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l SC Gormet SRL din Cluj Napoca, B-dul.
Muncii Nr.18B, angajează muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor. Informații la telefon: 0728.139.820.
l Kent Yapi Europe SRL, cu sediu în București, angajează muncitori necalificați la
spargerea și tăierea materialelor de
construcții. Cerințe: școala primară. Telefon
0768.859.048.
l SC FEPER SA cu sediul in Bucuresti, Bdul
Dimitrie Pompeiu, nr. 8, e-mail: office@feper.
ro, angajeaza 2 Sudori. Tel contact:
0747167200. Angajatorul ofera salariu motivant, bonuri de masa si contract individual de
munca pe perioada nedeterminata.
l SC Megparchet SRL, având CUI:
30399303, cu sediul în Sat Topa de Jos,
Comuna Dobreşti, nr.121/A, Judeţ Bihor,
angajează: muncitor necalificat la asamblarea
produselor solide şi semisolide, cod COR
932904- 5 posturi. Cerințe: studii medii,
cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în
domeniul fabricării produselor din lemn.
Selecția are loc în data de 04.11.2021, ora
09.00, la sediul societății.
l SC Euroecologic Impex SRL, având CUI:
28344900, cu sediul în Sat Podu Turcului,
Comuna Podul turcului, Strada Tudor Vladimirescu, Nr.14, Ap.2, Județ Bacău, angajează:
Muncitor manipulare și pregătire furaje cu
COD COR 921301- 2 posturi. Cerințe: Studii
medii, cunoștințe de limba engleză, cunoștințe
în domeniul construcții. Selecția are loc în
data de 04.11.2021, ora 10.00 la sediul societății.
l SC BMG Bota & Dumitre SRL, având
CUI:32461240, cu sediul în Sat Călineşti-Oaş,
Comuna Călineşti-Oaş, Nr. 601, Judeţ Satu
Mare, angajează: spălător vehicule, cod COR
912201- un post. Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în domeniul
auto. Selecția are loc în data de 04.11.2021,
ora 09.00, la sediul societății.
l Megajorvin SRL angajează 1 post de electrician în construcții civile și industriale (COD
COR 741110 ), 1 post de mecanic auto (cod
COR 723103), 1 post montator aparate aer
condiționat (cod COR 821104), 1 post
faianțar (cod COR 712201). Condiții: studii
generale. E-mail: vilyo.confort@gmail.com
l Mela Brutărie & Patiserie SRL din Nădlac
angajează 2 lucrători bucătărie (spălători vase

mari)- cod COR 941201, condiții minime:
studii primare (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 04.11.2021. Selecția candidaților va avea
loc în data de 05.11.2021 și constă în concurs
de CV-uri. Informații la telefon: 0753.430.778.
l Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării organizează concurs
în data de 11 noiembrie 2021 - proba scrisă și
în data de 16 noiembrie 2021 (orele 10.00 12.00) - interviu (ora 10.00) pentru ocuparea
postului de Coordonator ITI. Data limită de
depunere a dosarelor de concurs: 05 noiembrie 2021, ora 16.00. Detaliile privind condițiile de participare, conținutul dosarului,
bibliografia, programul organizării și desfășurării concursului, le găsiți pe site-ul Asociației
pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI
Delta Dunării www.itideltadunarii.com (secțiunea Anunțuri - Recrutare Personal) și la
sediul asociației din Județul Tulcea, Municipiul Tulcea, Str. Păcii, Nr. 20, în clădirea
Consiliului Județean Tulcea - etajul 2 (corp
legătură). Relații suplimentare se pot obține
la: Tel: 0731400481, persoană de contact
Violeta Munteanu - inspector resurse umane
Tel: 0731400469, persoană de contact Ana Maria Covaciu - consilier juridic.
l Institutul de Chimie Macromoleculară
„Petru Poni” (ICMPP) cu sediul în Iaşi, Aleea
Grigore Ghica Vodă, nr. 41A, organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor
posturi: -Cercetător ştiinţific gradul I -2
(două) posturi; -Cercetător științific gradul II
-2 (două) posturi; în domeniile: Chimia și
Fizica materialelor polimere. Concursul se va
desfășura la sediul institutului pe data de
20.12.2021, respectiv 21.12.2021 (proba
interviu), respectând prevederile Legii
319/2003, H.G.286/2011 precum și metodologia și criteriile de promovare ale ICMPP.
Dosarele de concurs se depun în termen de 30
zile de la data publicării anunţului, până pe
data de 03.12.2021, până la ora 16.00. Informaţii suplimentare se pot obţine pe site-ul
Institutului, la Biroul Resurse Umane Salarizare, telefon: 0332 880 050 int.209 sau adresa
de e-mail: balan.catalina@icmpp.ro.
l Primăria Dobroeşti cu sediul în str. Cuza
Vodă nr.23, comuna Dobroeşti, județ Ilfov
organizează în data de 25.11.2021 concurs
recrutare pentru ocuparea posturilor: Paznic–
Compartiment Administrativ, Gestionare
Domeniu Public și Privat şi Secretar dactilograf– Compartiment Relații cu Publicul,
Registratură. Condiţii de participare pentru

Pznic: studii medii/ generale, fără vechime în
muncă. Condiţii de participare pentru
Secretar dactilograf: studii medii, vechime în
muncă 7 ani. Dosarele se depun la sediul
Primăriei comunei Dobroeşti în termen de 10
zile lucrătoare de la data publicării anunțului,
respectiv de la data de 03.11.2021 până la
data de 16.11.2021, ora 16:00. Persoană de
contact: Tudor Natalia Emanuela– Referent
Superior, email: registratura@primariadobroesti.ro, telefon 031.405.50.15.
l Centrul Român pentru Pregătirea și
Perfecționarea Personalului din Transporturi
Navale -CERONAV, cu sediul în Constanța,
str.Pescarilor, nr.69A, județul Constanța, organizează concurs pentru ocuparea funcției
contractuale vacante de: -Economist grad
specialist IA, în cadrul Compartimentului
financiar-contabilitate, Subunitatea Galați,
conform HG 286/23.03.2011. Concursul se va
desfăsura la sediul CERONAV -Subunitatea
Galați, astfel: -Proba scrisă în data de
25.11.2021, ora 10.00, -Proba orală (interviu)
în data de 26.11.2021, ora 10.00. Această
probă va fi susţinută doar de candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiții: a) studii
superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență în domeniul economic; b)
vechime în muncă de minim 6 ani și 6 luni; c)
experiență în contabilitate de minim 6 ani.
Candidații vor depune dosarele de participare
la concurs până la data de 17.11.2021, ora
14.00, la sediul din Str.Portului nr.54A, Galați.
Relaţii suplimentare la sediul CERONAVSubunitatea Galați: Str.Portului nr. 54A,
persoană de contact: Vasile Lepădatu, telefon:
0236.416.773 sau 0236.471.011, int.103,
e-mail: vasilelepadatu@ceronav.ro
l Spitalul Județean de Urgență Alexandria,
județul Teleorman, strada Libertății, numărul
1, organizează concurs pentru ocuparea
următorului post contractual vacant: -1 post
economist II în cadrul Serviciului RUNOS.
Condiții specifice de participare la concurs
pentru funcția de economist II: -Studii: superioare absolvite cu diplomă de licență în profil
economic; -Vechime: 6 luni vechime în specialitate. Concursul se organizează la sediul
Spitalului Județean de Urgență în data de
25.11.2021, ora 10.00, proba scrisă, iar data și
ora interviului vor fi anunțate după rezultatul
probei scrise. Dosarele se depun la sediul
Spitalului Județean de Urgență în termen de
10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului și trebuie să conțină, în mod obligatoriu,
documentele prevăzute la art.7 din HG
nr.286/2011, cu modificările și completările
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ulterioare. Taxa de concurs este de 100 de lei
și se achită la casieria unității. Bibliografia și
relații suplimentare la avizierul Spitalului
Județean de Urgență Alexandria, la serviciul
RUNOS sau la telefonul: 0247.306.723.
l Autoritatea Navală Română, cu sediul în
Constanța, str.Incintă Port, nr.1, județul
Constanța, organizează concurs, conform HG
nr.286/2011, modificată și completată, pentru
ocuparea următoarelor funcții contractuale
temporar vacante: I.ANR -central Constanța:
Direcția Economică: 1.Serviciul Investiții
-Achiziții Publice, Administrativ: Referent
specialitate gr.IA -1 post. Nivelul studiilor:
studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licență; Specialitatea de bază:
științe economice/inginerie și management /
inginerie civilă; Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: 9 ani vechime
în specialitatea studiilor. II.Căpitănia Zonală
Constanța: A.Serviciul Siguranța Navigației
-zona Sud: Căpitan de port specialist -1 post.
Nivelul studiilor: studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă; Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație-specializarea navigație și/sau
electromecanică navală; Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei:
Posesor brevet maritim nivel managerial -fără
condiții de vechime. Cerințe specifice: -permis
conducător auto categoria B. B.Căpitania
Portului Cernavodă: Căpitan de port specialist -1 post. Nivelul studiilor: studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă; Specialitatea de bază: inginerie
marină și navigație-specializarea navigație și/
sau electromecanică navală; Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei:
Posesor brevet maritim nivel managerial -fără
condiții de vechime. Cerințe specifice: -permis
conducător auto categoria B. III.Căpitănia
Zonală Galați: Căpitania Portului Hârșova:
Căpitan de port specialist -1 post. Nivelul
studiilor: studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă; Specialitatea
de bază: inginerie marină și navigație-specializarea navigație și/sau electromecanică
navală; Vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei: Posesor brevet
maritim nivel managerial -fără condiții de
vechime. Cerințe specifice: -permis conducător auto categoria B. Concursul se organizează în Constanța după următorul calendar
de desfășurare: Data-limită pentru depunerea
dosarelor: 10.11.2021, până la ora 16.00; 1.
Selecția dosarelor de înscriere: 11.11.2021;
Afișare rezultate selecția dosarelor:
12.11.2021, la ora 14.00; Termen depunere
contestații: 15.11.2021, până la ora 12.00;
Termen soluționare contestații și comunicare

rezultate: 15.11.2021, la ora 16.00; 2.Proba
scrisă: 18.11.2021, la ora 09.00; Afișare rezultate probă scrisă: 19.11.2021, la ora 14.00;
Termen depunere contestații probă scrisă:
22.11.2021, până la ora 12.00; Termen soluționare contestații și comunicare rezultate:
22.11.2021, la ora 16.00; 3.Interviul:
23.11.2021, la ora 09.00; Afișare rezultate
interviu: 24.11.2021, la ora 12.00; Termen
depunere contestații interviu: 24.11.2021,
până la ora 16.00; Termen soluționare contestații și comunicare rezultate: 25.11.2021, la
ora 10.00; 4.Afișare rezultate finale:
25.11.2021, la ora 16.00. Depunerea dosarelor
de concurs și desfășurarea concursului se vor
face astfel: -Pentru posturile din cadrul Autorității Navale Române, candidații vor depune
dosarele la sediul Autorității Navale Române,
Localitatea Constanța, Str.Incintă Port nr.1.
Relații suplimentare la persoana de contact:
Adriana Rosen, tel.0372/419.809 sau
0372/419.884; -Pentru posturile din cadrul
Căpităniei Zonale Constanţa, candidaţii vor
depune dosarele la sediul Căpităniei Zonale
Constanţa, Localitatea Constanţa, Str.Incintă
Port nr.1, Clădirea ANR. Relații suplimentare
la persoana de contact: Alexandra Lică,
tel.0372/419.850; -Pentru posturile din cadrul
Căpităniei Zonale Galați, candidații vor
depune dosarele la sediul Căpităniei Zonale
Galați, Localitatea Galați, Str.Portului nr.30.
Relații suplimentare la persoana de contact:
Cristina Mihalașcu, tel.0236/460.248, int.4110.
Bibliografia, tematica și rezultatele finale ale
probelor de concurs se vor afișa odată cu
anunțul la sediul ANR și pe pagina oficială:
http://portal.rna.ro/despre-noi/organizare/
cariere
l In temeiul H.G. nr. 286/2011/cu modificarile si completarile ulterioare, Oficiul de Stat
pentru Inventii si Marci organizeaza in data
de:25.11.2021, ora 10.00, concurs pentru
ocuparea a doua posturi contractual vacante/
pe perioada nedeterminata, de auditor public
intern, in cadrul Compartimentului Audit
Public Intern. Conditii specifice obligatorii
studii universitare de licenta absolvite cu
diploma de licenta in domeniile economic,
juridic sau administrativ; pentru studiile de
licenta absolvite in alte domenii decat cele
mentionate se va face dovada detinerii
competentelor profesionale generale (audit
intern, managementul riscului, control intern
si guvernanta, management, contabilitate,
finante publice, tehnologia informatiei, drept);
vechime minima in specialitatea studiilor
necesare exercitarii functiei-1 an; experienta
profesionala in domeniul auditului public de
minim 1an; cunoasterea unei limbi straine de
circulatie internationala nivel mediu dintre

limbile engleza si franceza; cunostinte de
operare pe calculator (sistem operare
WINDOWS+MS.OFFICE); bune abilitati de
planificare, cercetare si analiza, evaluare,
comunicare si raportare, consiliere, perseverenta, capacitate de a-si asuma responsabilitatea, spirit de echipa, creativitate,
adaptabilitate, initiativa,dinamism. Potrivit
pct. 2.3.4.1. din Normele generale privind
exercitarea activitatii de audit public intern,
aprobate prin H.G. nr.1086/2013, in vederea
obtinerii avizului necesar numirii in functia
de auditor intern, candidatii depun, odata cu
dosarul de concurs, si un dosar care cuprinde
urmatoarele documente: a) curriculum vitae;
b) o declaratie privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr.672/2002, referitoare
la incompatibilitatile auditorilor interni; c)o
lucrare in domeniul auditului public intern;d)
doua scrisori de recomandare de la persoane
cu experienta in domeniul auditului intern.
Concursul va avea loc la sediul OSIM si va
consta in patru etape succesive:selectia dosarelor de inscriere;proba scrisa, care se va
sustine pe data de 25.11.2021, ora 10.00; interviul, care se va sustine pe data de:03.12.2021,
ora:10.00;avizarea auditorului public intern.
Dosarele de concurs se depun in perioada:08.11.2021-19.11.2021, la sediul OSIM,
str.Ion Ghica nr.5, Sect. 3-Bucuresti, Compartiment Resurse Umane si vor contine documentele prevazute de art. 6 din HG. nr.
286/2011/cu modificarile si completarile ulterioare. Bibliografia si relatii suplimentare la
tel. 0213060800, int.325 sau la sediul:OSIM.

CITAȚII
l Blau Oscar, cu ultimul domiciliu cunoscut
în localitatea Sighișoara, str.I.Chendi, nr.94,
jud.Mureș și este citat cu mențiunea
„personal la interogatoriu” în calitate de
pârât în dosarul nr.2255/308/2021, având ca
obiect „ieșire din indiviziune”, pentru
termenul din 15.12.2021, ora 08.03, la Judecătoria Sighișoara.
l Numitul Mihuțescu Gabriel este chemat
în judecată la Tribunalul Dolj, dosar
nr.30694/215/2019, sala 6, complet c3r, în
data de 09.11.2021, la ora 12.30, în calitate
de intimat-pârât, în proces cu Mihuțescu
G. Loredana Andreea, în calitate de recurent-reclamant.
l Numitul Mohamed Jebari este chemat în
calitate de pârât, în dosarul nr. 4005/330/2021
al Judecătoriei Urziceni, cu termen de judecată la data de 18.11.2021, ora 12, în proces cu
Rădulescu Nicolae şi Rădulescu Anghelina.

ANUNȚURI
l Numiții: Belciuganu Victor, frate, Agigea,
Constanța; Ciobanu Cornelia, soră,
Suceava; Belciuganu Petru, frate, Adjud,
Vrancea, sunteți chemați la Judecătoria
municipiului Onești, str. Tineretului nr. 1,
jud. Bacău în proces cu reclamanta Tiliță
Stana în calitate de pârâți (moștenitori ai
defunctului Belciuganu Dan) în dosar nr.
4618/270/2018, 1098/110/2020, 2159/270/2020
în zilele de 03.11.2021 ora 13,00, 9.11.2021
ora 11,00 și 26.11.2021 ora 13,00 și dosar nr.
2747/173/2021 Judecătoria Adjud și dosar
nr. 1957/173/2019 la Tribunalul Vrancea.

DIVERSE
l Unitatea Administrativ-Teritorială
Berceni, din județul Ilfov, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
pentru UAT Berceni, sectoarele cadastrale
18, 26, începând cu data de 09.11.2021, pe o
perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei
Comunei Berceni, din Bulevardul 1 Mai, nr.
233, jud.Ilfov, conform: „Legii cadastrului
și publicității imobiliare nr.7/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare”. Cererile de rectificare sau
contestațiile documentelor tehnice vor
putea fi depuse de către proprietarii, posesorii sau alți deținători la Comisia de soluționare a cererilor de rectificare/contestații
care își va desfășura activitatea la sediul
Primăriei Berceni, din Bulevardul 1 Mai,
nr.233, jud. Ilfov, de luni până joi, între
orele 10.00-15.00, vineri, între orele 9.3013.00, și pe site-ul Agenției Naționale de
Cadastru și Publicitate Imobiliară. Potrivit
prevederilor Specificațiilor tehnice punctul
1.1.„În etapa de publicare a rezultatelor
este important ca deținătorii imobilelor să
consulte și să analizeze documentele publicate și să se pronunțe asupra corectitudinii
informațiilor prezentate” conform Ordinului Directorului General ANCPI
nr.1427/2017 publicat în Monitorul Oficial,
Partea I, nr.921 din 23 noiembrie 2017.
l Anunt aviz oportunitate. S.C. Resilux
Packaging South East Europe S.R.L.,
avand sediul în Sat Dascalu, Com. Dascalu,
titular al proiectului: “PUZ-in vederea
extinderii constructiei existente cu un corp
de hala si realizare ansamblu hale cu functiunea de depozitare, servicii, comert si
mica productie nepoluanta, spatii tehnice,
anexe, retele bransamente si utilitati” in
Jud. Ilfov, com. Dascalu, sat Dascalu, str.
Calea Bucuresti, nr. 63, Tarla.48,
Parcela.182/63, CF.52459, nr.Cad.2044/1,
CF.55811, nr. cad. 55811, anunta publicul
interesat asupra depunerii solicitarii de
obtinere a Avizului de Oportunitate al C.J.
Ilfov. Documentatia putand fi consultata pe
site-ul Consiliului Judetean.Ilfov. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in
scris la Biroul de Urbanism din cadrul
Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in
Mun.Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr.3-5,
sect.6, tel.021.212.56.93, de luni pana
vineri, intre orele 9:00- 14:00, incepand cu
data de:03.11.2021.

miercuri / 3 noiembrie 2021

www.jurnalul.ro
l S.C. Resilux Packaging South East Europe
S.R.L., titular al PUZ–“in vederea extinderii
constructiei existente cu un corp de hala si
realizare ansamblu hale cu functiunea de
depozitare, servicii, comert si mica productie
nepoluanta, spatii tehnice, anexe, retele bransamente si utilitati”, in Jud. Ilfov, com.
Dascalu, sat Dascalu, str. Calea Bucuresti, nr.
63, Tarla.48, Parcela.182/63, CF.52459, nr.
Cad. 2044/1, CF. 55811, nr. cad. 55811, anunta
publicul interesat asupra depunerii solicitarii
de obtinere a avizului de mediu si declansarea
etapei de incadrare. Prima versiune a planului
poate fi consultata la sediul Agentiei
Protectia Mediului.Ilfov din Aleea Lacul
Morii, nr. 1(in spatele benzinariei Lukoil),
sect.6, de luni pana joi intre orele 9°°-11°°.
Observatii si sugestii se primesc in scris la
sediul: A.P.M. ILFOV in termen de 18 zile de
la data publicarii anuntului.
l În atenția asiguraților Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A.: Vă
informăm că Autoritatea de Supraveghere
Financiară (ASF) a dispus prin Decizia nr.
1148/17.09.2021 retragerea autorizației de
funcționare a Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A. (City Insurance
S.A.) și promovarea cererii de deschidere a
procedurii de faliment, în temeiul prevederilor legale aplicabile. Asigurații au posibilitatea de a denunta contractele de asigurare
încheiate cu Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A., cât și dreptul de a
recupera primele de asigurare, achitate în
cadrul contractelor, proporțional cu perioada
cuprinsă între momentul denunțării și cel al
expirării duratei de valabilitate a contractelor.
Cererea de denunțare este disponibilă pe
site-ul City Insurance SA, respectiv: www.
cityinsurance.ro și se transmite pe adresa de
E-mail dedicată: denuntare@cityinsurance.ro.
Cererile de restituire a primelor de asigurare
se înaintează la Fondul de Garantare a Asiguraților, documentele necesare putând fi
consultate pe site-ul www.fgaromania.ro.
Dreptul creditorilor de asigurări de a solicita
plata sumelor cuvenite de la Fondul de
Garantare a Asiguratilor se naşte la data
publicării în Monitorul Oficial al României a
Deciziei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1148/2021, respectiv din data de 27
septembrie 2021. De la acestă dată, dar nu
mai târziu de 90 de zile de la data rămânerii
definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului sau de la data naşterii
dreptului de creanţă, atunci când acesta s-a
născut ulterior, orice persoană care pretinde
un drept de creanță de asigurări împotriva
asigurătorului în stare de insolvenţă poate
formula o cerere de plată la Fondul de Garantare a Asiguratilor pentru acordarea despăgubirilor/ indemnizațiilor sau o cerere de
restituire de primă. Este important ca toti
potentialii creditori de asigurare ai City Insurance S.A. să se adreseze Fondului cu o cerere
de plată/ restituire primă, chiar dacă au
formulat cererea de despăgubire la asigurător.
l SC Envirotex Productie SRL, cu sediul in
str Margelelor, nr.17, Bragadiru, Jud.Ilfov,
anunta publicul interesat asupra depunerii

solicitarii de autorizatie de mediu, in scopul
desfasurarii activitatii de fabricarea de mobila
pentru birouri si magazine (cod CAEN-3101),
fabricarea de mobila pentru bucatarii (cod
CAEN 3102), fabricarea de mobila n.c.a (cod
CAEN-3109) pe amplasamentul din Str.
Margelelor, nr. 17, Bragadiru, Jud.Ilfov.
Informatii privind impactul asupra mediului
al activitatii pentru care se solicita autorizatia
de mediu pot fi consultate zilnic, de luni pana
vineri, la sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului Ilfov, Aleea Lacul Morii, 1, Sect.6,
Bucuresti. Observatiile, sugestiile si/sau
propunerile publicului se primesc in scris la
sediul A.P.M.Ilfov.
l Anunt Public. Agache Valentin-Daniel,
titular al planului -P.U.Z. -plan urbanistic
zonal-Demolare constructii existente si
construire spatiu comercial „PENNY.“PARTER, -Carmangerie cu produse din
carne-branzeturi, accese auto si pietonale,
trotuare, amenajari exterioare, imprejmuire,
reclame pe fatade si parcare, totem publicitar,
bransamente la utilitati, montare post trafo,
organizare de santier ,cu amplasamentul in
Loc.Targu Bujor, Str.General Eremia Grigorescu, Nr.22 si 22A, Jud.Galati, nr.cadastral
105144 si 102961, anunta publicul interesat
asupra depunerii primei versiuni a planului la
A.P.M.Galati, in vederea obtinerii avizului de
mediu. Informatiile privind varianta de plan
pot fi consultate la sediul A.P.M. Galati, str.
Regiment 11 Siret nr.2 si la sediul titularului,
in Loc.Targu Bujor, Str.General Eremia
Grigorescu, Nr.22 si 22A, zilnic, de luni pana
joi, intre orele 8.30-16.00 si vineri intre orele
8.30-13.30. Observatiile publicului se primesc
zilnic in scris la sediul A.P.M.Galati in termen
de 18 zile calendaristice de la data aparitiei
anuntului.
l Se comunică creditorilor Industrial Clima
SRL că, prin sentința civilă
nr.5285/27.10.2021, pronunțată de Tribunalul
București, secția a VII-a Civilă, în dosarul
nr.20625/3/2021, s-a deschis procedura simplificată a falimentului. S-au stabilit următoarele
termene-limită: înregistrarea, de către creditori, a opozițiilor la sentința de deschidere a
procedurii -15 zile de la notificare; înregistrarea cererii de admitere a creanțelor în
tabelul preliminar al creanțelor: 10.12.2021;
verificarea creanțelor, întocmirea și publicarea
tabelului preliminar: 20.12.2021; întocmirea și
publicarea tabelului definitiv: 14.01.2022; data
primei ședințe a adunării generale a creditorilor: 24.12.2021, ora 10.00.
l S.C. Vantage Towers S.R.L., titular al
proiectului „Amplasare structură metalică
telefonie mobilă și stație de telefonie mobilă”,
anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Călărași, în cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului, pentru proiectul
„Amplasare structură metalică telefonie
mobilă și stație de telefonie mobilă”, propus a
fi amplasat în jud.Călărași, com. Modelu, sat
Modelu, str.Călărași, nr.221. Proiectul deciziei
de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Călă-

rași, șoseaua Chiciului, nr.2, jud.Călărași, în
zilele de luni-vineri, între orele 10.00-14.00,
precum şi la următoarea adresă de internet:
www.apmcl.anpm.ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la
data publicării anunţului pe pagina de
internet a autorităţii competente pentru
protecţia mediului. Prezentul anunţ va fi
publicat atât în presă, cât și la sediul administrației locale pe teritoriul căreia se va realiza
investiția.
l Socar Petroleum SA, titular al proiectului
„Instalație distribuție SKID AD BLUE”,
anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia
pentru Protecţia Mediului Ilfov, în cadrul
procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul „Instalație distribuție SKID AD BLUE”, propus a fi amplasat
în „Comuna Chiajna, Șoseaua de Centură,
nr.1BIS, județ Ilfov”. Proiectul deciziei de
încadrare și motivele care o fundamentează
pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului din Bucureşti,
Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector 6, în zilele de
luni-vineri, între orele 9.00-12.00, precum și la
următoarea adresă de internet: http://apmif.
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
autorității competente pentru protecția
mediului.
l Conducerea Societății Comerciale Romvac
Company S.A., cu sediul în Orașul Voluntari,
Șos.Centurii, nr.7, județul Ilfov, anunță acționarii societății sau moștenitorii acestora că pot

încasa numai până la data de 31.12.2021
dividendele repartizate de către AGA și neridicate/neîncasate de către titularii acțiunilor
în perioada 2008-2017 (mai vechi de 3 ani).
După această dată, dreptul de încasare al
dividendelor aferente perioadei menționate
mai-sus se va declara, conform legii, de către
AGA ca fiind prescris. Încasarea dividendelor
se va face pe bază de cerere depusă de către
acționar sau de către moștenitorii acestuia de
la casieria societății situată la sediul social din
Orașul Voluntari, Șos.Centurii, nr.7, județul
Ilfov. Cererea va fi însoțită de actul de identitate al titularului, iar, în cazul moștenitorilor
acționarilor decedați, pentru a putea beneficia
de dividende, sunt obligați să prezinte certificatul de moștenitor și dovada înscrierii transferului de acțiuni prin moștenire efectuată la
Depozitarul Central S.A., societatea independentă care ține evidența acțiunilor subscrisei.
Pentru informații suplimentare titularii acțiunilor/ moștenitorii acestora ne pot contacta la
următoarele nr.de tel.021.350.31.06,
021.350.31.07.

SOMAȚII
l Se notifică invocarea dreptului de proprietate, prin uzucapiune, de petentul Popelyan
Gabriel asupra imobilului CF nr.303006
Săvârșin top. 127-128 A1, A1.1, teren de
990mp, proprietari tabulari Regulaș Vioara și
Iosif.
l Toți cei interesați a face opoziție la cererea
de dobândire a dreptului de proprietate de
către petentul Iaru Cornel, prin invocarea
uzucapiunii asupra imobilului înscris în CF
nr.404 a localităţii Holbav, nr. top. 428/1, nr.
top. 430/1 şi nr. top. 431/1 sunt invitați la

Judecătoria Zărnești, pentru data de
09.12.2021, ora 10.00, sala 1, dosar
nr.2368/338/2021, cu precizarea că, în caz
contrar, se va trece la judecarea cererii în
termen de o lună de la emiterea celei din
urmă publicații.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor FRIGORIFER S.A.:
Consiliul de Administraţie al Frigorifer S.A., o
societate română cu sediul în Tulcea, str. Ing.
Dumitru Ivanov, nr. 20, județul Tulcea, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul Tulcea sub nr. J36/426/1991,
cod unic de înregistrare 2363762 („Societatea”), reprezentat prin Dl. Halawani Mounir,
cetățean român, născut la data de 12.01.1949,
în Beirut, Liban, cu domiciliul în București, bd.
Unirii, nr. 27, bl. 15, sc. 1, et. 7, ap. 21, sector 4,
identificat cu cartea de identitate seria RD, nr.
840344 emisă de SPCLEP S4 compart. nr.2, la
data de 30.03.2017, în calitate de Președinte al
Consiliului de Administrație, în conformitate
cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăţilor,
republicată, cu modificările și completările
ulterioare, precum și cu prevederile Actului
Constitutiv al Societăţii valabil la data convocării, astfel cum a fost modificat şi actualizat
până în prezent, convoacă Adunarea Generală
Extraordinara a Acţionarilor Societății la data
de 14.12.2021, ora 11:00, la adresa din Municipiul București, sector 3, Calea Călăraşilor,
nr.66. La şedinţa Adunării Generale Extraordinară a Acţionarilor vor putea participa şi vota
doar acţionarii Societății înregistraţi în Registrul Acţionarilor Societății la data de referinţă
de 04.11.2021. În cazul în care la data de
14.12.2021 nu sunt întrunite cerinţele de
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de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și
cvorum legale sau statutare pentru ținerea
ședinței Adunării Generale Extraordinară a
Acționarilor, a doua convocare pentru această
adunare este stabilită pentru data de
15.12.2021, la aceeaşi oră, în acelaşi loc şi cu
aceeaşi ordine de zi, data de referință stabilită
mai sus rămânând valabilă. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea
următoarea ordine de zi: (i) Analiza preluarii
creditelor societăţii Frigorifer S.A. de la
Banque Banorient France s.a. Sucursala
România de către CEC Bank SA cu valorile
maxime de: a. Linie de credit in suma de 1, 500
,000 euro; b. Credit tip Overdraft in suma de
700, 000 euro; c. Linie pentru achizitii de
stocuri 300, 000 euro; d. Linie de credit in
suma de 5, 250, 000 ron; e. Credit pe termen
lung in sold de 113 ,807 euro. (ii) Analiza acordării de către CEC Bank SA a unei linii de
credit pe o perioadă de 24 luni pentru: a. 2,500,
000 de euro pentru preluarea facilităţilor în
euro pe termen scurt de la Banque Banorient
France s.a. Sucursala Romania; b. 5,250,000
ron pentru preluarea facilităţilor în ron pe
termen scurt de la Banque Banorient France
s.a. Sucursala România; c. 1,000,000 euro linie
de credite pentru activitatea curentă. (iii)
Analiza acordării de către CEC Bank S.A. a
unui credit de investiţii pentru refinanţarea de
la Banque Banorient France s.a. Sucursala
România de către CEC Bank SA în valoare de
113 807 euro cu grafic de rambursare până la
01.08.2022. (iv) Constituirea în favoarea Cec
Bank S.A. a garanţiilor Imobiliare şi mobiliare.
(v) Radierea garantiilor existente la Banque
Banorient France s.a. Sucursala România. (vi)
Numirea de împuterniciți ai Societății pentru
luarea măsurilor necesare în vederea aducerii
la îndeplinire a hotărârilor adoptate în cadrul
ședinței Adunării Generale Extraordinare a
Acționarilor Societății și a efectuării formalităților necesare. Acționarii îndreptățiți să participe și să voteze la Adunarea Generala
Extraordinară a Acționarilor la data de referință arătată mai sus se pot prezenta la ședință
fie personal, iar în cazul acţionarilor persoane
juridice, prin reprezentanţii lor legali, în baza
unui act de identitate valabil, fie prin procură
specială, care se depune la sediul Societății cu
cel puțin 48 de ore înainte de data Adunării
Generale Extraordinare a Acționarilor. Acționarii reprezentând, individual sau împreună,
cel puțin 5% din totalul capitalului social al
Societății au dreptul de a cere introducerea
unor noi puncte pe ordinea de zi mai sus
prezentată, înaintând în acest sens cereri
Consiliului de Administrație, în termen de cel
mult 15 zile de la publicarea prezentului
convocator.

LICITAȚII
l Flix Net Comunication IT SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la
vânzare prin licitaţie publică in bloc la prețul
de 52.048,25 lei + TVA bunuri mobile echipamente IT furnizare servicii internet: platforma monitorizare software, sistem de
securitate perimetru, cabinet echipamente,
statie de baza lte, două radiorelee
microunde, echipamente integrate, platforma operare reţea si echipament energie
electrica. Persoanele interesate vor achizitiona dosarul de prezentare de la lichidatorul
judiciar şi vor depune documentele de participare la licitaţie cu cel putin o zi înainte de
data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în
11.11.2021, ora 13/00 la sediul lichidatorului,
str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul
neadjudecării vânzarea va fi reluată în zilele
de 18.11.2021 și 25.11.2021, aceeaşi oră, în
acelaşi loc.
l RO–ARM–GRUP SRL prin lichidator
judiciar VIA Insolv SPRL scoate la vânzare
prin licitaţie publică Fiat Doblo, an 2008,
1248 cmc, motorină, peste 800.000 km,
negru, uzură generală mare, la prețul de
4.458 lei + TVA. Persoanele interesate vor
cumpăra dosarul de prezentare de la lichidatorul judiciar şi vor depune documentele de
participare la licitaţie cu cel putin o zi
înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc
în 12.11.2021, ora 14/00 la sediul lichidatorului, str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploieşti, tel/fax 0244 519800. În cazul
neadjudecării vânzarea va fi reluată în data
de 19.11.2021 aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l Licihidator Judiciar vinde prin licitație
publică: Autoturism marca SSANGYONG
KYRON, anul de fabricație 2007. Bunul
mobil aparține International Marmi &
Graniti SRL Craiova, societate aflată în
faliment. 1.Licitația va avea loc la sediul ales
al lichidatorului din Craiova, str.A.I.Cuza,
nr.22, etaj 2, județul Dolj, în data de
15.11.2021, ora 14.00. 2.Prețul de pornire al
licitației este de 4.800EURO (fără TVA).
3.Ofertanții se vor prezenta la sediul ales al
lichidatorului pentru a depune garanție de
10% din prețul de pornire al bunului licitat
cu cel puțin 2 ore înainte de începerea licitației. În cazul în care la data de 15.11.2021
bunul mobil nu se vinde, se vor organiza
licitații în fiecare zi de luni a săptămânii.
Relații suplimentare la telefon:
0721.688.930.

l Noi, Graf Antonio Lenhard, executor
judecătoresc în Circumscripţia Curţii de
Apel Craiova, cu sediul în Baia de Aramă,
str.Republicii, nr.27, bl.G1, sc.1, ap.12, jud.
Mehedinţi, prin prezenta, în temeiul executării silite ce se desfășoară în dosarul
nr.694/E/2015, în baza titlului executoriu
constând în Contract de credit nr.62003317
din data de 23.10.2013 și contract de fidejusiune nr.62003317 din data de 23.10.2013
emise de ProCredit Bank SA, încuviinţat
prin încheierea nr.7897 pronunţată în dosar
nr. 8332/311/2015 din data de 22.10.2015 a
Judecătoriei Slatina, în favoarea creditorului
urmăritor SECAPITAL SaRL, cu sediul în
Rue du Laboratoire, nr.9, L-1911 Louxembourg, prin reprezentant legal KRUK
Romania SRL cu sediul/domiciliul în Bucureşti, Intrarea Nestorei, nr.1, subsol, parter,
etajele 9, 10, 11, sector 4, pentru suma de
17600.75Lei, vindem la licitaţie publică
imobilul teren intravilan curţi construcţii în
suprafaţa de 1000mp și construcţiile: casă de
locuit în suprafaţă de 120mp, compusă din 3
camere, 2 holuri și baie; garaj în suprafaţă de
69mp; casă de locuit în suprafaţă de 61mp,
compusă din 3 camere și hol; magazie din
lemn în suprafaţă de 13mp; coțet din cărămidă în suprafaţa de 14mp, aparținând
debitorului/lor Budin Ştefan, cu domiciliul în
comuna Grădinari, sat Runcu Mare, jud.Olt,
Budin Elisabeta, cu domiciliul în comuna
Grădinari, sat Runcu Mare, str.Gării, nr.30,
jud.Olt. Preţul imobilului este stabilit la
valoarea de 261.200Lei conform raportului
de evaluare întocmit de expertul tehnic
evaluator imobiliar PFA Tarasescu I. Paul
Octavian- Expert Evaluator. Preţul de
pornire al licitaţiei este de 261.200lei. Licitaţia va avea loc in data de 30.11.2021, ora
10.00, la Sala de Licitaţii a BEJ Graf Antonio
Lenhard, din Dr.Tr.Severin, str.Crișana, nr.1,
bl.6, sc.5, ap.3, jud.Mehedinţi. Invităm
persoanele care doresc să participe la licitaţie
să prezinte în scris oferte de cumpărare până
la termenul de vânzare la: fax: 0352.401.061,
email: office@bej-grafantonio.ro sau la sala
de licitaţii a BEJ Graf Antonio Lenhard din
Dr.Tr. Severin, str.Crisana, nr.1, bl.6, sc.5,
ap.3, jud.Mehedinţi. Ofertele depuse cu
nerespectarea prevederilor dispoziţiilor
art.839 alin.1 lit.k) raportate la art.181 alin.1
pct.2 C.pr.civ., atrage după sine decăderea
din dreptul de a participa la licitaţie. Sunt
somaţi toti cei ce pretind vreun drept asupra
imobilului sa anunţe executorul judecătoresc,
în scris, înainte de data stabilita pentru
vânzare, sub sancţiunea de a nu li se mai lua
în considerare cererile după acea data. Pot
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participa la licitaţie in calitate de licitator,
orice persoana cu capacitate deplina de exerciţiu precum si capacitatea sa dobandeasca
bunul ce se vinde, conform art.842 C.Pr.Civ.
și următoarele în materie. Publicaţie de
Vânzare s-a întocmit în exemplarele prevăzute de dispoziţiile art.839 alin.3 C.Pr.Civ., a
fost afișată în locurile prevăzute de lege și
publicată atât în Registrul electronic de
publicitate a vânzării bunurilor supuse
executării silite (www.registru.uniuneaexecutorilor.ro) cât și în cotidianul local/national
Jurnalul dovada fiind ataşată la dosarul
execuțional.
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: Comuna Colonești, Str. Smaranda
Apostoleanu, nr.131, judeţul Bacău, telefon/
fax 0234/287.600 /0234/287.800, email: comunacolonesti@yahoo.com, cod fiscal 4670194.
2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea
și identificarea bunului care urmează să fie
închiriat: clădire Dispensar -în suprafață
totală utilă de 537,91 mp, ce va fi închiriată
pentru desfășurarea activităților medicale în
cadrul Centrului Comunitar integrat, situat
în comuna Colonești, sat Colonești, Str.
Smaranda Apostoleanu, nr.151, județul
Bacău, având cartea funciară cu nr.cadastral
60166, în proprietatea publică a Comunei
Colonești, desfășurată astfel: -Cabinet C1
-Medic de familie: 59,49mp; Cabinet C2
-Centru comunitar Integrat: 232,75mp;
Cabinet C3 -Stomatologie: 58,69mp; Cabinet
C4 -Clinică medicală: 186,98 mp, conform
H.C.L. nr.73 din 21.10.2021 și cadrului legal
O.U.G. nr.57/03.07.2019, art.332-333. 3.
Informații privind documentația de atribuire:
informațiile 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: se
poate intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire la cerere, de la sediul
instituției, Compartimentul de Achiziții
Publice. 3.2.Denumirea și datele de contact
ale serviciului /compartimentului din cadrul
instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Se poate
obține de la Compartimentul de Achiziții
Publice din cadrul Primăriei Comunei Colonești, Str.Smaranda Apostoleanu, nr.131,
județul Bacău. 3.3.Costul și condițiile de
plată pentru obținerea acestui exemplar, unde
este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.

nr.57/2019 privind Codul administrativ:
costul este de 100 lei/exemplar, se achită în
numerar la Casieria Primăriei Comunei
Colonești, Str.Smaranda Apostoleanu, nr.131,
județul Bacău. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 17.11.2021, ora 14.00.
4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită
de depunere a ofertelor: 25.11.2021, ora
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Colonești, Str.
Smaranda Apostoleanu, nr.131, județul
Bacău, Compartimentul Achiziții Publice.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: oferta se depune
într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior. 5.Data și
locul la care se va desfășura ședința publică
de deschidere a ofertelor: 25.11.2021, ora
11.00, la sediul Primăriei Comunei Colonești,
Str. Smaranda Apostoleanu, nr.131, 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
de Contencios Administrativ a Tribunalului
Bacău, municipiul Bacău, 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 abilitate, în vederea publicării: 02.11.2021.
l 1.Informații generale privind concedentul,
în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Primăria Comunei Perişor, comuna Perişor,
str.Henri Coandă nr.269, județul Dolj,
telefon/fax: 0251/459.707, e-mail: primariaperisor@yahoo.com, cod fiscal 5002010. 2.
Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: o
parte din Dispensarul Uman (latura stângă)
formată din 3 încăperi în suprafață totală de
78mp, amplasat în sat Perișor, str.Henri
Coandă nr. 157, bun proprietate publică al
C o m u n e i P e r i ș o r, c o n f o r m
H.C.L.49/26.07.2021 și temeiului legal:
O.U.G. 57/03.07.2019. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin solicitarea scrisă, de la
sediul Primăriei Comunei Perișor. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului
din cadrul concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de

atribuire: Registratura Primăriei Comunei
Perișor, comuna Perișor, strada Henri
Coandă nr.269, județul Dolj. 3.3.Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul: Persoanele interesate pot achita contravaloarea documentației
de atribuire de 100Lei în contul concedentului: RO56TREZ29221E365000XXXX,
deschis la Trezoreria Băilești, cod fiscal al
concedentului: 5002010. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 17/11/2021,
ora 16.00. 4.Informaţii privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
25/11/2021, ora 10.00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusă la
Registratura Primăriei Comunei Perișor,
comuna Perișor, strada Henri Coandă nr.269,
județul Dolj. 4.3.Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original. 5.Data şi locul la care se va
desfăşura ședinţa publică de deschidere a
ofertelor: 25/11/2021, ora 11.00, la sediul
Primăriei Comunei Perișor, comuna Perișor,
strada Henri Coandă nr.269, județul Dolj. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax
şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea instanţei: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor,
str.Stavropoleos nr.6, sector 3, București,
e-mail: office@cnsc.ro, telefon: 021.310.46.41,
fax: 021.310.46.42. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 02/11/2021.
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 Conțești, cu
sediul în comuna Contești, Str.Alexandriei,
nr.99, județul Teleorman, cod poștal 147085,
telefon /fax 0247/334.296, email: primariacontesti@gmail.com, cod fiscal 4568519.
2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea
și identificarea bunului care urmează să fie
închiriat: spațiu pentru desfășurare servicii
poștale situat în comuna Conțești, Str.
Alexandriei, nr. 101, județul Teleorman, în
suprafață utilă de 23mp. Închirierea se face
conform prevederilor art.332-333 din O.U.G.
nr.57/03.07.2019, privind Codul administrativ și a prevederilor H.C.L.
nr.50/31.08.2021. 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
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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 Conțești, comuna Conțești, Str.
Alexandriei, nr.99, județul Teleorman.
3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ: 10 lei/exemplar,
se achită numerar la Casieria Primăriei
Comunei Conțești. 3.4. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 17.11.2021, ora
17.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor:
26.11.2021, ora 09.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Conțești, comuna Conțești, Compartimentul
Secretariat, Str. Alexandriei, nr.99, județul
Teleorman. 4.3.Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun
într-un exemplar, în două plicuri sigilate:
unul exterior și unul interior. 5.Data și locul
la care se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 26.11.2021, ora 10.00,
Primăria Comunei Conțești, comuna
Conțești, Str.Alexandriei, nr.99, județul
Teleorman. 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 Teleorman, Alexandria, Str.
Ion Creangă, nr.53, județul Teleorman,
telefon 0247/406.016, fax 0247/317.322,
e-mail: tribunaltr@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării: 02.11.2021.

nacotofanesti.ro, în urma transmiterii unei
solicitări scrise/e-mail către primărie la
adresa: cons_loc_cotofanesti@yahoo.com.
3.2.Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care
se poate obţine un exemplar din documentaţia
de atribuire: Se poate obține de la Biroul Finaciar-contabil, Achiziții și Investiții din cadrul
Primăriei Comunei Coțofănești, cu sediul în
sat Coțofănești, Str.Principală nr.412, județul
Bacău. 3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru
obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
Costul este de 50Lei pentru documentația pe
suport de hârtie, se achită numerar la Casieria
Primăriei Comunei Coțofănești, cu sediul în
sat Coțofănești, Str. Principală nr.412, județul
Bacău. 3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 17/11/2021, ora 14.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 25/11/2021, ora 09.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Coțofănești, sat Coțofănești, Str.Principală nr. 412, județul Bacău, la
registratură. 4.3.Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar.
5.Data şi locul la care se va desfăşura ședinţa
publică de deschidere a ofertelor: 25/11/2021,
ora 10.00, Primăria Comunei Coțofănești, cu
sediul în sat Coțofănești, Str.Principală nr.412,
județul Bacău, Sala de ședințe. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa
de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: Tribunalul de pe lângă
Judecătoria Onești, localitatea Oneşti, Str.
Tineretului nr.1, județul Bacău, cod poștal
601068, telefon: 0234/311.224, fax:
0234/326.170, e-mail: jud-onesti-reg@just.ro.
7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea publicării:
02/11/2021.

l 1.Informații generale privind concedentul,
în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Comuna Coțofănești, sat Coțofănești, Str.
Principală nr.412, județul Bacău, telefon/fax:
0234/330.001/0234/330.216, e-mail: cons_loc_
cotofanesti@yahoo.com, cod fiscal 4353110.
2.Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie concesionat:
Teren extravilan, în suprafață totală de
7.770mp, format din 1 teren în suprafață de
3.835mp situat în tarlaua 29, CF nr. 61898 și 1
teren în suprafață de 3.935mp situat în
tarlaua 29, CF nr.61901, proprietate privată a
Comunei Coțofănești, situate pe partea
dreaptă a DN11A, pentru desfășurarea de
activități preponderent agricole în spații
protejate, conform H.C.L.nr.52/24.09.2021 și
temei legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019, art.302331. 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: Documentația de atribuire se poate obține de la
orice persoană interesată de la sediul instituției, prin e-mail, sau poate fi descărcată de pe
pagina de internet a autorității: www.comu-

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: U.A.T.Județul Olt, prin Consiliul
Judeţean Olt, cu sediul în municipiul Slatina,
B-dul A.I.Cuza nr.14, judeţul Olt, telefon:
0249/431.080, fax: 0249/431.122, e-mail:
cjolt@cjolt.ro, website: http://www.cjolt.ro, cod
fiscal 4394706. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: spații în suprafață
totală de 102,00mp, conform caietului de
sarcini, din imobilul „Clădire birouri” (Corp
A), situate în municipiul Slatina, str.Centura
Basarabilor nr.8, județul Olt, aflate în domeniul public al Județului Olt și în administrarea
Consiliului Județean Olt, înscrise în CF
nr.52599 Slatina, nr.cadastral 52599-C1,
conform H.C.J.Olt nr.72/29.04.2021 și temeiul
legal: OUG nr.57/03.07.2019, privind Codul
administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, -destinația spațiilor închiriate va fi
pentru desfășurarea de activități administrative. 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: a)

gratuit de la adresa: website: http://www.cjolt.
ro; b)la cerere, gratuit, pe suport de hârtie de
la Serviciul Administrarea Patrimoniului,
Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea
Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice şi
Autoritatea Judeţeană de Transport, camera
301 din cadrul Consiliului Județean Olt.
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 Serviciul Administrarea Patrimoniului,
Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea
Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice şi
Autoritatea Judeţeană de Transport, camera
301 din cadrul Consiliului Județean Olt, cu
sediu în municipiul Slatina, Bdul A.I.Cuza
nr.14, judeţul Olt. 3.3.Costul și condițiile de
plată pentru obținerea acestui exemplar, unde
este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr.
57/2019, privind Codul administrativ:
Gratuit. 3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 18/11/2021, ora 16.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 26/11/2021, ora 13.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Registratura Consiliului Județean Olt, municipiul Slatina, B-dul A.I.Cuza nr. 14, județul
Olt. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar,
în două plicuri sigilate -unul exterior și unul
interior. 5.Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor:
02/12/2021, ora 13.00, la sediul Consiliului
Județean Olt, Serviciul Administrarea Patrimoniului, Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi
Publice şi Autoritatea Judeţeană de Transport, camera 301, Et.3. 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 Olt, Slatina, Str.Mânăstirii nr.
2, județul Olt, cod poștal 230038, telefon:
0249/414.989, fax: 0249/437.370, e-mail: tribunalul-olt@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 02/11/2021.
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: Municipiul Aiud, C.I.F. 4613636,
str.Cuza Vodă nr.1, Aiud, județul Alba,
telefon: 0258/861.310, fax: 0258/86.1280,
e-mail: office@aiud.ro, persoană de contact:
Ovidiu Ranca -Direcția Arhitect-șef, e-mail:
tehnic@aiud.ro. 2. Informații generale privind
obiectul concesiunii, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: Obiectul concesiunii îl constituie
imobilele terenuri intravilane, situate în Aiud,
str.Tribun Tudoran, nr.72M, înscris în CF
nr.81674, în suprafață de 4106mp, str.Tribun
Tudoran, nr. 72N, înscris în CF nr.81670, în
suprafață de 3740mp, str.Tribun Tudoran,
nr.72S, înscris în CF nr.81666, în suprafață de
3177mp și str.Tribun Tudoran, nr.72U, înscris
în CF nr.95896, în suprafață de 2300mp,
aflate în domeniul privat al Municipiului

Aiud. Concesionarea se face conform
H.C.L.nr.265/21.10.2021 și O.U.G. nr.57/2019.
3.Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.
Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Direct de
la sediul Primăriei Municipiului Aiud
-Direcția Arhitect-șef, în baza unei solicitări
scrise. 3.2.Denumirea și datele de contact ale
serviciului/compartimentului din cadrul
vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Direcţia
Arhitect-șef din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, telefon: 0258.861.310, int.1039,
e-mail: tehnic@aiud.ro. 3.3.Costul și condițiile
de plată pentru obținerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
50Lei/documentație, care se achită în numerar
la casierie sau în contul RO84TREZ
00421360250XXXXX. 3.4.Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 16.11.2021, ora 12.00.
4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită
de depunere a ofertelor: 25.11.2021, ora 12.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Municipiul Aiud, str.Cuza Vodă nr.1, județul
Alba, Primăria Municipiului Aiud, Centrul de
Informații pentru Cetățeni. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă oferta: 1
(unu) exemplar original, într-un plic sigilat.
5.Data și locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor: 26.11.2021,
ora 12.00, la sediul Primăriei Municipiului
Aiud, str. Cuza Vodă, nr.1, sala de ședințe.
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/
sau adresa de e-mail ale instanței competente
în soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Tribunalul Alba
-Secția de Contencios Administrativ și Fiscal,
Piața Iuliu Maniu, nr.24, Alba Iulia, județul
Alba, telefon: 0258/813.510, e-mail: tribunalulalba@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului
de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 02.11.2021.

l Municipiul laşi, CF: 4541580, prin Direcţia
Fond Locativ, organizează în data de
26.11.2021, ora 13.00, la sediul din Bulevardul
Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.11, licitaţie publică
pentru închirierea apartamentului nr. 9, situat
în laşi, şos.Nicolina nr.107, bl.1004, tronson II,
etaj 3, identificat cu număr cadastral 18435,
înscris în Cartea Funciară număr 67496 a
Municipiului laşi. Documentaţia de atribuire
se va obţine de către persoanele interesate pe
suport hârtie de la sediul Direcţiei Fond
Locativ din laşi, şos.Naţională nr. 43, în baza
unei solicitări depuse la Registratură şi achitarea contravalorii caietului de sarcini în
cuantum de 50Lei. Persoanele interesate pot
solicita clarificări până la data de 18.11.2021.
Ofertele de participare la licitaţie se depun
până la data de 25.11.2021, ora 13.00, la
sediul Direcţiei Fond Locativ din laşi, sos.
Naţională nr.43. Instanţa competentă în soluţionarea eventualelor contestaţii este Tribunalul laşi -Secţia Contencios Administrativ
Fiscal din laşi, str.Elena Doamna nr.1A, cod
poștal 700398, telefon: 0232/260.600, e-mail:
tr-iasi-pgref@just.ro. Contestaţiile pot fi
depuse în termen de 15 zile de la data şedinţei
publice de deschidere a ofertelor. Relaţii suplimentare se obţin la telefon 0232/264.246 interior: 125, persoană de contact: Carmen
Molnar.

PIERDERI
l SC Biz Agrofert SRL, cu sediul social în sat
Dobrotești, comuna Dobrotești, str. Stoeneștilor, nr.12, jud. Dolj, declară pierdut și nul
certificat de inregistrare cu seria B, nr.3144185
emis de ORC Dolj la data de 05.11.2015.
l Pierdut certificat de înregistrare emis de
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul Dolj, al societății ANASTAN SRL,
cod fiscal 23695527, J16/748/2008, cu sediul în
municipiul Craiova, str.Drumul Muntenilor
nr.45, județul Dolj. Se declară nul.

DECESE

