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OFERTE SERVICIU
S.C.Beyaz Style Fasion SRL
angajează un post de agent comercial, cod COR-332401.
Tel.0722.244.769.
Mivo Expert Construct SRL,
anunta vacantarea urmatoarelor
posturi: 3 posturi de zidar, 1 post de
dulgher, 3 posturi de zugrav si 3
posturi de muncitor necalificat.
CV-urile se pot depune la adresa de
mail: chr.esat@gmail.com, pana la
data de 05.04.2022.
SC Litoral Sun Tour SRL, având
CUI: 30847016, cu sediul în Loc.
Năvodari, Oraș Năvodari, Bulevardul Mamaia Nord, Nr.70, Județ
Constanța, angajează: Bucătar, cod
COR 512001- 4 posturi, Ajutor
bucătar, cod COR 941101- 4 posturi,
Lucrător bucătărie (spălător vase
mari), cod COR 941201- 3 posturi,
Ajutor ospătar, cod COR 513101- 2
posturi, Barman, cod COR 5132014 posturi, Îngrijitor spații hoteliere,
cod COR 911202- 13 posturi.
Cerințe: studii medii, 6 luni
vechime, cunoștințe de limba
engleză, cunoștințe în domeniul
gastronomiei și al serviciilor.
Selecția are loc în data de
05.04.2022, ora 10.00, la sediul
societății.
S.C. Memdas Company S.R.L.,
cu sediul in Sinaia, strada Tirul cu
Porumbei nr. 2, camera 125, judetul
Prahova, avand C.U.I.: RO
28435404, anunta vacantarea urmatoarelor posturi: Instalator, 1 post,
cod COR 712609; Electrician, 2
posturi, cod COR 741307; Lucrator
room-service hotel, 2 posturi, cod
COR 911203; Ingrijitor cladiri, 2
posturi, cod COR 515301; Supraveghetor hotel, 1 post, cod COR
915210; Hamal, 1 post, cod COR
962102; Lucrator bucatarie
(spalator vase mari), 2 posturi, cod
COR 941201; Ajutor de bucatar, 1
post, cod COR 941101. CV-urile se
pot aplica pe adresa de e-mail:
popascentral@yahoo.com pana la
data de 07.04.2022.
Mivo Expert Construct SRL,
anunta vacantarea urmatoarelor
posturi: 3 posturi de zidar, 1 post de
dulgher, 3 posturi de zugrav si 3
posturi de muncitor necalificat.
CV-urile se pot depune la adresa de

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate@jurnalul.ro
mail: chr.esat@gmail.com, pana la
data de 05.04.2022.
SC Golden Livstyle SRL, având
CUI: 25671877, cu sediul în Municipiul Craiova, Str.Dezrobirii, Nr.49,
Județ Dolj, angajează: Lucrător
bucătărie (spălător vase mari), cod
COR 941201- 3 posturi. Cerințe:
studii medii, 6 luni vechime, cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în
domeniul serviciilor. Selecția are loc
în data de 05.04.2022, ora 10.00, la
sediul societății.
SC Cobra-Comar SRL, având
CUI: 27909216, cu sediul în Municipiul Brașov, Strada Lânii, Nr.104C,
Județ Brașov, angajează: Muncitor
necalificat în mine și cariere, cod
COR 931101- 3 posturi. Cerințe:
studii medii, 6 luni vechime, cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în
domeniul construcțiilor. Selecția are
loc în data de 05.04.2022, ora 10.00,
la sediul societății.
Localitatea: Sighișoara, jud.
Mureș. Domeniu: Industria textilă.
SC GST Safety Textiles RO SRL
Sighișoara, jud. Mureș angajează 41
Muncitori necalificați în industria
confecțiilor, având ca principale
responsabilități: executarea operaţiilor de coasere, verificarea schimbului de ace, verificarea
programului de coasere și verificarea funcţionării senzorilor, efectuarea autocontrolului. Cerințe
minime: Experiență la deservirea
mașinilor de cusut de minim 2 ani,
cunoașterea limbii engleze. Pachetul
salarial va fi prezentat la interviu.
Pentru participarea la interviu, vă
rugăm să trimiteți CV-ul pe adresa:
officero@gst-global.com până la
data de 06.04.2022.
Școala Gimnazială numărul 1,
comuna Cernica, judeţul Ilfov,
anunță scoaterea la concurs, pe
perioadă nedeterminată a 1 post
contractual vacant de îngrijitor,
studii medii, vechimea nu este obligatorie, conform H.G. 286/2011,
modificată și completată de
H.G.nr.1027/2014. Perioada de
depunere a dosarelor: 05 aprilie
2022-18 aprilie 2022, la sediul instituției din strada Traian numărul 19,
comuna Cernica, județul Ilfov,
interval orar 08.00-16.00. Calendarul probelor de concurs: -probă
scrisă, pe data de 28 aprilie 2022,

ora 10.00; -probă interviu, pe data
de 29 aprilie 2022, ora 10.00; -probă
practică, pe data de 29 aprilie 2022,
ora 13.00. Toate probele se desfășoară la sediul instituției din strada
Traian numărul 19, comuna
Cernica, județul Ilfov, relații la
telefon 021/369.50.77.
Școala Gimnazială „Ștefan cel
Mare” Cetatea de Baltă, cu sediul în
localitatea Cetatea de Baltă, str.
Poștei nr.18, jud.Alba, organizează
concurs pentru ocuparea unui post
contractual temporar vacant de
mediator școlar (o normă întreagă)
conform H.G.286/2011. Nivelul
studiilor: medii; Vechime: nu se
solicită. Data concursului:
19.04.2022, ora 9 (proba scrisă) și
20.04.2022, ora 12.00 (interviu).
Locul de desfășurare: la sediul
unității. Data-limită depunere
dosare: 11.04.2022, ora 14.00. Date
persoană contact care asigură secretariatul comisiei de concurs:
0748.108.659, fax 0258/886.114, sc.
cetateadebalta@isjalba.ro. Condițiile de participare la concurs, bibliografia și actele solicitate înscrierii
sunt afișate pe site-ul instituție și la
sediu. Relații suplimentare se pot
obține la tel.0258/886.114.
Direcţia Generală de Poliţie
Locală Sector 6 București organizează concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi vacante de
personal contractual, pe perioadă
nedeterminată: Biroul Pază: -Paznic
-19 posturi. Condiţii de participare
stabilite pe baza fișei postului:
-studii generale/medii -cod COR
962907; -Atestat profesional pentru
executarea activităţilor de pază a
obiectivelor și a bunurilor, în conformitate cu prevederile Legii
nr.333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecţia
persoanelor, cu modificările și
completările ulterioare; -vechime în
muncă 10 ani. Desfășurarea
concursului: -Proba scrisă28.04.2022, ora 10.00; -Interviuldata și ora se afișează odată cu
rezultatele la proba scrisă; Locul de
desfășurare: sediul Primăriei Sector
6, Calea Plevnei nr.147-149, Sector
6, București. Dosarele de înscriere
la concurs trebuie să conţină în mod
obligatoriu documentele prevăzute
de art. 6 din H.G. nr.286/2011, cu
modificările și completările ulterioare, și se pot depune în termen de
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@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ, respectiv în
perioada 04.04.2022-15.04.2022, la
sediul D.G.P.L. Sector 6, situat în
Șos.Orhideelor, nr.2d, Sector 6.
Data-limită de depunere a dosarelor
este 15.04.2022, ora 13.00. Condiţiile de participare la concurs și
bibliografia se afișează la sediul
D.G.P.L. Sector 6, situat în Șos.
Orhideelor, nr.2d, Sector 6 și pagina
de internet: www.politia6.ro. Informaţii suplimentare se pot obţine la
sediul instituţiei, la numărul de
telefon: 021.413.17.38 -Serviciul
Resurse Umane, Instruire și
Protecţia Muncii și pe pagina de
internet a instituţiei. Persoană de
contact: Muscalu Ioana Luminiţa
-consilier, Serviciul Resurse Umane,
Instruire și Protecţia Muncii.
Centrul Naţional de Calificare și
Instruire Feroviară - CENAFER,
cu sediul în Calea Griviței, nr. 343,
sector 1, București, organizează
concurs/ examen prin angajare
pentru ocuparea următoarelor
posturi contractuale vacante: 2
(două) posturi Consilier gradul IA
din cadrul Direcţiei Juridică, Management, Strategie, Capital Uman și
Comunicare - Compartimentul
Management, Analiză și Strategie conform HG 286/23.03.2011 cu
modificările și completările ulterioare. Condiții: studii superioare și
vechime în specialitate minim 7 ani.
Concursul/ examenul se va desfășura în data de 28.04.2021, ora
09:00 la sediul CENAFER. Data
limită de depunere a dosarelor este
de 18.04.2022, ora 12:00. Informații
suplimentare pe pagina de internet:
www.cenafer.ro, persoană de
contact: Daniela Vlăsceanu, e-mail:
cenafer@cenafer.ro, telefon:
0758886090, fax: 0316203911.
Primăria 1 Decembrie cu sediul
în Str. Crișana nr.1, comuna 1
Decembrie, județul Ilfov, organizează în data de 04.05.2022 ora
11:00 concurs recrutare pentru: -5
posturi de Femeie de serviciu–
Compartiment Monitorizare
Unități de Învățământ; -1 post de
Șofer– Compartiment Monitorizare
Unități de Învățământ; -6 posturi
de Muncitor calificat– Compartiment Monitorizare Unități de Învățământ; -5 posturi de
Paznic– Compartiment Monitorizare Unități de Învățământ.
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Condiţii specifice de participare la
concurs: -pentru Femeie de serviciu:
studii medii/ generale; vechime în
muncă: 1 an. -pentru Șofer: studii
medii/ generale; vechime în muncă:
1 an; permis conducere categoria B.
-pentru Muncitor calificat: studii
medii/ generale; vechime în muncă:
1 an; calificare fochist/ lăcătuș
mecanic/ mecanic utilaj/ instalator/
operator sudare țevi. -pentru
Paznic: studii medii/ generale;
vechime în muncă: 5 ani. Dosarele
se depun la sediul primăriei 1
Decembrie în termen de 10 zile
lucrătoare de la data publicării
anunțului, respectiv perioada
04.04.2022– 15.04.2022, ora 16:00.
Relaţii suplimentare la sediul
Primăriei 1 Decembrie, persoană de
contact Radu Elena– Inspector
Asistent, email primaria1decembrie@yahoo.com, telefon
021.369.13.15.
Consiliul Naţional pentru
Combaterea Discriminării cu sediul
în București, Piaţa Valter Mărăcineanu, nr. 1-3, sector 1, organizează
c o n f o r m H . G . n r. 2 8 6 / 2 0 1 1
completat cu H.G. nr. 1027/2014,
concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu jumătate de
normă, a unui post contractual
vacant de referent treapta IA, în
cadrul Serviciului Administrativ–
Direcția Economică, Resurse
Umane, Salarizare și Administrativ.
Condițiile specifice pentru ocuparea
postului sunt: -studii medii liceale,
finalizate cu diploma de bacalaureat; -vechime în muncă: minim 7
ani; -permis de conducere categoria
B; -cunoștințe depanare/ întreținere
echipamente IT. Concursul se va
susține la sediul instituției și va
consta într-o probă practică în data
de 28 aprilie 2022, ora 10:00 și un
interviu în data de 03 mai 2022.
Dosarele de înscriere la concurs se
vor depune la sediul instituţiei, în
perioada 05 aprilie– 18 aprilie 2022.
Date de contact: la Biroul Resurse
Umane și Salarizare- Direcția
Economică, Resurse Umane, Salarizare și Administrativ, telefon fix
021/312.65.78 int. 503, precum și pe
site-ul instituţiei www.cncd.ro.
Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului
Sector 3 cu sediul în Str. Parfumului, nr.2-4, sector 3, București
organizează concurs în data de
27.04.2022, în temeiul legal al H.G.
286/2011, cu modificările și
completările ulterioare, în vederea
ocupării următoarelor posturi
vacante de natură contractuală de
execuție: •Îngrijitor clădiri: - 1 post
în cadrul Creșei „Greierașul”:
Condiții specifice de participare:
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Studii generale, nu se solicită
vechime în muncă; -1 post în
cadrul Creșei „Cerceluș”: Condiții
specifice de participare: Studii
generale, nu se solicită vechime în
muncă; •Îngrijitor copii: -7 posturi
în cadrul Creșei „Greierașul”:
Condiții specifice de participare:
Studii generale, nu se solicită
vechime în muncă; -1 post în
cadrul Creșei „Cerceluș”: Condiții
specifice de participare: Studii
generale, nu se solicită vechime în
muncă; -1 post în cadrul Creșei
„Titan”: Condiții specifice de participare: Studii generale, nu se solicită vechime în muncă; -3 posturi
în cadrul Creșei „Ariel”: Condiții
specifice de participare: Studii
generale, nu se solicită vechime în
muncă; •Infirmier/ă: -4 posturi în
cadrul Creșei „Potcoava”: Condiții
specifice de participare: Studii
generale, nu se solicită vechime în
muncă; pentru candidații cu o
vechime în specialitate de cel puțin
6 luni, se solicită curs de infirmier,
disponibilitate de a lucra cu copiii;
-2 posturi în cadrul Creșei „Titan”:
Condiții specifice de participare:
Studii generale, nu se solicită
vechime în muncă; pentru candidații cu o vechime în specialitate de
cel puțin 6 luni, se solicită curs de
infirmier, disponibilitate de a lucra
cu copiii. Candidații vor depune
personal dosarele de concurs începând cu data de 04.04.2022 (data
publicării anunțului) pe o perioadăde 10 zile lucrătoare, conform
legislației în vigoare, la sediul
D.G.A.S.P.C. S3 din Str. Parfumului, nr.2-4, sector 3, București,
astfel: L-J: 9.00-15.30, V: 9.0013.00. Documentele solicitate
pentru dosarul de înscriere la
concurs se regăsesc pe site-ul institutiei, http://www.dgaspc3.ro/
despre-noi/oportunitati-angajare.
Proba practică și interviul se susțin
din bibliografia afișată pe site-ul
institutiei, http://www.dgaspc3.ro/
despre-noi/oportunitati-angajare.
Proba practică va avea loc în data
de 27.04.2022, ora 10.00. Proba

interviu până în data de
03.05.2021, ora 10.00 (în maximum
4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise). Rezultatele
selecției dosarelor se afișează la
sediul instituției și pe pagina de
internet în termen de maximum
două zile lucrătoare de la data
expirării termenului de depunere a
dosarelor. Rezultatele probei scrise
și a probei interviu se vor afișa la
sediul instituției și pe pagina de
internet în termen de maximum o
zi lucrătoare de la finalizarea
fiecărei probe. Informații suplimentare în ceea ce privește locația
unde se va desfășura concursul se
pot obține la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Sector 3 din Str.
Parfumului, nr.2-4, sector 3, București sau la numărul de telefon
0730013862.
Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Sector
3 cu sediul în Str. Parfumului,
nr.2-4, sector 3, București organizează concurs în data de 28.04.2022,
în temeiul legal al H.G. 286/2011, cu
modificările și completările ulterioare, în vederea ocupării următoarelor posturi vacante de natură
contractuală: •Supraveghetor de
noapte: -2 posturi în cadrul Casei de
Tip Familial „Crinul Alb”: Condiții
specifice de participare: Studii generale, capacitate empatică, rezistență
la stres, nu se solicită vechime în
muncă; -2 posturi în cadrul
Complexului de servicii „Casa
Noastră” -Componenta Rezidențială: Condiții specifice de participare: Studii generale, capacitate
empatică, rezistență la stres, nu se
solicită vechime în muncă;
•Inspector de specialitate: -1 post în
cadrul Complexului de servicii
„Casa Noastră” -Componenta
Rezidențială: Studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă
de licență, nu se solicită vechime în
specialitate; •Educator puericultor:
-1 post în cadrul Creșei „Cerceluș”:
Condiții specifice de participare:
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Studii medii, absolvent cu diploma
de bacalaureat al liceului pedagogic
cu specializarea educator-puericultor, nu se solicită vechime în
specialitate; -3 posturi în cadrul
Creșei „Greierașul”: Condiții specifice de participare: Studii medii,
absolvent cu diploma de bacalaureat al liceului pedagogic cu specializarea educator-puericultor, nu se
solicită vechime în specialitate; -4
posturi în cadrul Creșei „Ghiocelul”: Condiții specifice de participare: Studii medii, absolvent cu
diploma de bacalaureat al liceului
pedagogic cu specializarea educator-puericultor, nu se solicită
vechime în specialitate; -2 posturi în
cadrul Creșei „Titan”: Condiții
specifice de participare: Studii
medii, absolvent cu diploma de
bacalaureat al liceului pedagogic cu
specializarea educator-puericultor,
nu se solicită vechime în specialitate; -2 posturi în cadrul Creșei
„Ariel”: Condiții specifice de participare: Studii medii, absolvent cu
diploma de bacalaureat al liceului
pedagogic cu specializarea educator-puericultor, nu se solicită
vechime în specialitate. •Psihopedagog: -1 post în cadrul Complexul
de Servicii „Brândușa” -Centrul de
zi „Brândușa”: Condiții specifice de
participare: Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în
psihopedagogie specială, vechime în
specialitate minimum 3 ani;
•Educator: -2 posturi în cadrul
Complexului de servicii „Casa
Noastră” -Componenta Rezidențială: Condiții specifice de participare: Studii medii, liceale absolvite
cu diploma de bacalaureat, certificat absolvire curs formare
educator specializat/ liceu pedagogic, nu se solicită vechime în
specialitate; •Referent: -1 post în
cadrul Complexului de servicii
„Casa Noastră” -Componenta
Rezidențială: Condiții specifice de
participare: Studii medii, liceale
absolvite cu diploma de bacalaureat, nu se solicită vechime în specialitate. Candidații vor depune
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personal dosarele de concurs începând cu data de 04.04.2022 (data
publicării anunțului) pe o perioadă
de 10 zile lucrătoare, conform legislației în vigoare, la sediul
D.G.A.S.P.C. S3 din Str. Parfumului, nr.2-4, sector 3, București,
astfel: L-J: 9.00-15.30, V: 9.00-13.00.
Documentele solicitate pentru
dosarul de înscriere la concurs se
regăsesc pe site-ul instituţiei, http://
www.dgaspc3.ro/despre-noi/oportunitati-angajare. Se pot prezenta la
următoarea etapă numai candidaţii
declaraţi admiși la etapa precedentă. Proba scrisă și interviul se
susțin din bibliografia afișată pe
site-ul institutiei, http://www.
dgaspc3.ro/despre-noi/oportunitati-angajare. Proba scrisă va avea loc
în data de 28.04.2022, ora 10.00.
Proba interviu până în data de
04.05.2022, ora 10.00 (în maximum
4 zile lucrătoare de la data susţinerii
probei scrise). Rezultatele selecției
dosarelor se afișează la sediul instituției și pe pagina de internet în
termen de maximum două zile
lucrătoare de la data expirării
termenului de depunere a dosarelor.
Rezultatele probei scrise și a probei
interviu se vor afișa la sediul instituției și pe pagina de internet în
termen de maximum o zi lucrătoare
de la finalizarea fiecărei probe.
Informații suplimentare în ceea ce
privește locația unde se va desfășura concursul se pot obține la
sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Sector 3 din Str. Parfumului, nr.2-4,
sector 3, București sau la numărul
de telefon 0730013862.
Institutul de Fonoaudiologie și
Chirurgie Funcțională- ORL „Prof.
Dr. Dorin Hociotă“ cu sediul în
București, sectorul 5, str. Mihail
Cioranu nr.21 organizează cu
respectarea prevederilor H.G.
nr.286 din 23 martie 2011(*actualizată*) pentru aprobarea Regulamentului- cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor
contractuale și a criteriilor de
promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a
personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, concurs pentru ocuparea
următoarelor posturi vacante: •1
post referent de specialitate II (S)
-normă întreagă- Serviciul de
Management al Calității Serviciilor
Medicale. Condiții: -diplomă de
licență- studii superioare de lungă
durată; -3 ani și 6 luni vechime în
specialitate. •1 post inginer specialist IA (S) –norma întreagă–
Compartimentul Tehnic. Condiţii:
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-diplomă de licenţă studii tehnicestudii superioare de lungă durată; -6
ani și 6 luni vechime în specialitate.
•1 post asistent medical generalist
(PL) –normă întreagă– Secția
Clinică nr. III. Condiții: -diplomă de
bacalaureat; -diplomă școala postliceală– specializarea postului; -certificat
de
membru
O.A.M.G.M.A.M.R. +adeverință
eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R.;
-cunoștințe operare PC -nivel bază;
-minim 6 luni vechime în specialitatea studiilor. •2 posturi registrator
medical debutant (M) -normă
întreagă– Fișier- Informații- Internări. Condiții: -studii medii; -cunoștințe operare PC; -nu necesită
vechime în specialitate. •1 post
îngrijitor (G) –normă întreagă–
Laboratorul de Radiologie și
Imagistică medicală. Condiții:
-diplomă de absolvire a școlii generale; -nu necesită vechime. La
concursul organizat pentru
ocuparea unui post vacant poate
participa orice persoană care îndeplinește condiţiile stabilite pentru
ocuparea respectivei funcţii
contractuale: a) are cetăţenia
română, cetăţenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului
Economic European și domiciliul în
România; b) cunoaște limba
română, scris și vorbit; c) are vârsta
minimă reglementată de prevederile
legale; d) are capacitate deplină de
exerciţiu; e) are o stare de sănătate
corespunzătoare postului pentru
care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de
medicul de familie sau de unităţile
sanitare abilitate; f) îndeplinește
condiţiile de studii și, după caz, de
vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la
concurs; g) nu a fost condamnată
definitiv pentru săvârșirea unei
infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii,
de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiţiei, de fals ori a unor fapte de
corupţie sau a unei infracţiuni
săvârșite cu intenţie, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea. Pentru
înscrierea la concurs candidaţii vor
prezenta un dosar de concurs care
va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs
adresată conducătorului autorităţii
sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau
orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; c)
copiile documentelor care să ateste
nivelul studiilor și ale altor acte care
atestă efectuarea unor specializări,
precum și copiile documentelor care

atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; d)
carnetul de muncă sau, după caz,
adeverinţele care atestă vechimea în
muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; e) cazierul
judiciar sau o declaraţie pe propria
răspundere că nu are antecedente
penale care să-l facă incompatibil
cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să
ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de
către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare
abilitate; g) curriculum vitae.
Adeverinţa care atestă starea de
sănătate conţine, în clar, numărul,
data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard
stabilit de Ministerul Sănătăţii. În
cazul documentului prevăzut la
alin.(1) lit.e), candidatul declarat
admis la selecţia dosarelor, care a
depus la înscriere o declaraţie pe
propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a
completa dosarul de concurs cu
originalul cazierului judiciar, cel
mai târziu până la data desfășurării
primei probe a concursului. Actele
prevăzute la alin.1 lit.b)-d) vor fi
prezentate și în original în vederea
verificării conformităţii copiilor cu
acestea. Dosarele de înscriere la
concurs se depun la secretariatul
instituției pană cel târziu
18.04.2022, ora 15,00. Concursul are
două probe și se va desfășura la
Sala Raportului de Gardă, sediul
din Str. Mihail Cioranu nr.21, Sector
5, București, astfel: 1. Proba scrisă–
28.04.2022– ora 10,00; 2. Interviul–
04.05.2022– ora 10,00. Relaţii cu
privire la conţinutul dosarului de
înscrierile la concurs și bibliografie,
se găsesc pe site-ul www.ifacforl.ro
și la Biroul RUNOS, telefon
021/410.21.70 int.172 și
0744.346.544, de luni pana vineri
între orele 9,00–15,00.
Consiliul Judeţean Caraș-Severin
organizează la sediul său din municipiul Reșița, Piaţa 1 Decembrie
1918, nr.1, județul Caraș-Severin, în
perioada 03-09 mai 2022, concurs de
recrutare în vederea ocupării funcției contractuale vacante de execuție
de consilier, gradul IA, studii superioare, absolvite cu diplomă de
licență, în cadrul Compartimentului
Resurse Minerale al Arhitectului
Șef, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Caraș-Severin. Condiții de participare la concurs: Condiţii generale:
candidaţii trebuie să îndeplinească
condiţiile prevăzute de art.3 din
Anexa la Hotărârea Guvernului
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nr.286/2011, pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător
funcțiilor contractuale și a criteriilor
de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a
personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare. Condiţii specifice
pentru postul de consilier, gradul
1A, studii superioare: -studii superioare absolvite cu diplomă de licență
în domeniul științelor inginerești,
ramura de știință: inginerie geologică, mine, petrol și gaze, domeniul
de licență: inginerie geologică;
-vechime în specialitatea studiilor
absolvite: minim 6 ani și 6 luni;
-certificat ANMR de atestare pentru
calitatea de specialist. Instituţia
publică și termenul la care se depun
dosarele de înscriere: Consiliul
Judeţean Caraș-Severin, din Reșiţa,
Piaţa 1 Decembrie 1918, nr.1,
camera 503 -Serviciul Resurse
Umane, în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în
Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, respectiv în perioada
05.04.2022-18.04.2022. Termenul-limită pentru depunerea dosarelor de
înscriere la concurs este data de
18.04.2022, ora 16.00. Dosarul de
înscriere la concurs trebuie să
conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.6 din
Anexa la Hotărârea Guvernului
nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcțiilor
contractuale și a criteriilor de
promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a
personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare. Data, ora și locul
organizării concursului: Proba scrisă
va avea loc în data de 03 mai 2022,
ora 11.00, la sediul instituţiei, iar
interviul va avea loc în data de 09
mai 2022, ora 11.00. Bibliografia și
actele ce trebuie depuse în dosarul
de înscriere se afișează la sediul
instituției și pe pagina web: http://
www.cjcs.ro/oportunitati-de-angajare.php. Relaţii suplimentare la
sediul Consiliului Judeţean
Caraș-Severin, la numărul de
telefon: 0255.214.688.

DIVERSE
Dinamic Insolv IPURL în calitate
de administrator judiciar vă informează că împotriva S. SAAL-IMPEX
SRL având CUI564867,
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J06/452/1992, a fost deschisă procedura insolvenţei prin Sentinţa civilă
nr. 94/11.03.2022 din dosar nr.
575/112/2022 al Tribunalului Bistriţa-Năsăud. Creditorii sunt invitaţi
să-și depună cererile de creanţe la
grefa instanţei în temeiul Legii
85/2014.
S.N.T.G.N. Transgaz anunță
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul “punerea în
siguranță a conductei DN 300
Sibiu-Cisnădie la traversarea aeriană
a pârâului argintului, zona SRM
Transilvania Automobile, Județul
Sibiu”, propus a se realiza în intravilanul si extravilanul comunei
Selimbar, Tarla 33, Parcelele: Ps
609/1, Pr 622, CC – Nr. Cadastral
100428; Nr. Top. 1695/1/3 (nr. Cadastral 100336), judetul Sibiu. Informațiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Sibiu, str. Hipodromului , nr. 2A si la sediul
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Medias, in
zilele de luni-vineri intre orele 9:0013:00. Observațiile publicului se
primesc zilnic la sediul Agentiei
pentru Protectia Mediului Sibiu.
Anunţ public privind depunerea
solicitării de emitere a acordului de
mediu. SC Oberhauser Invest SRL,
cu sediul în municipiul Baia Mare,
Bulevardul Unirii, nr. 20, judeţul
Maramureș, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu, pentru
proiectul “modificare de soluție la
A.C. 166/2021 - supraetajare cu un
nivel – conform puz aprobat prin
H.C.L. 29/2022” propus a fi amplasat
în municipiul Baia Mare, str. Păltinișului, f.n., Cartea funciară Baia
Mare nr. 126243, nr. cad. 126343,
judeţul Maramureș. Informaţiile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Maramureș, din localitatea Baia Mare, str.
Iza, nr. 1A, în zilele de luni – joi intre
orele 8 -1630 și vineri între orele 8
-1400, și la sediul beneficiarului.
Observaţiile publicului se primesc
zilnic la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Maramureș.
Anunt. Oficiul de Cadastru și
Publicitate Imobiliară-Covasna
anunță publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului din cadrul
Proiectului-“Creșterea gradului de
acoperire și incluziune a sistemului
de înregistrare a proprietăților în
zonele rurale din România” pentru
UAT Catalina, jud. Covasna, în
perioada 11.04.2022-10.06.2022, la
sediul Căminului Cultural Catalina
din localitatea Catalina, str. Principală nr. 216, jud.Covasna, în zilele
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de luni până vineri între orele 10:0015:00, precum și pe pagina de
internet a ANCPI- (http://www.
ancpi.ro/pnccf_docs). Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice
vor putea fi depuse în perioada de
publicare:la Căminul Cultural
Catalina (Jud. Covasna, com. Catalina, str.Principală nr. 216); Biroul
Înregistrare Sistematică-sediul.
OCPI.Covasna (jud. Covasna, mun.
Sfântu Gheorghe, str.1 Decembrie
1918 nr. 3); Pe adresa de e-mail a
OCPI.Covasna:cv@ancpi.ro.
Radulescu Stefan, titular al
planului P.U.Z.- ,,dezmembrare
teren si construire locuinte unifamiliale in regim izolat, imprejmuire,
organizare de santier si utilitati’’, in
Jud. Ilfov, Com. Snagov, T133,
P460/3/9, NR. CAD. 111272,
anunta publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de obtinerea a
Avizului Favorabil al CJ. Ilfov.
Documentatia a fost afisata pentru
consultare pe site-ul Consiliului
Judetean Ilfov, cu sediul in Bucuresti, sector 6, str. Ernest Juvara, nr.
3-5, tel. 021.212.56.93. Observatii/
comentarii si sugestii se primesc in
scris la Biroul de Urbanism in
cadrul Consiliului Judetean Ilfov in
termen de 12 zile calendaristice de
la data publicarii anuntului.
U.A.T. Municipiul Caracal
anunţă publicul interesat asupra
luării deciziei etapei de încadrare de
către A.P.M. Olt, în cadrul procedurii de realizare a evaluării de
mediu pentru „Plan Urbanistic
Zonal pentru imobilele din strada
Tîrgul Nou, nr.2, 2C, 2D, cu nr.
cadastrale 58376, 58375, 58236, și
Regulament de urbanism aferent
-„Regenerare urbană prin parcelare
și reglementare zone pentru locuințe colective, servicii și comerț,
complexe și baze sportive” în
Caracal, str.Tîrgul Nou, nr.2, 2C,
2D, județul Olt: planul nu necesită
evaluare de mediu și nici evaluare
adecvată, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de
mediu. Documentaţia care a stat la
baza luării deciziei etapei de încadrare și proiectul deciziei etapei de
încadrare pot fi consultate la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Olt, din Slatina, str.Ion Moroșanu,
nr.3, judeţul Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-14.00, precum
și la următoarea adresă de internet:
http://apmot.anpm.ro. Publicul
poate formula comentarii privind
decizia etapei de încadrare pe care
le trimite în scris Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Olt în termen de
10 zile calendaristice de la data
publicării anunţului.

Stericycle Romania, cu sediul în
comuna Jilava, Șos.Giurgiului nr.5,
jud.Ilfov, titular al activităților de
colectare, depozitare, transfer și
incinerare deșeuri periculoase și
nepericuloase, prevăzute în documentația depusă, anunță organizarea dezbaterii publice a
documentelor de susținere a solicitării pentru revizuirea autorizației
integrate de mediu pentru obiectivul din București, Sector 1, Str.
Drumul Poiana Trestie nr.17-27.
Locul desfășurării: APM București;
Data desfășurării: 13.04.2022, ora
15.00. Obținerea de informații suplimentare, depunerea de sugestii și
propuneri se pot efectua în zilele de
luni-vineri, între orele 9.00-12.00,
până la data de 12.04.2022, la
adresa A.P.M.București, din Aleea
Lacul Morii, nr.1, sector 6, București, tel.0374/416.122.
SC Stericycle Romania anunţă
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul Dezasamblarea unei instalații de sterilizare
model orizontal 3648144 -1HSP
având dimensiuni (lxhxl):
2776x2058x4186mm și a componentelor subsidiare acestora, din
incinta halei metalice, propus a fi
realizat în București, sector 1, Str.
Drumul Poiana Trestiei, nr.17-27.
Informaţiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
APM București, din București,
sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.1, și
la sediul titularului Stericycle
Romania, din București, în zilele de
luni-vineri, între orele 9.00-12.00.
Observaţiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM București.
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: Autoritatea
finanţatoare: Comuna Meseșenii de
Jos, cu sediul în Meseșenii de Jos,
nr.41, județul Sălaj, telefon
0260/663.365, fax 0260/663.355,
e-mail: primaria@meseseniidejos.ro,
cod fiscal 4495107. În baza Legii
350/2005 privind regimul finanţărilor nermabursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi
nonprofit de interes general și
O.G.nr.82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar
pentru unităţile de cult aparţinând
cultelor religioase recunoscute din
România, aprobată cu modificări și
completări ulterioare, face cunoscute domeniile pentru care acordă
finanţări nerambursabile pentru
anul în execuţie financiară 2022.
Domeniile pentru care acordă
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finanţări nerambursabile în sumă
totală de 25.000Lei: 5.000Lei pentru
activităţi nonprofit de interes local
(culturale, educaţie civică, social, de
implementare a programelor sportive de utilitate publică); respectiv
20.000Lei pentru cultele religioase,
aprobate pentru anul 2022, conform
bugetului Comunei Meseșenii de
Jos pe anul 2022 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei
Meseșenii de Jos nr. 9/10.02.2022,
sunt prezentate în Programul anual
al finanţărilor nerambursabile.

SOMAŢII
Se notifică că petenta Godja
Aurica a invocat dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune supra imobilului înscris în CF
nr.306833 Păuliș nr. top. 142-143/a.
Cei interesați pot face opoziții la
Judecătoria Lipova.
Romania Judecatoria Rupea
Dosar nr. 2180/293/2021 Din
31.03.2022. Somatie. In conformitate cu dispozitiile art. 130 din
Decret Lege 115/1938 se emite
somatia prin care se aduce la cunostinta celor interesati ca reclamanta
Pelei Daniela, domiciliata in sat
Merceasa, com. Homorod, nr. 132,
jud. Brasov a solicitat Judecatoriei
Rupea sa se constate ca a dobandit,
pe calea prescriptiei achizitive,
dreptul de proprietate asupra
imobilului teren intravilan in suprafata de 1688ma, inscris in CF. nr.
100547-Homorod, sub nr. top. 366,
situat in sat Mercheasa, nr.109, jud.
Brasov, in conformitate cu dispozitiile art. 28 alin. 1 din Decretul Lege
nr. 115/1938. Persoanele interesate
pot face opozitie la Judecatoria
Rupea in termen de o luna de la
data afisarii si publicarii prezentei
somatii.
Somaţie emisă în baza art.1051,
alin.1 NCPCiv, prin încheierea de
ședinţă din data de 10.03.2022.
Reclamanţii Grădinaru Ion, domiciliat în com.Plopșorelu, sat
Cursaru, nr.40, jud.Gorj și Grădinaru Elena, domiciliată în Com.
Plopșorelu, sat Cursaru, nr.40, jud.
Gorj, invocă în dosarul
nr.24286/215/2021 al Judecătoriei
Craiova dobândirea proprietăţii
prin uzucapiune asupra imobilului
compus din teren în suprafaţă de
200mp situat la nordul terenului de
330mp din Craiova, str.Micșunele,
nr.19 (fost 31), jud. Dolj. Se somează
orice persoană interesată să facă
opoziţie, în caz contrar, în termen de
6 luni de la emiterea și publicarea
prezentei somaţii se va trece la judecarea cererii.
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Prin cererea înregistrată sub
dosar nr.602/246/2022, petentul
Cristea Gheorghe- Ioan, solicită
înscrierea dreptului de proprietate
pe titlu de uzucapiune, asupra cotei
de 1/1 din imobilul identificat în CF
nr. 305091 Drauf, cu nr. top. 88,89
provenită din conversia de pe hârtie
a CF nr. 50 Drauț, constând în casă
și teren intravilan în suprafață de
2620 mp, situat în Draut, nr.502
(fost nr. adm. 44, având ca proprietar tabular intabulat sub Bi pe
soția lui Petcut Ioan, Petcut Persida
născută Hurgye Persida in cotă de
1/1. Petentul susţine că folosește
întregul imobil, de peste 20 de ani,
exercitând o posesie pașnică,
publică, continuă și sub nume de
proprietar. In urma acesteia sunt
somaţi, în baza art. 130 din Decretul-Lege nr. 115/1938, toți cei interesați ca de îndată să înainteze
opoziție la Judecătoria Ineu deoarece în caz contrar, în termen de o
lună de la această ultimă publicare
se va proceda la rezolvarea cererii.

ADUNARI GENERALE
SC Antares Transport SA, cu
sediul social în localitatea Șelimbăr,
Aleea Monumentului nr.1, județul
Sibiu, înregistrată la Registrul
Comerţului sub nr. J/32/794/2013,
având cod fiscal RO1472990, tel.
0250.734.161; 0350.809.401;
0745.663.933, fax: 0250.733.179,
adresa aleasă pentru corespondență la punctul de lucru din
Râmnicu Vâlcea, str.Dacia nr.10,
jud.Vâlcea, reprezentată prin dl.
Becșenescu Dumitru, în calitate de
Președinte al Consiliului de Administrație, convoacă în conformitate
cu prevederile Legii nr. 31/1990
Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor societății pentru data
de 04.05.2022, la punctul de lucru
al societății din Râmnicu Vâlcea,
ora 12.00, cu următoarea ordine de
zi: 1. Dezbaterea și aprobarea situației financiare anuale pentru anul
2021; 2.Prezentarea și aprobarea
Bilanțului societății pentru anul
2021; 3.Aprobarea bugetului de
venituri și cheltuieli pentru anul
2022; 4. Prezentarea și repartizarea
profitului/pierderilor pentru anul
2021; 5.Aprobarea raporturilor
administratorilor pentru anul 2021;
6.Aprobarea descărcarii de
gestiune a administratorilor pentru
anul 2021; 7.Diverse. În cazul neîndeplinirii condițiilor legale pentru
convocarea Adunării Generale
Ordinară a Asociaților societății la
data de 04.05.2022, a doua convocare va avea loc la data de
05.05.2022, ora 13.30, în aceeași
locație.
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Convocator. Consiliul de Administratie al S.C. SINATEX S.A., cu
sediul in Bucuresti, Calea Vitan nr.
23C, etaj 5, Sector 3, numar de inregistrare la Oficiul Registrului
Comertului nr. J40/156/1991, CUI
RO 574, intrunit in data de
25.03.2022 a hotarit convocarea
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in data de 05.05.2022, ora
12,00 la sediul societatii pentru toti
actionarii inregistrati la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfarsitul zilei de 26.04.2022. Ordinea de
zi: 1. Aprobarea bilantului contabil
si a contului de profit si pierderi pe
anul 2021 precum si a situatiilor
finaciare interimare la 31.03.2022;
2. Aprobarea raportului administratorilor si descarcarea de gestiune
pentru exercitiul financiar al anului
2021; 3. Aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2021; 4.
Aprobare politica de remunerare; 5.
Stabilirea datei de 24.05.2022 ca
data de inregistrare a actionarilor
asupra carora se rasfrang efectele
Hotararii A.G.O.A. conform art. 87
din Legea nr. 24/2017 si a datei de
23.05.2022 ca “ex-date”. 6. Aprobarea mandatarii unei persoane sa
indeplineasca toate formalitatile
privind inregistrarea la Oficiul
Registrului Comertului a Hotararii
A.G.O.A. care urmeaza sa fie adoptata si privind publicarea acesteia in
Monitorul Oficial, partea a IV-a.
Proiectul de hotărâre al A.G.O.A
precum documentele si materialele
de ședința de pe ordinea de zi sunt
disponibile cu 30 de zile înainte de
data tinerii A.G.O.A. si in format
electronic, pe website-ul societății la
adresa www.sinatex.ro - informatii
si la sediul societății. Acționarii își
pot exercita dreptul la vot in
adunarea generala ordinara,
proporțional cu numărul de acțiuni
pe care le poseda. In conformitate
cu prevederile art. 1171 din Legea
nr. 31/1990 a Societatilor Comerciale, art. 105 din Legea nr. 24/2017
privind emitenții de instrumente
financiare si operațiuni de piata si
art. 189 din Regulamentul nr.
5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de
piata, unul sau mai multi actionari,
reprezentand individual sau
impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul: - de a introduce puncte pe ordinea de zi a
adunarilor generale, cu conditia ca
fiecare punct sa fie insotit de justificare si de un proiect de hotarare
propus spre adoptare adunarilor
generale in termen de cel mult 15
zile de la data publicarii convocarii
in Monitorul Oficial; - de a prezenta
proiecte de hotarari pentru punctele
propuse spre a fi incluse pe ordinea
de zi a adunarilor generale; -

ordinea de zi completata, ulterior
convocarii, se va publica in Monitorul Oficial cu cel putin 10 zile
inaintea adunarii generale mentionate in convocatorul initial. Potrivit
art. 198 din Regulamentul nr.
5/2018, fiecare actionar are dreptul
sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii
generale. Societatea poate formula
un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se considera
ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe
pagina de internet a societatii,
sinatex sa, in format intrebare-raspuns. In vederea identificarii si a
dovedirii calitatii de actionar a unei
persoane care adreseaza intrebari
sau solicita completarea ordinii de
zi, persoana in cauza are obligatia
sa anexeze solicitarii, documente
care îi atestă identitatea (pentru
persoana fizica: copie BI/CI, pentru
persoana juridica: copie BI/CI
reprezentant legal si certificat
constatator eliberat de Registrul
Comertului sau un act emis de o
autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal. Data
limita la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus
este stabilita la cel mult 15 zile de la
data publicarii in Monitorul Oficial.
Propunerile de completare a ordinii
de zi sau intrebarile actionarilor
mentionati in alineatele precedente
vor putea fi transmise in scris, prin
posta sau serviciile de curierat, la
sediul societatii mentionat mai sus,
cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, PENTRU ADUNAREA
GENERALA ORDINARA DIN
DATA DE 05.05.2022. Actionarii
inscrisi in registrul actionarilor la
data de referinta pot participa la
adunarea generala direct sau pot fi
reprezentati de alte persoane, pe
baza unei imputerniciri speciale sau
imputerniciri generale in conformitate cu prevederile art. 105 din
Legea nr. 24/2017 și art. 188 din
Regulamentul nr. 5/2018,sau pot
vota prin corespondenta. Accesul
actionarilor, persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a
identitatii acestora. Imputernicirea
speciala si Imputernicirea generala
pot fi acordate oricarei persoane
pentru reprezentare intr-o singura
adunare generala si se vor depune
la sediul societatii sau pe email –
sinatex.ro@gmail.com pana la data
de 04.05.2022. Unui acționar i se
interzice sa exprime voturi diferite
în baza acțiunilor deținute de acesta
la aceeași societate. Formularul de
împuternicire poate fi obținut de la
sediul societății sau de pe website, si
va fi depus in original, cu 24 de ore
înainte de adunare, intr-un plic
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închis, cu mențiunea scrisa in clar si
cu majuscule „PENTRU
ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN 05.05.2022 sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului
de vot in adunarea generala,
conform prevederilor legii. Actionarii pot vota prin corespondenta,
inainte de AGOA, utilizand formularul de vot prin corespondenta care
va fi obtinut de la sediul societatii
sau se poate descarca de pe site-ul
www.sinatex.ro. Formularul de vot
prin corespondenta completat si
semnat insotit de copia actului de
identitate al actionarului, se va
expedia la sediul societatii, in
original, astfel incit sa fie primit de
societate cu minim 24 ore inainte de
AGOA, intr-un plic inchis, cu
mentiunea scrisa in clar cu majuscule “PENTRU ADUNAREA
GENERALA ORDINARA DIN
05.05.2022. In cazul neindeplinirii
conditiilor legale de desfasurare a
adunarii generale, se reprogrameaza pentru data de 06.05.2022 in
acelasi loc si la aceeasi ora. Presedinte Consiliu de Administratie
Bies Johan-David.
Convocator. Administratorul
societatii ASTAR S.A., cu sediul in
Cluj- Napoca, str. Somesului nr.5-7,
jud. Cluj, J12/60/1991, CUI 199052,
in temeiul art.117 din Legea 31/1990
republicata, convoaca data de
23.05.2022, ora 17ºº Adunarea
Generala Ordinara a actionarilor
inscrisi in Registrul Actionarilor la
data de referinta 20.05.2022. In
situatia in care nu se va intruni
cvorumul necesar la prima convocare, a doua convocare va avea loc
la data de 24.05.2022, la aceeasi ora.
Sedintele se vor desfasura la sediul
societatii si vor avea urmatoarea
ordine de zi: Adunarea generala
ordinara: 1. Aprobarea bilantului
contabil si a contului de profit si
pierderi pe anul 2021, dupa ascultarea si aprobarea raportului de
gestiune al administratorilor si a
raportului cenzorilor. 2. Aprobarea
rezultatului financiar pe anul 2021
si luarea unei decizii privind repartizarea acestui rezultat. 3. Aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli si a programului de activitate si investitii pentru anul financiar in curs. 4. Descarcarea de
gestiune a administratorului. 5.
Punerea in discutie privind prelungirea mandatului administratorului
Tudorache Rares pentru un nou
mandat de 4 ani. 6. Punerea in
discutie privind ratificarea documentelor intocmite si semnate de
catre administrator de la data expirarii mandatului si pana la prelungirea acestuia. Actionarii persoane
juridice sunt invitati sa depuna la
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sediul societatii, pana la data de
20.05.2022, ora 12.00 mandatul
persoanelor pe care le reprezinta.
Pana la aceeasi data vor fi depuse si
procurile speciale de reprezentare
ale actionarilor persoane fizice.
Documentele referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi a
adunarii generale ordinare, si informatii suplimentare se pot obtine
gratuit de la sediul societatii incepand cu data de 03.05.2022 sau la
tel 0722.24.17.26. ASTAR S.A. prin
administrator Tudorache Rares.
Convocator. Administratorul
societatii S.I.M.A.R. S.A., cu sediul
in Bucuresti, B-dul Preciziei nr.1,
sector 6, J40/284/1991, CUI 433497,
in temeiul art.117 din Legea
31/1990 republicata, convoaca data
de 23.05.2022 ora 13ºº, Adunarea
Generala Ordinara a actionarilor
inscrisi in Registrul Actionarilor la
data de referinta 20.05.2022. In
situatia in care nu se va intruni
cvorumul necesar la prima convocare, a doua convocare va avea loc
la data de 24.05.2024, la aceeasi ora.
Sedintele se vor desfasura la sediul
societatii si vor avea urmatoarea
ordine de zi: Adunarea generala
ordinara: 1. Aprobarea bilantului
contabil si a contului de profit si
pierderi pe anul 2021, dupa ascultarea si aprobarea raportului de
gestiune al administratorilor si a
raportului cenzorilor. 2. Aprobarea
rezultatului financiar pe anul 2021
si luarea unei decizii privind repartizarea acestui rezultat. 3. Aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli si a programului de activitate si investitii pentru anul financiar in curs. 4. Descarcarea de
gestiune a administratorului. Actionarii persoane juridice sunt invitati
sa depuna la sediul societatii, pana
la data de 20.05.2022, ora 12.00
mandatul persoanelor pe care le
reprezinta. Pana la aceeasi data vor
fi depuse si procurile speciale de
reprezentare ale actionarilor
persoane fizice. Documentele referitoare la problemele inscrise pe
ordinea de zi a adunarii generale
ordinare, si informatii suplimentare
se pot obtine gratuit de la sediul
societatii incepand cu data de
03.05.2022 sau la tel 0722.24.17.26.
S.I.M.A.R. S.A., prin administrator
Tudorache Rares.

LICITAŢII
Primăria comunei Balș, județul
Iași, str. Principală, județul Iași, cod
fiscal 16410627, telefon
0232/740067, e-mail contact@
primariacomuneibals.ro, scoate la
licitație publică în vederea concesionării terenului intravilan al
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Comunei Balș, județul Iași, după
cum urmează: -teren în suprafață
de 603mp având categoria de folosință arabil, situat în intravilanul
extins conform PUG al satului Balș,
comuna Balș, județul Iași, identificat prin număr cadastral 62244 și
număr carte funciară 62244, T18,
Parcela 342, care aparține domeniului privat al Comunai Balș,
județul Iași. -data limită pentru
solicitarea clarificărilor: 19.04.2022
ora 16,00. -data limită pentru depunerea ofertelor: 27.04.2022 ora
14,00. -data și locul la care se desfășoară ședința publică de deschidere
a ofertelor: 28.04.2022, ora 10,00, la
sediul Primăriei Comunei Balș,
județul Iași. Documentația de atribuire se poate obține de la Primăria
Comunei Balș, str. Principală,
județul Iași.
S.C. „CITADIN“ S.A. IASI, cu
sediul in Bd. T.Vladimirescu, nr.
32C, organizeaza “licitatie
deschisa”, cu oferte de pret in plic
inchis, in vederea atribuirii contractului de achizitie:”prestare servicii
cu buldoexcavator si autoutilitara
3,5 tone”. Procedura de achizitie se
va desfasura conform prevederilor
“Regulamentului privind organizarea si desfasurarea achizitiilor” al
SC CITADIN SA Iasi. Pentru participare la procedura de achizitie,
ofertantii trebuie sa indeplineasca
conditiile cerute in „Documentatia
de achizitie“. Documentatia de
achizitie va fi postata pe site-ul
societatii www.citadinis.ro si va fi
accesata pana pe data de 15.04.2022
ora 16:00, pe baza de cod unic de
acces, ce va fi comunicat doar
persoanelor care solicita in scris
accesul la documentatie cu date de
identificare clara si cu declaratie pe
propria raspundere privind siguranta informatiilor pentru evitarea
introducerii unor virusi in sistemul
informatic al societatii. Criteriul
care va fi aplicat pentru evaluarea
ofertelor: pretul cel mai scazut.
Documentatia de ofertare va fi
depusa la sediul SC CITADIN SA
pana la data de 15.04.2022, ora
10:00. Deschiderea ofertelor va avea
loc la data de 15.04.2022, ora 12:00,
la sediul S.C. CITADIN S.A. Relatii
suplimentare privind procurarea
documentatiei si conditiile de participare se pot obtine la tel.:
0751048290.
1. Informaţii generale privind
concedentul, în special denumirea,
codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefax și/sau adresa de
e-mail ale persoanei de contact:
Primăria Comunei Victoria, cu
sediul în localitatea Victoria, str.
Ionel Teodoreanu, nr. 70, județul

Iași, cod poștal 707580, telefon/fax
0232-295120, email primariavictoria@yahoo.com. 2. Informaţii
generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: 4 loturi de teren cu
destinația arabil, situate în extravilan, care aparțin domeniului
public al Comunei Victoria, având
următoarele suprafețe: teren cu
suprafața de 27.590 mp, T 55, P
463, CF 63853; teren cu suprafața
de 47.082 mp, T 54, P 461, CF
63857; teren cu suprafața de 38.652
mp, T 62, P 650, CF 63859; teren cu
suprafața de 53.814 mp, T 56, P
465, CF 63869. Concesionarea se
f a c e c o n f o r m H . C . L . n r.
17/25.02.2021 și O.U.G. nr. 57/2019.
3. Informaţii privind documentaţia
de atribuire: Se regăsesc în caietul
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalităţile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere de la registratura
Primăriei comunei Victoria. 3.2.
Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului de la care se poate obţine
un exemplar din documentaţia de
atribuire: se poate obține de la
Compartimentul registratură din
cadrul Primăriei comunei Victoria,
str. Ionel Teodoreanu, nr. 70. 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: 5 lei/exemplar, se
achită la casieria Primăriei Victoria,
județul Iași. 3.4. Data limită pentru
solicitarea clarificărilor: 18/04/2022,
ora 12.00. 4. Informaţii privind
ofertele: se găsesc în caietul de
sarcini. 4.1. Data limită de depunere
a ofertelor: 28/04/2022, ora 14.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria comunei Victoria,
str. Ionel Teodoreanu, nr.70,
compartimentul registratură. 4.3
Numărul de exemplare în care
trebuie depusă oferta: într-un singur
exemplar, în plic sigilat. 5. Data și
locul la care se va desfășura sedinţa
publică de deschidere a ofertelor:
29/04/2022, ora 10.00, la sediul
Primăriei comunei Victoria, str.
Ionel Teodoreanu, nr.70. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon,
telefax și/sau adresa de e-mail ale
instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanţei: Secția de
Contencios Administrativ, Tribunalul Județean Iași, strada Elena
Doamna, nr. 1A, mun. Iași, judeţul
Iași, Cod poștal 700398, Telefon:
0332.403.647, Fax: 0332.435.700,
email tr-iasi-civ2@just.ro.
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1. Informatii generale privind
proprietarul: Consiliul Local
Babadag; Cod fiscal: 4508533;
Adresa: Judetul Tulcea, Orasul
Babadag, Str. Republicii, Nr.89, Nr.
tel: 0240/561 012, fax: 0240/562
939; e-mail: urbanismprimariababadag@gmail.com. 2. Informatii
generale privind obiectul vanzarii:
– Teren situat in intravilan Oras
Babadag, Str Heracleea nr 132, T 9
P 252 CC, cu suprafata de 427.00
mp; – Teren situat in intravilan
Oras Babadag, Str Heracleea nr
133, T 9 P 252 CC, cu suprafata de
403.00 mp; – Teren situat in intravilan Oras Babadag, Str Heracleea
nr 137, T 9 P 227 CC, cu suprafata
de 403.00 mp; – Teren situat in
intravilan Oras Babadag, Str Heracleea nr 138, T 9 P 227 CC, cu
suprafata de 432.00 mp. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: 3.1. Compartimentul
responsabil din cadrul proprietarului: Serviciul Urbanism din cadrul
Primariei orasului Babadag, str.
Cabanei nr.5. 3.2. Documentatia de
atribuire se pune la dispozitia solicitantilor in mod gratuit. 3.3. Data
limita pentru solicitarea clarificarilor 18.04.2022. 4. Informatii
privind ofertele: 4.1 Data limita de
depunere a ofertelor: 22.04.2022,
ora 10,00 la secretariatul Primariei
orasului Babadag, str. Republicii,
nr.89, Babadag, jud. Tulcea, in 1
exemplar. 5. Sedinta de deschidere
va avea loc in data de 22.04.2022,
ora 10.00 la sediul Primariei
orasului Babadag, str. Republicii,
nr.89. 6.Informatii privind instanta
competenta in solutionarea litigiilor
aparute:contestatiile se depun in
termen de 5 zile de la comunicarea
rezultatului procedurii la sediul
proprietarului,mentionat la punctul
1, iar actiunea in justitie se introduce la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Tulcea in
termen de 30 zile. 7. Data transmiterii anuntului de atribuire catre
institutiile abilitate in vederea publicarii: 02.04.2022.
1. Informații generale privind
autoritatea contractantă, în special
denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Comuna Apa,
nr. 132, Apa, judeţul Satu Mare,
telefon 0261843001, fax
0261843001, email primaria.apa@
gmail.com. 2. Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează
să fie închiriat: Obiectul închirierii îl
constituie apartament, domeniu
public al Comunei Apa. Licitația se
organizează în conformitate cu
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prevederile O.U.G.57/2019 privind
Codul administrativ și a Hotărârii
Consiliului Local nr.17 din data de
24.03.2022. Imobilul este situat în
Comuna Apa, sat Apa, nr. 134, Et.
II, ap. 3, jud. Satu Mare, înscris în
C.F. nr.100841-C1-U1 Apa, în
suprafață utilă de 65,88 mp. 3.
Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire: prin solicitare scrisă înregistrată la Registratura generală a
Primăriei comunei Apa cu sediul în
loc. Apa, com. Apa, nr.132, jud.
Satu Mare. 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:
Birou Secretar General, tel.
0261843001, e-mail: primaria.apa@
gmail.com. 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: 200
lei/exemplar și se achită la casieria
instituției. 3.4. Data-limită pentru
solicitarea clarificarilor: 18/04/2022,
ora 12:00. 4. Informații privind
ofertele: se regăsesc în caietul de
sarcini. 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 27/04/2022, ora
12:00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Registratura generală a Primăriei comunei Apa cu
sediul în loc. Apa, com. Apa, nr.132,
jud. Satu Mare. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: oferta va fi prezentată într-un singur exemplar. 5.
Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a
ofertelor: 28/04/2022, ora 10:00 la
Sediul Primăriei Comunei Apa, loc.
Apa nr. 132, jud. Satu Mare. 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 Satu
Mare, Secția de Contencios Administrativ, Str. Mihai Viteazul nr.8
Satu Mare, Tel. Registratură : 0261713650, e-mail: tr-satumare-reg@
just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării:
01/04/2022.
1.Informații generale privind
autoritatea contractantă, în special
denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Direcția
pentru Agricultură Județeană Alba,
Str.Moților nr.112, județul Alba,
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telefon/fax 0258/835.342, e-mail:
office@dadralba.ro, cod fiscal
37788456. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează
să fie închiriat: imobil fix (Gheretă
poartă), în suprafață totală de
15,00mp, situat în Alba Iulia, Str.
Alexandru Ioan Cuza nr.6, ce aparține domeniului public al statului și
în administrarea Direcției pentru
Agricultură Județeană Alba, înscris
în cartea funciară 81087, nr. cadastral 81087, cu destinație „activități
de comerț, cu produse fitosaniatre și
semințe pentru agricultură”,
conform H.G. 336/18.03.2022 și
t e m e i u l u i
l e g a l
O.U.G.nr.57/03.07.2019, art.
332-333. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea
sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de
atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Contabilitate. 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
Contabilitate, din cadrul Direcției
pentru Agricultură Județeană Alba,
Str.Calea Moților nr.112, județul
Alba. 3.3.Costul și condițiile de
plată pentru obținerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ: 50 lei/
exemplar, se achită numerar la
Compartimentul Contabilitate, din
cadrul Direcției pentru Agricultură
Județeană Alba. 3.4. Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor:
14.04.2022, ora 16.00. 4. Informații
privind ofertele: 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor: 27.04.2022,
ora 14.00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Secretariat,
Direcția pentru Agricultură Județeană Alba, Str.Calea Moților
nr.112, județul Alba. 4.3. Numărul
de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: se depun într-un
singur exemplar, în două plicuri
sigilate: unul exterior și unul interior. 5.Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 28.04.2022, ora
10.00, Direcția pentru Agricultură
Județeană Alba, Str. Calea Moților
nr.112, județul Alba. 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 și Fiscal a
Tribunalului Alba, Alba Iulia, Str.

Iuliu Maniu nr.24, județul Alba,
telefon 0258/811.576, fax
0258/811.184, e-mail: tribunalul.
alba@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
01.04.2022.
1.Informații generale privind
autoritatea contractantă, în special
denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail, persoana
de contact: Primăria Municipiului
Caransebeș, cu sediul în municipiul
Caransebeș, Str.Piața Revoluției
nr.1, județul Caraș-Severin, telefon
0255/514.885, interior 130, fax
0255/515.139, e-mail: primaria.
caransebes@gmail.com, cod fiscal
3227947. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează
să fie vândut: teren intravilan în
suprafațăde 231 mp, identificat cu
număr cadastral 43050, înscris în
cartea funciară nr.43050, orașul
Caransebeș, aparținând domeniului
privat al Municipiului Caransebeș,
în conformitate cu prevederile
H.C.L.nr. 41/25.02.2022 și ale
O.U.G. nr. 57/03.07.2019, privind
Codul administrativ. 3.Informații
privind documentația de atribuire:
se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitățile
prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: prin
solicitare scrisă, la Serviciul Patrimoniu și protecția mediului din
cadrul Primăriei Municipiului
Caransebeș. 3.2.Denumirea și datele
de contact ale serviciului /compartimentului din cadrul vânzătorului,
de la care pot obține un exemplar
din documentația de atribuire:
Serviciul Patrimoniu și protecția
mediului din cadrul Primăriei
Municipiului Caransebeș, cu sediul
în municipiul Caransebeș, Str.Piața
Revoluţiei nr.1, 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: 50Lei/exemplar, care se poate achita în numerar
la Casieria Primăriei Municipiului
Caransebeș sau prin ordin de plată
în contul Primăriei Municipiului
Caransebeș RO23TREZ
18221360250 XXXXX, deschis la
Tr e z o r e r i a C a r a n s e b e ș .
3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 20/04/2022, ora 10.00.
4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 03/05/2022, ora 14.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Compartimentul Relații cu
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publicul, registratură, arhivă din
cadrul Primăriei Municipiului
Caransebeș, cu sediul în municipiul
Caransebeș, Str.Piața Revoluţiei
nr.1, județul Caraș-Severin.
4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă oferta: un singur
exemplar, care trebuie să conțină
două plicuri sigilate, unul interior și
unul exterior. 5.Data și locul la care
se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 04/05/2022,
ora 12.00, în Sala de ședințe „Aula 1
Decembrie 1918” din cadrul Primăriei Municipiului Caransebeș, din
municipiul Caransebeș, Str.Piața
Revoluției nr.1, județul Caraș-Severin. 6. Denumirea, adresa,
numarul de telefon și/sau adresa de
e-mail ale instanței competente în
soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanței:
Secția de Contencios Administrativ
a Tribunalului Caraș-Severin, municipiul Reșița, Str.Horia nr.2-4,
județul Caraș-Severin, telefon
0255/213.304, fax 0255/211.554,
e-mail: ecris.115@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 01/04/2022.
1.Informații generale privind
autoritatea contractantă, în special
denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail,
persoana de contact: Primăria
Municipiului Caransebeș, cu sediul
în municipiul Caransebeș, Str.Piața
Revoluției nr.1, județul Caraș-Severin, telefon 0255/514.885, interior
130, fax 0255/515.139, e-mail:
primaria.caransebes@gmail.com,
cod fiscal 3227947. 2.Informații
generale privind obiectul procedurii
de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie vândut: teren intravilan în suprafață de 187mp, identificat cu număr cadastral 43982,
înscris în cartea funciară nr.43982,
orașul Caransebeș, aparținând
domeniului privat al Municipiului
Caransebeș, în conformitate cu
prevederile H.C.L.nr.292/29.10.2021
și ale O.U.G. nr. 57/03.07.2019,
privind Codul administrativ. 3.
Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar
al documentației de atribuire: prin
solicitare scrisă, la Serviciul Patrimoniu și protecția mediului din
cadrul Primăriei Municipiului
Caransebeș. 3.2.Denumirea și datele
de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul vânzătorului,
de la care pot obține un exemplar
din documentația de atribuire:
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Serviciul Patrimoniu și protecția
mediului din cadrul Primăriei
Municipiului Caransebeș, cu sediul
în municipiul Caransebeș, Str.Piața
Revoluţiei nr.1, 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: 50Lei/
exemplar, care se poate achita în
numerar la Casieria Primăriei
Municipiului Caransebeș sau prin
ordin de plată în contul Primăriei
Municipiului Caransebeș
RO23TREZ 18221360250XXXXX,
deschis la Trezoreria Caransebeș.
3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 19/04/2022, ora 10.00.
4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 02/05/2022, ora 14.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Compartimentul Relații cu
publicul, registratură, arhivă din
cadrul Primăriei Municipiului
Caransebeș, cu sediul în municipiul
Caransebeș, Str.Piața Revoluţiei
nr.1, județul Caraș-Severin.
4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă oferta: un singur
exemplar, care trebuie să conțină
două plicuri sigilate, unul interior și
unul exterior. 5.Data și locul la care
se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 03/05/2022,
ora 12.00, în Sala de ședințe „Aula 1
Decembrie 1918” din cadrul Primăriei Municipiului Caransebeș, din
municipiul Caransebeș, Str.Piața
Revoluției nr.1, județul Caraș-Severin. 6. Denumirea, adresa,
numarul de telefon și/sau adresa de
e-mail ale instanței competente în
soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea
instanței: Secția de Contencios
Administrativ a Tribunalului
Caraș-Severin, municipiul Reșița,
Str.Horia nr.2-4, județul Caraș-Severin, telefon 0255/213.304, fax
0255/211.554, e-mail: ecris.115@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării:
01/04/2022.
1.Informații generale privind
autoritatea contractantă, în special
denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Primăria
Comunei Brăduleț, comuna
Brăduleț, sat Cosaci, județul Argeș,
telefon/fax 0248/267.910, e-mail:
primarie@bradulet.cjarges.ro, cod
fiscal 4318326. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de
licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: 2 loturi de
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pășuni alpine în suprafață totală de
549.5576Ha, identificate astfel:
pășunea alpină Țuica: suprafață
totală 348,9160Ha din care suprafață pășunabilă (eligibilă)
345,6706Ha, conform cadastru
numărul 82421, carte funciară
nr.82421; pășunea alpină Scărișoara: suprafață totală 200,6416Ha
din care suprafață pașunabilă (eligibilă) 109,7619Ha, conform cadastru
numărul 82053, carte funciară
nr.82053, conform caietului de
sarcini, ce aparțin domeniului
public al Comunei Brăduleț,
conform H.C.L. nr. 20/30.03.2022 și
t e m e i u l u i l e g a l O . U . G . n r.
57/03.07.2019, art.332-333. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar
al documentației de atribuire: la
cerere, de la sediul instituției,
Compartimentul Registratură.
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 Registratură din cadrul Primăriei
Comunei Braduleț. 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: 200 lei/exemplar, se achită
numerar la Casieria Primăriei
Comunei Brăduleț. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor:
15.04.2022, ora 10.00. 4. Informații
privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 27.04.2022,
ora 09.00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Compartimentul
Registratură, Primăria Comunei
Brăduleț, sat Cosaci, județul Argeș.
4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: se
depun într-un singur exemplar,
într-un plic sigilat. 5.Data și locul la
care se va desfășura ședința publică
de deschidere a ofertelor:
27.04.2022, ora 10.00, Primăria
Comunei Brăduleț, sat Cosaci,
județul Argeș. 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
Argeș, Pitești, B-dul I.C.Brătianu
nr.7, judeţul Argeș, telefon
0248/216.599, fax 0248/212.410,
e-mail: tr-arges@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 01.04.2022.

Primăria Orașului Vălenii de
Munte, cu sediul în str.Berevoești
nr.3A, cod fiscal: 2842870, tel:
0244/280.816, fax: 0244/280.631,
email: primariavaleni.buget@gmail.
com, organizează în data de
28.04.2022, ora 11.00, licitație
publică privind închirierea unui
teren intravilan, ce aparține domeniului public al Orașului Vălenii de
Munte, în suprafață de 10mp, identificat cu nr.cadastral 24499, situat
în Orașul Vălenii de Munte, județul
Prahova, B-dul Nicolae Iorga, pct.
Platforma Gară, tarla 82, parcela
Cc 514, conform H.C.L.nr.
14/28.01.2022 și în baza temeiului
legal al O.U.G.nr.57/2019 privind
Codul Administrativ art.332 și
art.333. Procurarea documentației
de atribuire în vederea participării
la licitaițe se va face de la sediul
Orașului Vălenii de Munte. Dată
limită privind solicitarea clarificărilor: 15.04.2022, ora 16.00. Data
limită de depunere a ofertelor:
27.04.2022, ora 16.00. Ședință
publică de deschidere a ofertelor se
va desfășura la sediul Orașului
Vălenii de Munte în data de
28.04.2022, ora 11.00. Instanța
competentă în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului
Prahova, strada Văleni nr.44,
Ploiești, telefon: 0244/544.781; fax:
0244/529.107, e-mail: tr-ph-contencios@just.ro. Data transmiterii
anunțului de licitație către instanțele abilitate, în vederea publicării:
01.04.2022.
Primăria Orașului Vălenii de
Munte cu sediul în Str.Berevoești
nr.3A, cod fiscal: 2842870, tel:
0244/280.816, fax: 0244/280.631,
email: primariavaleni.buget@gmail.
com, organizează în data de
28.04.2022, ora 11.30, licitație
publică privind vânzarea unor terenuri aparținând domeniului privat
al Orașului Vălenii de Munte,
conform O.U.G.nr.57/2019 privind
Codul Administrativ: teren în
suprafață de 450 mp identificat cu
nr.cadastral 26405, situat în Fdt.
Alexandru Vlahuță, nr.f.n., tarla 67,
parcela Cc156/6, Oraș Vălenii de
Munte, conform H.C.L. nr.
43/25.03.2022; teren în suprafață de
878mp, identificat cu nr.cadastral
25992, situat în Str.Zorelelor, nr.f.n.,
tarla 24, parcela F210/8, Oraș
Vălenii de Munte, conform
H.C.L.nr.42/25.03.2022 și în baza
temeiului legal O.U.G.nr.57/2019
privind Codul Administrativ.
Procurarea documentației de atribuire în vederea participării la licitație se va face de la sediul
Primăriei Orașului Vălenii de
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Munte. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 15.04.2022, ora
16.00. Data limită de depunere a
ofertelor: 27.04.2022, ora 16.00.
Ședința publică de deschidere a
ofertelor se va desfășura la sediul
Primăriei Orașului Vălenii de
Munte în data de 28.04.2022, ora
11.30. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Secția de Contencios Administrativ
a Tribunalului Prahova, Strada
Văleni nr.44, Ploiești, telefon:
0244/544.781; 0244/544.598, fax:
0244/529.107, e-mail: tr-ph-contencios@just.ro. Data transmiterii
anunțului de licitație către instanțele abilitate, în vederea publicării:
01.04.2022.
1.Informații generale privind
concedentul, în special denumirea,
codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de
contact: Primăria Borcea, cu sediul
în comuna Borcea, Str.Calea Călărași nr.422, județul Călărași, telefon/
fax 0242/340.063, email: comunaborcea@yahoo.com, cod fiscal
3966389. 2.Informații generale
privind obiectul concesiunii, în
special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: Teren în suprafață de 4.159
mp, situat în cvartal 33/1, parcela
16, conform caietului de sarcini,
comuna Borcea, județul Călărași, ce
aparține domeniului privat al
Comunei Borcea, conform
H.C.L.nr.14/17.03.2022 și temeiului
legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.
Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire: prin solicitarea scrisă, de la
sediul Primăriei Comunei Borcea,
județul Călărași. 3.2.Denumirea și
adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la
care se poate obţine un exemplar
din documentaţia de atribuire:
Registratura Primăriei Comunei
Borcea, comuna Borcea, Str.Calea
Călărași nr.422, județul Călărași.
3.3.Costul și condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul: Persoanele interesate vor achita contravaloarea
documentației de atribuire de 50Lei/
exemplar la Casieria Primăriei
Comunei Borcea în numerar sau cu
ordin de plată în contul RO09TREZ
20121180250XXXXX, deschis pe
numele Comuna Borcea la Trezoreria Călărași, cod fiscal al concedentului: 3966389. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor:

28

anunțuri

14.04.2022, ora 15.00. 4.Informaţii
privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 26.04.2022,
ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Oferta va fi depusă
la Registratura Primăriei Comunei
Borcea, comuna Borcea, Str.Calea
Călărași nr.422, județul Călărași.
4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: 1
exemplar original și 1 exemplar
copie. 5.Data și locul la care se va
desfășura ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 26.04.2022, ora
11.00, la sediul Primăriei Comunei
Borcea, comuna Borcea, Str.Calea
Călărași nr.422, județul Călărași.
6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail
ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanţei: Acțiunea
în justiție se introduce la Tribunalul
Călărași, Călărași, Str. București
nr.106, judeţul Călărași, cod poștal
910068, telefon/fax 0242/315.736,
email: trcl.reg@just.ro. 7. Data
transmiterii anunţului de licitaţie
către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 01.04.2022.
1.Informații generale privind
concedentul, în special denumirea,
codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de
P u b lic it a t e
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contact: Primăria Comunei
Răucești, sat Răucești, Str.Principală nr.59, județul Neamț, telefon
0233/788.003, fax 0233/788.239,
e-mail: primariaraucesti@yahoo.
com, cod fiscal 2614236. 2.Informații generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează
să fie concesionat: -35ha teren, categoria de folosință pășune, „Islaz
Bondrea”, compusă din 2 parcele
(zona Baraj -17ha și zona Munteni
-18ha), înscris în cartea funciară
nr.53243, -suprafața de 490.100 mp
(49,01ha) teren, categoria de folosință pășune, „Islaz Saivane-Săvești”, înscris în cartea funciară
nr.53239, terenuri aparținând
domeniului public al Comunei
Răucești, conform H.C.L. nr.
1 9 / 2 5 . 0 3 . 2 0 2 2 , H . C . L . n r.
30/31.03.2022 și 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: De la sediul
Primăriei Comunei Răucești,
Compartimentul Juridic, în baza
unei cereri scrise. 3.2. Denumirea și
adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la
care se poate obţine un exemplar

din documentaţia de atribuire:
Compartiment Juridic din cadrul
Primăriei Comunei Răucești, sat
Răucești, Str.Principală nr.59,
județul Neamț. 3.3.Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul:
100Lei/exemplar, ce se achită
numerar la Casieria Primăriei
Comunei Răucești. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor:
14/04/2022, ora 10.00. 4. Informaţii
privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 26/04/2022,
ora 10.00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Compartimentul
Juridic din cadrul Primăriei
Comunei Răucești, sat Răucești, Str.
Principală nr.59, județul Neamț.
4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: 1
exemplar original. 5.Data și locul la
care se va desfășura ședinţa publică
de deschidere a ofertelor:
26/04/2022, ora 12.00, la sediul
Primăriei Comunei Răucești, sat
Răucești, Str. Principală nr.59,
județul Neamț, sala de ședință. 6.
Denumirea, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail
ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanţei: Judecătoria Târgu Neamț, Târgu Neamț,
Bld. Mihai minescu, bl.M11, sc.C,
parter, județul Neamț, telefon
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0233/790.844, fax 0233/790.696,
e-mail: jud-targuneamt@just.ro. 7.
Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 01/04/2022.
1.Informații generale privind
autoritatea contractantă, în special
denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail, persoană
de contact: Primăria Comunei
Orbeni, Str. Luzi nr.178, județul
Bacău, telefon 0234/255.502, fax
0234/255.810, e-mail: consiliullocal_
orbeni@yahoo.com, cod fiscal
4455447. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează
să fie închiriat: imobil clădire parter,
compus din 12 camere în suprafață
totală de 118,56mp, astfel: spațiu
utilizare cu destinația de cabinet
kinetoterapie, două camere în
suprafață de 28,06mp și 10 camere
utilizare comună în suprafață de
90,5mp, situate în incinta clădirii cu
destinația de Dispensar Uman din
Comuna Orbeni, sat Scurta, Str.
Principală nr.702, județul Bacău,
bunuri ce aparțin domeniului public
al Comunei Orbeni, județul Bacău,
înscrise în CF 60910, conform caiet u l u i d e s a r c i n i , H . C . L . n r.
4/31.01.2022 și temeiului legal
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O.U.G. nr. 57/03.07.2019, art.332333. 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 sediul instituției,
Compartiment Secretariat, pe baza
unei solicitări scrise. 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: Compartiment Secretariat din
cadrul Primăriei Comunei Orbeni,
Str. Luzi nr.178, 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: 20 lei/exemplar, se
achită în numerar la Casieria
Primăriei Comunei Orbeni,
Comuna Orbeni, Str. Luzi nr.178,
județul Bacău. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor:
15.04.2022, ora 14.00. 4. Informații
privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 27.04.2022, ora
14.00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria Comunei
Orbeni, comuna Orbeni, Str.Luzi nr.
178, județul Bacău. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: 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: 28.04.2022,
ora 10.00, Primăria Comunei
Orbeni, Str.Luzi nr.178, 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, Str.Oituz nr.2, județul Bacău,
telefon 0234/207.604, fax
0234/525.211, e-mail: tr-bacau-reg2@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 01.04.2022.
Spitalul Clinic de Recuperare
Iași, cu sediul în judeţul Iași, strada
Pantelimon Halipa nr.14, organizează în data de 25.04.2022, ora
12.00, licitaţie publică deschisă cu
strigare pentru vânzarea deșeurilor
din fier rezultate în urma desfacerilor aferente corpului C pentru
categoria de lucrări „Încălzire,
climatizare lucrări executate în
cadrul proiectului „Eficientizarea
energetică Spital Clinic de Recuperare Iași” cod SMIS 117817. Materialele care fac obiectul vânzării sunt
depozitate la sediul Spitalului Clinic

anunțuri
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de Recuperare Iași, situat în Iași,
strada Pantelimon Halipa, nr.14.
Obiectul licitaţiei: 1.Deșeu fier
vechi, aproximativ 3.000kg (64
corpuri de radiator din fontă, din
care: 57 corpuri de radiator din
fontă și 7 corpuri de radiator din
oțel), cu preţ de pornire 1.45Lei/kg.
Data-limită de primire a candidaturii: 25.04.2022, ora 11.00, la secretariatul Spitalului Clinic de
Recuperare lasi, strada Pantelimon
Halipa, nr. 14. Garanția de participare: 100Lei. Adresa, data și ora
deschiderii licitației: Spitalul Clinic
de Recuperare lași, str.Pantelimon
Halipa, nr.14, 25.04.2022, ora 12.00.
Datele de desfășurare a următoarelor licitații, în caz de neadjudecare: din 5 în 5 zile de la data
precedentei, iar prețul iniţial va fi
diminuat cu până la 20%, respectiv
40% față de prima licitație. Condițiile de participare la licitație: Orice
persoană fizică sau juridică, potențial cumpărătoare, trebuie să
prezinte până la data ținerii ședinței
de licitație următoarele documente:
-chitanța de achitare a garanției de
participare la licitație în valoare de
100Lei, eliberată de casieria Spitalului Clinic de Recuperare lași;
-copie de pe certificatul de înmatriculare la Registrul Comerțului și
codul fiscal pentru persoanele juridice române sau actul de identitate
pentru persoanele fizice; -copie
Autorizație de Mediu eliberată de
Ministerul Mediului și Schimbărilor
Climatice prin Agenția Națională
pentru Protecția Mediului. Ofertantul trebuie să sigileze documentele menționate mai sus într-un plic
marcat corespunzător cu denumirea
și adresa autorității contractante și
cu inscripția „A NU SE
DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA
DE 25.04.2022, ora 12.00”. Relaţii
suplimentare privind modul de
desfășurare a licitaţiei, cât și procurarea documentaţiei de licitaţie se
pot obţine de la Serviciul investiții și
contracte, telefon: 0332.410.774.
Anunt licitație publică. 1.Autoritatea contractantă Primăria
Comunei Tătulești, Strada Primăverii, Nr.4, Bărbălăi, judeţul Olt,
telefon/fax 0249.467.601, email:
primariatatulesti@yahoo.com, organizează în data de 27.04.2022 licitație publică pentru închiriere teren.
2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație
publică, descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat: Imobil- teren, în suprafață de
1.550mp, situat în comuna Tătulești, sat Tătulești, tarlaua 69/18,
parcela 2, conform OUG 57/2019 și
HCL nr.6 din 31.01.2022. 3.Informații privind documentația de atri-
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buire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea prin care
persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: cerere scrisă sau
direct de la sediul Primăriei Tătulești. 3.2. Denumirea și datele de
contact ale compartimentului din
cadrul instituției de la care se poate
obține un exemplar din documentația de atribuire: Biroul Secretar
General din cadrul Primăriei
Comunei Tătulești, Sat Bărbălăi,
strada Primăverii, nr.4, județul Olt.
3.3.Costul și condițiile de plată
pentru obținerea acestui exemplar,
potrivit prevederilor OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ: costul caietului de sarcini este
de 100Lei, achitat la casieria Primăr i e i C o m u n e i Tă t u l e ș t i .
3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 12.04.2022, ora 14.00.
4. Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 26.04.2022, ora 16.00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Biroul Secretar General din
cadrul Primăriei Comunei Tătulești,
Sat Bărbălăi, strada Primăverii,
nr.4, județul Olt. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: un exemplar. 5.Data
și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a
ofertelor: 27.04.2022, ora 10.00, Sala
de ședințe a consiliului local din
cadrul Primăriei Comunei Tătulești,
Sat Bărbălăi, strada Primăverii,
nr.4, județul Olt. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Olt,
strada Mânăstirii, nr.2, Slatina,
230038, telefon 0249.414.989, email:
tribunalul-olt@just.ro

PIERDERI
Pierdut act de concesionare loc
de veci cimitirul Municipal
Constanța pe numele Badelita
Nelu. Îl declar nul.
Pierdut certificat de membru al
OTDR pe numele Savescu
Diana-Petrina, seria D, număr
5572. Îl declar nul.
Pierdut următoarele acte:
Contract de vânzare cumpărare,
Proces verbal de predare primire a
locuinței, Schița locuinței, Contract
pentru plata în rate, Înștiințare
Administrația Fondului Imobiliar
25300/15.11.2004. Toate pentru
imobilul situat în București, strada
Splaiul Unirii, nr.33, bl.M4, sc.1,
et.8, ap. 33, sector 3.
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