaliat, care conține 
Bibliografia și Tematica de concurs, va fi 
afișat și pe site-ul:  http://www.cos-restau-
rant-bucuresti.ro/

l Institutul de Cercetări Juridice „Acad.
Andrei Rădulescu” al Academiei Române 
organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturilor vacante: Cercetător 
științific gr.II, 1 post normă întreagă; Cerce-
tător științific gr.II, 1/2 normă, și Cercetător 
științific gr.III, 1 post normă întreagă 
-contract individual de muncă pe durată 
nedeterminată, cu perioadă de probă de 90 
de zile. Concursul va avea loc la sediul 
Institutului de Cercetări Juridice din Casa 
Academiei Române, Calea 13 Septembrie, 
nr.13, Aripa Est, et.IV, pe data de 13 aprilie 
2022, astfel: Cercetător științific gr.II (ora 
10.00, selecție dosare+interviu); Cercetător 
științific gr.III (ora 10.00 -proba scrisă și ora 
12.00 -interviul). Dosarele de înscriere se 
depun în perioada 03-16 martie 2022, la 
sediul Institutului de Cercetări Juridice, de 
luni până vineri, interval orar 9.00-14.00. 
Informaţii suplimentare bibliografia și 
tematica vor fi afișate la sediul instituţiei și 
pe site-ul Institutului de Cercetări Juridice, 
(www.icj.ro/Noutăți/Anunțuri).

CITAŢII
l  Se citeaza la Judecatoria Arad, Bd. Gen. 
Vasile Milea nr. 2, sala 215, ora 9:30, pentru 
termenul de judecata din data de 
29.03.2022, in calitate de parat, Bilboc 
Lavinia Nicoleta, cu ultimul domiciliu in 
Vladimirescu, str. Garii nr. 72, bloc 225, ap. 
21 A, in proce cu Bilboc Irinel, avand ca 
obiect desfacere casatorie.

l Se citează Burtea Marian din oraș 
Băbeni, str. Calea lui Traian, nr. 332, județul 
Vâlcea, în dosar nr. 9219/288/2021, la Jude-
cătoria Rm. Vâlcea, în data de 12.04.2022 – 
divorț.

l Paratul Andrei Padure cu ultimul domi-
ciliu cunoscut in Sat Farceni, Garceni, Jud.
Vaslui este citat la Judecatoria Vaslui, in 
dosar nr. 4486/333/2021, termen 08.04.2022, 
Camera-Sala.1, Complet civil-stagiar nr. 2, 
ora 12:00, cerere de valoare redusa, in 
proces cu Vodafone Romania SA.

DIVERSE
l OMV Petrom S.A. – Rafinăria Petro-
brazi, titular al proiectului „desfiinţare 
rezervoare V21A (corp C8), V21B (corp 
C9), conductele aferente și lucrari conexe în 
incinta Rafinăriei Petrobrazi (Caroul 11)” 
anunţă publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de către 
Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Prahova, în cadrul procedurilor de evaluare 
a impactului asupra mediului de a nu se 
supune procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului și de evaluare adecvată, 
fără evaluarea impactului asupra corpu-
rilor de apă, pentru proiectul ”desfiinţare 
rezervoare V21A (CORP C8), V21B 
(CORP C9), conductele aferente și lucrari 
conexe în incinta Rafinăriei Petrobrazi 
(CAROUL 11)” propus a fi amplasat în sat 
Brazii de Sus, str. Trandafirilor nr. 65, 
comuna Brazi, judeţul Prahova, Cod postal 
107084. 1. Proiectul deciziei de încadrare și 
motivele care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul autorităţii competente 
pentru protecţia mediului Prahova din str. 
Gh.Gr.Cantacuzino, nr.306, Ploiești, jud. 
Prahova, cod 100466, în zilele de luni - 
vineri, între orele 09:00 – 13:00, precum și la 
următoarea adresă de internet http://
apmph.anpm.ro. Publicul interesat poate 
înainta comentarii/observaţii la încadrare în 
termen de 10 zile de la data publicării 
prezentului anunţ, până la data de 
14.03.2022.

l Societatea Tipografia REAL S.R.L., cu 
sediul social în Str. Progresului Nr. 134-138, 
Corp.B, Etaj.1, Sect.5-București, si punct de 
lucru in Str.Iuliu Maniu, nr.220b, parter, 
zona.C, sect.6-București, înregistrată la 
O.N.R.C. cu C.U.I. 5330280, J40/885/1993, 
reprezentată prin dna. Luiza Grigoraș-Ad-
ministrator, informează pe cei interesați că 
s-a depus solicitarea pentru emiterea auto-
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rizației de mediu pentru activitățile cod 
CAEN Rev 2-1812; Alte activități de tipă-
rire n.c.a.-cod CAEN Rev.1–2222; Fabri-
carea hârtiei și cartonului ondulat și a 
ambalajelor din hârtie și carton; cod 
CAEN.Rev.2–1721; Fabricarea hârtiei și 
cartonului ondulat și a ambalajelor din 
hârtie și carton; cod CAEN.Rev.1–2121; 
Depozitări; cod CAEN Rev 2–5210; Depo-
zitări; cod CAEN Rev 1–6312. Informații se 
pot solicita la sediul Agenția Pentru 
Protecția Mediului București din sect.6, 
Aleea Lacul Morii nr.1 (Barajul Lacul 
Morii-în spatele benzinariei LUKOIL), între 
orele 9.00-12.00, de luni pana vineri. Propu-
neri sau contestatii se pot depune la sediul 
A.P.M. București in termen de: 10 zile de la 
data publicarii prezentului anunt.

l S.N.G.N. Romgaz S.A. Sucursala 
Tg.Mureș, titular al proiectului RK 
conductă racord Grup 12 Silivas -Grup 10 
Ulies nr. inv.19010209, anunță publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către Agenția pentru Protecția 
Mediului Mureș: fără efectuarea evaluării 
impactului asupra mediului, în cadrul 
procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului, pentru proiectul RK conductă 
racord Grup 12 Silivas -Grup 10 Ulies nr. 
inv.19010209 pe amplasamentul din com.
Sânpetru de Câmpie și com.Râciu, jud. 
Mureș. Proiectul deciziei de încadrare și 
motivele care o fundamentează pot fi 
consultate pe site-ul A.P.M. Mureș (http://
apmms.anpm.ro). Publicul interesat poate 
înainta comentarii/observații la proiectul 
deciziei de încadrare în termen de 10 zile de 
la data publicării anunțului pe pagina de 
internet a A.P.M. Mureș.

l SC Sudwash Group SRL anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „Construire spălătorie auto”, 
propus a fi amplasat în jud.Dolj, com.
Maglavit, sat Maglavit, str.Calea Cetății, 
nr.181. Informațiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul APM Dolj, 
din Craiova, str.Petru Rareș, nr.1, și la 
sediul SC Sudwash Group SRL, com.
Moțăței, str.Iancu Jianu, nr. 1, în zilele de 
luni-joi, între orele 8.00-16.00 și vineri între 
orele 8.00-14.00. Observațiile publicului se 
primesc zilnic la sediul APM Dolj, din 
Craiova, str.Petru Rareș, nr.1.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administrație al societății 
ABC Asigurări Reasigurări SA, cu sediul în 
București, Str.Școala Floreasca nr.24, înma-
triculată la Registrul Comerțului sub 
nr.J40/3129/1997, indicativ CUI:9438013, 
sector 1, anunță: Convocarea Adunării 
Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) 
a ABC Asigurări Reasigurări SA. Data 
desfășurării: 07.04.2022, ora 12.00. În cazul 
în care Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor nu poate fi ținută la prima 
convocare, o a doua convocare este fixată 
pentru data de 08.04.2022, în același loc, la 
aceeași oră și cu aceeași Ordine de zi. Locul 
desfășurării: Sediul Hidroconstrucția SA 
din B-dul.Ferdinand, nr.90, sector 2, Bucu-
rești. Ordinea de zi a Adunării Generale 
Ordinare a Acționarilor: 1.Prezentarea și 
aprobarea raportului de gestiune, situațiilor 

financiare anuale pentru 2021, repartizării 
profitului net, raportului auditorului finan-
ciar extern și a descărcării de gestiune a 
Administratorilor Societății pentru anul 
2021. 2.Prezentarea și aprobarea raportului 
privind solvabilitatea și situaţia financiară 
pentru anul 2021 (SFCR) și a raportului 
auditorului financiar extern. 3. Prezentarea 
și aprobarea bugetului de venituri și cheltu-
ieli pentru anul 2022 și a Strategiei societății 
/Planului de afaceri revizuit pentru 2022-
2024. 4.Aprobarea programului de investiții 
proprii pentru anul 2022. 5.Alegerea admi-
nistratorilor societății pentru un mandat de 
4 ani conform prevederilor legale și statu-
tare. 6.Aprobarea indemnizației adminis-
tratorilor, a limitei generale a remunerației 
Directorilor Societății remunerați pe bază 
de Contract de mandat, pentru anul 2022. 
7. Mandatarea d-lui Mircea Hristofor, 
Președintele Consiliului de Administrație să 
întreprindă direct sau prin delegare demer-
surile necesare pentru aducerea la îndepli-
nire a rezoluţiilor AGOA, să reprezinte 
Societatea în faţa Autorității de Suprave-
ghere Financiară și/sau tuturor celorlate 
autorităţi publice sau private din România 
pentru obţinerea oricăror aprobări necesare 
și pentru înregistrarea rezoluţiilor de mai 
sus. La AGOA sunt îndreptăţiţi să participe 
și să voteze în condiţiile stabilite prin Actul 
Constitutiv, acţionarii înregistraţi în Regis-
trul Actionarilor la sfârșitul zilei de 
08.03.2022, ora 15.00, data de referinţă 
stabilită conform art. 123 alin.(2) din Legea 
nr.31/1990. Acţionarii pot participa la 
ședinţa AGOA cu respectarea normei de 
reprezentare, conform Actului Constitutiv. 
Aceștia pot fi reprezentaţi de către acţionari 
special împuterniciţi ai Societăţii pe baza 

unei procuri speciale (persoane fizice) si pe 
baza unui mandat special (pentru persoane 
juridice). Modelul acestora se gaseste pe 
site-ul Societății. Procurile si mandatele vor 
fi depuse în original la sediul Societăţii, 
până la data de 06.04.2021, ora 10.00. 
Accesul acţionarilor îndreptăţiti să parti-
cipe la AGOA este permis prin proba iden-
tităţii acestora cu actul de identitate. 
Documentele și materialele vor fi disponi-
bile acţionarilor începând cu 09.03.2022 la 
sediul Societăţii din Str. Școala Floreasca, 
nr.24, sector 1. Președintele Consiliului de 
Administrație, Ec. Mircea-Florin Hristofor.

l Convocator. Asociaţia „Ordinul Militar și 
Ospitalier al Sfântului Lazăr de Ierusalim”, 
cu sediul în Brașov, Calea Fagarașului nr.7, 
jud.Brașov, CIF:21847742, înregistrată în 
Registrul Special al Asociațiilor și Fundaţi-
ilor de pe lângă Judecătoria Brașov sub 
nr.40/2007, și în Registrul Naţional al Asoci-
aţiilor și Fundaţiilor sub nr.5645/A/2007, 
prin reprezentant legal Președinte, avocat 
Pârăianu Marius Ștefan, ţinând cont de 
necesitatea desfășurării activităţii statutare 
și pe perioada stării de alertă, cu respec-
tarea regulilor stabilite la nivel naţional în 
contextul situaţiei epidemiologice generate 
de virusul SARS + Cov2, convoacă 
Adunarea Generală a Asociaţilor, în confor-
mitate cu prevederile art.15.2.2. din Statut, 
și ale OG 26/2000, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr.246/2005, privind 
asociaţiile și fundaţiile, pentru data de 
vineri, 08 aprilie 2022, ora 18.00, la sediul 
din Brașov, Calea Făgărașului nr.7, jud. 
Brașov, sala de conferinţe, cu următoarea 
ordinea de zi: 1.Aprobarea situatiilor finan-
ciare, pentru anul 2021; 2.Aprobarea 

proiectului de buget de venituri și cheltuieli, 
pentru anul 2022; 3.Aprobarea modifică-
rilor aduse Actului constitutiv și Statutului 
asociaţiei; 4.Alegerea unui nou Consiliu 
Director în condiţiile art.15.3 din Statut; 5.
Situaţia membrilor asociaţi (decese, retra-
geri, excluderi și admiteri de noi membri); 
6.Actualizarea actelor constitutive în condi-
țiile Legii nr.276/2020; 7.Diverse. In situaţia 
în care, la prima convocare nu vor fi inde-
plinite condiţiile de cvorum prevăzute de 
lege și de Statut, Adunarea Generală 
Extraordinară a Asociaţilor va fi convocată 
a doua oară, în ziua următoare sâmbătă, 09 
aprilie 2022, ora 10.00, la aceeași locaţie și 
cu aceeași ordine de zi. Președinte, avocat 
Pârăianu Marius Ștefan.

LICITAŢII
l S.C. Andibo SRL prin lichidator  judiciar 
CII Cismaru Elena vinde prin licitatie 
publica imobilul in suprafata construita de 
182.64 mp situat in Comuna Isvoarele, jud. 
Giurgiu, la pretul de 13.500 euro,  pret 
redus cu 70%. Licitatiile vor avea loc in 
zilele  7, 9 si 11 martie  2021,  orele 14, la 
sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Plaiesilor, nr. 47, jud. Prahova. Regula-
mentul de vanzare si caietul de sarcini se 
pot obtine de la sediul lichidatorului judi-
ciar.  Relati i  suplimentare la  tel : 
0728.878298.

l Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor 
Rurale (AFIR), în calitate de autoritate 
contractantă, invită ofertanții interesaţi să 
depună ofertele în vederea închirierii unui 
spaţiu de birouri, dotat cu utilități și spații 
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de parcare necesar funcționării Centrului 
Regional pentru Finanțarea Investițiilor 
Rurale 4 SV Oltenia. Ofertele se depun de 
luni până joi între orele 8.30-16.00 respectiv 
între orele 8.30-13.30 în zilele de vineri la 
sediul Centrului Regional pentru Finan-
țarea Investițiilor Rurale 4 SV Oltenia din 
Craiova, Dolj, Str.Calea Severinului, nr.19 
(fost 7R), Secretariat -etaj 4, în atenția 
domnului Oprea Iancului -Președinte de 
comisie, până cel târziu la data de 
17.03.2022, ora 16.00. Pentru informaţii 
suplimentare puteţi contacta pe domnul 
Oprea Iancului -Președinte comisie Telefon: 
0351.860.205, e-mail: oprea.iancului@afir.
info. Documentația de atribuire o puteți 
descărca de pe site-ul AFIR -www.afir.info 
subcategoria -despre noi -achiziții publice.

l Cabinet Individual de Insolvență Grigo-
rian Andreea-Gina, CIF 25259222, cu 
sediul în Iași, șos. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
nr. 4, bl. A5, demisol, spațiul nr. 2-3, jud. 
Iași, RFO I-0983, Tel:0741532937, prin 
reprezentant practician in insolvență av. 
Grigorian Andreea-Gina, administrator 
judiciar al societății Elitconstruct SRL cu 
sediul în Negrești, str. Gării nr. 48, (în 
incinta FUC Negrești), jud. Vaslui, 
J37/656/2006, CUI 19098407, conform 
Sentinței civile nr. 207/24.11.2021 pronun-
tată în dosarul nr. 1495/89/2021 al Tribuna-
lului Vaslui, invită evaluatorii A.N.E.V.A.R. 
să participe la procedura de selecție de 
oferte privind evaluarea bunurilor aflate în 
patrimoniul debitoarei, respectiv I. Licență 
definitivă ISDP 2015, Program Winmentor 
x3, Licență ofertare x2, Mobilier birou 1 
(birou, dulap), Calculator, Centrala termică, 
Laptov Lenovo x3, Laptop HP CORE 
I5-7200U, Laptop Șenovo Legion Y530, 
Telefon Mobil Samsung, Televizor LED 
Smart Philips, Copiator Konica, Laptop 
Lenovo,Laptop HP CORE I5-7200U, 
Laptop Asus 15.6 x3, Versalink, Laptop 
Asus, Mobilier birou 2 (dulap x 2, birou), 
Telefon mobil Apple. II. Bunuri imobile. 
1.Clădire 192 mp, 2.Clădire 14 mp, 3. Teren 
1488 mp, situate în Negrești, str. Decebal nr. 
35, jud. Vaslui, nr. cadastral/nr. topografic 
70919. Ofertele de servicii se depun elec-
tronic de către evaluatori până la data de 
15.03.2022, la adresa de e-mail office@
grigorian.ro

l 1. Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax și/sau 
adresa de e-mail ale persoanei de contact: 
COMUNA VICTORIA, cod fiscal 4540305, 
satul Victoria nr.343, comuna Victoria, 
judeţul Iași, cod 707580, telefon 0232-
295120, fax 0232-295120, email primaria-
victoria@yahoo.com. 2. Informaţii generale 
privind obiectul concesiunii, în special 
descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: 28 loturi de 
teren situate în intravilan, care aparțin 
domeniului privat al Comunei Victoria, 
având următoarele suprafețe: - teren în 
suprafață de 1.089 mp, situat în T 66, P 
749/133, NC 60956; - teren în suprafață de 
1.641 mp, situat în T 66, P 749/54, NC 
60877; - teren în suprafață de 1.090 mp, 
situat în T 66, P 749/137, NC 60960; - teren 
în suprafață de 1.100 mp, situat în T 66, P 
749/147, NC 60970; - teren în suprafață de 
1.050 mp, situat în T 66, P 749/151, NC 
60974; - teren în suprafață de 1.119 mp, 

situat în T 66, P 749/36, NC 63494; - teren 
în suprafață de 1.050 mp, situat în T 66, P 
749/155, NC 60978; - teren în suprafață de 
790 mp, situat în T 66, P 749/10, NC 60833; 
- teren în suprafață de 880 mp, situat în T 
66, P 749/96, NC 60919; - teren în suprafață 
de 897 mp, situat în T 66, P 749/82, NC 
64001; - teren în suprafață de 1.849 mp, 
situat în T 41, P 321/2, NC 63582; - teren în 
suprafață de 1.726 mp, situat în T 41, P 
321/1, NC 63577; - teren în suprafață de 
1.132 mp, situat în T 41, P 319/9, NC 63581; 
- teren în suprafață de 1.076 mp, situat în T 
8, P 1/3, NC 63373; - teren în suprafață de 
1.101 mp, situat în T 16 PA138,T 17, A140  
NC 63702; - teren în suprafață de 1.506 mp, 
situat în T 17, PA 140, NC 63718; - teren în 
suprafață de 1.593 mp, situat în T 17, PA 
140, NC 63737; - teren în suprafață de 
1.046 mp, situat în T 17, PA 140, NC 63701; 
- teren în suprafață de 978 mp, situat în T 
17, PA 140, NC 63756; - teren în suprafață 
de 1.098 mp, situat în T 17, PA 140, NC 
63732; - teren în suprafață de 1.101 mp, 
situat în T 17, PA 140, NC 63720; - teren în 
suprafață de 1.273 mp, situat în T 17, PA 
140, T 15, A 135, NC 63725; - teren în 
suprafață de 1.157 mp, situat în T 17, PA 
140, T 15, A 135, NC 63734; - teren în 
suprafață de 1.037 mp, situat în T 17, PA 
140, NC 63741; - teren în suprafață de 
1.029 mp, situat în T 17, PA 140, NC 
63742;- teren în suprafață de 1.013  mp, 
situat în T 17, PA 140, NC 63728; - teren în 
suprafață de 998 mp, situat în T 17, PA 140, 
NC 63740; - teren în suprafață de 1.000 mp, 
situat în T 17, PA 140, NC 63705. Concesi-
onarea se face conform O.U.G. nr. 57/2019 
și a Hotărârii Consiliului Local nr. 
95/16.12.2021. 3. Informaţii privind docu-
mentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul 
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentaţiei de 
atribuire: se poate obține de la sediul Primă-
riei Victoria, satul Victoria nr.343, comuna 
Victoria, județul Iași. 3.2. Denumirea și 
adresa serviciului /compartimentului din 

cadrul concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de 
atribuire: Compartimentul registratură - 
Primăria Victoria, satul Victoria nr.343, 
comuna Victoria, județul Iași, cod 707580. 
3.3. Costul și condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar: nu se percepe 
taxă pentru obținerea  documentația de 
atribuire. 3.4. Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 22/03/2022, ora 14,00. 4. 
Informaţii privind ofertele: 4.1. Data limită 
de depunere a ofertelor: 29/03/2022, ora 
14,00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria comunei Victoria, satul 
Victoria nr.343, comuna Victoria, județul 
Iași, cod 707580, registratură. 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă:. un singur exemplar. 5. Data și locul 
la care se va desfășura sedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 30/03/2022, ora 
10,00, în sala de ședințe a Primăriei 
comunei Victoria, sat Victoria nr.343, 
comuna Victoria, județul Iași. 6. Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, telefax 
și/sau adresa de e-mail ale instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei: Secția 
de Contencios Administrativ, Tribunalul 
Județean Iași, strada Elena Doamna, nr. 
1A, mun. Iași, judeţul Iași, Cod poștal 
700398, Telefon: 0332.403.647, Fax: 
0332.435.700, email tr-iasi-civ2@just.ro.

l Primăria Municipiului Mediaș, P-ţa 
Corneliu Coposu, nr. 3, telefon/fax 
0269/803817, organizează licitație publică 
pentru închirierea spațiului situat în 
Mediaș, str. 1 Decembrie nr.23, aflat în 
domeniul privat al municipiului Mediaș în 
baza HCL nr.387/2021, cu destinația de 
”prestări servicii-servicii medicale”. Spațiul 
are o suprafață utilă totală de 19,31 mp și 
teren aferent de 43,71 mp, compus dintr-o 
încăpere în suprafață utilă de 16,54 mp și 
grup sanitar în suprafață utilă de 2,77 mp 
identificat în CF nr.102124-C1-U21 Mediaș 
nr. cadastral 102124-C1-U21. Procurarea 
documentaţiei de atribuire se face de la 

Centrul de Informare Cetățeni din cadrul 
Primăriei municipiului Mediaș, telefon 
0269/803803, contracost la valoarea de 
200,00 lei /documentație, care se achită în 
numerar la caseria Serviciului Fiscal Local 
Mediaș sau în contul organizatorului 
RO80TREZ57721360250XXXXX, deschis 
la Trezoreria Mediaș.  Procurarea docu-
mentației și depunerea ofertelor se face în 
perioada 04.03.2022 – 25.03.2022. Ofertele 
se depun la Primăria municipiului Mediaș, 
P-ța Corneliu Coposu nr.3, Centrul de 
Informare Cetățeni, într-un singur exem-
plar, în plic închis, până la data de 
25.03.2022, ora 13:00. Locul desfășurării 
licitaţiei este sediul Primăriei municipiului 
Mediaș, P-ţa Corneliu Coposu nr.3, sala 
mică de ședinţe, în data de 29.03.2022, ora 
11:00.

l SC DHC CO SRL, din municipiul 
Craiova, Calea Unirii nr.169, județul Dolj, 
România, cod poștal 200330, vă invită să 
participați la procedura concurențială 
pentru atribuirea contractului de achiziție 
de echipamente necesare în procesul de 
vinificație în cadrul proiectului „Construire 
Centru de Vinificaţie Domeniile Dascălu”, 
proiect cofinanțat prin Programul Național 
de Sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023. 
Obiectul contractului de furnizare: Achi-
ziția 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 atribu-
irii: prețul cel mai scăzut; Data și ora-limită 
de depunere a ofertelor: Data: 03.03.2022, 
ora 16.00. Data și ora ședinței de deschi-
dere: Data: 03.03.2022, ora 17.00. Adresa și 
modul de obținere a documentației de atri-
buire: Documentația de atribuire se poate 
obține printr-o solicitare scrisă la urmă-
toarea adresă de e-mail: f lorin.opris@
domeniiledascalu.ro. Ofertele se vor depune 
la următoarea adresă: Municipiul Craiova, 
strada Râului nr.429, județul Dolj, 

Debitorul EUROCONSTRUCT TRADING 98 SRL - in reorganizare, prin administrator judiciar DINU, URSE 
SI AS CIATII S.P.R.L., scoate la vanzare 2 apartamente amplasate in Comuna Corbeanca, sat Petresti, Str. 
Radarului, nr. 9F, Jud. Ilfov, avand pretul de pornire (la care se adauga TVA) dupa cum urmeaza:

Nr. Crt. Scara Etaj Nr. 
Ap.

  Nr. 
Camerc

Valoare apartament
euro (fara TVA)

Valoare mo-
bilier 

euro (fara TVA)

Valoare loc par-
care (fara TVA)

      
1 B 3 12 3 102.661,02 21.358,60 4.000,00

2 A 3 8 4 111.339,36 22.914,20 4.000,00

Participarea la licitatie este conditionata de achizitionarea Caietelui de sarcini, de consemnarea in con-
tul nr. R 53RNC 00700024599704 9, deschis la anca Comerciala Romana S.A., sub sancţiunea decăderii, 
cel mai târziu cu o zi inainte de data si ora stabilita pentru sedinta de licitatie, a garantiei de 10% din pretul de 
pornire a licitatiei, precum si de depunerea, in acelasi termen, a documentelor indicate in Caietul de sarcini.

Pretul Caietului de Sarcini este de 1.500 lei la care se adauga TVA  si se achită prin P in contul nr. R 43 
ING  5514 9999 0051 3726 deschis la ING AN  – Sucursala orobanti, pe seama administratorului judiciar 

inu Urse si Asociatii SPRL.
Pentru imobilele mentionate mai sus prima sedinta de licitatie a fost fixata in data de 04.03.2022, ora 

15.00, iar daca bunurile nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarea sedinta de licitatie va avea loc in data de 
1 .03.2022, la ora 15.00.

Toate sedintele de licitatie se vor desfasura la sediul social al administratorului judiciar cu sediul in  ucu-
resti, Str. uzesti, nr.71, etaj 5, cam. 502-505, sector 1, ucuresti.

Pentru relatii suplimentare sunati la tel.: 021.31 .74.25, dinu.urse@gmail.com.
Anuntul poate fi vizualizat pe site-ul .dinu-urse.ro.
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România. Modul de prezentare al ofertelor: 
Ofertantul trebuie să prezinte 2 (două) 
exemplare ale ofertei în original, în plic 
sigilat, pe care să fie trecută adresa achizito-
rului. 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.

lRegia Autonomă ”Administraţia Patri-
moniului Protocolului de Stat” prin Sucur-
sala pentru Administrarea și Întreținerea 
Fondului Imobiliar, cu sediul în București, 
Șos. Fabrica de Glucoză, nr. 3A, sector 2, 
Cod poștal: 020331, Nr.Reg.Com.:  
J40/7597/14.08.2002, C.I.F.: RO 2351555, 
C.U.I.: 14814939, organizează licitaţie 
publică cu strigare privind închirierea 
următoarelor spaţii: 1. Spaţiu administrativ 
în suprafaţă de  324,47mp (Cam.51, 54, 55, 
61, 71, 72, 81, 82, 83, 85, 101), situat la 
etajul 2 în imobilului din Piața Walter 
Mărăcineanu, nr 1-3, sector 1, București. 
Tariful de pornire a licitaţiei: 5,85 Euro/mp/
lună . Garanţia de participare la licitaţie: 
3796,30 Euro. 2. Spaţiu administrativ în 
suprafaţă de 31,59 (Cam.90, 91, 92), situat 
la etajul 3 al imobilului din Piața Walter 
Mărăcineanu, nr 1-3, sector 1, București. 
Tariful de pornire a licitaţiei: 5,85 Euro/mp/
lună. Garanţia de participare la licitaţie: 
369,60 Euro. 3. Spaţiu administrativ în 
suprafaţă de 138,21mp (Cam.48, 49, 52, 61, 
62, 65, 51/1, 51/2, hol), situat la parterul 
imobilului din Piața Walter Mărăcineanu, 
nr 1-3, sector 1, București. Tariful de 
pornire a licitaţiei: 5,85 Euro/mp/lună . 
Garanţia de participare la licitaţie: 1617,06 
Euro. 4. Spațiu comercial în suprafaţă de 
44,83mp, situat la parterul imobilului din 
Str. Ion Câmpineanu, nr.3A, sector 1, Bucu-
rești. Tariful de pornire a licitaţiei: 22,5 
Euro/mp/lună. Garanţia de participare la 
licitaţie: 2017,35 Euro. 5. Spaţiu adminis-
t rat iv,  în  suprafaţă  de  33 ,44mp 
(Cam.1,2,3,4,5 – etaj 2), situat în imobilul 
din B-dul. N. Bălcescu, nr.17-19, sector 1, 
București. Tariful de pornire a licitaţiei: 
8,55 Euro/mp/lună . Garanţia de partici-
pare la licitaţie: 571,82 Euro. 6. 6 spatii  
destinate amplasării de aparate de distri-
buție a băuturilor calde, în suprafață de 
cate 1mp fiecare, situate în holurile imobi-
lelor din Piața Walter Mărăcineanu, nr. 1-3, 
sector 1,   București, Piața Presei Libere, nr. 
1, sector 1, București, Piața Victoriei, nr. 1, 
sector 1, București, B-dul Iancu de Hune-
doara, nr. 3-5, sector 1, București, Splaiul 
Independenței, nr. 202A, sector 6, Bucu-
rești. Tariful de pornire a licitaţiei: 45 Euro/
mp/lună  (la care se adaugă TVA). Garanţia 
de participare la licitaţie: 90 Euro/locatie. 7. 
Spaţiu destinat amplasării de aparate de 
distribuție a băuturilor calde, în suprafaţă 
de 1mp, situat în garajul imobilului din 
Piața Presei Libere, nr. 1, sector 1, Bucu-
rești. Tariful de pornire a licitaţiei: 58,50 
Euro/mp/lună  ( la care se adaugă TVA). 
Garanţia de participare la licitaţie: 117 
Euro. 8. Spațiu comercial în suprafaţă de 
275,39mp, situat în imobilul din B-dul. 
Unirii, nr 68, bloc K2, parter + mezanin, 
sector 1, București. Tariful de pornire a 
licitaţiei: 11,7 Euro/mp/lună. Garanţia de 
participare la licitaţie: 6444,13 Euro. 9. 
Spațiu comercial în suprafaţă de 68,87mp, 
situat la parterul imobilului din Calea 
Dorobanților, nr. 87, sector 1, București. 

ANUNŢ

         Subscrisa ROXANES COMPANY  S.R.L. – în procedura generală a falimentului, cu sediul 
în Mehadia, nr.1030, cam 1, jud. Caraş-Severin, Număr de ordine în registrul comerţului 
J11/770/2006, CUI 19031105, prin lichidator judiciar LICEV GRUP SPRL vă face cunoscut 
faptul ca in data de 15.03.2022, ora 13,00 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din 
Reşiţa, str. Horea bl.A2, parter, licitaţia publică cu strigare privind vânzarea următorului bun 
imobil:  
  -”Teren extravilan în suprafaţă de 8779 mp din CF nr. 37094 Pades - pasune impadurita”, 
situat in localitatea Pades, Judetul Gorj la preţul de 1.900 euro +TVA, reprezentând 100% din 
Raportul de evaluare;
      In cazul in care bunul imobil scos la licitaţie nu se vinde la data stabilită, urmatoarea lici-
tatie va avea loc în data de  29.03.2022, 12.04.2022, 28.04.2022 şi 11.05.2022 ora 13,00 la 
sediul lichidatorului judiciar, la acelasi pret. Caietul de sarcini se poate achiziţiona de la sediul  
lichidatorului judiciar la preţul de 500 lei+ TVA . Inscrierea la licitaţie si achizitionarea caietului 
de sarcini se poate face in fiecare zi de luni pana vineri cu exceptia zilei in care are loc licitaţia.  
Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire al licitaţiei.
      Prezenta constituie somatie pentru toti cei care pretind vreun drept aspra bunurilor scose 
la licitatie, sunt obligati sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vanzare.
      Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0255/212.940, e-mail licevgrup@gmail.
com sau la sediul lichidatorului judiciar. 
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Tariful de pornire a licitaţiei: 21,6 Euro/mp/
lună. Garanţia de participare la licitaţie: 
2975,18 Euro. Licitaţia va avea loc la sediul 
S.A.I.F.I din Șos. Fabrica de Glucoză, nr. 
3A, sector 2, București, în data de 
25.03.2022, ora 10:00. Preţul dosarului de 
licitaţie este de 300 lei și se poate achizi-
ționa de la sediul S.A.I.F.I. Data limită de 
obținere a dosarului de licitaţie și solicitare 
clarificări este de 16.03.2022. Data limită de 
înscriere este 23.03.2022 ora 10:00. Persoa-
nele interesate se pot adresa către S.A.I.F.I., 
serviciul F.I.S.A.D. Persoana de contact: 
doamna Frîncu Cosmina (E-mail: cosmina.
frincu@saifi.ro; Telefon 021/409.12.17; 
0722.184.811).

lAnunt de licitatie publică. Comuna 
Corunca, cu sediul în Corunca, str. Princi-
pală nr.  108,  jud.  Mureș,  telefon 
0265/243152, e-mail corunca@cjmures.ro , 
organizează în data de 29.03.2022 ora 14 00, 
licitație publică în vederea închirierii a două 
terenuri intravilane în suprafață de 1.907 
mp., respectiv de 890 mp., împărțite în 6, 
respectiv 2 loturi, după cum urmează: LOT 
nr. 1 – teren aferent construcției 62,53 mp + 
207 mp teren arabil grădină în intravilanul 
comunei Corunca, nr. 146, jud. Mureș, LOT 
nr. 2 – teren aferent construcției 53,82 mp + 
178 mp teren arabil grădină în intravilanul 
comunei Corunca, nr. 146, jud. Mureș, LOT 
nr. 3 – teren aferent construcției 62,54 mp + 
207 mp teren arabil grădină în intravilanul 
comunei Corunca, nr. 146, jud. Mureș, LOT 
nr. 4 – teren aferent construcției 68,17 mp + 
225 mp teren arabil grădină în intravilanul 
comunei Corunca, nr. 146, jud. Mureș, LOT 
nr. 5 – teren aferent construcției 97,47 mp + 
322 mp teren arabil grădină în intravilanul 
comunei Corunca, nr. 146, jud. Mureș, LOT 
nr. 6 – teren aferent construcției 98,47 mp + 
325 mp teren arabil grădină în intravilanul 
comunei Corunca, nr. 146, jud. Mureș, în 
suprafață totală de 1.907 mp înscrise în CF 
nr. 54380 Corunca precum și LOT nr. 1 – 
teren aferent construcției 132 mp + 334 mp 
teren arabil grădină în intravilanul comunei 
Corunca, nr. 146A, jud. Mureș, LOT nr. 2 – 
teren aferent construcției 120 mp + 304 mp 
teren arabil grădină în intravilanul comunei 
Corunca, nr. 146A, jud. Mureș, în suprafață 
totală de 890 mp înscrise în CF nr. 52111 
Corunca, aparținând domeniului privat al 
Comunei Corunca. Documentația de atri-
buire se obține gratuit în format electronic 
sau la prețul de 25 lei pe suport hârtie. 
Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 
21/03/2022, ora 12.00. Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 29/03/2022, ora 9.00 la 
sediul institutiei. Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 29/03/2022, ora 14.00.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordonator av. 
Liscan Aurel, in calitate de lichidator judi-
ciar al Spartacus Security SRL, desemnat 
prin Încheierea de ședinţă din data de 
22.11.2019  pronunţată de Tribunalul Bucu-
resti, Secţia a VII - a Civila, în dosarul nr. 
5965/3/2018, anunta scoaterea la vanzare a 
bunurilor mobile aflate in proprietatea 
Spartacus Security SRL, constand in  cablu 
NHXH-J 3x1,5 E90 (405 buc), microfon 
activ (41 buc),  SP4000+K10+cutie (1 buc), 
sirena interior (1 buc), PH4-12 acumulator 
12V/4Ah (1 buc), media convertor  (1 buc), 
modul SFP  (2 buc), organizator 1 U (10 

buc), patch panel cat 5E (4 buc), LKM 
593X detector fum (15 buc), LKM BOX (15 
buc), in valoare totala de   315,9 RON 
exclusiv TVA. Vanzarea bunurilor mobile 
apartinand societatii falite se va organiza in 
data de 15.03.2022 ora 14.00, prin licitatie 
publica cu strigare. In cazul in care bunurile 
mobile nu se vor adjudeca la termenul de 
licitatie stabilit, se vor organiza licitatii 
saptamanale, la aceeasi ora, in acelasi loc si 
in aceleasi conditii. Locul de desfasurare a 
licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucuresti, Bd. Mircea 
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, 
unde se vor depune documentele de 
inscriere la licitatie mentionate in caietul de 
sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, 
ora 12.00.Date despre starea bunurilor, 
pretul acestora, conditiile de inscriere la 
licitatie precum si modul de organizare a 
acestora se pot obtine din caietul de sarcini 
intocmit de lichidatorul judiciar. Caietele de 
sarcini se pot achizitiona de la sediul lichi-
datorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea 
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3. 
Costul unui caiet de sarcini este de 200 lei 
exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de 
sarcini este obligatorie pentru toti partici-
pantii la licitatie. Relatii suplimentare se 
pot obtine la tel. 021.227.28.81.

l 1.Informatii generale privind:societatea 
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: o¬ce@aro-palace.ro, 
e-mail persoana contact: tehnic@aro-pa-
lace.ro. 2. Informatii generale privind 
obiectul inchirierii:Se scoate la licitatie 
spatiului comercial:„Cerbul Carpatin” 
inchirierea spatiului comercial cu o supra-
fata de 2.168mp, repartizati astfel spatii 
interioare de 2.124 mp; spatii exterioare 44 
mp; spatiul a deservit restaurantul: „Cerbul 
Carpatin” din Brasov, af lat in Piata 
Sfatului nr. 14. Destinatia spatiului este 
prestarea de servicii alimentatie publica si 
nu poate fi modificata.  Marca: „Cerbul 
Carpatin” va fi utilizata obligatoriu indivi-
dual, sau in asociere cu denumirea marcii /
siglei sub care va functiona spatiul. 3.
Informatii privind documentatia de atri-
buire se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalitatile prin care 
persoanele interesate pot intra in posesia 
unui exemplar al documentatiei de atribui-
re: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 caie-
tului de sarcini 5.000 lei/exemplar, ce se 
achita cu numerar la caserie sau prin ordin 
d e  p l a t a  i n  c o n t u l  R O 2 2 R N C B 
0053009467740001 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 Dosar execuțional nr.59/2021 din: 
03.02.2022. Publicație de vânzare imobi-
liară. Noi, Dincă Stelian Emil, executor 
judecătoresc în cadrul Birou Executor 

Judecătoresc Stelian Emil Dincă, cu sediul 
în Brașov, B-dul. 15 noiembrie, nr.43, sc.A, 
ap.4, jud.Brașov, numit în funcție prin 
ordinul 685/2001 al Ministrului Justiției. În 
conformitate cu art.838, alin.1 Cod Proce-
dură Civilă, aducem la cunoștința generală 
că în data de 10.03.2022, ora 10.30, va avea 
loc la sediul Birou Executor Judecătoresc 
Stelian Emil Dincă, cu sediul în Brașov, 
B-dul.15 noiembrie, nr.43, sc.A, ap.4, jud.
Brașov, vânzarea la licitație publică a imob-
lilului situat în Maierus- 507120, nr.272, 
Județul Brașov, având CF: 100431 (prove-
nită din conversia de pe hârtie a CF 3054) 
Maierus, nr. TOP: 7435/2/a/2, compus din 
casă de locuit edificată în jurul anilor 1970 și 
renovată în 2010-2011. Construcția cu regim 
de înălțime parter, are fundații continue cu 
stâlpi și grinzi din beton armat și planșee de 
beton armat. Pereții sunt realizați din lemn. 
Clădirea are acoperiș tip șarpanta din lemn 
cu învelitoare din țiglă ceramică. Tâmplăria 
exterioară este realizată din profile PVC și 
geamuri termoizolante. Utilitățile sunt 
prezente în zonă. Pe terenul în suprafață 
totală de 1058,4mp se mai află edificate un 
grajd din cărămidă și o bucătărie din piatră. 
Preţul de pornire la licitaţie este de: 
38.000,00EURO. Prezenta publicație de 
vânzare a fost întocmită în conformitate cu 
dispozițiile art.838 Cod Procedură civilă și 
afișată la data de 03.02.2022 la sediul Biro-
ului executorului judecătoresc, al Primăriei 
Maieruș, la locul unde se află imobilul și la 
Judecătoria Brașov. Somăm pe toți cei care 
pretind vreun drept asupra imobilului 
urmărit să-l anunțe pe executorul judecăto-
resc înaintea datei stabilite pentru vânzare. 
Invităm pe toți cei care doresc să cumpere 
imobilul urmărit să se prezinte la data, locul 
și ora stabilită pentru vânzare, având asupra 
lor cartea de identitate și până la această 
dată să prezinte oferte de cumpărare. 
Aducem la cunoștința publică prevederile 
art.246 Cod Penal „Fapta de a îndepărta, 
prin constrângere sau corupere, un partici-
pant de la o licitaţie publică ori înţelegerea 
între participanţi pentru a denatura preţul 
de adjudecare se pedepsește cu închisoarea 
de la unu la 5 ani.” Potrivit dispozițiilor 
art.838 ali.1, lit.l) Cod Procedură civilă 
ofertanții trebuie să consemneze la dispo-
ziția executorului judecătoresc, cel mai 
târziu până la termenul de vânzare, o 
garanție de participare de cel puțin 10% din 
prețul de pornire a licitației în cuantum de 
18.796.00Lei. Executor Judecătoresc.

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: Comuna 
Căpâlnița, cu sediul în comuna Căpâlnița, 
nr.352, județul Harghita, cod poștal 
537030, telefon/fax: 0266/247.601, e-mail: 
primca352@gmail.com, cod fiscal 4367914. 
2.Informații generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, în special 
descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie vândut: Imobile-terenuri, 
aparținând domeniului privat al Comunei 
Căpâlnița, situate în intravilanul orașului 
Vlăhița, localitatea Băile Homorod, având 
următoarele date de identificare: -Teren în 
intravilanul orașului Vlăhița, localitatea 
Băile Homorod, categoria de folosinţă: 
curţi construcţii, nr.cadastral 50442, supra-
faţa: 2.014mp, C.F.nr.50442, Vlăhița; 

-Teren în intravilanul orașului Vlăhița, 
localitatea Băile Homorod, categoria de 
folosinţă: curţi construcţii, nr.cadastral 
50441, suprafaţa 500mp, C.F.nr.50441, 
Vlăhița; -Teren în intravilanul orașului 
Vlăhița, localitatea Băile Homorod, cate-
goria de folosinţă: curţi construcţii, nr.
cadastral 50443, suprafaţa 420mp, 
C.F.nr.50443, Vlăhița; -Teren în intravi-
lanul orașului Vlăhița, localitatea Băile 
Homorod, categoria de folosinţă: curţi 
construcţii, nr.cadastral 50440, suprafaţa 
2.381mp, C.F.nr.50440, Vlăhița. Vânzarea 
se face conform art.363 din O.U.G. 
nr.57/03.07.2019 și conform Hotărârii 
Consiliului Local nr.84/17.12.2021, modi-
ficat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
13/21.02.2022. 3.Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în caietul 
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalită-
țile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: se poate obţine pe 
suport de hârtie sau pe suport magnetic, în 
baza unei solicitări în acest sens. 3.2.Denu-
mirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul vânzăto-
rului, de la care pot obține un exemplar 
din documentația de atribuire: Comparti-
mentul Urbanism și amenajarea terito-
riului, proiecte, investiții, licitații, achiziții 
publice, patrimoniu, autoritate autorizare 
transport public local, cu sediul în comuna 
Căpâlnița, nr.352, județul Harghita, cod 
poștal 537030. 3.3.Costul și condițiile de 
plată pentru obținerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor 
O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul admi-
nistrativ: 50Lei, se poate achita cu 
numerar la Casieria Primăriei Comunei 
Căpâlnița. 3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 18/03/2022, ora 15.00. 
4 .  Informaț i i  p r iv ind  ofer te l e : 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
28/03/2022, ora 15.00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: sediul Primăriei 
Comunei Căpâlnița, comuna Căpâlnița, 
nr.352, județul Harghita. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 
exemplar. 5.Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 29/03/2022, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Comunei Căpâlnița, comuna 
Căpâlnița, nr.352, județul Harghita. 6.
Denumirea, adresa, numarul de telefon și/
sau adresa de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: 
Tribunalul Harghita, Miercurea Ciuc, Str.
Szasz Endre nr.6, judeţul Harghita, cod 
poștal 530132, telefon 0266/371.616, fax 
0266/314.482, e-mail: tr-harghita-reg@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului de lici-
tație către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 02/03/2022.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul 
de identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, 
persoana de contact: Comuna Căpâlnița, cu 
sediul în comuna Căpâlnița, nr.352, județul 
Harghita, cod poștal 537030, telefon/fax 
0266/247.601, e-mail: primca352@gmail.
com, cod fiscal 4367914. 2.Informații gene-
rale privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie vândut: Imobil 
aparținând domeniului privat al Comunei 
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Căpâlnița, situat în intravilanul orașului 
Vlăhița, localitatea Băile Homorod, având 
următoarele date de identificare: -Teren în 
intravilanul orașului Vlăhița, Băile 
Homorod, nr.cadastral 50435, suprafaţa 
totală: 5.081mp, din care 2.462mp are cate-
goria de folosință curți construcții, 433mp 
are categoria de folosință drum, 1.521mp 
are categoria de folosință fâneață și 665mp 
are categoria de folosință fâneață. Casă 
compusă din 3 încăperi (locuință îngrijitor 
animale), fundații din beton, construită din 
lemn, acoperită cu țigle, nr.cadastral 50435 
-C1, suprafaţa construită 47 mp. Anexă 
gospodărească (cotețe pentru porci) 
construită din lemn, acoperită cu țigle, nr.
cadastral 50435 -C2, suprafaţa construită 
64 mp. Anexă gospodărească (grajd) 
construită din lemn, nr.cadastral 50435 -C3, 
suprafaţa construită 76mp, C.F.nr.50435, 
Vlăhița. Vânzarea se face conform art.363 
din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 și conform 
H o t ă r â r i i  C o n s i l i u l u i  L o c a l 
nr.85/17.12.2021, modificat prin Hotărârea 
Consiliului Local nr.14/21.02.2022. 3.Infor-
mații privind documentația de atribuire: se 
r e g ă s e s c  î n  c a i e t u l  d e  s a r c i n i . 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atri-
buire: se poate obţine pe suport de hârtie 
sau pe suport magnetic, în baza unei solici-
tări în acest sens. 3.2.Denumirea și datele 
de contact ale serviciului /compartimen-
tului din cadrul vânzătorului, de la care pot 
obține un exemplar din documentația de 
atribuire: Compartimentul Urbanism și 
amenajarea teritoriului, proiecte, investiții, 
licitații, achiziții publice, patrimoniu, auto-
ritate autorizare transport public local, cu 
sediul în comuna Căpâlnița, nr.352, județul 
Harghita, cod poștal 537030. 3.3.Costul și 
condițiile de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit prevede-
rilor O.U.G.nr.57/2019, privind Codul 
administrativ: 50Lei, se poate achita cu 
numerar la Casieria Primăriei Comunei 
Căpâlnița. 3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 18/03/2022, ora 15.00. 
4 . I n f o r m a ț 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: 
28/03/2022, ora 15.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: sediul Primăriei 
Comunei Căpâlnița, comuna Căpâlnița, 
nr.352, județul Harghita. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 
exemplar. 5.Data și locul la care se va desfă-
șura ședința publică de deschidere a ofer-
telor: 29/03/2022, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Comunei Căpâlnița, comuna 
Căpâlnița, nr.352, județul Harghita. 6.
Denumirea, adresa, numarul de telefon și/
sau adresa de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: Tribu-
nalul Harghita, Miercurea Ciuc, Str.Szasz 
Endre nr.6, judeţul Harghita, cod poștal 
530132, telefon 0266/371.616, fax 
0266/314.482, e-mail: tr-harghita-reg@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 02/03/2022.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul 
de identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Primăria Comunei 
Breaza, sat Breaza, nr.354A, județul Buzău, 

telefon 0238/511.501, fax 0238/511.738, 
e-mail: primaria_breaza@yahoo.com, cod 
fiscal 4055840. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: imobil 
clădire în suprafață de 62mp și teren 
aferent în suprafață de 157mp, aflate în 
domeniul public al Comunei Breaza, 
județul Buzău, situat în Comuna Breaza, 
satul Vispești, nr.120B, înscris în CF la 
nr.21969, număr cadastral 21969, conform 
H . C . L .  n r.  3  d i n  2 7 . 0 1 . 2 0 2 2  ș i 
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. 3.2. 
Denumirea și datele de contact ale servi-
ciului /compartimentului din cadrul institu-
ției de la care se poate obține un exemplar 
din documentația de atribuire: Secretariatul 
Primăriei Comunei Breaza, nr.354A, 
județul Buzău. 3.3.Costul și condițiile de 
plată pentru obținerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul adminis-
trativ: 100 lei /exemplar, care se achită 
numerar la Casieria Primăriei Comunei 
Breaza, nr. 354A, județul Buzău. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
16.03.2022, ora 15.00. 4. Informații privind 
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a 
ofertelor: 24.03.2022, ora 15.00. 4.2.Adresa 
la care trebuie depuse ofertele: Primăria 
Comunei Breaza, nr.354A, județul Buzău. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: se depun într-un 
singur exemplar original. 5.Data și locul la 
care se va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 25.03.2022, ora 
10.00, Primăria Comunei Breaza, nr.354A, 
județul Buzău. 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 Admi-
nistrativ a Tribunalului Buzău, municipiul 
Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 8, 
telefon 0238/717.960, fax 0238/717.959, 
e-mail: tribunal- tr.buzau@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
02.03.2022.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul 
de identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Primăria Munici-
piului Bacău, municipiul Bacău, Str.Mără-
șești  nr.6, județul Bacău, telefon 
0234/581.644, fax 0234/588.757, e-mail: 
cristina.bardasu@primariabacau.ro, cod 
fiscal 4278337. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie închiriat: 
teren în suprafață de 6,2mp în vederea 
amplasării unui totem -mijloc publicitar 
situat în Municipiul Bacău, Str.Pictor 
Theodor Amann nr.94, aflat în domeniul 
privat al municipiului Bacău, conform 
caietului de sarcini, H.C.L.nr.17 din 
3 1 . 0 1 . 2 0 2 2  ș i  t e m e i u l u i  l e g a 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: prin solicitare scrisă, de la sediul 
instituției, Direcția Patrimoniu-Serviciul 
Evidență Patrimoniu din cadrul Primăriei 
Municipiului Bacău, Str.Pieții nr.1, județul 
Bacău. 3.2. Denumirea și datele de contact 
ale serviciului/compartimentului din 
cadrul instituției de la care se poate obține 
un exemplar din documentația de atri-
buire: Direcția Patrimoniu-Serviciul 
Evidență Patrimoniu din cadrul Primăriei 
Municipiului Bacău, Str.Pieții nr.1, județul 
Bacău. 3.3.Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, unde 
este  cazul ,  potr ivi t  prevederi lor 
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul adminis-
trativ: 55,40Lei, se achită numerar la 
Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul 
Primăriei Municipiului Bacău, Str.Vasile 
Alecsandri nr.6, județul Bacău sau prin OP, 
în contul RO28TREZ 0615006 xxx 000234, 
deschis la Trezoreria Municipiului Bacău. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 16.03.2022, ora 14.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 24.03.2022, ora 16.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Centrul de Informare Cetățeni din cadrul 
Primăriei Municipiului Bacău, Str.Nicolae 
Titulescu nr.3, județul Bacău. 4.3.Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: se depun într-un singur exemplar, în 
două plicuri sigilate. 5.Data și locul la care 
se va desfășura ședința publică de deschi-
dere a ofertelor: 25.03.2022, ora 10.00, 
Primăria Municipiului Bacău -sediul 2, 
municipiul Bacău, Str.Pieții nr.1, județul 
Bacău. 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 a II-a Civilă și de Conten-
cios Administrativ și Fiscal a Tribunalului 
Bacău, municipiul Bacău, Str.Ștefan cel 
Mare nr.4, județul Bacău, telefon 
0234/514.419, fax 0234/525.211, e-mail: 
tr-bacau-reg2@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile abili-
tate, în vederea publicării: 02.03.2022.

PIERDERI
l Declar pierdut Certificat de înregistrare 
în scopuri de TVA seria B, nr.1115137, 
eliberat pentru societatea R-Bag Air Cargo 
SRL, cod unic de înregistrare 17958017. Îl 
declar nul.

l Pierdut legitimație student UMF Iași pe 
numele Vicol Antonia Larisa. O declar nulă.

l Erol Ghiul Market SRL, cu sediul în 
Medgidia, CUI: 42932573, declar pierdut 
documentul de înregistrare sanitară veteri-
nară cu nr.VA 21448 din 08.09.2020. Îl 
declar nul.

l Pierdut Atestat de producător seria IL nr. 
0134416/09.07.2019, pe numele Popa 
Constantin, din sat Crunţi, com. Reviga. Se 
declară nul.

l Pierdut Certificat Înregistrare Fiscala cu 
numărul 16988818 pe numele Parohia 
Domnești Catichea. Îl declar nul.


