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OFERTE SERVICIU
Restaurant din Craiova angajează
2 ospătari cu experiență și cunoscători ai limbii engleze, fluent. Se oferă
un salariu de 1.900Lei net și masă în
timpul orelor de serviciu. Contact:
0790.244.160.
SC Drasilvania SRL, având CUI:
38251328, cu sediul în Municipiul
Turda, str.Basarabiei, Nr.4, Județ
Cluj, angajează gospodar, cod COR
515201- 1 post. Cerințe: studii medii,
cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în domeniul Servicii. Selecția
are loc în data de 04.05.2022, ora
09.00, la sediul societății.
SC Panoramic Parc SRL, din
comuna Cârcea, jud.Dolj, angajează
5 a j u t o r i b u c ă t a r, c u c o d
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.
Royal Brutărie&Patiserie SRL din
Arad angajează 5 lucrători bucătărie
(spălători vase mari)- cod COR
941201, condiții minime: studii
gimnaziale (8 clase), cunoștințe limba
engleză. CV-urile se depun pe e-mail
la adresa: expertoffice8@gmail.com.
Vor fi luate în considerare CV-urile
primite până la data de 04.05.2022.
Selecția candidaților va avea loc în
data de 05.05.2022 și constă în
concurs de CV-uri. Informații la
telefon: 0740.530.807.
Yuksel Impex SRL, persoană juridică cu sediul în Strada Complexului,
nr.49A, Mihăilești, Jud.Giurgiu,
telefon: 0246.278.309, înmatriculată
la Registrul Comerțului Giurgiu sub
n r. J 5 2 / 3 5 8 / 2 0 0 9 , c o d f i s c a l
RO4747026, efectuează angajări pe
postul de Operator la fabricarea
produselor făinoase, cod COR
826027. Interviul va avea loc în data
de 06.05.2022 la sediul: Strada
Complexului, nr.49A, Mihăilești, Jud.
Giurgiu. CV-urile se vor depune
odată cu interviul sau pe adresa de
mail: yuksel_impex@yahoo.com
până la data de 06.05.2022, ora 16.00.
Primăria Comunei Izvoarele
Sucevei, cu sediul în comuna Izvoarele Sucevei, str.Principală nr.53,
județul Suceava, în conformitate cu
prevederile H.G. nr. 286/2011, organizează concurs pentru ocuparea
postului contractual vacant de:
Consilier debutant -un post, în cadrul
Compartimentului implementarea

proiectelor finanțate din fonduri
externe nerambursabile, din Aparatul
de specialitate al Primarului
Comunei Izvoarele Sucevei.
Concursul se va desfășura, la sediul
instituției, astfel: -Proba scrisă în
data de 25.05.2022, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 27.05.2022, ora
10.00. Condiții minime de participare: a)studii universitare de licență,
absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă; b) vechime în muncă -nu
este cazul. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul
Primăriei Comunei Izvoarele
Sucevei. Relaţii suplimentare la
sediul Primăriei Comunei Izvoarele
Sucevei, persoană de contact:
Mechno Mihail, telefon 0760.259.950.
Anunt pentru ocuparea posturilor
contractuale vacante prin concurs/
examen. Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația
Levantului, în temeiul H.G. nr. 286 /
2011– consilier IA (resurse umane).
Concursul se va desfășura la sediul
din București, bd. Mareșal
Constantin Prezan nr. 2A, sector 1 și
va consta în 3 probe: proba selectie
dosarelor, proba scrisă și proba
interviu. Condițiile generale de
ocupare a postului se regăsesc pe
site-ul Institutului la secțiunea
Cariere. Condiţii specifice de ocupare
a postului: 1 post consilier (S) grad
IA în cadrul Compartimentului
financiar-contabil si resurse umane,
atributii resurse umane, norma
intreaga (8h/zi), perioada nedeterminata. Conditii specifice: studii superioare, absolvite cu diplomă de licență
în domeniile: științe economice,
stiinte administrative, stiinte juridice;
vechime în muncă de minim 5 ani;
vechime în specialitatea studiilor de
minim 5 ani; absolvent cursuri
resurse umane/management resurse
umane/inspector resurse umane;
cunoștințe in domeniul tehnologiei
informatice -nivel mediu. Pentru
înscriere candidații vor prezenta un
dosar cu documentele obligatorii
conform art. 6 din H.G. nr. 286/2011
Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare
a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcțiilor
contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice, care se
regăsesc pe site-ul ISACCL la secțiunea Cariere – Anunțuri. Cererea de
înscriere poate fi descărcată de pe
site-ul Institutului la secțiunea
Cariere. Bibliografia de concurs se
găsește pe site-ul ISACCL, secțiunea
Cariere. Depunerea dosarelor în
vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 18.05.2022, ora
16.00, la sediul Institutului. Proba
scrisă, se va desfășura la sediul Institutului, în data de 25.05.2022, ora
10:00 (fără a se depăși durata
maximă admisă de 3 ore). Interviul
se va desfășura în data 30.05.2022 la
sediul ISACCL, ora va fi anunțată pe
site-ul I.S.A.C.C.L la afișarea rezultatelor la proba scrisă. Rezultatul final

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate@jurnalul.ro
al concursului se afișează la sediu și
pe pagina de internet a ISACCL, cel
târziu la data de 03.06.2022, ora
14.00. Date contact: sediul Institutului de Studii Avansate pentru
Cultura și Civilizația Levantului,
București, sector 1, bld. Mareșal
Constantin Prezan, nr. 2A- etaj 1.
Data publicării 03.05.2022.
Primăria Orașului Ștefănești,
județul Argeș organizează concurs
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de inspector
de specialitate, gradul IA, funcție
contractuală în cadrul Centrului Național de Informare și Promovare
Turistică Ștefănești, județul Argeș.
Condiţiile specifice necesare în
vederea participării la concurs și a
ocupării funcției contractuale sunt:
Studii universitare de licență absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată abolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă
într-unul din domeniile: științe administrative - specializarea administrație
publică /științe economice - specializarea economia comerțului, turismului și serviciilor/științe umaniste și
arte; vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupării postului: minimum
5 ani; să cunoască minimum o limbă
de circulaţie internaţională; să fie
absolvent al unui curs de formare
profesională în turism (agent de
turism - ghid, director de centru de
informare turistică, director de
agenţie de turism, director de hotel
sau manager în activitatea de turism),
organizat de instituţii autorizate, în
condiţiile legii. Cei care nu deţin certificat de calificare /absolvire, după caz,
a unui astfel de curs, se vor angaja în
scris că în termen de un an de la data
acreditării centrului vor finaliza
cursul, sub sancţiunea eliberării din
funcţie, conform Ordinului nr.
2.409/3.501/2020 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind organizarea, funcţionarea, rolul, atribuţiile, acreditarea și reacreditarea
centrelor naţionale și locale de informare și promovare turistică. Condiții
generale: Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în art. 3
din Anexa - Regulament-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, aprobat
prin Hotărârea Guvernului
nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiții de desfășurare a concursului: Concursul va avea
loc la sediul Primăriei Orașului Ștefănești în data de 25.05.2022 (proba
scrisă) la ora 10.00, iar în data de
27.05.2022, ora.10.00 - interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se
depun în termen de 10 zile lucrătoare
de la data afișării anunțului, la Biroul
Resurse umane și Relații cu publicul
din cadrul instituției. Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Orașului Ștefănești, tel.
0248/266752, persoana de contact: șef
birou Resurse umane și Relații cu
publicul, Tufă Mihalcea Ana-Maria.

Direcţia Generală de Asistenţă
Socială și Protecţia Copilului Gorj
organizează concurs în data de
26.05.2022, ora 10.00 (proba scrisă) și
31.05.2022 (proba de interviu), la
Cantina din cadrul Complexului de
recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru adulți „Bîlteni“, din
Tîrgu Jiu, strada Dumbrava, nr. 34 /
Cantina din cadrul Complexului de
servicii comunitare pentru copilul cu
nevoi speciale Tg.Jiu, din Tîrgu Jiu,
strada Dumbrava, nr. 34, în funcție
de numărul de candidați pentru
ocuparea a 8 (opt) posturi vacante
corespunzătoare unor funcţii
contractuale de execuţie după cum
urmează: 1. un post corespunzător
funcţiei contractuale de execuţie de
infirmieră la Complexul de îngrijire
și asistenţă Dobriţa - Centrul de
abilitare și reabilitare pentru
persoane adulte cu dizabilități
Dobriţa; 2. două posturi corespunzătoare funcţiei contractuale de
execuţie de îngrijitoare la Complexul
de îngrijire și asistenţă Dobriţa Compartimentul administrativ-contabilitate; 3. trei posturi
corespunzătoare funcţiei contractuale de execuţie de infirmieră la
Complexul de îngrijire și asistenţă
Suseni - Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu
dizabilități Suseni; 4. două posturi
corespunzătoare funcţiei contractuale de execuţie de îngrijitoare la
Complexul de îngrijire și asistenţă
Suseni - Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu
dizabilități Suseni. Condiţii generale
și specifice de îndeplinit de către
candidat pentru ocuparea posturilor
scoase la concurs: a) absolvent(ă)
studii gimnaziale, b) vechime în
muncă de minim 3 ani. Înscrierile la
concurs se fac în perioada
03.05.2022-16.05.2022, inclusiv, ora
16:30, la sediul Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială și Protecţiei Copilului Gorj, din Tg-Jiu, strada Siretului, nr.24 – Serviciul resurse
umane, salarizare și pentru funcţia
publică. Relaţii suplimentare la
telefon 0253212518 sau la camera
nr.36 – sediul D.G.A.S.P.C. Gorj.
Persoana de contact: Turcilă
Toni-Lavinia, consilier, grad profesional superior la Serviciul resurse
umane, salarizare și pentru funcţia
publică - secretar comisie concurs,
tel.0253212518, resurseumane@
dgaspcgorj.ro.
Serviciul Public de Interes Local
Pentru Administrarea Parcărilor din
Municipiul Timișoara - TIMPARK
organizează concurs în data de
26.05.2022 ora 1000 proba scrisă și în
data 02.06.2022 ora 1000 proba
interviu, pentru ocuparea pe durată
nedeterminată a următoarelor
posturi de natură contractuală
vacante: 1 post - șef Birou ridicări
auto. Condiţii de participare specifice: - studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licenţă sau echivalente, profil tehnic; - certificat de
competență profesională pentru
transportul rutier național și internațional de marfă; - experiență în
funcția respectivă/similară de șef

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
Coloană/Manager. Transport/Coordonator Transport; - minim 5 ani; vechime post conducere - minim 3
ani. 1 post - șef Birou evidență,
monitorizare și exploatare parcări
publice. Condiţii de participare specifice: - studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite
cu diplomă de licenţă; - vechime în
specialitatea studiilor - nu este necesară; - vechime în muncă - minim 7
ani. 1 post - consilier juridic - Birou
juridic, urmărire creanțe, resurse
umane și arhivă. Condiţii de participare specifice: - studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalente în domeniul
juridic; - vechime în specialitatea
studiilor - minim 1 an. 6 posturi referent - Birou evidență, monitorizare și exploatare parcări publice.
Condiţii de participare specifice: studii medii absolvite cu diplomă de
bacalaureat; - vechime în muncă - nu
este necesară. 1 post - șofer automacargiu - Birou ridicări auto. Condiţii
de participare specifice: - absolvent
învățământ profesional - profil
specific postului; - deținere permis de
conducere cat. C, C+E; - certificat de
competență profesională, transport
mărfuri generale (CPI sau CPC); vechime în specificul funcției - minim
5 ani; - cunoștințe minime de mecanică auto. Pentru toate posturile
scoase la concurs condiţiile de participare generale sunt cele prevăzute la
art. 3 din HG nr. 286/2011. Termen
depunere dosare: perioada
04.05.2022 - 17.05.2022 (inclusiv),
între orele 09.00-15.00 la sediul
Serviciului Public de Interes Local
pentru Administrarea Parcărilor
Publice din Municipiul Timișoara TIMPARK, Spl. Nicolae Titulescu nr.
10, Resurse Umane - inspector Iova
Maria Lucia, telefon 0256/493393,
mail: personal@timpark.ro. Informații suplimentare la sediul Serviciului Public de Interes Local pentru
Administrarea Parcărilor Publice din
Municipiul Timișoara - TIMPARK,
din Spl. Nicolae Titulescu nr. 10,
telefon 0256/493393, Resurse Umane
- inspector Iova Maria Lucia, site-ul
instituției - www.timpark.ro sau
posturi.gov.ro

PRESTĂRI SERVICII
Oferim consultanță de afaceri,
înființăm firme, întocmim contracte.
Contact: 0799.457.135, www.
legal4you.ro

CITAŢII
Se citează numitul Alexandrachi
Petru cu ultim domiciliu în Iasi, str.
Luca Arbore, nr.20, bl.511, sc.F, et.1,
ap. 3, Jud. Iasi în calitate de pârât în
dosarul 3206/245/2020, pentru data de
20.05.2022, ora 9.30, sala 6, complet
C18 la Judecătoria Iasi, str.Anastasie
Panu, nr.25, jud.Iasi, având ca obiect
acțiune în constatare a situației de
moștenire vacanță, reclamant, Asociația de proprietari str.Luca Arbore,
nr.20, bl.511, sc.F, pârât Statul Roman
Prin Ministerul Finantelor.

Se citează Gradassi Lara, la Tribunalul Dolj, în calitate de intimat
pârât în dosarul civil
nr.1187/230/2017 al Tribunalului
Dolj, Secția 1 Civilă, apelant reclamant fiind Cavicchi Matteo Giovani
prin reprezentant legal Negreanu
Maria Mimi, dosar având obiect
hotărâre care să țină loc de act
autentic pentru data de 20.05.2022,
ora 11.20, Complet C 6A, sala 6.
Pârâta Gashi Dalia este chemată
în judecată la data de 24 mai 2022,
ora 10.27, la Judecătoria CraiovaSecţia a Il-a Civilă, cu sediul în
Craiova, strada Târgului, numărul
26, judeţul Dolj, dosar numărul
98/215/2021, complet CMF1, în
proces cu reclamantul Constantina
Titișor.
Numitul Tana Ahmed Mustafa
este citat în data de 23.05.2022, ora
09.00, în calitate de pârât, în proces
cu Martin Elena Alina, în dos
1266/828/2022, pe rolul Judecătoriei
Topoloveni.
Numita Urseanu Maria (Natalia),
cu domiciliul în comuna Olanu, sat
Olanu, județul Vâlcea, este chemată
la Judecătoria Drăgășani, în dosar nr.
2947/223/2019, având termen în
18.05.2022 – obiect partaj bunuri
comune, în contradictoriu cu Bîcu
Marin.
Se citeaza paratul Ramirez
Contreras Wagner Disney la Judecatoria Ineu pentru data de 14.06.2022
in dosarul nr. 2049/246/2021, avand
obiect stabilirea domiciliului minorului, in contradictoriu cu reclamanta Muresan Anca-Maria, in caz
de neprezentare judecata se face in
lipsa.

DIVERSE
Societatea Ceprohart SA anunță
investitorii și acționarii că Raportul
anual pentru anul 2021, întocmit în
conformitate cu prevederile Legii nr.
24/2017 și a Regulamentului ASF nr.
5/2018 poate fi consultat la sediul
societății din Brăila, B-dul Al. I Cuza
nr. 3 sau la adresa de web: www.
ceprohart.ro începând cu data de
29.04.2022.
VIA INSOLV SPRL Ploiești, str.
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
tel/fax 0244/519.800, numită administrator judiciar conform Sentința
nr. 214/19.04.2022, Tribunal Prahova,
dosar nr. 217/105/2022, anunţă
deschiderea procedurii generale a
insolvenței Ilona Speed Solutions
SRL, Comuna Predeal-Sărari, Sat
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Bobicești, nr. 22, jud. Prahova,
J29/419/2019, CIF 40479698.
Termenul limită pentru înregistrarea
cererii de admitere a creanţelor este
03.06.2022. Termenul limită pentru
verificarea creanţelor, întocmirea,
afișarea și comunicarea tabelului
preliminar al creanţelor este
14.06.2022. Termenul pentru întocmirea tabelului definitiv al creanţelor
este 08.07.2022. Prima adunare a
creditorilor la data de 17.06.2022, ora
15:00.
Comunicat. Casa De Bucovina –
Club De Munte S.A. aduce la cunostinta investitorilor ca raportul anual
in formatul de raportare electronic
unic (ESEF) aferent exercitiului
financiar 2021 a fost pus la dispozitia
publicului incepand cu data de
02.05.2022, in format electronic la
adresa www.bestwesternbucovina.ro
si pe website-ul Bursei de Valori
Bucuresti, www.bvb.ro; Ion Romica
Tamas -Director General si Vicepresedinte al Consiliului de Administraţie
În conformitate cu prevederile
O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia
mediului, cu modificările și completările ulterioare, și a Ordinului
M.M.D.D. nr. 1798/2007, S.C. Lidl
Discount S.R.L. cu sediul în sat
Nedelea, Aricești Rahtivani, DN 72
Crângul lui Bot, km 73+810, județul
Prahova, anunţă public solicitarea de
obținere a autorizaţiei de mediu
pentru obiectivul „MAGAZIN
LIDL” amplasat în municipiul
Pitești, Str. Depozitelor, nr.17, județul
Argeș. Eventualele propuneri și
sugestii din partea publicului privind
activitatea menţionată vor fi transmise în scris și sub semnătură la
sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Argeș, Strada Egalităţii, nr.
5 0 A , j u d . A r g e ș , Te l e f o n :
0248.213.099, Fax: 0248.213.200,
e-mail: office@apmag.anpm.ro de
luni – joi între orele 8.00 –16.30,
vineri între orele 8.00 – 14,00.
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:
Comuna Ocland, comuna Ocland, nr.
174, județul Harghita, cod poștal
537225, telefon 0266/224.023, fax
0266/224.023, email: primarocland@
yahoo.com, website: www.okland.ro,
cod fiscal 4368073. Ca urmare a
participării la selecția publică a
proiectelor care vor beneficia de
finanțare nerambursabilă de la
bugetul local al Comunei Ocland în
anul 2022, conform prevederilor

Legii nr.350/2005 privind regimul
finanțărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes local și a
H.C.L. nr. 14/11.02.2022 și H.C.L. nr.
34/20.04.2022, s-a atribuit contracte
de finanțare nerambursabile următorilor beneficiari: 1.Beneficiar: Parohia
Unitariană Crăciunel; Titlu proiect:
„Cumpărare material lemnos pentru
întărirea podelului turlei bisericii
unitariene din Crăciunel”; Domeniul:
Culte religioase; Suma acordată:
5 . 4 0 0 L e i ; N r. c o n t r a c t :
2171/27.04.2022. 2.Beneficiar:
Parohia Unitariană Satu Nou; Titlu
proiect: „Cumpărarea și montare
bănci de grădină pe teritoriul curții
bisericii untariene și a cimitirului din
Satu Nou”: Domeniul: Culte religioase; Suma acordată: 5.400Lei; Nr.
contract: 2176/27.04.2022. 3. Beneficiar: Parohia Unitariană Ocland;
Titlu proiect: „Refacerea gardului de
împrejmuire a bisericii”; Domeniul:
Culte religioase; Suma acordată:
8 . 5 0 0 L e i ; N r. c o n t r a c t :
2174/27.04.2022. 4.Beneficiar: Asociația Culturală Dungo; Titlu proiect:
„Activității culturale în zona Homorodului pentru tineret”; Domeniul:
Activităţi pentru tineret; Suma acordată: 2.900 Lei; Nr.contract:
2185/27.04.2022. 5. Beneficiar: Asociația Club Sportiv Kustaly Ocland;
Titlu proiect: „Cupa memorială Csiki
Mihaly”; Domeniul: Activităţi pentru
tineret; Suma acordată: 7.400Lei;
Nr.contract: 2181/27.04.2022. 6.
Beneficiar: Asociația Süss fel nap;
Titlu proiect: „Terapie cu cai la copii
cu dizabilități”; Domeniul: Activităţi
pentru tineret; Suma acordată:
5 . 4 0 0 L e i ; N r. c o n t r a c t :
2186/27.04.2022. 7.Beneficiar: Asociația Orhegy Onkents Tuzolto Egyesulet Homorodujfalu; Titlu proiect:
„Achiziționarea unor echipamente
folosite în acțiunile de intervenție”;
Domeniul: Activități de interes public
local; Suma: 13.750Lei; Nr.contract:
2183/27.04.2022. 8.Beneficiar: Asociația pentru Asistență Comunitară
din România „Falugondnoksag”;
Titlu proiect: „Organizare ”Kalaka”;
Domeniul: Activități de interes public
local; Suma: 1.250 Lei; Nr.contract:
2211/28.04.2022. Total fonduri
nerambursabile: 50.000Lei.
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:
Comuna Sanislău, 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. 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.
19/20.04.2022 privind aprobarea
bugetului pe anul 2022. Perioada de
finanţare: anul 2022. Suma totală
alocată de la bugetul local este de
135.000Lei și se alocă: pentru domeniul Sport 75.000Lei, culte religioase
60.000Lei. 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 Comunei
Sănislau: www.primariasanislau.ro.
Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 02.06.2022, ora
14.00. 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: 03.06.202206.06.2022.
NUROL INSAAT VE TICARET
ANONIM SIRKETI, cu sediul în
Turcia, Istanbul, Buyukdere Caddesi,
Nurol Plaza nr.255, Ic.Kapi nr.1902,
Maslak, Sariyer, reprezentată prin
NUROL INȘAAT VE TICARET AȘ
MASLAK, Sucursala București,
persoană juridică de drept român cu
sediul în București, sector 3, strada
Nerva Traian nr.9, bloc M67, scara 2,
etaj 2, ap.40, având CUI:
RO39292466, nr.înregistrare la Registrul Comerțului: J40/6101/2018,
anunță intenția de obținere a autorizației de mediu pentru activitatea
cod CAEN 0812 -Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și
caolinului, desfășurată la punctul de
lucru 3B5, sat Porț, comuna Marca,
cod poștal 457233, județul Sălaj,
România. Observațiile publicului se
primesc la sediul APM Sălaj, Str.
Parcului nr.2, 450045 Zalău, județul
Sălaj, precum și la Sediul titularului:
București, sector 3, strada Nerva
Traian nr.9, bloc M67, scara 2, etaj 2,
ap.40, tel.+40.360.730.746, fax:
+90.850.939.9112, e-mail: yavuz.
yontem@nurol.com.tr
Această informare este efectuată
de: Primăria Comunei Fărcașele,
JudeȚul Olt, Tel/Fax: 0249.531.302,
ce intenţionează să solicite de la
Administrația bazinală Olt aviz de
gospodărire a apelor pentru Plan
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Urbanistic General localizat în
Comuna FĂRCAȘELE, JudeȚul Olt.
Această solicitare de aviz este
conformă cu prevederile Legii apelor
nr.107/1996, cu modificările și
completările ulterioare. Persoanele
care doresc să obţină informaţii
suplimentare cu privire la solicitarea
avizului de gospodărire a apelor pot
contacta solicitantul de aviz la adresa
menţionată. Persoanele care doresc
să transmită observaţii, sugestii și
recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa SC Iterator SRL,
tel.0770.772.833, persoană contact:
Cătălin Proteasa, după data de
05.05.2022.
Această informare este efectuată
de: Primăria Comunei Bucinișu,
JudeȚul Olt, Tel/Fax: 0249.542.057,
ce intenţionează să solicite de la
Administrația bazinală Olt aviz de
gospodărire a apelor pentru Plan
Urbanistic General localizat în
Comuna BUCINIȘU, Județul Olt.
Această solicitare de aviz este
conformă cu prevederile Legii apelor
nr.107/1996, cu modificările și
completările ulterioare. Persoanele
care doresc să obţină informaţii
suplimentare cu privire la solicitarea
avizului de gospodărire a apelor pot
contacta solicitantul de aviz la adresa
menţionată. Persoanele care doresc
să transmită observaţii, sugestii și
recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa SC Iterator SRL,
tel.0770.772.833, persoană contact:
Cătălin Proteasa, după data de
05.05.2022.
SC Decebal Muntenia Renewables
SRL, titular al planului PUZ „înființare centrală electrică fotovoltaică
Tudor Vladimirescu, Comuna Tudor
Vladimirescu, Județul Brăila”,
anunță publicul interesat asupra
depunerii primei versiuni a Planului
în vederea obținerii avizului de
mediu pentru Planul mai sus menționat. Publicul interesat poate
consulta propunerea de PUZ la
sediul titularului și la sediul APM
Brăila, Bd.Independenței, bloc B5,
între orele 09.00-16.00. Observații/
comentarii și sugestii se primesc în
scris la sediul APM Brăila, Bd.Independenței, bloc B5, în termen de: 18
zile calendaristice de la data publicării primului anunț.
Comuna Daneți anunță publicul
interesat asupra depunerii solicitării
de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul „modernizare strazi
de inters local în Comuna Daneți,
Județul Dolj”, propus a fi amplasat
în Județul Dolj, comuna Daneți,
satele Daneți, Braniște, Brabeți,
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anunțuri

Locusteni, străzile: Ion Creangă,
Vasile Alecsandri, Octavian Goga,
Decebal, Grigore Antipa, Tudor
Vladimirescu, Zaharia Stancu, A.I.
Cuza, Vlad Tepeș, Ecaterina Teodoroiu, Constantin Brâncoveanu,
Traian Vuia, Speranței, Avram Iancu,
Tîrgului, Județul Dolj. Informaţiile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Dolj, Mun.
Craiova, str.Petru Rareș, nr.1, jud.
Dolj și la sediul Primăriei comunei
Daneți în zilele de luni-joi, între orele
08.00-16.00 și vineri, între orele
08.00-14.00. Observaţiile publicului
se primesc zilnic la sediul APM Dolj,
Craiova, str.Petru Rareș, nr.1, jud.
Dolj, fax: 0251.419.035.

SOMAŢII
Somație. Prin prezenta aducem la
cunoștința celor interesați că pe rolul
Judecătoriei Gheorgheni se af lă
dosarul nr. 643/234/2022 aflat în
procedura regularizării cererii, având
ca obiect uzucapiunea imobilului în
suprafață de 20.624 mp situat în
com.Suseni, sat Liban, nr.26, jud.
Harghita, compus din două loturi,
unul de 18.552 mp pe care se află
construcții și celălalt de 2.072mp
despărțite de un pârâu, înscris în CF
nr. 54866 Suseni (cf vechi 3556
Suseni) nr top 10220/6/3 solicitat de
petentul Balint Eugen, dom. în com.
Suseni, sat Liban, nr.26, jud.
Harghita, având ca proprietar
tabular decedat pe Mate Istvan fiul
lui Lajos. Orice persoană interesată
care pretinde vreun drept asupra
imobilului în cauză este invitată a
formula cererea de opoziție la uzucapiune la Judecătoria Gheorgheni, în
dosarul nr.643/234/2022 în termen de
2 luni de la afișare.
Somatie emisa la data de
18.04.2022. Aducem la cunoștința
celor interesați cererea formulata de
petenții Horgos Ieronim și Horgos
Vilhemina având ca obiect uzucapiune asupra imobilul, in natura,
casa de locuit si teren, in suprafita de
2917 mp., inscris in C.F. nr. 403326
Foeni, cu nr. top. 26/35Cruceni si
403328C1, provenit din conversia de
pe hartie a C.F. vechi nr. 147,
Cruceni, situate administrativ in sat
Cruceni, nr. 241 (fost nr. adm. 149),
com Foeni, judetul Timis.

ADUNĂRI GENERALE
METEX COM SA, J12/188/1991,
RO207562. Hotărâre nr.1 a Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor
METEX COM SA, cu sediul în Dej,
P-ța 16 Februarie, nr.3, jud.Cluj.
Convocată prin anunţul publicat prin
Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, nr.1206/23.03.2022 și
ziarul „Jurnalul Național” din data
de 24.03.2022. Întrunită în data de
28.04.2022, la sediul societăţii din
Dej, str.P-ța 16 Februarie nr.3, jud.
Cluj, la prima convocare. În prezența
acţionarilor reprezentând 87,17%,
din total acţiuni cu drept de vot
(54,25% din capitalul social). Hotărăște: Cu privire la rezultatul votului
la punctele înscrise pe ordinea de zi:
1.Se aprobă raportul de gestiune a
Consiliului de Administraţie pe anul
2021. (-voturi pentru 51889 (87.17%
din total acţiuni cu drept de vot)
-voturi împotrivă 0). 2.Se aprobă
descărcarea de gestiune a Consiliului
de Administraţie pentru activitatea
din anul 2021. (-voturi pentru 51889
(87,17% din total acţiuni cu drept de
vot) -voturi împotrivă 0). 3.Se aprobă
raportul de audit financiar pe anul
2021. (-voturi pentru 51889 (87,17%
din total acţiuni cu drept de vot)
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-voturi împotrivă 0). 4.Se aprobă
bilanţul contabil și a contului de
profit și pierderi pe anul 2021.
(-voturi pentru 51889 (87,17% din
total acţiuni cu drept de vot) -voturi
împotrivă 0). 5.Se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul
2021. (-voturi pentru 51889 (87,17%
din total acţiuni cu drept de vot)
-voturi împotrivă 0). 6.Se aprobă
proiectul bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2022 și a programului de investiţii pe anul 2022.
(-voturi pentru 51889 (87,17% din
total acţiuni cu drept de vot) -voturi
împotrivă 0). 7.Se aprobă data de
20.05.2022 să fie data de înregistrare
pentru identificarea acţionarilor
asupra cărora se răsfrâng efectele
hotărârii și a datei de 19.05.2022 ca
ex-date. (-voturi pentru 51889
(87,17% din total acţiuni cu drept de
vot) -voturi împotrivă 0). Prezenta
s-a redactat în cinci exemplare originale, din care două pentru depunere
la ORC Cluj, astăzi data de
29.04.2022.

LICITAŢII
Anunț privind organizarea licitației publice în vederea închirierii prin
licitatie publica a suprafetei de 72
MP din imobilul inscris in C.F.nr.
309082 nr. Top 309082, Simand.
Autoritate contractantă: Comuna
Șimand, CUI: 3519356, Com.
Simand, strada Principala, nr. 1119,
judet Arad, telefon: 0257/373118, fax:
0257/373267, persoana de contactUntaru Delia Lavinia-Comp. Achizitii Publice. Organizatorul
procedurii: Comuna Șimand. Obiectivul: închirierea suprafetei de 72 MP
din imobilul inscris in C.F. nr. 309082
Simand cu nr. top 309082, Simand,
identificat astfel: - C.F. nr.309082
Simand cu nr. top 309082. Documentele de licitație: se obtin de la
Compartimentul Achiziții Publice,
persoana de contact Untaru
Delia-Lavinia, documentele licitatiei
se pun la dispozitia solicitantilor
contra cost, pretul fiind de 50 lei; taxa
de participare la licitatie este de 100
lei. Data - limită pentru depunerea
ofertelor: 16.05.2022 ora 12,00 la
Biroul Registratura al autorității
contractante, str. Principală, nr.1119,
comuna Simand. Data desfășurării
licitației publice: 30.05.2022 ora 10,00
la sediul autorității contractante, str.
Principală, nr.1119, comuna Simand.
Garanție de participare: Modul de
constituire al acesteia este prezentat
în documentele licitației publice.
Licitatia se va desfasura dupa
metoda licitatie publica deschisa.In
cazul in care la data si ora anuntata
pentru desfasurarea licitatiei, nu se
califica un numar minim de doi ofertanti, licitatia se amana cu 10 zile si
se va repeta in aceste conditii, inca de
doua ori, respectiv data de
10.06.2022; 21.06.2022.
Anunţ publicitar privind vânzarea
prin licitaţie a masei lemnoase pe
picior din proprietatea publică a
orașului Amara. La sediul Primăriei
Orașului Amara, strada Nicolae
Bălcescu, nr.91, judeţul Ialomiţa va
avea loc la data de 18.05.2022, ora
11,00, licitaţie în vederea vânzării
masei lemnoase pe picior din proprietatea publică a orașului Amara,
conform Hotărârii Consiliului Local
Amara nr. 36 din data de 28.02.2022.
Cantitatea de material lemnos scoasă
la licitaţie conform Actelor de Punere
î n Va l o a r e , e m i s e d e c ă t r e
ROMSILVA – Direcţia Silvică
Ialomiţa – Ocolul Silvic Slobozia
este de 314,38 m3, fiind amplasată pe

proprietatea publică a orașului
Amara, după cum urmează: - Zona
1, Tarla 29, 30, 31, Parcela 6112,
6150, 6155, 6180, Nr. arbori, 227,
Volum 223, 43 m³, Preţ minim de
pornire 68 lei/m³. - Zona 2, Tarla 34,
Parcela 6325, Nr. arbori 115, Volum
90,95 m³. Preţ minim de pornire 68
lei/m³. - Total arbori: 342. Volum
314,38 m³. Procedura: licitaţia. Criteriul de atribuire al contractului de
vânzare-cumpărare este Cel Mai
Mare Preţ Ofertat - lei/m³. Garanţia
de contractare - este egală cu 5% din
valoarea de pornire la licitaţie,
pentru volumul de masă lemnoasă pe
care intenţionează să îl cumpere.
Garanţia de bună execuţie a contractului este de : 10% din valoarea
contractului fără TVA. Caietul de
sarcini se poate procura începând cu
data publicării anunţului publicitar
de la sediul Primăriei orașului
Amara. Caietul de sarcini împreună
cu Instrucţiunile privind organizarea
și desfășurarea procedurii se pot
achiziţiona la preţul de 50 lei.
Termenul limită de depunere a ofertelor este data de 17.05.2022 ora
16,30 la registratura Primăriei
orașului Amara. Data primirii solicitări de clarificări 16.05.2022. Deschiderea și evaluarea ofertelor va avea
loc în data de 18.05.2022 ora 11,00 la
sediul Consiliului Local Amara. Valabilitatea ofertelor 90 zile de la data
depunerii. Limba de redactare a
ofertei – Română. Încheierea
contractului de vânzare-cumpărare
– 10 zile lucrătoare de la data finalizării licitaţiei. Informaţii suplimentare: la numărul de telefon:
0243266102 int. 120, fax.
0243266102.
Just Insolv SPRL anunta
vanzarea la licitaţie publică a urmatoarelor bunuri mobile af late in
patrimoniul Bisoceanu & Idriceanu
SRL: autoutilitara Ford Transit-PH
08 NGR la pretul de 6.800 lei fara
TVA; autoutilitara Ford Transit-PH
10 RLL la pretul de 9.900 lei fara
TVA; autoturism Ford S-MAX PH
51 BIS la pretul de 13.900 lei fara
TVA; autoturism Skoda Octavia-PH
20 BIS la pretul de 6.900 lei fara
TVA; electropompa DL8B3 la pretul
de 116 lei fara TVA; compresor aer
UPS-15-10 la pretul de 95 lei + TVA;
cort (schelet metalic) la pretul de 78
lei + TVA. Licitatia are loc in baza
Adunarii Creditorilor din data
19.04.2022. Garantia de participare
la licitatie este de 10 % din pretul de
pornire al licitatiei si se achita in
contul debitoarei. Taxa de participare la licitatie pentru fiecare bun
este de 10 % din pretul de pornire al
licitatiei si se achita in contul lichidatorului judiciar. Licitaţiilor publice
vor avea loc pe data de 11.05.2022,
15.06.2022, 13.07.2022, 31.08.2022,
21.09.2022, 20.10.2022, 24.11.2022,
21.12.2022, 18.01.2023, 28.02.2023
orele 12.00, în Ploiești, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, jud
Prahova, la sediul lichidatorului
judiciar. Relaţii suplimentare
0344104525.
În conformitate cu prevederile art.
16, alin.1 și art.20, alin.1 din Legea
nr. 350/2005, Unitatea administrativ-teritorială Comuna Măneciu
invită persoanele fizice și juridice
fără scop patrimonial, respectiv
asociaţiile și fundaţiile constituite
conform legii, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005
privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activităţi nonprofit de interes
general, să depună oferta în scopul

marți / 3 mai 2022
atribuirii contractelor de finanţare
nerambursabilă pentru următoarele
domenii: sport, culte religioase. 1.
Procedura aplicabilă pentru atribuiea
contractelor de finanţare nerambursabilă din domeniile: asociatii si
fundatii și culte religioase pe anul
2022 este cea prevăzută de : art.6 din
Legea nr. 350/2005 privind regimul
finanţărilor nerambrsabile din
fonduri publice alocate pentru activităti nonprofit de interes general și de
Ghidul solicitantului privind regimul
finanţărilor nerambursabile alocate
de la bugetul local pentru activităţi
nonprofit de interes local adoptat
prin Hotărârea Consiliului Local al
comunei Măneciu nr. 13/14.02.2017,
modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei
Măneciu nr. 34/19.04.2019, Hotărârea
Consiliului Local nr.14/10.02.2022. 2.
Sursa de finanţare a contractelor:
conform Hotărârii Consiliului Local
nr. 14/10.02.2022 privind aprobarea
bugetului local al comunei Măneciu
pentru anul 2022, suma totală
alocată în scopul acordării finanţărilor nerambursabile de la bugetul
local este de 7500 lei pentru asociaţii
si fundaţii. 3. Durata proiectelor:
proiectele se vor derula începând cu
data stabilită individual în contractul
de finanţare nerambursabilă pentru
fiecare beneficiar, dar nu mai târziu
de 1 noiembrie 2022. 4. Data limită
pentru depunerea propunerilor de
proiect : 03.06.2022, ora 14.30. 5.
Adresa la care trebuie depuse
proprunerile de proiect: comuna
Măneciu, sat Măneciu Ungureni, nr.
273, judeţul Prahova, sau prin e-mail:
contact@primaria-maneciu.ro. 6.
Selecţia și evaluarea proiectelor în
vederea finanţării nerambursabile se
va face de către comisia de evaluare,
în perioada 08.06.2022 -10.06.2022.
7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 02.05.2022.
Bisoceanu & Idriceanu SRL, prin
lichidator judiciar, anunta vanzarea
la licitatie publica la pretul de
437.700 lei + TVA a spatiului comercial situat in Bucuresti, bd. Timisoara, nr. 103-111, Corp B11 sector 6,
intabulat in CF 221593-C1-U10
Bucuresti format din teren in suprafata de 40 mp si spatiu comercial P
cu Su =38,13 mp si E cu Su=35 mp
cu drept de folosinta alee pietonala,
alee acces auto, parcare auto, spatii
încărcare / descarcare marfa.
Garantia de participare la licitatie
este in cuantum de 43.770 lei si se
plateste in contul debitoarei. Licitatiile publice se organizeaza in baza
hotararii Adunarii Creditorilor din
19.04.2022 și vor avea loc pe data de:
11.05.2022, 15.06.2022, 13.07.2022,
31.08.2022, 21.09.2022, 20.10.2022,
24.11.2022, 21.12.2022, 18.01.2023,
28.02.2023 orele 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Ion
Maiorescu, Bl.33S1 Cab.7B, Et.7.
Conditiile de participare si relatii
suplimentare in caietul de sarcini
intocmit de lichidatorul judiciar la
pretul de 7.000 lei plus TVA si la tel.
0344104525.
Bisoceanu & Idriceanu SRL, prin
lichidator judiciar, anunta vanzarea
la licitatie publica la pretul de
1.696.765 lei + TVA a imobilului
situat in Ploiesti, str. Pompelor, nr.
3B, jud.Prahova, intabulat in CF
134543 Ploiesti format din teren
intravilan in suprafata de 5.636 mp si
cladirea C1 - Atelier mecanica si C2
- Baraca metalica si platforma betonata. Pe terenul de 5.636 mp se
asigura accesul la calea publica a

imobilului inscris in CF 134544
compus din teren de 1500 mp si
constructiile aferente. Calea de acces
a imobilului inscris in CF 134544
Ploiesti nu este trasata pe terenul ce
face parte din CF 134544 Ploiesti.
Garantia de participare la licitatie
este in cuantum de 169.676,50 lei si se
plateste in contul debitoarei. Licitatiile publice se organizeaza in baza
hotararii Adunarii Creditorilor din
19.04.2022 și vor avea loc pe data de:
11.05.2022, 15.06.2022, 13.07.2022,
31.08.2022, 21.09.2022, 20.10.2022,
24.11.2022, 21.12.2022, 18.01.2023,
28.02.2023 orele 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Ion
Maiorescu, Bl.33S1 Cab.7B, Et.7.
Conditiile de participare si relatii
suplimentare in caietul de sarcini
intocmit de lichidatorul judiciar la
pretul de 9.000 lei plus TVA si la tel.
0344104525.
Bisoceanu & Idriceanu SRL, prin
lichidator judiciar, anunta vanzarea
la licitatie publica la pretul de
393.635 lei + TVA a imobilului situat
in Ploiesti, str. Pompelor, nr. 3B, jud.
Prahova, intabulat in CF 134544
Ploiesti format din teren intravilan in
suprafata de 1.500 mp si cladirile C3
si C4 si platforma betonata. Accesul
la calea publica se face pe terenul ce
face parte din imobilul inscris in CF
134543 Pl., dar calea de acces nu este
trasata pe acest teren. Garantia de
participare la licitatie este in
cuantum de 39.363,50 lei si se
plateste in contul debitoarei. Licitatiile publice se organizeaza in baza
hotararii Adunarii Creditorilor din
19.04.2022 si vor avea loc pe data de:
11.05.2022, 15.06.2022, 13.07.2022,
31.08.2022, 21.09.2022, 20.10.2022,
24.11.2022, 21.12.2022, 18.01.2023,
28.02.2023 orele 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Ion
Maiorescu, Bl.33S1 Cab.7B, Et. 7.
Conditiile de participare si relatii
suplimentare in caietul de sarcini
intocmit de lichidatorul judiciar la
pretul de 5.000 lei plus TVA si la tel.
0344104525.
Primăria comunei Clinceni, cu
sediul în comuna Clinceni, strada
Principală, nr.107A, judeţul Ilfov,
tel./fax 369.43.93/ 369.40.41, cod
fiscal 6506628, e-mail primariaclinceni@yahoo.com, organizează licitaţie publică deschisă privind
concesionarea trerenului situat în
tarla 16 parcela 85 și 89, lot 3,4 în
suprafaţă de 46.871mp, ce aparţine
domeniului public al comunei Clinceni. Costul documentaţiilor pentru
înscrierea la licitaţie este de 500 lei
fără TVA și se achită la caseria
Primăriei comunei Clinceni, iar
garanţia de participare este 3000 lei.
a)data la care pot ridica documentaţiile privind licitaţia 06.05.2022; b)
adresa de unde se ridică documentaţiile privind licitaţia: Primăria
comunei Clinceni, comuna Clinceni,
strada Principală, nr.107A, judeţul
Ilfov- compartimentul contabilitate;
c)adresa unde se depun ofertele
Primăria comunei Clinceni; d)
termenul limită de depunere a ofertelor 20.05.2022 ora 10.00; e)data
deschiderii ofertelor 20.05.2022 ora
11,00- la sediul Primăriei comunei
Clinceni. Solutionarea litigiilor
apărute în legătură cu atribuirea,
încheierea, excutarea, modificarea și
încetarea contractului de concesiune,
precum și a celor privind acordarea
de despăgubiri se realizează potrivit
prevederilor legii contenciosului
administrativ nr.544/2004, cu modificările ulterioare.

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 Brăduleț,
comuna Brăduleț, județul Argeș, sat
Cosaci, telefon/fax 0248/267.910,
e-mail: primarie@bradulet.cjarges.ro,
cod fiscal 4318326. 2.Data publicării
anunțului de licitație în Monitorul
Oficial al României, Partea a VI-a:
31.03.2022, conform O.U.G.
nr.57/03.07.2019. 3.Criteriile utilizate
pentru determinarea ofertei câștigătoare: a)cel mai mare nivel al chiriei
-40%; b)capacitatea economico financiară -30%; c)protecția mediului
înconjurător -10%; d)condiții specifice natura bun închiriat -20%. 4.
Numărul ofertelor primite și al celor
declarate valabile: 6 oferte primite, 5
oferte declarate valabile. 5. Denumirea /numele și sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost
declarată câștigătoare: Coopertiva
Agricolă Produse Tradiționale
Galeșu, comuna Brăduleț, sat Piatra,
nr.8A, județul Argeș -pentru lotul 1
pășunea alpină „Țuica”; Coopertiva
Agricolă Carpați Brădet Eco,
comuna Brăduleț, sat Brădetu,
nr.48A, județul Argeș -pentru lotul 2
pășunea alpină „Scărișoara”. 6.
Durata contractului: 7 ani. 7. Nivelul
chiriei: pentru Lotul 1: 121.000 lei/an;
pentru Lotul 2: 44.124,28 lei/an. 8.
Denumirea, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail
ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului Argeș, Pitești, B-dul I.C.
Brătianu nr.7, judeţ Argeș, telefon
0248/216.599, fax 0248/212.410,
e-mail: tr-arges@just.ro. 9. Data
informării ofertanților despre decizia
de stabilire a ofertei câștigătoare:
28.04.2022. 10.Data transmiterii
anunțului de atribuire către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
02.05.2022.
1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de
contact: Primăria Comunei
Turnu-Ruieni, comuna Turnu-Ruieni, Str.Principală nr.42, județul
Caraș-Severin, telefon 0720.314.660,
e-mail: primariaturnuruieni@gmail.
com, cod fiscal 3227289. 2.Informații
generale privind obiectul procedurii
de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: teren extravilan în suprafață de 120mp, situat în
stațiunea Borlova -Muntele Mic,
accesul la imobil se face din DJ
608/A, CF.nr.35543 -Turnu-Ruieni,
nr.cadastral 35543, aparținând domeniului public al Comunei Turnu-Ruieni, conform H.C.L.nr.30/24.03.2022
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 Turnu-Ruieni,
comuna Turnu-Ruieni, Str.Principală
nr.45, județul Caraș-Severin. 3.3.
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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
Turnu-Ruieni. 3.4.Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 16.05.2022,
ora 14.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 24.05.2022, ora 12.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Compartimentul Secretariat, Primăria Comunei Turnu-Ruieni, comuna Turnu-Ruieni, Str.
Principală nr.45, județul Caraș-Severin. 4.3.Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: se
depun într-un singur exemplar, în
două plicuri sigilate: unul exterior și
unul interior. 5.Data și locul la care se
va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 24.05.2022,
ora 12.30, Primăria Comunei
Turnu-Ruieni, comuna Turnu-Ruieni, Str.Principală nr.45, județul
Caraș-Severin. 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 Caraș-Severin, Reșița,
Str.Horea nr.2-4, județul Caraș-Severin, telefon 0255/213.304, fax
0255/211.554, e-mail: ecris.115@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 02.05.2022.
1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de
contact: Comuna Iana, comuna Iana,
Str.1 Decembrie nr.102, județul
Vaslui, telefon/fax 0235/436.215,
e-mail: primaria_iana@yahoo.com,
cod fiscal 3394325. 2.Data publicării
anunțului de licitație în Monitorul
Oficial al României, Partea a VI-a:
28.03.2022, conform O.U.G. nr.
57/03.07.2019. 3.Criteriile utilizate
pentru determinarea ofertei câștigătoare: cel mai mare nivel al chiriei.
4.Numărul ofertelor primite și al
celor declarate valabile: 2 oferte
primite, 2 oferte declarate valabile. 5.
Denumirea/numele și sediul /adresa
ofertantului a cărui ofertă a fost
declarată câștigătoare: Deni Real
Dent SRL, Bârlad, Str.Ștefan cel
Mare nr.6, județul Vaslui. 6.Durata
contractului: 5 ani. 7. Nivelul chiriei:
230 lei/lună. 8.Denumirea, adresa,

numărul de telefon, fax și/sau adresa
de e-mail ale instanței competente în
soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanței:
Tribunalul Vaslui, municipiul Vaslui,
Str.Ștefan cel Mare nr. 54, județul
Vaslui, telefon 0235/312.432, fax
0235/312.432, e-mail: tr-vaslui@just.
ro. 9.Data informării ofertanților
despre decizia de stabilire a ofertei
câștigătoare: 27.04.2022. 10.Data
transmiterii anunțului de atribuire
către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 02.05.2022.
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 Gura Ialomiței,
comuna Gura Ialomiței, Str.1 Decembrie nr.165, județul Ialomița, telefon
0734.600.927, e-mail: primaria_guraialomitei@yahoo.com, cod fiscal
18077236. 2.Informații generale
privind obiectul concesiunii, în
special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: Teren intravilan în suprafață de
2.000 mp, situat în comuna Gura
Ialomiței, sat Luciu, județul Ialomița,
T18, conform caietului de sarcini,
aparținând domeniului privat al
Comunei Gura Ialomiței, conform
H.C.L. nr. 18/19.04.2022 și O.U.G. nr.
57/03.07.2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 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 Gura Ialomiței. 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
Gura Ialomiței, comuna Gura
Ialomiței, Str. 1 Decembrie nr.165,
județul Ialomița. 3.3.Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul: Gratuit.
3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 17/05/2022, ora 15.00. 4.
Informaţii privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 25/05/2022, ora 09.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Registratura Primăriei
Comunei Gura Ialomiței, comuna
Gura Ialomiței, Str.1 Decembrie

nr.165, județul Ialomița. 4.3.Numărul
de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: 1 exemplar original și 2
exemplare copii. 5.Data și locul la
care se va desfășura ședinţa publică
de deschidere a ofertelor: 25/05/2022,
ora 10.00, la sediul Primăriei
Comunei Gura Ialomiței, comuna
Gura Ialomiței, Str.1 Decembrie
nr.165, județul Ialomița, 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:
Secția de Contencios Administrativ a
Tribunalului Ialomița, Slobozia,
B-dul Cosminului nr.12, județul
Ialomița, cod poștal 920030, telefon
0243.236.952, fax 0243.232.266,
e-mail: tr-ialomita-pgref@just.ro.
7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 02/05/2022.
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onală de Avocați Tomașeschi&Asociații, jud. Iași.
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 Roses & Fashion By
Livia SRL cu sediul în Iași, str.
Grigore Ureche nr. 7, Casa cu Absidă,
birou, parter, la Cabinet de Avocat
Pașparan Raluca Marina, jud. Iași,
J22 /1451 /2017, CUI 37621295.

PIERDERI
Pierdut legitimație de student
pentru reducere/gratuitate la transport, în zona Gara de Nord, pe
numele Parfene Theodor, Universitatea Politehnica din București. O
declar nulă.
Societatea Comercială SC Urban
Plan Concept SRL, înmatriculată la
Registrul Comerțului cu nr.
J40/12172/2019, CUI: 35253014,
având sediul social în București,
sectorul 3, Calea Dudești, nr.188, bloc
C, etaj 7, apartament 60, anunță
publicul interesat de pierderea registrului unic de control.
Societatea Grange RE Ialomita
SRL, cu sediul in Bucuresti, Sector 4,
Strada Muzelor, Nr. 22A, Cam 2,
birou 17, et. 1 cu Nr. de ordine in
Registrul Comertului J40/16352/2016
si CUI 36834180, anunta pierderea
Certificatului de Inregistrare emis de
Registrul Comertului de pe langa
Tribunalul Bucuresti, Seria B nr.
3932943. Societatea il declara nul.
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 Ralu &
Amy Agency SRL cu sediul în Iași,
str. Grigore Ureche nr. 7, Casa cu
Absidă, la Societatea Civilă Profesi-

ipar DeaPrint Bucureș
și aramond Cluj

