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OFERTE SERVICIU
Inspectoratul General al Poliției Române 

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

În conformitate cu Ordinul 5625/31.08.2012, 
cu modificările și completările ulterioare, Asoci-
aţia Umanitară de Nursing scoate la concurs de 
titularizare 1 post vacant de maistru instructor, 
asistent medical generalist, cu viabilitate 4 ani. 
Concursul va avea loc miercuri, 6 aprilie 2022, la 
ora 10.00, la sediul școlii. Înscrierile și depunerea 
dosarelor se vor face la secretariatul școlii zilnic, 
între orele 09.00-15.00, în perioada 10-31 martie 
2022. Cerinţele specifice fiecărui post și informa-
ţiile despre organizarea concursului se pot obţine 
de la secretariatul școlii, 0244.582.025.

Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei 
Rădulescu” al Academiei Române anunță 
anularea concursului organizat în vederea înca-
drării pe perioadă nedeterminată pentru 
ocuparea posturilor vacante de Cercetător știin-
țific gr.II, normă întreagă, Cercetător științific 
gr.II, 1/2 normă, și Cercetător științific  gr.III, 
concurs programat pentru data de 13 aprilie 
2022, ca urmare a constatării unui viciu de proce-
dură în inițierea și organizarea concursului. 
Anunțul a fost publicat în cotidianul Jurnalul din 
data de 03.03.2022, la rubrica Oferte Serviciu.

Unitatea Militară 02472 București, din Minis-
terul Apărării Naţionale, organizează concurs 
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 
următoarelor posturi vacante de execuţie de 
personal civil contractual: -1 post de muncitor 
calificat III-I (electrician constructor montator 
aparataj și cabluri), vechime în muncă și în 
meserie minim 3 ani, nivelul minim al studiilor 
-învățământ liceal cu diplomă de bacalaureat sau 
profesional; -2 posturi de muncitor calificat III-I 
(instalator instalaţii tehnico-sanitare), vechime în 
muncă și în meserie minim 3 ani, nivelul minim 
al studiilor -învățământ liceal cu diplomă de 
bacalaureat sau profesional; -1 post de muncitor 
calificat III-I (zugrav-vopsitor), vechime în 
muncă și în meserie minim 3 ani, nivelul minim 
al studiilor -10 clase/școala profesională. 
Concursul se va desfășura conform următorului 
calendar: -11-14.04.2022 -testarea psihologică; 
-18-20.04.2022 -vizita medicală; -26.04.2022, ora 
10.00 -proba scrisă; -02.05.2022, ora 10.00 -proba 
practică; -data-limită de depunere a dosarelor de 
concurs -18.03.2022, ora 14.00. Dosarele se depun 
la sediul Unităţii Militare 02472, str.Izvor nr.110, 
sector 5, București, unde vor fi afișate și detaliile 
organizatorice necesare, iar proba scrisă și proba 
practică ale concursului se vor organiza și desfă-
șura în cazarma din Bd.Drumul Taberei nr.7D, 
sector 6, București. Date de contact ale secretari-
atului: telefon: 021.410.40.40, interioare: 
1001.856, 1001.262, 1038.136.

Anunț. Serviciul Public de Interes Local 
Pentru Administrarea Parcărilor din Municipiul 
Timișoara - TIMPARK organizează concurs în 
data de 30.03.2022 ora 10:00  proba scrisă și în 
data 04.04.2022 ora 10:00 proba interviu, pentru 
ocuparea pe durată nedeterminată a următoa-
relor posturi de natură contractuală vacante: 1 
post - șef Birou administrativ-aprovizionare și 
achizițiiCondiţii de participare . specifice: - 
studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalente;- vechime în specialitatea studiilor - 
minim 7 ani; 1 post - inspector de specialitate - 
Birou administrativ-aprovizionare și achizitii. 
Condiţii de participare specifice: - studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalente; - vechime în 
specialitatea studiilor - minim 5 ani; 1 post - șef 
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 în dome-
niul juridic; - vechime în specialitatea studiilor 
- minim 7 ani; 1 post - inspector de specialitate 
- Birou financiar-contabilitate. Condiţii de parti-
cipare specifice: - studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
în domeniul economic; - vechime în specialitatea 
studiilor - minim 5 ani; 1 post - inspector de 
specialitate - Birou tehnologia informației și 
dezvoltare. Condiţii de participare specifice: - 
studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă în dome-
niul arhitectură; - vechime în specialitatea 
studiilor - minim 5 ani; 1 post - referent - Birou 
ridicări auto. Condiţii de participare specifice: - 
studii medii absolvite cu diplomă de bacalau-
reat; - vechime în muncă - minim 5 ani; 5 
posturi  - referent - Birou evidență, monitorizare 
și exploatare parcări publice. Condiţii de partici-
pare specifice: - studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; - vechime în muncă - 
nu este necesară. 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 07.03.2022 - 
18.03.2022 (inclusiv), între orele 09.00-15.00  la 
sediul Serviciului Public de Interes Local pentru 
Administrarea Parcărilor Publice din Munici-
piul Timișoara – TIMPARK, Spl. Nicolae Titu-
lescu 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

Casa Oamenilor de Știință cu sediul în Calea 
13 Septembrie nr.13, sector 5, București, unitate 
reînființată prin HG. 347/1990 subordonată 
Academiei Române, organizează în condițiile 
Regulamentului privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcțiilor 
contractuale a personalului din cadrul Casei 
Oamenilor de Știință– Clubul Oamenilor de 
Știință, funcție de conducere, Director– Manager, 
concurs  pentru ocuparea, pe durată determinată, 
cu normă întreagă a unui post contractual 
vacant– funcție de conducere, Director- Manager 
Gradul I (S), pentru unitatea de alimentație 
publică Clubul Oamenilor de Știință cu finanțare 
din venituri proprii, având sediul în București, 
P-ța Lahovari, nr.9, sector 1: Condiții specifice 
Director- Manager Gradul I (S), funcție de 
conducere •Studii universitare absolvite cu 
licență; •Vechime în functie de conducere în 
specificul activității de minim 5 ani; •Nivel 
avansat de operare Microsoft (Word, Excel); 
•Cunoștințe generale privind documentele finan-
ciare; Alte cerinţe: •competențe/ cunostințe: 
-capacitatea: de a rezolva eficient problemele, de 
organizare a muncii proprii și de gestionare a 
timpului, de autoperfecționare, de analiză și 
sinteză, de a lucra în echipă, de a comunica 
verbal și în scris, de planificare, coordonare și 
control, de a dezvolta abilităţile personalului și de 
a motiva; -abilitatea de soluționare/ mediere a 
conflictelor; -cunoștințe despre organizarea și 
conducerea unei activități de alimentație publică/ 
restaurant. Concursul se va desfășura la sediul 
Academiei Române din Calea Victoriei, nr.125, 
Sector 1, București după cum urmează: 1. 
Afișarea anunțului la sediul unității se face în 
data de 04.03.2022; 2. Data limită până la care se 
pot depune actele pentru dosarele de concurs  la 
sediul unității din Calea 13 Septembrie nr.13, 
sector 5, București este 18.03.2022 ora 14.00; 3. 
Etapa I – selecție dosare– 21.03.2022 ora 15.00; 4. 
Etapa II –proba scrisă- 28.03.2022, ora 10.00; 5. 
Etapa III –Interviul și susținerea Proiectului 
Managerial– 31.03.2022, ora 10.00. Secretariatul 
comisiei de concurs între orele 9.00-14.00  zi 
lucrătoare este asigurat de dna. Rebeca Macovei, 
tel. 021.318.81.45, 021.318.24.40, email rebeca.
macovei@acad.ro.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială și 
Protecţia Copilului Vaslui, cu sediul în județul 
Vaslui, Șoseaua Națională Vaslui, Iași, Nr.1, 
organizează concurs de recrutare în data de 

28.03.2022 -proba scrisă, ora 10.00, și în data de 
04.04.2022 -interviul, ora 10.00, în vederea 
ocupării posturilor contractuale vacante pe 
perioadă nedeterminată, conform H.G.286/2011, 
după cum urmează: Centre destinate îngrijirii 
copilului și familiei; Denumirea complexului; 
Denumirea serviciului/compartimentului/
centrului; numărul de posturi și condițiile speci-
fice. Complexul de Servicii Comunitare „Neculai 
Roșca Codreanu” Bârlad -1 post de lucrător 
social principal la Serviciul Alternativ de 
Protecție de Tip Familial nr.1-2: -studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; -vechime în 
muncă: minim 3 ani și 6 luni; -1 post de lucrător 
social la Centrul de Primire în Regim de 
Urgență: -studii medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; -vechime în muncă: minim 6 luni. 
Complex de Servicii Comunitare pentru 
Persoana cu Dizabilități Bârlad -1 post de asis-
tent medical BFT, gradul debutant, la Centrul de 
Zi de Recuperare pentru Copilul cu Dizabilități: 
-diplomă de bacalaureat; -studii postliceale 
sanitare absolvite cu diplomă în specialitatea 
Asistent medical Balneofizioterapie; -certificat de 
membru eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R.; -adeve-
rință eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R; -vechime: 
nu este necesară. 4 posturi de lucrător social la 
Serviciul Specializat pentru Copiii cu Dizabilități 
-Casa de Tip Familial nr.1; -studii medii absol-
vite cu diplomă de bacalaureat; -vechime în 
muncă: minim 6 luni. 1 post de muncitor necali-
ficat I la Compartimentul Administrativ: -studii 
medii/generale; -vechime în muncă: minim 3 ani. 
Centrul de Reabilitare și Recuperare pentru 
Copiii cu Dizabilități Fălciu 1 post de lucrător 
social: -studii medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; -vechime în muncă: minim 6 luni. 
Centre destinate protecției persoanelor adulte. 
Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru 
Persoane Adulte cu Dizabilități Ghermănești 1 
post de conducere -șef centru, gradul II: -studii 
universitare absolvite cu diplomă de licență în 
domeniul-psihologie, asistență socială, sociologie, 
juridic, medical, economic sau științe adminis-
trative; -vechime necesară ocupării postului 
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-pentru absolvenții cu diplomă de licență în 
domeniul psihologie, asistență socială sau socio-
logie -vechime de minim 2 ani în domeniul 
serviciilor sociale; -pentru absolvenții cu diplomă 
de licență în domeniul juridic, medical, economic 
și științe administrative -vechime de minim 5 ani 
în domeniul serviciilor sociale. 1 post de terapeut 
ocupațional, gradul debutant: -studii universitare 
absolvite cu diplomă de licență; -vechime: nu este 
necesară. 1 post de muncitor calificat III 
(bucătar): -curs de calificare în meseria de 
bucătar; -studii medii/generale; -vechime în 
muncă: minim 3 ani. Centrul de Îngrijire și 
Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități 
Rânzești 1 post de muncitor calificat IV (întreți-
nere): -calificare în meseria de lăcătuș mecanic 
de întreținere; -studii medii/generale; -vechime: 
minim 6 luni. Complex de Servicii Comunitare 
pentru Adulți Huși -Centrul de Îngrijire și Asis-
tență pentru Persoane Vârstnice 1 post de asis-
tent social, grad principal:-studii universitare 
absolvite cu diplomă de licență în domeniul 
-asistență socială; -aviz de exercitare a profesiei 
cu treapta de competență principal; -vechime în 
specialitatea studiilor: minim 5 ani. 1 post de 
lucrător social: -studii medii absolvite cu diplomă 
de bacalaureat; -vechime în muncă: minim 6 
luni. 1 post de infirmiera; -studii medii/generale; 
-vechime în muncă: minim 6 luni. Ansamblul de 
Locuințe Protejate pentru Persoane Adulte cu 
Dizabilități Vaslui -Complexul de Locuințe 
Protejate pentru Persoana Adultă cu Dizabilități 
nr.1-Locuință Protejată (LMP) Codăești 1 post 
de lucrător social, gradul principal: -studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalaureat; -vechime în 
muncă: minim 3 ani și 6 luni. Locul de desfășu-
rare a concursului: sediul Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, 
din strada Șoseaua Națională Vaslui, Iași, Nr.1. 
Candidaţii vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copi-
lului Vaslui (07.03.2022-18.03.2022). Dosarul de 
înscriere trebuie să conțină în mod obligatoriu 
documente le  prevăzute  la  ar t .6  d in 
H.G.R.nr.286/2011, actualizată. Condițiile de 
participare la concurs și bibliografia se afișează 
pe site-ul și la sediul Direcției Generale de Asis-
tență Socială și Protecția Copilului Vaslui. Relații 
suplimentare se pot obține la sediul Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copi-
lului Vaslui -Compartiment Gestionarea Resur-
selor Umane și la nr.de telefon 0235/315.138, 
int.1110 sau 1111, consilier Onofrei Monica.

Biblioteca Judeţeană „I.H.Rădulescu” Dâmbo-
viţa, Târgoviște, str.Stelea, nr.2, anunţă în data de 
28.03.2022 organizarea concursului pentru 
ocuparea postului contractual vacant, astfel: 1.
Bibliotecar studii superioare, grad profesional II, 1 
post, nivel de execuţie, în cadrul Serviciului Relaţii 
cu Publicul, animaţie culturală și informare biblio-
grafică, Biblioteca Judeţeană „I.H.Rădulescu” 
Dâmboviţa. Condiţii generale: potrivit prevede-
rilor art.3 din Regulamentul-cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespunzător funcţi-
ilor contractuale și a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice din 23.03.2011, aprobat prin 
H.G.nr.286/2011, cu modificările și completările 
ulterioare. Condiţiile specifice pentru postul 
vacant: 1.Bibliotecar studii superioare, gradul 
profesional II, perioadă nedeterminată: 1.studii 
universitare de licență absolvite cu diplomă/studii 
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licență sau echivanentă în domeniul funda-
mental de ierarhizare: științe sociale, ramura 
științe ale comunicării, domeniul de ierarhizare: 
științe ale comunicării, domeniul de licență: științe 
ale comunicării, specializarea: biblioteconomie/
științe ale informării și documentării; sau studii 
universitare de licență absolvite cu diplomă/studii 
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă 
de licență sau echivalentă, cu obligaţia de a urma, 
într-o perioadă de până la maximum 2 ani, una 
dintre formele de pregătire profesională prevăzute 
de lege. 2.cunoștinţe de operare pe calculator: 
noţiuni de utilizare a sistemului de operare 
(Windows 10), a programelor pachetului O¥ce și 
a sistemelor integrate de bibliotecă; 3.cunoașterea 

unei limbi străine, de circulaţie internaţională, 
nivel mediu; 4.vechime minimă în specializarea 
studiilor 1(un) an, dobândită în baza unui contract 
individual de muncă. Concursul se va desfășura 
conform calendarului următor: Perioada depu-
nerii dosarelor de înscriere: 08.03-21.03.2022, între 
orele 8.00-16.00. Datele concursului: Selecţia 

dosarelor: 22.03.2022-23.03.2022 pentru postul de 
execuţie de bibliotecar; -Proba scrisă: în data de 
28.03.2022, ora 11.00, pentru postul de execuţie de 
bibliotecar; -Interviul: se va susține în termen de 
maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei 
scrise, data și ora susținerii se afișează obligatoriu 
cu rezultatele la proba scrisă. Locul desfășurării 

c o n c u r s u l u i :  B i b l i o t e c a  J u d e ţ e a n ă 
„I.H.Rădulescu” Dâmboviţa, Târgoviște, str.Stelea, 
nr.2, judeţ Dâmboviţa. Informaţii suplimentare: 
Secretariatul Bibliotecii Judeţene „I.H.Rădulescu” 
Dâmboviţa, telefon: 0245.612.316 -cons.jr.Dobre 
Izabela.
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CITAŢII
Vieru Emilia și Vieru Iosef cu ultimul domiciliu 

cunoscut în localitatea Băiţa, judeţul Hunedoara, 
sunt citaţi la Judecătoria Deva, în dosarul civil nr. 
5515/221/2021, pentru termenul de judecată din 
24.03.2022 ora 10.30, în calitate de pârâţi, în proces 
cu reclamanta Munteanu Liliana având ca obiect 
rectificare Carte funciară și uzucapiune.

Se citează numitul Velcu Raj, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în comuna Băiculești, satul Măni-
cești nr. 115, județul Argeș, în Dosarul nr. 
7278/280/2021, al Judecătoriei Pitești, la termenul 
din 24.03.2022, C4-4J, sala 2, ora 9.00, având ca 
obiect tăgadă paternitate.

Se aduce la cunoștința publică că există pe rolul 
Judecătoriei  Tg. Secuiesc dosarul civil 
2087/322/2021 având ca obiect dobândirea drep-
tului de proprietate prin uzucapiune, asupra cotei 
de 2/16 (117/698) parte din imobilul înscris în CF 
28775-Turia nr. top. 186, situat în com.Turia sat 
Alungeni nr. 59 jud. Covasna, de către defunctul 
Fejer Iosif, decedat la data de 29.01.2008. Cei inte-
resați să facă opoziție cu privire la dobândirea 
dreptului de proprietate prin uzucapiune o pot face 
până la termenul de judecată din data de 
19.05.2022.

Se citează pârâta Toderaș Andreea Iuliana, cu 
ultimul domiciliu: com.Zemeș, sat Zemeș, jud. 
Bacău,  la  Judecătoria Moinești ,  dosar 
nr.2928/260/2021, termen 05.04.2022, obiect divorţ, 
reclamant Toderaș Cosmin.

DIVERSE
Unitatea administrativ-teritorială Seaca De 

Pădure, din judeţul Dolj, anunţă publicarea 
documentelor tehnice ale cadastrului pentru 
sectorul cadastral nr.6 începând cu data de 
11.03.2022, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul 
Primăriei comunei Seaca De Pădure, conform 
art.14 alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a 
publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. Cererile 
de rectificare ale documentelor tehnice vor putea 
fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenţiei 
Naţionale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Cabinet Individual de Insolvență Grigorian 
Andreea-Gina, lichidator judiciar al Resources 
Project Group SRL cu sediul București, str. Ion 
Campineanu nr. 26, bl. 8, sc. 2, et. 9, ap. 74, 
sector I, J40/2822/1998, CUI 9513530, notifică 
intrarea în faliment prin procedura simplificată 
a societății Resources Project Group SRL 
conform Sentinței civile nr. 278/27.01.2022 a 
Tribunalului București în dosar nr. 32215/3/2021. 
Debitoarea are obligaţia ca în termen de 10 zile 
de la deschiderea procedurii să depună la 
dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 
din Legea nr. 85/2014. Termenul limită pentru 
depunerea cererilor de creanţe este 14.03.2022. 
Termenul limită pentru verificarea creanțelor, 
întocmirea și publicarea tabelului preliminar al 
creanțelor este 24.03.2022. Termenul pentru 
depunerea contestațiilor la tabelul preliminar 
este de 7 zile de la publicarea acestuia in BPI.
Termenul pentru publicarea tabelului definitiv al 
creanțelor este 18.04.2022.Termenul pentru 
continuarea procedurii este 05.05.2022. Se noti-
fică faptul că Adunarea Creditorilor va avea loc 
la sediul lichidatorului judiciar în șos. Ștefan cel 
Mare și Sfânt, nr. 4, complex Exclusiv, bloc A5, 
demisol, spațiul nr. 2-3, jud. Iași în data de 
29.03.2022, ora 12.00, având ca ordine de zi: 1. 
Alegerea comitetului creditorilor și desemnarea 
președintelui acestuia; 2. Confirmarea lichidato-
rului judiciar și stabilirea renumerației acestuia. 
Se notifică asociații societății debitoare cu privire 
la faptul că Adunarea Asociaților va avea loc la 
sediul lichidatorului judiciar în data 09.03.2022, 
ora 10:00 în vederea desemnării administrato-
rului special.

SC Vortex Residence SRL SI SC Beton Team 
S.R.L anunță publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul Construire ansamblu locuinte 
colective cu regim max. De inaltime 
S+Ds+P+10+Eth, organizarea executiei, amena-

jare incinta si imprejmuire teren, propus a fi 
amplasat în Soseaua Alexandriei nr.164, Lot 4. 
Informațiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul autorității competente 
pentru protecția mediului Bucuresti din Aleea 
Lacul Morii nr.1, sect.6-Bucuresti și la sediul S.C. 
Vortex Residence S.R.L., cu sediul in Bucuresti, 
Sector 4, Drumul Binelui nr. 178, bl.1, sc.1, ap.2, 
în zilele de luni până joi, între orele 8-16 si vineri 
între orele 8-14. Observațiile publicului se 
primesc zilnic la sediul autorității competente 
pentru protecția mediului Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Bucuresti, Aleea Lacul Morii 
Nr.1 Sector 6 Bucuresti.

Anunt aviz oportunitate. S.C. Tehnocon Engi-
neering S.R.L., S.C. Recon-Ex S.R.L., Ionita 
Constantin, Ionita Niculae, Ionita Anca-Rodica, 
titularii proiectului:“intocmire P.U.Z.–roiect cu 
destinatie Mixta:Hale, depozitare, birouri, 
servicii si comert: introducere in intravilan 
suprafete” Jud.Ilfov, Com.Glina, Tarla 5/11, 
Parcela16-23, 1/2 lot 1,2, Nr. cad.57432, 56324, 
56323, anunta publicul interesat asupra  depu-
nerii solicitarii de obtinere a Avizului  de Oportu-
nitate al C.J.Ilfov, documentatia putand fi 
consultata pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov. 
Observatii/comentariile si sugestii se primesc in 
scris la Biroul de Urbanism din cadrul  Consi-
liului Judetean.Ilfov, cu  sediul in Mun. Bucu-
resti, 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 04.03.2022.

Anunt aviz oportunitate Smart Management 
Invest S.R.L., cu sediul în Arad, jud. Arad, 
titular al proiectului: “P.U.Z. -construire statie de 
carburanti, cladiri cu functiune mixta comert, 
servicii, spatii de cazare, spatii administrative, 
birouri, spatii tehnice, accese carosabile si circu-
latii interioare, amenajari exterioare, imprej-
muire, organizare de santier si utilitati” Jud. 
Ilfov, Sat Snagov-Vlasia, Com. Snagov, str. 
Drum 366, Tarla 131, Parcela 437/2/1-3, nr. cad. 
111322, anunta publicul interesat asupra  depu-
nerii solicitarii de obtinere a Avizului  de Oportu-
nitate al C.J. Ilfov, documentatia putand fi 

consultata pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov. 
Observatii/comentariile si sugestii se primesc in 
scris la Biroul de Urbanism din cadrul Consi-
liului Judetean Ilfov, cu  sediul in Municipiul 
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 04.03.2022

S.C. Rewe Projektentwicklung Romania 
S.R.L., titular al PUZ-“in vederea edificarii 
ulterioare a unui magazin Penny, magazin  cu 
produse alimentare carne si branzeturi, drumuri 
acces, alei pietonale si carosabile, spatiu de 
parcare, amenajari exterioare, sistematizare 
verticala, panouri firma si publicitate, signalis-
tica, post trafo, bransamente, utilitati, organizare 
de santier”, in loc. Bragadiru, Tarla26, Parcela 
109/4,109/5, 190/6, NC.131923, 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), sector 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 15 zile de la data publicarii anuntului.

Anunt aviz oportunitate. George Stefana, 
avand domiciliul în jud. Ilfov, Comuna Cornetu, 
sat Cornetu, Sos. Alexandriei, nr.123, titular al 
proiectului P.U.Z-,,Introducere in intravilan, 
construire hale depozitare” in Jud. Ilfov, comuna 
Cornetu, T10, P28, nr. cad.51952, 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/comenta-
riile si sugestii  se primesc in scris la Biroul de 
Urbanism din cadrul  Consiliului Judetean Ilfov, 
cu  sediul in Municipiul Bucuresti, str.Ernest 
Juvara, nr.3-5, sector 6, tel.021.212.56.93, de luni 
pana vineri, intre orele 9:00-14:00,  incepand cu 
data de 04.03.2022.

Dl. Comisar Șef de Poliție Penitenciară 
Marian Valentin Aldea, reprezentant legal al 

Penitenciarului Mărgineni, anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul „Desființare 
clădire cu nr. cad. 880-C7- Școală și construire 
„Pavilion multifuncțional și baza sportivă” la 
Penitenciarul Mărgineni, situat în comuna I.L. 
Caragiale, strada Moreni, nr.1, județul Dâmbo-
vița, nr. cad. 880, CF nr.71109 I.L. Caragiale, 
titular dl. Comisar Șef de Poliție Penitenciară 
Marian Valentin Aldea, reprezentant legal al 
Penitenciarului Mărgineni. Informațiile privind 
proiectul propus pot fi consultate site-ul APM 
Dâmbovița: http://www.anpm.ro/ro/web/
apm-dambovita/acord de mediu/anunțuri 
publice. Observațiile publicului se primesc zilnic 
la sediul APM Dâmbovița.

Anunț public privind depunerea solicitării de 
emitere a acordului de mediu. SC Galicsud SRL, 
CUI 32407577, cu sediul în Rm. Vâlcea, str. 
Buda, nr. 12B, județul Vâlcea  anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul „Construire 
parc fotovoltaic și împrejmuire, propus a fi 
amplasat în comuna Izvorul Barzii, sat Halanga, 
județul Mehedinți. Informațiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Mehedinți, din Dr. Tr. 
Severin, str. Băile Romane, nr. 3 și la sediul titu-
larului de proiect din Rm. Vâlcea, str. Buda, nr. 
12B, județul Vâlcea, în zilele de luni- vineri, între 
orele 08.00 – 14.00.Observaţiile publicului se 
primesc zilnic la sediul autorității competente 
pentru protecția mediului Mehedinți.

SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata 
prin asociat coordonator Liscan Aurel, anunta 
prin prezenta, numirea acesteia in calitate de 
lichidator judiciar a debitoarei Global Construc-
tion Details SRL cu sediul in București, Sectorul 
2, Strada Teiul Doamnei, Nr. 1, Bloc 19, Scara 2, 
Etaj 9, Ap. 163, CUI 28632651, J40/7360/2011, 
cu indeplinirea atributiilor prevazute de legea 
85/2014, conform  incheierii de sedinta  din data 
de 28.02.2022 pronuntata de Tribunalul Bucu-
resti, Sectia a VII- a Civila in dosar nr. 
3056/3/2020, prin care s-a dipus înlocuirea lichi-

Subscrisa S.C. JEANS EST S.R.L. – in procedura generala a falimentului, cu sediul  în Bocsa, str. Bi-
nisului, m   ud  ara e erin, umăr de ordine n re istrul comerțului  11 288 1 ,   
121 2 7 , prin lic idator udiciar L V  L ă ace cunoscut aptul ca in data de  18.03.2022 
ora 11,00 a a ea loc la sediul lic idatorului udiciar din esita, str  orea bl A2, parter, licita a publica 
cu stri are pri ind ânzarea următoarelor bunuri aparținând debitoarei  
   - ar are i eren n a n supra ață de 1700 mp  nr  0 22 oc a, nrcad nr top       0 22  la 
prețul de  52.786 euro +TVA, reprezentând 70 % din aportul de e aluare
-Teren in ra i an in ra a  e 02 m  i iri in ria e 2 a e   ire a mini rati  

 a ie e m e i re er r  i a e n a, str  ini ului, m , ud  ara e erin  nr 07 1 
oc a nr  cad 07 1  la prețul de 701.280 euro+ TVA reprezentând 85% din aportul de e aluare

  -Teren in ra i an in ra a a e 00 m   ara i  in ri n  i a  in a   ara e erin 
in ri  in  nr  0  a, nr  cadastral 1015 la pretul de 24.385 euro + TVA reprezentând 100% 
din aportul de e aluare
-Bunuri mobile:
Autou litară iat cudo 1,   an abricație 200  la prețul de   ei V  reprezentand 70% din 

prețul de e aluare
Autoturism iat cudo an abricație 2005 la prețul de 2 ei V  reprezentand 70% din prețul de 

e aluare
n cazul in care bunurile scoase la licita e nu se ând la data stabilită, urmatoarea licita e a a ea loc 

în data de 0 2022  04 2022  2 04 2022  2 0 2022 i 2 0 2022 ra 00 la sediul lic ida-
torului udiciar, la acelasi pret  aietul de sarcini se poate ac izi ona de la sediul  lic idatorului udiciar 
la aloarea 200 lei  TVA pentru ecare mi loc de transport,  00 lei  TVA pentru ecare bun imobil  
nscrierea la licita ie si ac izi onarea caietului de sarcini se poate ace in ecare zi de luni pana ineri  

cu excep a zilei in care are loc licita ia  aran ia de par cipare la licita ie este de 10% din pretul de 
pornire al licita ei

rezenta cons tuie soma e pentru to  cei care pre nd reun drept aspra bunurilor scose la licita e, 
sunt obli a  sa anunte lic idatorul udiciar inainte de data stabilita pentru anzare
n orma i suplimentare se pot ob ne la tele on 0255 212 0, e mail  lice rup mail com sau la 

sediul lic idatorului udiciar  
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datorului judiciar CII Jianu Corina Eugenia cu 
lichidatorul judiciar Evrika Insolvency IPURL.  

Informaţii generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: 
Oraș Sângeorgiu de Pădure, oraș Sângeorgiu de 
Pădure, str.Livezilor nr.6, județul Mureș, telefon 
0265/578.226, fax 0265/580.357, e-mail: sgpa-
dure@cjmures.ro, cod fiscal 4375895. Anunță 
conform Legii 350/2005, Planul de achiziții a 
finanțării nerambursabile din fondurile buge-
tului local pe anul fiscal 2022 pentru proiecte 
sociale, culturale, protecția mediului, tineret, 
activități nonprofit de interes local. Total valoare 
proiecte: 40.000Lei, din care: -Proiecte sociale, 
culturale, protecția mediului, tineret: 40.000Lei. 
Sumele pe domenii de activitate vor fi alocate ca 
urmare a selecției proiector de către comisia de 
evaluare. Informații suplimentare pot fi obținute 
la telefon 0265/578.226.

Denumirea societății SC Socar Petroleum SA, 
cu sediul în str.Pechea, nr.32-36, sector 1, Bucu-
rești, titular al activității CAEN 4730- Comerț cu 
amănuntul al carburanților pentru autovehicule 
în magazine specializate la adresa: Comuna 
Chiajna, sat Chiajna, Șos.de Centură, nr.1Bis, 
județ Ilfov, anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obținere a autorizației de 
mediu pentru activitate. Informațiile și observa-
țiile publicului privind potențialul impact asupra 
mediului al activității pot fi consultate la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului Ilfov, Aleea 
Lacul Morii nr.1, sector 6, București, tel./fax 
021.430.15.23, 021.430.14.02, în zilele de luni-joi, 
între orele 9.00-13.00.  

Informaţii generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: 
Oraș Sângeorgiu de Pădure, oraș Sângeorgiu de 
Pădure, str.Livezilor nr.6, județul Mureș, telefon 
0265/578.226, fax 0265/580.357, e-mail: sgpa-
dure@cjmures.ro, cod fiscal 4375895. Anunță, 
conform Legii 350/2005, Planul de achiziții a 
finanțării nerambursabile din fondurile buge-
tului local pe anul fiscal 2022 pentru proiecte. 
Total valoare proiect: 80.000Lei, din care: 
-Proiecte sport: 80.000Lei. Informații suplimen-
tare pot fi obținute la telefon 0265/578.226.

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: Oraș 
Sângeorgiu de Pădure, oraș Sângeorgiu de 
Pădure, str.Livezilor nr.6, județul Mureș, telefon 
0265/578.226, fax 0265/580.357, e-mail: sgpa-
dure@cjmures.ro, cod fiscal 4375895. Anunță, 
conform Legii 350/2005, raportul de activitate a 
finanțării nerambursabile din fondurile buge-
tului local pe anul fiscal 2021 pentru proiecte 
sociale, culturale, protecția mediului, tineret, 
activități nonprofit de interes local. Domeniul: 
Proiecte sociale, culturale, protecția mediului, 
tineret. 1.Denumire beneficiar: Asociaţia Pro 
Unitas -Bezid, Titlul proiectului: Tabăra de 
creaţie și dans popular pentru copii din locali-
tatea Bezid în cadru familiar -Ediția a XII-a, 
Valoare totală proiect: 9.280Lei, Suma solicitată 
din Bugetul Local: 7.500Lei, Suma acordată din 
Bugetul Local: 5.000Lei, finalizat. 2.Denumire 
beneficiar: Despărțământul „Teodor Muică” 
Astra, Sângeorgiu de Pădure, Titlul proiectului: 
Festivalul obiceiurilor, jocului, portului și cânte-
cului popular pe Mureș și pe Târnave -Ediția a 
XIII-a, Valoare totală proiect: 11.050Lei, Suma 
solicitată din Bugetul Local: 9.050Lei, Suma 
acordată din Bugetul Local: 0Lei, nefinalizat. 
3.Denumire beneficiar: Asociaţia Culturală 
Bodor Péter, Titlul proiectului: Promovarea și 
ridicarea nivelului cultural al orașului prin orga-
nizarea următoarelor activități culturale: prin 
organizarea a XVI-a tabără de vară pentru copii 
și tineret, prin organizarea festivalului de teatru 
amator de pe Valea Târnavei-Mici, ediţia a 
XXVIII-a, redactarea publicației locale Erdős-
zentgyörgyi Figyelő, organizarea concursului de 
recitări Bözödi György pentru elevi, Valoare 
totală proiect: 71.440Lei, Suma solicitată din 
Bugetul Local: 31.760Lei, Suma acordată din 
Bugetul Local: 5.000Lei, finalizat. 4.Denumire 

beneficiar: Asociaţia socio-culturală 100 Fonat, 
Titlul proiectului: Promovarea culturii sângeor-
gene prin artă tradițională, Valoare totală 
proiect: 85.100Lei, Suma solicitată din Bugetul 
Local: 30.000Lei, Suma acordată din Bugetul 
Local: 5.000Lei, finalizat. Valoare totală proiecte: 
176.870Lei. Total sumă solicitată din Bugetul 
Local: 78.310Lei. Total sumă acordată din 
Bugetul Local: 15.000Lei.

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: Oraș 
Sângeorgiu de Pădure, oraș Sângeorgiu de 
Pădure, str.Livezilor nr.6, județul Mureș, telefon 
0265/578.226, fax 0265/580.357, e-mail: sgpa-
dure@cjmures.ro, cod fiscal 4375895. Anunță, 
conform Legii 350/2005, raportul de activitate a 
finanțării nerambursabile din fondurile buge-
tului local pe anul fiscal 2021 pentru sport, acti-
vități nonprofit de interes local. Domeniul: Sport. 
1.Denumire beneficiar: Asociaţia Clubul Sportiv 
Târnava Mică, Sângeorgiu de Pădure, Titlul 
proiectului: Programul de sprijinire sportivă din 
Unitatea Administrativ-Teritorială Sângeorgiu 
de Pădure pe anul 2021, Valoare totală proiect: 
111.000Lei, Suma solicitată din Bugetul Local: 
100.000Lei, Suma acordată din Bugetul Local: 
65.900Lei, finalizat. Valoare totală proiecte: 
111.000 Lei. Total sumă solicitată din Bugetul 
Local: 100.000Lei. Total sumă acordată din 
Bugetul Local: 65.900 Lei.

Unitatea Administrativ-Teritorială Piscu 
Vechi, din judeţul Dolj, anunţă publicarea docu-

mentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoa-
rele cadastrale nr.22, 23, începând cu data de 
10.03.2022, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul 
Primăriei Piscu Vechi, conform art.14 alin.(1) și 
(2) din Legea cadastrului și a publicităţii imobi-
liare nr.7/1996, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primăriei și pe site-ul Agenţiei Naţionale 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Cererile de 
rectificare depuse prin orice alte mijloace de 
comunicare decât cele menţionate mai sus nu vor 
fi luate în considerare.

S.C. Oehler Mecanica S.R.L., titular al proiec-
tului „Extinderea capacității de producție prin 
achiziționare de spații noi de producție, anexe”, 
anunţă publicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către APM Sibiu în cadrul 
procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului pentru proiectul „Extinderea capaci-
tății de producție prin achiziționare de spații noi 
de producție, anexe” propus a fi amplasat în 
județul Sibiu, localitatea Mîrșa, str.Uzinei, nr.1. 
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la sediul APM 
Sibiu, str.Hipodromului nr.2A, municipiul Sibiu, 
județul Sibiu, în zilele de luni-vineri, orele 10.00-
12.00, precum și la următoarea adresă de 
internet: http://apmsb.anpm.ro. Publicul inte-
resat poate înainta comentării/observații la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 
zile de la data publicării anunțului pe pagina de 
internet a APM Sibiu.

SOMAŢII
Somatie In dosarul civil 508/210/2022 al Jude-

catoriei Chisineu Cris avand ca obiect uzuca-
piune,  reclamantul Nicoara Iosif solicita sa se 
constate prin hotararea ce se va pronunta ca a 
dobandit prin uzucapiune dreptul de proprietate 
asupra imobilului inscris in CF 305571 Pilu 
reprezentand teren cu nr top 30.a.1/2.a Varsand 
cu casa din Varsand nr. 26/b, prin jonctiunea 
posesiei comune exercitata impreuna cu 
defuncta sotie Nicoara Gabriela cu propria sa 
posesie ulterioara decesului sotiei. Toti cei intere-
sati in cauza pot formula opozitii la prezenta 
somatie in termen de 30 zile de la publicare in 
dosarul cu numarul de mai sus al Judecatoriei 
Chisineu Cris. Emisa  conform art. 130 din 
Decretul Lege 115/1938. Termen 12.04.2022 ora 
12.30.

Prin cererea înregistrată sub dosar nr. 
112/246/2022 privind pe petentul Gabor Pascu, 
domiciliat în comuna Archiș, nr.61, județul Arad, 
având ca obiect uzucapiune, prin care solicită că 
a dobândit dreptul de proprietate pe titlu de 
uzucapiune, asupra imobilului identificat în CF 
nr.301734 Archiș, nr.top. 301734, compus din 
teren extravilan, în suprafață de 2500 mp, a 
proprietarului tabular, defunctul Sîrb Teodor, 
decedat la data de 09.09.1999, imobil asupra 
căruia a exercitat de peste 20 de ani până în 
prezent, o posesie pașnică, netulburată, publică, 
continuă și sub nume de proprietar. În urma 
acesteia, în baza art.130 din Decretul-Lege 
nr.115/1938, sunt somați toți cei interesați de 
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îndată să înainteze opoziție la Judecătoria Ineu 
deoarece în caz contrar, în termen de o lună de la 
această ultimă publicare se va proceda la soluţi-
onarea cererii.

Somatie: Prin prezenta, aducem la cunoștința 
celor interesați că prin cererea înregistrată pe 
rolul Judecătoriei Întorsura Buzăului sub nr. 
1063/248/2021, posesorii Stoica Gheorghe și 
Stoica Eugenia, având domiciliul în com. 
Dobârlău sat. Mărcuș nr.12, jud.Covasna, au 
invocat dobândirea prin uzucapiune a dreptului 
de proprietate asupra terenului situat în com. 
Dobârlău sat Mărcuș nr.12, jud. Covasna, în 
suprafață de 881 mp înscris în CF. nr. 
24949-Dobârlău (CF. vechi 22-Mărcuș), nr.
top.12, 13/4 în suprafață de 2.581 mp, curți, 
construcții, având ca proprietar tabular pe 
Nyakșu Csenusa-Gyorgyne Stojka Zsusanna; 
Toderică Mihaela-Mirela, având domiciliul în 
com. Dobârlău sat Mărcuș nr.5, jud. Covasna, a 
invocat dobândirea prin uzucapiune a dreptului 
de proprietate asupra terenului situat în com. 
Dobârlău sat Mărcuș nr.5, jud.Covasna, în 
suprafață de 1.200mp înscris în CF. nr. 
24949-Dobârlău (CF. vechi 22-Mărcuș), nr. top. 
12, 13/4 în suprafață de 2.581 mp, curți, 
construcții, având ca proprietar tabular pe 
Nyakșu Csenusa Gyorgyne Stojka Zsusanna; și 
care se învecinează la nord cu imobilul deținut 
de Munteanu Ioan, la est cu drum (imobilul cu 
nr. cadastral 25747), la sud cu imobilul deținut 
de Roșca Georgeta și la vest cu drum (imobilul 
cu nr. cadastral 25753). Toți cei interesați sunt 
somați să formuleze opoziție, cu precizarea că, în 
caz contrar, se va trece la judecarea cererii în 
termen de 30 zile de la emiterea celei din urmă 
publicații.

ADUNĂRI GENERALE
În conformitate cu art.31(1) al  Actului consti-

tutiv și prevederile O.U.G. nr. 99/2006, privind 
instituţiile de credit și adecvarea capitalului, 
aprobată și modificată prin Legea nr. 227/2007, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și 
Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, Banca 
Cooperatistă VICTORIA București, cu sediul în 
Calea Moșilor, nr.294, bl.42, parter, sector 2, CUI 
2623412, nr. de ordine în registrul comerţului 
J40/20678/1992, prin Consiliul de Administrație: 
convoacă Adunarea Generală a Membrilor 
Cooperatori ai Băncii Cooperatiste Victoria Bucu-
rești care va avea loc în data de 07.04.2022, ora 
10.30 în spaţiul comercial proprietatea Băncii 
Cooperatiste Victoria București din Calea Moșilor, 
nr.294, Bl.42, parter, sector 2, Mun. București, 
având urmatoarea ordine de zi: 1. Aprobarea 
raportului consiliului de administraţie privind 
activitatea desfășurată și rezultatele economico-fi-
nanciare obţinute în anul 2021; 2. Aprobarea 
raportului auditorului financiar cu privire la 
constatările făcute cu ocazia exercitării manda-
tului său în anul 2021 și la concluziile rezultate în 
urma verificării bilanţului contabil și a contului de 
profit și pierdere; 3. Aprobarea situaţiilor finan-
ciare ale băncii cooperatiste pe anul 2021, a 
modului de repartizare a profitului (sau de acope-
rire a pierderii), precum și fixarea dividendului; 4. 
Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 
anul 2022 și a programului de activitate pentru 
realizarea prevederilor acestuia; 5. Aprobarea 
programului de investiţii pe anul 2022 și a 
surselor de finanţare ale acestuia; 6. Aprobarea 
strategiei de afaceri a băncii cooperatiste pentru 
anul 2022; 7. Ratificarea hotărârilor Consiliului 
de administraţie luate în cursul anului 2021, în 
baza delegării de competenţă primită de la 
adunarea generală; 8. Descărcarea de gestiune a 
membrilor consiliului de administraţie; 9. 
Alegerea membrilor consiliului de administraţie al 
băncii cooperatiste. Lista cuprinzând informații 
cu privire la numele, localitatea de domiciliu și 
pregatirea profesională ale persoanelor propuse 
pentru funcția de administrator, se află la dispo-
ziția membrilor cooperatori, la sediul băncii 
cooperatiste; 10. Aprobarea remuneraţiei cuvenite 
membrilor consiliului de administraţie; 11. 
Numirea auditorului financiar și fixarea duratei 
minime a contractului de audit financiar sau 
prelungirea acestuia; 12. Aprobarea ipotecării sau 
gajării sediului social al băncii cooperatiste și/sau 
a sediilor secundare ale acesteia, în cazul contrac-

tării unor împrumuturi, în conformitate cu regle-
mentările emise de CREDITCOOP; 13. 
Aprobarea/ ratificarea vânzării unor active ale 
băncii cooperatiste; 14. Aprobarea modificărilor 
actului constitutiv, precum și împuternicirea 
presedintelui consiliului de administratie sa 
semneze actul modificator și actul constitutiv în 
formă actualizată cu urmatoarele modificări: 1. 
La articolul 25, partea introductivă se modifică și 
va avea următorul cuprins: ”Organele statutare și 
de conducere ale băncii cooperatiste sunt:” 2. 
Articolul 26 se modifică și va avea următorul 
cuprins: ”Adunarea generală a membrilor coope-
ratori este organul statutar al băncii cooperatiste 
care are competența și atribuțiile stabilte conform 
prevederilor legale aplicabile.” 3. La articolul 31, 
alineatul (4) se modifică și va avea următorul 
cuprins: ”(4) Convocarea poate fi făcută și numai 
prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare 
transmisă pe cale electronică, având încorporată, 
atașat sau logic asociată semnătura electronică 
extinsă expediată cu cel puţin 30 de zile înainte de 
data ţinerii adunării, la adresa membrului coope-
rator, înscrisă în registrul membrilor cooperatori. 
Schimbarea adresei nu poate fi opusă coopera-
tivei, dacă nu i-a fost comunicată în scris de 
membrul cooperator.” 4. La articolul 39, după 
alineatul (2), se introduc alineatele (3)-(6), cu 
următorul cuprins: ”(3) Adunarea generală se 
poate ține și prin corespondență scrisă. În acest 
caz, voturile asupra punctelor înscrise pe ordinea 
de zi vor fi considerate valabil exprimate dacă 
sunt semnate de membrii cooperatori și comuni-
cate președintelui Consiliului de administrație 
până la data convenită în convocare. Proce-
sul-verbal al ședinței va face referire la faptul că 
adunarea generală a fost ținută prin corespon-
dență scrisă. (4) Adunarea generală se poate ține 
și prin canale de comunicare electronice/ internet 
(audio-video sau audio). În acest caz, voturile 
asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi vor fi 
exprimate verbal de membrii cooperatori în 
cadrul adunării generale. Procesul-verbal al 
ședinței va face referire la faptul că adunarea 
generală a fost ținută prin canale de comunicare 
electronice/internet. (5) De asemenea, ședința se 
poate desfășura și în sistem mixt, prin prezența 
față în față și vidoconferință. În acest caz partici-
parea la ședință se calculează prin însumarea 
membrilor prezenți în sală și a celor prezenți 
sincron, printr-un sistem online. Procesul-verbal 
al ședinței va consemna explicit numărul de 
voturi înregistrate, defalcat pentru fiecare moda-
litate de vot exprimată, respectiv în cadrul 
ședinței, cât și de la distanță prin mijloace electro-
nice. (6) În cazul în care sunt puncte pe ordinea de 
zi care necesită vot secret, iar adunarea generală 
se ține pe canale de comunicare electronice/ 
internet, voturile asupra punctelor înscrise pe 
ordinea de zi în cauză vor fi considerate valabil 
exprimate dacă sunt semnate de membrii coope-
ratori și comunicate președintelui Consiliului de 
administrație până la data convenită în convo-
care, dacă altfel nu se poate asigura secretul 
votului. Procesul-verbal al ședinței va face referire 
la faptul că voturile asupra punctelor de pe 
ordinea de zi care au necesitat vot secret s-a făcut 
prin corespondență scrisă sau alte căi de comuni-
care care asigura secretul votului.” 5. La articolul 
79, teza a 2-a se modifică și va avea următorul 
cuprins: ”Rezerva legală se constituie într-un 
procent de 5% din profitul contabil la care se 
adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit, până ce 
aceasta va atinge a cincea parte din capitalul 
subscris și vărsat.” 15. Aprobarea referatului 
privind susținerea modificării OUG nr. 99/2006 
privind instituțiile de credit și adecvarea capita-
lului, cu modificările și completările ulterioare, în 
sensul reconsiderării numărului de bănci coopera-
tiste necesare pentru constituirea unei rețele 
cooperatiste; 16. Desemnarea ca oricare dintre 
membrii consiliului de administraţie să efectueze 
formalităţile legale ce se impun pentru înregis-
trarea, menţionarea sau publicarea hotărârilor 
adoptate de adunarea generală la registrul comer-
ţului, precum și acordarea pentru aceștia a drep-
tului de a delega unei alte persoane mandatul 
pentru efectuarea formalităţilor menţionate 
anterior. 17. Adoptarea Hotărârii adunării gene-
rale. În cazul în care nu  vor fi întrunite condiţiile 
de cvorum, a doua adunare generală se convoacă 
pentru data de 08.04.2022 la aceeași locaţie,  
aceeași oră și aceeași ordine de zi. Președintele 
Consiliului de Administraţie, Paţaliu Răzvan 
Ionuţ.

LICITAŢII
C.S. Rapid anunță închirierea spațiilor denu-

mite cantină (168mp) și restaurant (243mp) din 
Calea Giulești, nr.18. Garanția de participare la 
licitație este în cuantum de 6.894Euro. Termen-li-
mită de depunere a dosarului privind calificarea 
ofertanților și a ofertei financiare: 10.03.2022, ora 
12.00. Criteriu atribuire: prețul cel mai mare. 
Detalii suplimentare pot fi accesate pe: www.
clubulrapid.ro, la anunțurile de pe prima pagină.

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

C-Mec Metal Ploiești SRL societate in insol-
venta, prin administrator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, organizeaza selectie de oferte privind 
evaluarea tuturor bunurilor mobile si imobile 
proprietatea societatii C-Mec Metal Ploiești SRL. 
Vizionarea bunurilor se va putea efectua la sediul 
societatii debitoare din Ploiești, Str. Rezervoa-
relor, nr. 2B, Judetul Prahova, in baza unei solici-
tari prealabile scrise, ce se va transmite 
administratorului judiciar. Persoanele juridice 
sau fizice autorizate pot transmite oferta admi-
nistratorului judiciar, la sediul acestuia din 
Ploiesti, Str. Gheorghe Doja, nr. 30, et.10, ap.31, 
Judetul Prahova Prahova sau pe email o¬ce@
andreiioan.ro, pana la data de 08.03.2022 ora 
12.00. Plata contravalorii serviciilor ofertantului 
ce va fi declarat castigator, urmeaza a fi efectuata 
de societatea C-Mec Metal Ploiești SRL in termen 
de 6 luni de la predarea lucrarii. Relatii supli-
mentare se pot obtine la numarul de telefon 
0723357858 sau email o¬ce@andreiioan.ro.

Emalt S.R.L., societate in faliment, prin lichi-
dator judiciar Andrei Ioan IPURL, vinde prin 
licitatie publica, proprietatea imobiliara situata in 
Orasul Urlati, Str. 1 Mai, nr. 10E, Judetul 
Prahova, reprezentata de  constructia C1 - 
Magazin materiale de constructii, imobil neinscris 
in Cartea Funciara – fara numar cadastral, regim 
inaltime Parter, cu suprafata construita desfasu-
rata de 132,10 mp. Terenul pe care este edificata 
constructia mai sus mentionata, nu face obiectul 
vanzarii.  Pretul de vanzare este de 30.751 euro, 
fara TVA. Pretul bunurilor mai sus mentionate, 
este diminuat cu 50 % fata de pretul de evaluare, 
in conformitate cu Hotararea Creditorilor nr. 
1147/04.11.2021. Licitatia se va organiza la sediul 
lichidatorului judiciar in data de 09.03.2022 ora 
11:00, iar in cazul in care bunul nu va fi valori-
ficat, aceasta este reprogramata pentru data de 
11.03.2022, 14.03.2022, 16.03.2022, 18.03.2022, 
21.03.2022, 23.03.2022, 25.03.2022, 28.03.2022, 
30.03.2022, 01.04.2022, 04.03.2022, 06.04.2022, 
08.04.2022, 11.04.2022, 13.04.2022, 15.04.2022, 
18.04.2022, 20.04.2022, 27.04.2022, la aceeasi ora 
si aceeasi adresa. Cererile de inscriere la licitatie 
se depun in original la sediul lichidatorului judi-
ciar insotite de toate documentele prevazute in 
regulamentul de vanzare. Inscrierea la licitatie se 
poate efectua cu 48 de ore inaintea datei tinerii 
licitatiei, mai multe relatii, precum si achizitio-
narea regulamentului de vanzare se pot obtine de 
la lichidatorul judiciar, la numerele de telefon 
0723357858/0244597808, email: office@andre-
iioan.ro sau pe site-ul www.andreiioan.ro.

Consiliul Local al orașului Bragadiru, județul 
Ilfov, scoate la licitaţie publică deschisă, în 
vederea închirierii,  terenul în suprafață de 
157mp, aflat în  domeniului public al orașului 

Bragadiru, județul Ilfov, situat în orașul Braga-
diru - tarla 18, parcel 90/3, lot 1, județul Ilfov. 
Închirierea se face în conformitate cu prevederile 
OUG nr.57/2019 și conform HCL al orașului 
Bragadiru, județul Ilfov nr. 34/24.02.2022. Infor-
mațiile privind documentația de atribuire se 
regăsesc în caietul de sarcini care poate fi achizi-
tionat de la sediul institutiei– orașul Bragadiru, 
șos. Alexandriei nr.249, județul Ilfov- serviciul 
Administratie publica locala, Juridic si autoritate 
tutelara.  Prețul Caietului de sartini: 300 lei și se 
achită în numerar la casieria instituției. Data 
-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
17.03.2022, ora 16.00. Data -limită de depunere a 
ofertelor: 30.03.2022, ora 16.00. Adresa la care se 
depun ofertele: Registratura Primăriei orașului   
Bragadiru – șos. Alexandriei nr.249, județul Ilfov. 
Ofertele se depun într-un singur exemplar, în plic 
sigilat. Ședința publică de deschidere a ofertelor 
va avea loc în data de 07.04.2022 ora 10.00,  la 
sediul Primăriei orașului Bragadiru– șos. Alexan-
driei nr.249, județul Ilfov, etaj 2, sala de ședinte. 
Relaţii la telefon 0751262987.

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.Infor-
mații generale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie închiriat: spații 
în suprafață totală de 95,55mp, conform caietului 
de sarcini, din imobilul „Clădire birouri” (Corp 
A, P+2), situat în municipiul Slatina, str.Centura 
Basarabilor nr.8, județul Olt, aparținând dome-
niului 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.09/28.01.2022 și temeiul legal: 
O.U.G.nr.57/03.07.2019, privind Codul adminis-
trativ, cu modificările și completările ulterioare 
-destinația spațiilor închiriate va fi pentru desfă-
șurarea de activități administrative. 3. Informații 
privind documentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalită-
țile prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de atri-
buire: a)gratuit de la adresa web: http://www.
cjolt.ro; b)la cerere, gratuit, pe suport de hârtie de 
la Serviciul Administrarea Patrimoniului, 
Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea Servi-
ciilor Comunitare de Utilităţi Publice și Autori-
tatea Judeţeană de Transport, camera 301 din 
cadrul Consiliului Județean Olt. 3.2. Denumirea 
și datele de contact ale serviciului/compartimen-
tului din cadrul instituției de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de atri-
buire: Se poate obține de la Serviciul Adminis-
trarea Patrimoniului, Unitatea Judeţeană pentru 
Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi 
Publice și Autoritatea Judeţeană de Transport, 
camera 301 din cadrul Consiliului Județean Olt, 
cu sediul în municipiul Slatina, B-dul 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-li-
mită pentru solicitarea clarificărilor: 31/03/2022, 
ora 16.00. 4. Informații privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
08/04/2022, ora 13.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Registratura Consiliului Jude-
țean 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 desfă-
șura ședința publică de deschidere a ofertelor: 
11/04/2022, ora 13.00, la sediul Consiliului Jude-
țean Olt, Serviciul Administrarea Patrimoniului, 
Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea Servi-
ciilor Comunitare de Utilităţi Publice și Autori-
tatea Judeţeană de Transport, camera 301, et.3, 
județul Olt. 6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului Olt, 
Slatina, Str. Mânăstirii nr.2, județul Olt, cod 
poștal 230038, telefon 0249/414.989, fax 
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0249/437.370, e-mail: tribunalul-olt@just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
03/03/2022.

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 Orașului Bocșa, Bocșa, Str.1 Decembrie 
1918 nr.22, judeţul Caraș-Severin, telefon 
0255/555.000, fax 0255/555.226, email: primaria-
bocsa@yahoo.com, cod fiscal 3227939. 2.Infor-
mații generale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie închiriat: 
Imobil teren intravilan -în suprafață de 100mp 
din suprafața totală de 428mp, aparține dome-
niului privat al Orașului Bocșa, situat adminis-
trativ în Bocșa, str.Izvor, județul Caraș-Severin, 
înscris în C.F. nr. 31813, nr.Top.456. Închirierea se 
face conform O.U.G.nr.57/03.07.2019 și Hotă-
rârea Consiliului local al Orașului Bocșa nr. 
28/28.02.2022. 3.Informații privind documentația 
de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: printr-o 
solicitare scrisă adresată Primăriei Orașului 
Bocșa. 3.2. Denumirea și datele de contact ale 
serviciului/compartimentului din cadrul institu-
ției de la care se poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: Compartimentul 
Evidența Administrarea Domeniului Public și 
Privat al orașului de luni până vineri între orele 
10.00-14.00, la sediul Primăriei Orașului Bocșa 
din Bocșa, str.1 Decembrie 1918 nr.22, județul 
Caraș-Severin. 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: Prețul documenta-
ției de atribuire este de 20Lei/exemplar și se 
achită la Casieria Primăriei Orașului Bocșa. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
17.03.2022, ora 16.00. 4. Informații privind ofer-
tele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
25.03.2022, ora 16.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Registratura Primăriei Bocșa 
Bocșa, din Str.1 Decembrie 1918 nr.22, județul 
Caraș-Severin, cod poștal 325300. 4.3.Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: un exemplar în plic sigilat. 5.Data și locul 
la care se va desfășura ședința publică de deschi-
dere a ofertelor: 28.03.2022, ora 11.00, la sediul 
Primăriei Orașului Bocșa, Bocșa, Str.1 Decembrie 
1918 nr.22, județul Caraș-Severin, parter, 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 
Caraș-Severin, Secția de Contencios Adminis-
trativ, Municipiul Reșița, Str.Horia nr.2-4, județul 
Caraș-Severin, telefon 0255/213.304, fax 
0255/213.135, email: ecris.115@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 03.03.2022.

1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă: Denumire oficială: UAT Comuna 
Iordăcheanu, prin Primăria Comunei Iordăcheanu. 
Adresă: str.Principală, nr.178, com.Iordăcheanu, 
jud.Prahova, tel. 0244.440.149, fax 0244.440.101, 
e-mail: iordacheanu@europrahova.eu. 2. Infor-
maţii generale privind obiectul procedurii de lici-
taţie publică, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: spaţiu în 
suprafaţă de 82.40mp, din domeniul privat al 
Comunei Iordăcheanu, respectiv fostul sediu al 
Școlii Plavia, cu destinația de After-school. Închiri-
erea se face conform art.333, art.335 din O.U.G. 
57/2019 și conform H.C.L.nr.19 din 24.02.2022. 
3.Informații privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: la cerere, de la sediul Primăriei Comunei 
Iordăcheanu. 3.2.Denumirea și datele de contact 
ale serviciului/compartimentului din cadrul institu-
ţiei de la care se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Registratura Primăriei, 
tel. 0244.440.149, str.Principală nr.179, jud.
Prahova. 3.3.Preţul de pornire la licitaţie este de 
0,33 Euro/mp/lună, calculat la curs BNR la data 
licitației. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 25.03.2022, ora 15.00. 4.Informaţii privind 

ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
30.03.2022, ora 15.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Registratura Primăriei Iordă-
cheanu, str.Principală, nr. 179, jud. Prahova. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: un exemplar. 5. Data și locul la care 
se vă desfășura ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 31.03.2022, ora 10.30, la sediul Primăriei 
Iordăcheanu. 6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanţei compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Ploiești, 
municipiul Ploiești, str.Gh.Lazăr, nr.6, jud.Prahova, 
tel.0244.544230. Termenul de sesizare este de 5 zile 
de la primirea comunicării privind rezultatul 
procedurii de închiriere.

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 Sălacea, cu sediul în Sălacea, 
nr.47, judeţul Bihor, telefon 0259/463.014, e-mail: 
primaria.salacea@gmail.com, pagina web: www.
salacea.ro, cod fiscal 4784300. 2.Informații gene-
rale privind obiectul procedurii de licitație publică, 
în special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: imobil ce aparține dome-
niul public al Comunei Sălacea, compus din teren 
901mp cu clădire având suprafață desfășurată 
147mp, înscris în C.F.51137, Nr.Cadastral 51137 și 
51137-C1, sat Otomani nr. 231, Comuna Sălacea, 
în vederea realizării unui punct de lucru. Închiri-
erea se face prin licitație publică, în baza H.C.L. nr. 
10/14.02.2022, respectiv art.333 și art.335 din 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informații privind 
documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: la cerere, 
la sediul Primăriei Comunei Sălacea. 3.2.Denu-
mirea și datele de contact ale serviciului /compar-
timentului din cadrul instituției de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de atribuire: 
Compartiment Financiar Contabil, Primăria 
Comunei Sălacea, sat Sălacea, nr. 47, județul 
Bihor. 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 unui exemplar din 
documentația de atribuire este de 25Lei, care se 
achită în numerar la Casieria Primăriei Comunei 
Sălacea. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 18.03.2022, ora 14.00. 4.Informații privind 
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 
28.03.2022, ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei Sălacea, sat 
Salacea, nr.47, județul Bihor, Registratură. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 1 exemplar original și 1 exemplar în 
copie. 5.Data și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofertelor: 
28.03.2022, ora 11.00, la sediul Primăriei Comuna 
Sălacea, sat Sălacea, nr.47, Sala de ședință. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon și /sau 
adresa de e-mail ale instanței competente în solu-
ționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanței: Judecătoria Marghita Marghita, 
Str.Vladimirescu Tudor nr.2, județul Bihor, telefon 
0259/363.834, fax 0259/362.527, E-mail: jud-mar-
ghita-reg@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului 
de licitație către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 03.03.2022.

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 Sălacea, cu sediul în Sălacea 
nr.47, judeţul Bihor, telefon 0259/463.014, e-mail: 
primaria.salacea@gmail.com, pagina web: www.
salacea.ro, cod fiscal 4784300. 2.Informații gene-
rale privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: imobil ce 
aparține domeniului public al Comunei Sălacea, 
spațiu comercial parter bloc, sat Sălacea, nr. 37, 
județul Bihor, C.F.51040 Nr.Cadastral 51040 -C1, 
suprafață utilă 168mp, destinat unui magazin de 
desfacere pentru mărfuri alimentare și nealimen-
tare. Închirierea se face prin licitație publică în 
baza H.C.L. nr. 11/14.02.2022, respectiv art. 333 și 
art.335 din O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalită-

țile prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de atri-
buire: la cerere, la sediul Primăriei Comunei 
Sălacea. 3.2.Denumirea și datele de contact ale 
serviciului/compartimentului din cadrul institu-
ției de la care se poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: Compartiment Finan-
ciar Contabil, Primăria Comunei Sălacea, sat 
Sălacea, nr.47, județul Bihor. 3.3. Costul și condi-
țiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ: costul unui 
exemplar din documentația de atribuire este de 
25Lei, care se achită în numerar la Casieria 
Comunei Sălacea. 3.4. Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 18.03.2022, ora 14.00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 28.03.2022, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Sălacea, sat Salacea, nr.47, 
județul Bihor, Registratură. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 
exemplar original și 1 exemplar în copie. 5.Data 
și locul la care se va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 28.03.2022, ora 13.00, la 
sediul Primăriei Comunei Sălacea, sat Sălacea, 
nr.47, Sala de ședință. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: 
Judecătoria Marghita, Marghita, Str. Vladimi-
rescu Tudor nr.2, județul Bihor, telefon 
0259/363.834, fax 0259/362.527, E-mail: jud-mar-
ghita-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului 
de licitație către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 03.03.2022.

Ministerul Apărării Naționale prin U.M.02444 
Sibiu, cu sediul în Sibiu, str.Piaţa Armelor, nr.10, 
telefon 0269/210.972, fax 0269/210.098, cod fiscal 
4240847, e-mail: um02444@mapn.ro, cont Trezo-
rerie RO80TREZ5765005xxx000204, legal 
reprezentat de Col.ing.Dănuț Ungureanu, Șeful 
Unității Militare 02444 Sibiu și Plt.maj.Lucian 
Cozma, contabil șef, organizează licitaţie publică 
în vederea închirierii imobilului (parțial) 1087 
situat în localitatea Aiud, județul Alba, astfel: 
-pavilion B (camerele 14, 26-33) cu suprafața 
construită de 155,00mp și teren aferent în supra-
faţă de 30,00mp. Licitaţia va avea loc în data de 
25.03.2022, ora 10.00, la sediul U.M.02444 Sibiu, 
din str.Piaţa Armelor, nr.10, localitatea Sibiu; 
-pavilion E cu suprafața construită de 237,00mp 
și teren aferent în suprafaţă de 50,00mp. Licitaţia 
va avea loc în data de 25.03.2022, ora 11.00, la 
sediul U.M.02444 Sibiu, din str.Piaţa Armelor, 
nr.10, localitatea Sibiu; -pavilion M cu suprafața 
construită de 113,00mp și teren aferent în supra-
faţă de 30,00 mp. Licitaţia va avea loc în data de 
25.03.2022, ora 12.00, la sediul U.M.02444 Sibiu, 
din str.Piaţa Armelor, nr.10, localitatea Sibiu. 
Condiţiile privind participarea și adjudecarea 
sunt cuprinse în caietul de sarcini, care se poate 
cumpăra de la sediul U.M.02444 Sibiu, în peri-
oada 03.03-15.03.2022, contra sumei de 25 Lei, 
care se depune la casieria unităţii militare. Ofer-
tele împreună cu celelalte documente se depun la 
registratura unității militare, până la data de 
23.03.2022, ora 14.00, indicate în anunțul publi-
citar, într-un exemplar, redactat în limba română. 
Garanţia de participare se exprimă în lei și se 
depune prin scrisoare de garanţie bancară, care 
se prezintă în original, prin virament bancar sau 
prin depunerea în numerar la casieria unității 
militare, până la data și ora depunerii ofertei. 
Informaţii suplimentare la sediul unităţii sau la 
telefon 0269/210.972, int.214, persoană de 
contact: Mr.Mircea Varna, Secția Patrimoniu 
Imobiliar. Căi de atac: Judecătoria Sibiu, Str.
Ocnei nr.33, judeţul Sibiu, telefon 0269/217.104, 
e-mail: jud.sibiu@just.ro, în termenul legal. 
Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea a VI-a, nr.42/02.03.2022.

PIERDERI
Declar pierdute: Certificat de Înregistrare, Certi-

ficat Constatator și statutul de la Societatea Coope-
rativă Agricola de gradul I Măgura Arșita, 
domiciliat în Sat Arșița, Comuna Măgura Ilvei, Nr. 
13, Jud. Bistrița-Năsăud, CUI: 37149037, 
C06/5/2017, RO ONRC. C06/5/2017, pe care le 
declar nule.


