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l SC Autogan Tires SRL, cu sediul în Sat
Scurtești, Județul Buzău, angajează mecanici
auto și vopsitori auto. Cv-urile se pot depune
la adresa de email: gdrecruitment2021@
gmail.com. Interviurile vor avea loc în data
de 04.07.2022, între orele 10.00 și 14.00.
l Trans.Com.Sorin SRL, J24/673/2000, CUI:
13499612, angajează Lucrători bucătărie
(vase mari), Ajutori ospătar și Îngrijitori
spații hoteliere. CV pe: office@jobtips.ro
l Te vrem în echipa N&S Hotel Iași!
Angajăm recepționeră cu sau fără experiență în domeniu. CV-urile la: tehnictedconstruct@yahoo.com sau la tel. 0731.137.001/
0721.144.944.
l Centrul Medical de Diagnostic și Tratament
Ambulatoriu „Academician Ștefan Milcu”
organizează concursuri pentru încadrarea
unor posturi vacante de personal civil contractual, perioadă nedeterminată, astfel: 1 post de
asistent medical debutant în specialitatea
radiologie (studii postliceale) în laboratorul
radiologie-imagistică medicală- maxim 6 luni
vechime în specialitate; 1 post de asistent
medical în specialitatea laborator (studii postliceale) în laboratorul analize medicale- 5 ani
vechime în specialitate. Concursurile se vor
desfăşura, astfel: Proba scrisă în data de
18.07.2022, începând cu ora 09.00; Interviu în
data de 22.07.2022, începând cu ora 09.00.
Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor
depune la sediul unității, microstructura
personal, etaj 1, camera 113, strada Grigore
Cobălcescu nr. 26, Sector 1, Bucureşti, până la
data de 08.07.2022, ora 15.00. Informații
suplimentare se pot obține la telefon
021.313.88.05, int. 114.
l Centrul Medical de Diagnostic și Tratament
Ambulatoriu „Academician Ștefan Milcu”
organizează concursuri pentru încadrarea
unor posturi vacante de personal civil contractual, perioadă nedeterminată, astfel: 1 post de
asistent medical în specialitatea balneofizioterapie (studii postliceale) în cabinetul recuperare, medicină fizică și balneologie- 5 ani
vechime în specialitate (să nu dețină gradul de
principal); 1 post de îngrijitoare (studii generale) în microstructura deservire, Administrativ- fără vechime în muncă. Concursurile se
vor desfăşura, astfel: A.Pentru încadrarea
postului de asistent medical: Proba scrisă în
data de 19.07.2022, începând cu ora 09.00;
Interviu în data de 25.07.2022, începând cu
ora 09.00. B.Pentru încadrarea postului de
îngrijitoare: Proba practică în data de
19.07.2022, începând cu ora 10.00; Interviu în
data de 25.07.2022, începând cu ora 10.00.
Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor
depune la sediul unității, microstructura
personal, etaj 1, camera 113, strada Grigore
Cobălcescu nr.26, Sector 1, Bucureşti, până la
data de 11.07.2022, ora 15.00. Informații
suplimentare se pot obține la telefon
021.313.88.05, int.114.
l Societate comercială Smart Focus
Consulting SRL angajează operator vânzări
prin telefon. Abilități: vorbitor de limbă
creolă și portugheză. Persoanele interesate
vor trimite CV-urile la adresa de e-mail: info.
smartfocus@gmail.com
l SC Axm Prod SRL, având CUI: 6545856, cu
sediul în București Sectorul 4, Spl.Independenței, Nr.3, Bloc 17, Scara 1, Etaj 7, Ap.19,
angajează: Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor cu cod COR
932906- 4 posturi. Cerințe: studii medii,
cunoștințe de limbă engleză, cunoștințe în
domeniul producției. Selecția are loc în data
de 05.07.2022, ora 10.00, la sediul societății

l SC Maer Import Export SRL, având CUI:
4491385, cu sediul în Oraș Pantelimon, Str.
Orizontului, Nr.3, Județ Ilfov, angajează:
Muncitor necalificat la spargerea și tăierea
materialelor de construcții cu cod COR
931302- 50 posturi. Cerințe: studii medii,
cunoștințe de limbă engleză, cunoștințe în
domeniul construcții. Selecția are loc în data
de 05.07.2022, ora 10.00, la sediul societății.
l Unitatea Administrativ Teritorială Șimnicu
de Sus, judeţul Dolj, cu sediul în comuna
Șimnicu de Sus, str. Craiovei, nr. 10, judeţul
Dolj, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante, de: Șofer
(microbuz școlar) în cadrul Compartiment u l u i A d m i n i s t r a t i v, c o n f o r m H G
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura la sediul instituției, astfel: Proba scrisă
în data de 26.07.2022, ora 10.00; Proba
interviu în data de 28.07.2022, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii medii liceale absolvite cu
diplomă de bacalaureat;- deține permis de
conducere pentru categoria D; -vechime în
muncă: minim 5 ani. 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 Primăriei comunei Simnicu de
Sus, județul Dolj, sat Șimnicu de Sus, str.
Craiovei, nr.10. Relaţii suplimentare la
sediul: Primăriei comunei Șimnicu de Sus,
județul Dolj, Sat Șimnicu de Sus, str.Craiovei,
nr.10, persoană de contact: Ifrim Ștefăniță
Laurențiu, telefon 0251.451.094, fax
0251.451.094.
l Unitatea Administrativ Teritorială Șimnicu
de Sus, judeţul Dolj, cu sediul în comuna
Șimnicu de Sus, str. Craiovei, nr.10, judeţul
Dolj, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante, de: muncitor
în cadrul Compartimentului Administrativ,
conform HG nr. 286/23.03.2011. Concursul
se va desfăşura la sediul instituției, astfel:
Proba scrisă în data de 26.07.2022, ora
13.00; Proba interviu în data de 28.07.2022,
ora 13.00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; -vechime în
muncă: minim 1 an. 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 Primăriei comunei Șimnicu de
Sus, județul Dolj, sat Șimnicu de Sus, str.
Craiovei, Nr.10. Relaţii suplimentare la
sediul: Primăriei comunei Simnicu de Sus,
județul Dolj, Sat Șimnicu de Sus, str.
Craiovei, nr. 10, persoană de contact Ifrim
Ștefăniță Laurențiu, telefon 0251.451.094,
fax 0251.451.094.
l Grădinița Nr.240, cu sediul în București,
strada Rotundă nr.1, Sector 3, organizează
concurs de recrutare pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de îngrijitor.
Condiţii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: generale/medii; -vechime
în muncă: minim 5 ani. Data, ora şi locul de
desfăşurare a concursului: -proba practică
în data de 25.07.2022, ora 11.00, la sediul
instituției; -proba interviu în data de
25.07.2022, ora 12.00, la sediul instituției.
Data-limită până la care candidaţii vor
depune actele pentru dosarul de concurs
este 14.07.2022, ora 12.00, la sediul instituției. Date contact: telefon 031.425.43.00.
l Şcoala Profesională Specială “Sf. Nicolae”
cu sediul în: Bucureşti str. Sold. Enache Ion,
nr. 31, sector 4, organizează concurs pentru
ocuparea următorului post contractual
aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată
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şi completată de H.G. nr. 1027/2014, în
cadrul instituţiei. Denumirea postului:
Magaziner, 1 normă-post contractual
vacant pe perioadă nedeterminată. Condiţii
specifice de participare la concurs: -nivelul
studiilor: liceale cu diploma de bacalaureat;
-vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupării postului:- Data, ora şi locul de
desfăşurare a concursului: Proba scrisă: în
data de 26.07.2022, ora 10:00, la sediul
Şcolii Profesionale Speciale “Sf. Nicolae”.
Proba practică: în data de 27.07.2022, ora
09:00, la sediul Şcolii Profesionale Speciale
,,Sf. Nicolae”. Proba de interviu: în data de
27.07.2022, ora 12:00, la sediul Şcolii Profesionale Speciale “Sf. Nicolae”. Data limită
până la care candidaţii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este 22.07.2022,
la sediul Şcolii Profesionale Speciale “Sf.
Nicolae”. Relaţii suplimentare: la sediul
unităţii sau tel. 0213344708
l Spitalul Clinic „Sfânta Maria”, cu sediul în
Bucureşti, B-dul.Ion Mihalache, nr.37-39,
sector 1, organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor funcţii contractuale:
1 (un) post îngrijitoare serviciul administrativ- nivel studii G, vechime în specialitate:
6 luni, perioada determinată, post temporar
vacant. Acte necesare în vederea participării la concurs: -cererea de înscriere la
concurs, -copia actului de identitate; -copia
certificatului de naştere, de căsătorie;
-copie acte studii şi alte acte care atestă
efectuarea unor specializări (cursuri); -copia
carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi
după caz în specialitate; -cazierul judiciar;
-certificat de integritate comportamentală,
-adeverinţă medicală care să ateste starea
de sănătate corespunzătoare; -Curriculum
vitae. Condiţii de participare la concurs: -are
ceţătenie română, cetăţenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului European și domiciliul
în România; -cunoaște limba română, scris şi
vorbit; -are vârsta limită reglementată de
prevederile legale; -are capacitate deplină
de exerciţiu; -are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberată de medicul de familie
sau de unităti sanitare abilitate; -îndeplinește condiţiile de studii şi, după caz, de
vechime sau de condiţii specific potrivit
cerinţelor postului scos la concurs; -nu a
fost condamnat definitiv pentru săvârsirea
unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului ori contra autorităţii, de serviciu sau
în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte
de corupţie sau a unei infracţiuni săvârsite
cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcţiei, cu execeptia situaţiei în
care a intervenit reabilitarea. Condiţii
pentru ocuparea posturilor vacante şi
temporar vacante, conform Ordinului MS
nr.1470/2011; -diploma absolvire școala
generală; -concurs pentru ocuparea
postului. Concursul se va desfăşura la sediul
unităţii conform calendarului următor: 19
iulie 2022, ora 09.00- proba scrisă, 22 iulie
2022, ora 09.00- interviu. Data limită pentru
depunerea dosarelor la concurs: 11 iulie
2022, ora 15.00. Relaţii suplimentare:
compartiment RUNOS, tel.021.222.35.50.
l Complexul Muzeal Arad cu sediul în
municipiul Arad, P-ţa G.Enescu nr.1, judeţul
Arad organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante, de: -Conserv ator I A: 1 p os t, M, confor m HG
286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de 01.08.2022,
ora 10.00, la sediul instituției; -Interviu în
data de 04.08.2022, ora 10.00, la sediul
instituției. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-

toarele condiţii: -Studii medii absolvite;
-Vechime în specialitatea studiilor: minim 5
ani; -Cunoștințe de operare: Pachet Microsoft Office, cunoștințe de operare PC,
programe de specialitate Corel Draw
-Adobe Ilustrator; -Disponibilitate pentru
muncă de teren (șantiere arheologice) și
depozit, pentru program prelungit. Candidaţii vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a la sediul Complexului Muzeal
Arad, P-ţa G.Enescu nr.1. Relaţii suplimentare la sediul Complexului Muzeal Arad, P-ţa
G.Enescu nr.1, persoană de contact:
Sbârcea Simona-Diana, telefon
0257/281.847, luni -vineri, între orele 09.0015.00.
l Primaria Comunei Crăcăoani, cu sediul în
localitatea Crăcăoani, str.1 nr.166, judeţul
Neamț, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale temporar
vacante de: Asistent social în cadrul
Centrului de consiliere și sprijin pentru
părinți și copii aflați în situații de risc, sat
Crăcăoani, comuna Crăcăoani -1 post,
conform H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul
se va desfăşura la sediul insituției astfel:
-Proba scrisă în data de 20.07.2022, ora
10.00; -Proba interviu în data de 22.07.2022,
ora 12.00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -Studii universitare de
licență absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă, în
domeniul asistenței sociale; -Vechime în
specialitatea studiilor -nu este cazul. Candidaţii vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 5 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a la sediul Primăriei
-Registratură. Relaţii suplimentare la sediul:
Primăria Comunei Crăcăoani, persoană de
contact: Atudosiei Ana-Maria -consilier
asistent telefon 0233/246.009 interior 212,
fax 0233/246.009, e-mail: primariacracaoani@yahoo.com.
l Primăria Comunei Crăcăoani, cu sediul în
localitatea Crăcăoani, str.1 nr.166, judeţul
Neamț, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale temporar
vacante de: Consilier debutant în cadrul
Compartimentului Registru Agricol -1 post,
conform H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul
se va desfăşura la sediul instituției astfel:
-Proba scrisă în data de 20.07.2022, ora
12.00; -Proba interviu în data de 22.07.2022,
ora 14.00. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii universitare de
licență absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă; -vechime în specialitatea
studiilor -nu este cazul; -abilități în utilizarea
mijloacelor moderne de comunicare:
internet, e-mail, fax. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în termen
de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea
a III-a la sediul Primăriei -Registratură.
Relaţii suplimentare la sediul: Primăria
Comunei Crăcăoani, persoană de contact:
Atudosiei Ana-Maria -consilier asistent
telefon 0233/246.009 interior 212, fax
0233/246.009, e-mail: primariacracaoani@
yahoo.com.
l Școala Gimnazială Nr.1 Cordăreni, cu
sediul în comuna Cordăreni, str.Fn, judeţul
Botoșani, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante de:
Administrator financiar 0,5 normă conform
H.G. nr. 286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura la sediul instituţiei Școala Gimnazială Nr.1 Cordăreni, astfel: -Proba scrisă în
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data de 26.07.2022, ora 8.00; -Proba
interviu în data de 26.07.2022, ora 11.00.
Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii superioare științe economice -specializare: contabilitate și informatică de gestiune; -vechime în specialitatea
studiilor minimum 3 ani; -cunoştinţe de
utilizare şi operare PC. 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 Școala
Gimnazială Nr.1 Cordăreni, cu sediul în
comuna Cordăreni, str.Fn, judeţul Botoșani.
Relaţii suplimentare la sediul Școlii Gimnaziale Nr.1 Cordăreni, persoane de contact:
director prof.Micliuc Simona-Nicoleta,
telefon 0745.434.828.
l Școala Gimnazială Nr.1 Dumeni, cu sediul
în comuna George Enescu, str.Fn, judeţul
Botoșani, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante de:
Administrator financiar 0,5 normă conform
H.G. nr. 286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura la sediul instituţiei Școala Gimnazială Nr. 1 Dumeni, astfel: -Proba scrisă în
data de 26.07.2022, ora 12.00; -Proba
interviu în data de 26.07.2022, ora 15.00.
Pentru participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii superioare științe economice -specializare: contabilitate și informatică de gestiune; -vechime în specialitate
studiilor minimum 3 ani; -cunoştinţe de
utilizare şi operare PC. 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 Școala
Gimnazială Nr.1 Dumeni, cu sediul în
comuna George Enescu, str.Fn, judeţul
Botoșani. Relaţii suplimentare la sediul Școlii
Gimnaziale Nr.1 Dumeni, persoana de
contact: prof.Murariu Lucian-Mirel, telefon
0745.687.325.
l Complexul Muzeal Arad cu sediul în
municipiul Arad, P-ţa G.Enescu nr.1, judeţul
Arad organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante, de: -Șef
ser viciu II: 1 post, S, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura
astfel: -Proba scrisă în data de 01.08.2022,
ora 10.00, la sediul instituției; -Interviu în
data de 04.08.2022, ora 10.00, la sediul
instituției. Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii universitare abolvite
cu diplomă de licență în domeniul: istorie,
specializarea istorie-arheologie; -permis de
conducere; -vechime în muncă: minim 5 ani;
-cunoştinţe de operare: Pachet Microsoft
Office, cunoștințe de operare PC; -limbi
străine: o limbă de circulație internațională,
nivel avansat; -disponibilitate pentru muncă
pe șantiere arheologice și depozite; -Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de comunicare, relaţionare și
cooperare în echipă, capacitate de analiză şi
sinteză, adaptabilitate la situaţii noi, putere
de concentrare în condiţii de stres; ordonat,
dinamic; corectitudine, moralitate, amabilitate, respect faţă de ceilalţi angajaţi şi colaboratorii CMA , spirit de inițiativă,
operativitate, perspicacitate, responsabilitate personal. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de
10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului
în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul
Complexului Muzeal Arad, P-ţa G.Enescu
nr.1. Relaţii suplimentare la sediul Complexului Muzeal Arad, P-ţa G.Enescu nr.1,
persoană de contact: Sbârcea Simona-Diana, telefon 0257/281.847, luni -vineri,
între orele 09.00-15.00.

l Liceul Teoretic C.A. Rosetti, organizează
concurs pentru ocuparea, în conformitate
cu H.G. nr. 286/2011 modificată şi completată de H.G. nr.1027/2014, în cadrul instituţiei, a următorului post vacant: • 1 post,
vacant contractual de îngrijitor (femeie de
serviciu). Condiţii specifice de participare la
concurs pentru îngrijitor: -nivelul studiilor:
minim generale; -vechime în specialitatea
studiilor și în învățământ necesare ocupării
postului –nu necesită. Data, ora şi locul de
desfăşurare a concursului: -proba practică
ziua de 25.07.2022, ora 12.00, la sediul
instituţiei. -interviul în ziua de 27.07.2022,
ora 12.00, la sediul instituţiei. Data limită
până la care candidaţii vor depune actele
pentru dosarul de concurs este 15.07.2022
ora 14.00, la sediul Liceului Teoretic C.A.
Rosetti. Date contact: Runcan Sica, telefon:
0728242331.
l Anunț de participare pentru angajare
expert evaluator. Subscrisa Consultant
Insolvență SPRL, cu sediul in Dr. Tr. Severin,
str. Zabrautului nr. 7A, jud.Mehedinti, CUI
31215824, inregistrata in RFO II sub nr.
0649, prin reprezentant Popescu Emil, în
calitate de lichidator judiciar al debitoarei
SC Green Valley SRL – în faliment, in
bancruptcy, en faillite, cu sediul in Dr.Tr.
Severin, str.George Cosbuc nr.3A, camera 5,
sc.1, et. Subsol, ap.3, jud. Mehedinti,
J25/24/2017, CUI:18798259, conform
Sentintei nr. 20 din 02.03.2022 pronuntata
de Tribunalul Mehedinti in dosarul nr.
2844/101/2020*, în temeiul dispozițiilor art.
61 din Legea nr. 85/2014 angajeaza expert
evaluator membru ANEVAR care sa efectueze procedurile de evaluare a bunurilor
imobile din patrimoniul debitoarei SC Green
Valley SRL, dupa cum urmeaza: - Teren
arabil, in suprafata de 40.000 mp, situat in
extravilanul comunei Vinga, jud. Arad,
inscris in C.F. cu caracter nedefinitiv nr. 9353
Vinga, in Tarlaua 145 Parcela 754/19/2, nr.
CF 309171, rang IV, zona A, dobandit prin
Contract de vanzare – cumparare nr.
410/08.02.2007; - Teren arabil, in suprafata
de 48.500 mp, situat in extravilanul
comunei Vinga, jud. Arad, inscris in C.F. cu
caracter nedefinitiv nr. 9367 Vinga in
Tarlaua 158 Parcela 1098/1, nr. CF 304026,
rang IV, zona A, dobandit prin Contract de
vanzare – cumparare nr. 410/08.02.2007,
din patrimoniului debitoarei SC Green Valley
SRL localizate in Sat Vinga, comuna Vinga,
Jud. Arad. Lichidator judiciar precizează
faptul că ofertele cu privire la efectuarea
procedurilor de evaluare trebuie să
cuprindă: -onorariul solicitat pentru efectuarea procedurilor de evaluare (inclusiv
cheltuieli cu deplasarea, taxe, impozite și
contribuții); -perioada de timp de efectuare
a procedurile de evaluare din momentul
desemnarii. Ofertele pot fi transmise pe fax
0252354399 sau email office@consultant-insolventa.ro sau direct la sediul din
Dr.Tr.Severin, str.Zabrăuțului, nr.7A, jud.
Mehedinți până la data de 12.07.2022 orele
12:00. Lichidator judiciar, Consultant Insolventa SPRL, ec. Popescu Emil
l Primăria Comunei Băleşti, cu sediul în
comuna Bălești, satul Bălești, Str.Principală,
nr.173, județul Gorj, organizează concurs
pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unei funcții contractuale de execuție
vacante de asistent medical comunitar,
gradul profesional debutant (nivel de studii
PL), din cadrul Compartimentului Asistență
Medicală Comunitară din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Bălești,
județul Gorj. Concursul se va desfășura
astfel: -proba scrisă -22 august 2022, ora
10.30, la sediul Primăriei Comunei Băleşti
(sala de ședință); -proba interviu -25 august
2022, ora 11.00, la sediul Primăriei Comunei
Băleşti (sala de ședință). Pentru participarea
la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: Condiţii generale -Candidații trebuie să îndeplinească
condițiile generale prevăzute de art.3 din
Regulamentul-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile
specifice de ocupare sunt: -absolvent al
școlii sanitare postliceale sau echivalentă/
studii postliceale prin echivalare, conform
H.G.nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promo-
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țiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor
postliceale sanitare, dovedite cu diplomă de
absolvire (specializarea asistent medical
generalist); -nu sunt condiții de vechime.
Data-limită pentru depunerea dosarelor de
participare la concurs -în termen de 10 zile
lucrătoare de la afișarea anunțului,
respectiv până la data de 18 iulie 2022, ora
16.00, la sediul Primăriei Comunei Bălești,
județul Gorj -Compartimentul Resurse
Umane și Funcții Publice. Bibliografia, documentele necesare dosarului de concurs şi
alte relaţii suplimentare se pot obţine de de
la sediul Primăriei Comunei Bălești și de pe
pe pagina de internet a Primăriei Băleşti
www.balesti.ro, persoană de contact:
Saragea Cristina-Elena, inspector în cadrul
Compartimentului Resurse Umane și Funcții
Publice, telefon 0353/10 0.108, fax
0253/220.038, e-mail primariabalesti@
yahoo.com.
l La Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a, numărul 753 din 24.06.2022, la anunţul
cu numărul de înregistrare 339.088 al Școala
Gimnazială „Sf.Gheorghe” Craiova adresa:
str.Brazda lui Novac, nr.87, județul Dolj,
pentru ocuparea funcţiei contractual
vacante de bibliotecar, conform HG
286/2011, se face următoarea rectificare: -în
loc de: „Pentru participarea la concurs
pentru postul de Bibliotecar, candidaţii
trebuie să îndeplinească urmatoarele
condiţii: -studii: absolvent al Facultății de
Litere, secția biblioteconomie/ Liceul Pedagogic, specializare bibliotecar; -vechime în
învățământ: 5 ani în specialitatea postului;
-abilități operare PC: Windows, Office,
Internet, de exploatare a tehnologiiilor digitale; -cunoștințe de arhivare a documentelor; -cunoștințe de creare, operare și
gestionare a bazei de date privind elevii;
-întocmirea și administrarea corespondențelor oficiale; -noțiuni de comunicare și relații
publice; -abilități de lucru în echipă; -disponibilitate timp de lucru prelungit.” - se va citi:
„Pentru participarea la concurs pentru
postul de Bibliotecar, candidaţii trebuie să
îndeplinească urmatoarele condiţii: -studii:
absolvent al Facultății de Litere, secția biblioteconomie/Liceul Pedagogic, specializare
bibliotecar; -vechime în învățământ: 1 an în
specialitatea postului; -abilități operare PC:
Windows, Office, Internet, de exploatare a
tehnologiiilor digitale; -cunoștințe de arhivare a documentelor; -cunoștințe de creare,
operare și gestionare a bazei de date privind
elevii; -întocmirea și administrarea corespondențelor oficiale; -noțiuni de comunicare și
relații publice; -abilități de lucru în echipă;
-disponibilitate timp de lucru prelungit.”
Restul anunţului rămâne neschimbat.
(Prezenta rectificare nu se datorează Redacţiei Monitorului Oficial al României, Partea a
III a.)
l Institutul Național de Boli Infecțioase
„Prof.Dr.Matei Balș”, cu sediul în București,
sectorul 2, strada Dr. Calistrat Grozovici,
numărul 1, în conformitate cu prevederile
Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările
ulterioare, şi ale O.M.S. nr.284/2007, privind
aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice
comitetului director din spitalele publice,
modificat de art.1 din O.M.S. nr. 954/2017,
organizează concurs/examen pentru
ocuparea funcţiei specifice comitetului
director al unităţii, în conformitate cu Legea
153/2017, cu modificările și completarile
ulterioare, după cum urmează: -1 post de
director de financiar-contabil, vacant pe
durată determinată de 3 ani. La concurs /
examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi
specifice. Criterii generale: a)au domiciliul
stabil în România; b)nu au fost condamnaţi
definitiv pentru săvârşirea 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 săvârşite cu intenţie, care
i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit
reabilitarea; c)au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei

medicale eliberate de medicul de familie
sau de unităţile sanitare abilitate; d)nu au
vârsta de pensionare, conform prevederilor
legale în vigoare. Criterii specifice: 1.sunt
absolvenţi de învăţământ universitar de
lungă durată, cu diplomă de licenţă sau
echivalentă în profil economic; 2.au cel
puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor; 3.deţin certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului
european de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în
domeniu; persoanele care nu dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite
în domeniul Sistemului European de
Conturi, conform prevederilor Ordonanţei
de Urgenţă nr.188 din 28 octombrie 2020
privind unele măsuri temporare necesare
pentru exercitarea funcţiei de conducător al
Compartimentului Financiar-Contabil, în
termen de 6 luni de la încetarea stării de
urgență sau, după caz, a stării de alertă, au
obligația să dobândească certificatul de
atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi, în
condițiile legii. Concursul/examenul pentru
ocuparea funcţiei specifice comitetului
director al unităţii se va organiza în data de
26.07.2022, ora 10.00 -proba scrisă, în data
de 01.08.2022, ora 10.00 -susţinere orală a
proiectului de specialitate, respectiv în data
de 02.08.2022, ora 10.00 -interviul de
selecţie, la sediul unităţii. Data-limită până
la care se pot depune actele pentru dosarul
de concurs este 18.07.2022. Bibliografia
pentru concurs/examen şi temele-cadru
pentru proiectul de specialitate se afişează
la sediul Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” şi se publică pe

site-ul institutului: www.mateibals.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefonul: 021/20.10.980, interior 3953, Serviciul R.U.N.O.S.
l Primăria Oraşului Ştefăneşti, cu sediul în
oraș Ștefănești, Str. Calea București nr.1,
județul Argeș, organizează concurs pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a
postului vacant de muncitor necalificat în
cadrul Serviciului Întreținere și Gospodărire Domeniul Public, Compartiment Întreținere străzi și spații verzi. Condiţiile
specifice necesare în vederea participării la
concurs şi a ocupării funcției contractuale
sunt: studii generale; nu se impun condiţii
de vechime în muncă. Condiții generale:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în art. 3 din Anexa - Regulament-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice,
aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Condiții de desfășurare a
concursului: Concursul va avea loc la sediul
Primăriei Orașului Ștefănești în data de
26.07.2022, ora 10.00 (proba practică), iar
în data de 28.07.2022, ora.10.00- interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se depun
în termen de 10 zile lucrătoare de la data
afișării anunțului, la Biroul Resurse umane
și Relații cu publicul din cadrul instituției.
Relații suplimentare se pot obține la sediul
Primăriei Orașului Ștefănești, tel.

0248/266752, persoana de contact: șef
Birou Resurse Umane și Relații cu publicul,
Tufă Mihalcea Alina
l Centrul Naţional de Cultură a Romilor –
Romano Kher organizează concurs pentru
ocuparea următorului post contractual
temporar vacant de execuție: perioadă
determinate: • 1 post temporar vacant de
execuție - Expert gr. IA (pe perioadă determinată până la întoarcerea titularului de
post din concediu creștere copil) – Compartimentul Managementul Resurselor Umane:
- studii superioare absolvite cu diplomă de
licență în domeniul științelor sociale; -curs
de inspector resurse umane; - vechime în
specialitatea cerută de post: minimum 3 ani
și 3 luni; - vechime în muncă: minimum 3
ani și 3 luni. Concursul va avea loc la sediul
din Splaiul Independenţei, nr. 202A, etaj 9,
sector 6, Bucureşti, în data de 22.07.2022
(ora 10:00) proba scrisă și în data de
28.07.2022 (ora 10:00) proba interviu.Perioada de depunere a dosarelor de concurs
se va desfășura în perioada 01.07.202215.07.2022, ora 15:00, la sediul CNCR-RK din
Splaiul Independenţei, nr. 202A, etaj 9,
sector 6, Bucureşti. Relaţii suplimentare la
secretarul comisiei, telefon 021/313.52.11
sau pe pagina de internet www.cncr.gov.ro
l Erata la anunţul din data de 29.06.2022 în
sensul că anunţul publicat se va citi astfel:
U.M. 01924 din Ministerul Apărării Naţionale organizează concursul pentru ocuparea
postului vacant de execuție de tehnician tr. I
în cadrul formaţiunii de cazarmare (valabilă
pt. cz. 912), studii medii, curs de calificare
de tehnician în construcţii şi lucrări publice
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și o vechime în muncă de 3 ani şi 6 luni,
astfel: -22.07.2022, ora 10.00 -proba scrisă;
-29.07.2022, ora 10.00 –interviul. -data
limită de depunere a dosarelor –15.07.2022,
ora 15.30. Dosarele de concurs se depun la
sediul U.M 01924 București, șos. București
–Ploiești, km. 10,5. Informații suplimentare
pot fi obținute de la secretarul comisiei de
concurs la telefon 021.319.40.00, int. 413.
U.M. 01924 din Ministerul Apărării Naţionale organizează concursul pentru ocuparea
postului vacant de execuție de muncitor
calificat I- ospătar în cadrul Căminului
Militar de Garnizoană ctg. I Braşov studii
medii, curs de calificare de ospătar și o
vechime în muncă de 1 an, astfel:
-22.07.2022, ora 10.00 -proba scrisă;
-28.07.2022, ora 09.00 –interviul. -data
limită de depunere a dosarelor –15.07.2022,
ora 15.30. Dosarele de concurs se depun la
sediul U.M 01924 București, șos. București
–Ploiești, km. 10,5. Informații suplimentare
pot fi obținute de la secretarul comisiei de
concurs la telefon 021.319.40.00, int. 413.
U.M. 01924 din Ministerul Apărării Naţionale organizează concursul pentru ocuparea
postului vacant de execuție de muncitor
calificat I- electrician în cadrul formaţiunii
de cazarmare valabilă pentru cazarma 912
Bucureşti studii medii, curs de calificare de
electrician și o vechime în muncă de 1 an,
astfel: -22.07.2022, ora 10.00 -proba scrisă;
-28.07.2022, ora 10.00 –interviul. -data
limită de depunere a dosarelor –15.07.2022,
ora 15.30. Dosarele de concurs se depun la
sediul U.M 01924 București, șos. București
–Ploiești, km. 10,5. Informații suplimentare
pot fi obținute de la secretarul comisiei de
concurs la telefon 021.319.40.00, int. 413.
U.M. 01924 din Ministerul Apărării Naţionale organizează concursul pentru ocuparea
postului vacant de asistent medical principal, asigurare medicală cu diplomă de
şcoală sanitară postliceală sau echivalentă,
diplomă de studii postliceale prin echivalare
conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997
privind echivalarea studiilor absolvenţilor
liceelor sanitare, promoţiile 1976 –1994
inclusiv cu nivelul studiilor postliceale sanitare cu o vechime în muncă de 1 an,
vechime în specialitate minim 1 an astfel:
-22.07.2022, ora 09.00 -proba scrisă;
-28.07.2022, ora 10.00 –interviul. -data
limită de depunere a dosarelor –15.07.2022,
ora 15.30. Dosarele de concurs se depun la
sediul U.M 01924 București, șos. București
–Ploiești, km. 10,5. Informații suplimentare
pot fi obținute de la secretarul comisiei de
concurs la telefon 021.319.40.00, int. 413.
U.M. 01924 din Ministerul Apărării Naţionale organizează concursul pentru ocuparea
postului vacant de execuție de contabil şef
gr. II cu studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul
ştiinţe economice, master în domeniul
ştiinţe economice, vechime în muncă minim
8 ani, vechime în specialitatea studiilor
minim 8 ani, astfel: -25.07.2022, ora 10.00
-proba scrisă; -28.07.2022, ora 09.00 –interviul. -data limită de depunere a dosarelor
–15.07.2022, ora 15.30. Dosarele de
concurs se depun la sediul U.M 01924 București, șos. București –Ploiești, km. 10,5.
Informații suplimentare pot fi obținute de la
secretarul comisiei de concurs la telefon
021.319.40.00, int. 413. U.M. 01924 din
Ministerul Apărării Naţionale organizează
concursul pentru ocuparea postului vacant
de execuție de contabil I cu studii medii cu
diplomă de bac în domeniul economic sau
absolvirea unui curs de formare/pregătire
care să ateste calificarea în domeniul
economic cu o vechime în muncă de 1 an şi
în specilaitate minim 6 luni ast fel:
-21.07.2022, ora 10.00 - proba scrisă;
-27.07.2022, ora 09.00 –interviul. -data
limită de depunere a dosarelor –15.07.2022,
ora 15.30. Dosarele de concurs se depun la
sediul U.M 01924 București, șos. București
–Ploiești, km. 10,5. Informații suplimentare
pot fi obținute de la secretarul comisiei de
concurs la telefon 021.319.40.00, int. 413.
U.M. 01924 din Ministerul Apărării Naţionale organizează concursul pentru ocuparea
postului vacant de execuție de economist
specialist IA cu studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licenţă în
domeniul economic, finanţe şi contabilitate,
vechime în muncă 6 ani şi 6 luni , vechime
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în specialitatea studiilor de 6 ani şi 6 luni:
-22.07.2022, ora 09.00 -proba scrisă;
28.07.2022, ora 09.00 –interviul. -data
limită de depunere a dosarelor –15.07.2022,
ora 15.30. Dosarele de concurs se depun la
sediul U.M 01924 București, șos. București
– Ploiești, km. 10,5. Informații suplimentare
pot fi obținute de la secretarul comisiei de
concurs la telefon 021.319.40.00, int. 413.
U.M. 01924 din Ministerul Apărării Naţionale organizează concursul pentru ocuparea
postului vacant de execuție de expert gr. I la
Depozitul Intermediar de Arhivă Ploieşti cu
studii superioare diplomă de licenţă,
vechime în muncă 6 ani şi 6 luni:
-22.07.2022, ora 10.00 -proba scrisă;
-28.07.2022, ora 09.00 –interviul. -data
limită de depunere a dosarelor –15.07.2022,
ora 15.30. Dosarele de concurs se depun la
sediul U.M 01924 București, șos. București
–Ploiești, km. 10,5. Informații suplimentare
pot fi obținute de la secretarul comisiei de
concurs la telefon 021.319.40.00, int. 413.
l Institutul Clinic Fundeni organizează
concurs în conformitate cu prevederile
Ord.M.S.nr.869/2015, cu modificările și
completările ulterioare, pentru ocuparea
următoarelor posturi vacante: -1 post de 0.5
normă de medic specialist, specialitatea
Medicină Internă în cadrul secției clinice
Medicină Internă I; -1 post normă întreagă,
medic specialist, specialitatea Anestezie și
Terapie Intensivă în cadrul secției clinice ATI
III; -1 post normă întreagă medic rezident
anul IV, specialitatea Genetică medicală în
cadrul Compartimentului analize medicale
Hematologice. Dosarul de înscriere la
concurs va cuprinde următoarele acte: a)
cerere în care se menționează postul pe care
dorește să concureze; b)copie de pe diploma
de medic /certificat de confirmare în gradul
profesional; c)copie a certificatului de
membru al organizației profesionale cu viza
pe anul în curs; d)dovada/înscrisul din care
să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre
sancțiunile prevăzute la art.447 alin.(1) lit.e)
sau f), la art.531 alin.(1) lit.d) ori e), respectiv
la art. 618 alin.(1) lit.d) sau e) din Legea
nr.95/2006, privind reforma în domeniul
sănătății, cu modificările și completările
ulterioare; e)acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la
ordin; f)cazier judiciar; g)certificat medical
din care să rezulte că este apt din punct de
vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea
activității postului pentru care candidează;
h)chitanță de plată a taxei de concurs; i)
copia actului de identitate în termen de
valabilitate; j)copie certificat de naștere; k)
copie certificat de căsătorie, dacă este cazul;
l)chitanță de plată a taxei de concurs; m)
curriculum vitae; n) alte înscrisuri solicitate
de legislația sau reglementările în vigoare.
Taxa de concurs este de 150Lei și se va
achita la casieria spitalului. Înscrierile la
concurs se fac la sediul Institutului Clinic
Fundeni, Serviciul RUNOS, camera 6.
Termenul de înscriere este de 15 zile calendaristice de la data publicării. Tematica și
bibliografia vor fi afișate pe site-ul și la avizierul Institutului Clinic Fundeni. Relații suplimentare se pot obține la Serv.Resurse
Umane, telefon: 021.319.50.87.
l Institutul Clinic Fundeni, cu sediul în șos.
Fundeni, nr.258, sector 2, București, organizează concurs în conformitate cu prevederile Legii 319/2003, privind statutul
personalului din cercetare-dezvoltare,
următoarele funcții: -1 post de cercetător
științific, medic specialist medicină internă,
din cadrul Colectivului de Cercetare Medicină Internă-Nefrologie; -1 post de asistent
de cercetare științifică, medic specialist
anatomie patologică, din cadrul Colectivului
de Cercetare Anatomie Patologică în domeniul imunohistochimic și patologie moleculară; -1 post temporar vacant de asistent de
cercetare științifică, medic specialist
chirurgie generală, din cadrul Laboratorului
de Cercetare Chirurgie Generală, Transplant
Chirurgie Experimentală. Dosarul de
înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: a)cerere în care se menționează
funcția pentru care se dorește să candideze;
b)copia actului de identitate sau orice alt
document care atestă identitatea, potrivit
legii, după caz; c)copii xerox de pe diploma

de bacalaureat sau echivalentă, diplomă de
licență ori echivalentă, însoțite de foaia
matricolă, precum și copie de pe cartea de
muncă sau copie extrax de pe Registrul
general de evidență a salariaților pentru a
dovedi vechimea; d) copie de pe diploma de
doctor în ramura de știință corespunzătoare
postului, de pe documentele care certifică
obținerea gradului profesional de cercetător științific gradul II, precum și de pe alte
diplome sau titluri științifice ori academice
(dacă este cazul) sau obținerea altor competențe; e)documente care să ateste competențe în domeniul managementului
cercetării și a managementului de proiect; f)
lista lucrărilor publicate, însoțită de câte un
exemplar din cel puțin 5 lucrări reprezentative; g)curriculum vitae; h) cazier judiciar; i)
certificat medical din care să rezulte că este
apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității postului
pentru care candidează eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului; j)
copie după certificatul de naștere, certificat
de căsătorie dacă este cazul; m) chitanța de
plată a taxei de concurs. Taxa de concurs
este de 150Lei și se va achita la casieria
spitalului. Tematica și bibliografia de
concurs vor fi postate pe site-ul institutului
și afișate la sediul acestuia. Durata și finalizarea concursului este de 30 de zile de la
data încheierii înscrierii, la nivelul comisiei
de concurs și de 45 de zile, la nivelul instituției sau al unității organizatoare a concursului, de la depunerea raportului comisiei
de concurs. Înscrierile la concurs se fac la
sediul Institutului Clinic Fundeni, Serviciul
RUNOS, camera 10. Termenul de înscriere
este de 30 zile calendaristice de la data
publicării acestui anunț în „Viața Medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Serv.
Resurse Umane, telefon: 021.319.50.87.

CITAȚII
l Frank Karoli este citat în calitate de pârât
în fața Judecătoriei Dragomirești la data de
05.07.2022, la ora 09.00, în dosarul
nr.738/224/2021, având ca obiect uzucapiune.

DIVERSE
l Dinamic Insolv IPURL în calitate de administrator judiciar vă informează că împotriva
S. Patric Hangea SRL având CUI
RO37537969, J06/467/2017, a fost deschisă
procedura simplificata a falimentului prin
Sentinţa civilă nr. 230/03.06.2022 din dosar
nr. 1541/112/2021 al Tribunalului Bistriţa-Năsăud. Creditorii sunt invitaţi să-şi
depună cererile de creanţe la grefa instanţei
în temeiul Legii 85/2014.
l În temeiul art. 99 alin. 3 din Legea nr.
85/2014, comunicăm deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă a debitorului
SC Vestur Service SRL, CIF: 16546638,
Număr de ordine în registrul comerţului
J25/327/2004, dosar nr. 1184/101 anul 2022
– Tribunalul Mehedinti. Termen pentru
depunerea cererilor de creanţă la
05.08.2022; Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi
comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 16.08.2022; Termen pentru depunerea eventualelor contestații este de 7 zile
de la publicarea în Buletinul Procedurilor de
Insolvenţă a tabelului preliminar şi pentru
afişarea tabelului definitiv al creanţelor la
07.09.2022. Lichidator judiciar, Consultant
Insolvenţă SPRL Filiala Timis.
l R.N.P. – Romsilva – Administrația Parcului
Național Munții Măcinului R.A., având sediul
UIP în str. 9 Mai, nr. 4 bis, Localitatea Tulcea,
Județul Tulcea, tel: 0240 517718, email:
parcmacin@gmail.com, titular al Planului de
Management al sitului Natura 2000
ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean (partea
care se suprapune cu ROSPA0073 Măcin
Niculițel și partea care nu se suprapune,
situată la nord de ROSPA0091 Pădurea
Babadag) și rezervațiilor naturale IV.57.
Muntele Consul, IV.58. Dealul Sarica, IV.61.
Carasan-Teke, IV.64. Edirlen, IV.71. Dealul
Mândrești, IV.72. Mănăstirea Cocoș, situate
pe raza localităților Nicolae Bălcescu,Valea
Teilor, Tichilești, Balabancea, Telița, Florești,
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Parcheș, Trestenic, Alba, Niculițel, Iulia,
județul Tulcea, anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de obținere a
avizului de mediu pentru planul menționat
anterior și declanșarea etapei de încadrare
în cadrul procedurii SEA. Prima versiune a
Planului de management poate fi consultată
la sediul Agenției pentru Protecția Mediului
Tulcea, Strada 14 Noiembrie, Tulcea. Observații/ comentarii și sugestii se primesc în
scris la sediul Agenției Pentru Protecția
Mediului, în termen de 15 zile de la data
publicării anunțului.
l Anunț privind începerea lucrărilor de
înregistrare sistematică a imobilelor.
Unitatea Administrativ-Teritorială Satu
Mare, din județul Harghita, anunță începerea lucrărilor de înregistrare sistematică
a imobilelor în Sistemul Integrat de
Cadastru și Carte Funciară din cadrul
„Programului Național de Cadastru și Carte
Funciară (PNCCF)” pentru UAT Satu Mare.
Lucrările vor începe în curând prin efectuarea măsurătorilor topografice în intravilanul Comunei Satu Mare, care include
Zona Turistică la locul numit Marefalvi
Patak, după care urmează măsurarea extravilanului. Personalul firmei topografice se
va deplasa la fiecare gospodărie în vederea
efectuării măsurătorilor. Vă rugăm din
partea locuitorilor o colaborare amiabilă,
pregătirea din timp a următoarelor acte:
-cartea de identitate a deținătorului
proprietății; -actele doveditoare ale dreptului de proprietate (contracte de vânzare-cumpărare, titlu de proprietate,
certificat de calitate de moștenitor etc.).
Din această cauză vă rugăm să vă prezentați la data de 6 iulie 2022 la Casa de
Cultură din localitatea Satu Mare, la ora
19.00, în vederea prezentării detaliat a
modului de lucru. Vă rugăm ca cei care se
prezintă la ședință de lucru să aducă și
actele enumerate de mai sus.
l Informare publică. Această informare
este efectuată de către Primăria Otopeni,
cu sediul în orașul Otopeni, str. 23 August
nr.10, jud.Ilfov, tel.021.352.00.33, ce intenționează să solicite de la ABA Argeș-Vedea
aviz de gospodărire a apelor pentru Plan
Urbanistic Zonal -Tarlaua 17, 18, Parcela
A276, Orașul Otopeni, jud.Ilfov. Această
investiție este o investiție nouă. Ca rezultat
al procesului de realizare a investiției nu vor
rezulta ape uzate. Această solicitare de aviz
este conformă cu prevederile Legii apelor
nr. 107/1996, cu modificările și completările
ulterioare. Persoanele care doresc să obțină
informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot
contacta solicitantul de aviz la adresa
menționată. Persoanele care doresc să
transmită observații, sugestii și recomandări
se pot adresa solicitantului la adresa sus
menționată sau către d-l Cristian Abagiu, la
numărul de telefon: 021.352.00.36, int.118,
după data de 05.07.2022.
l S.C.Eurogenetic S.R.L., titular al proiectului „Desființare Corp C2, construire stație
mixtă distribuție carburanți auto, amplasare
Skid G.P.L.cu zid de protecție, totem, siglă,
împrejmuire teren”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția
Mediului Dolj, în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului,
pentru proiectul „Desființare Corp C2,
construire stație mixtă distribuție carburanți auto, amplasare Skid G.P.L.cu zid de
protecție, totem, siglă, împrejmuire teren”,
propus a fi amplasat în municipiul Craiova,
str.Bariera Vâlcii nr.198, jud.Dolj. Proiectul
deciziei de încadrare și motivele care o
fundamentează pot fi consultate la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului Dolj, din
Craiova, str.Petru Rareș nr.1, jud.Dolj, în
zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30, și
vineri, între orele 8.00-14.00, precum și la
următoarea adresă de internet: http://
apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii/observații la proiectul
deciziei etapei de încadrare în termen de 10
zile de la data publicării anunțului pe pagina
de internet a Agenției pentru Protecția
Mediului Dolj.

l Anunț prealabil privind afișarea publică a
documentelor tehnice ale cadastrului.
Denumire județ: Prahova. Denumire UAT:
Mănești. Sectoare cadastrale: 0, 1, 2, 3, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35,
36, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65,
66, 67. OCPI Prahova anunță publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectoarele cadastrale nr.0, 1, 2, 3, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35,
36, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65,
66, 67, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art.14 alin.(1) și (2) din
Legea cadastrului și a publicității imobiliare
nr.7/1996, republicată, cu modificările și
completările ulterioare. Data de început a
afișării: 15.07.2022. Data de sfârșit a afișării:
12.09.2022. Adresa locului afișării publice:
Comuna Mănești, str.Principală, nr.134, jud.
Prahova. Repere pentru identificarea locației: Sediul Primăriei Mănești. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul Primăriei Mănești
și electronic pe pagina de internet a ANCPI
creată în acest scop. Alte indicații utile
pentru cei interesați: Cererile de Rectificare
a documentelor tehnice ale cadastrului se
formulează în perioada afișării, de 60 de
zile, și sunt însoțite de documente doveditoare în original sau în copie legalizată.
Informații privind Programul național de
cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot
obține pe site-ul ANCPI la adresa: http://
www.ancpi.ro/pnccf/.
l Consiliul Local Otopeni, având sediul în
Str.23 August nr.10, cod poștal 075100,
localitate Otopeni, jud.Ilfov, titular al
Planului Urbanistic Zonal Tarlaua 17, 18,
Parcela A276, A281/27/4, localitatea
Otopeni, județul Ilfov, anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de
obținere a avizului de mediu pentru planul
menționat și declanșarea etapei de încadrare. Prima versiune a planului poate fi
consultată la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Ilfov, din Aleea Lacul
Morii nr.1, sector 6, de luni până joi, între
orele 9.00-13.00. Observații/comentarii și
sugestii se primesc în scris la sediul
A . P. M . I l f o v (t e l . 0 2 1 . 4 3 0 .1 5 . 2 3 ,
021.430.14.02, 0746.248.440) în termen
de 15 zile de la data publicării anunțului.
l Consiliul Local Otopeni, având sediul în
Str.23 August, nr.10, cod poștal 075100,
localitate Otopeni, jud. Ilfov, titular al
Planului Urbanistic Zonal Tarlaua 31
Parcela A 361/27/14, localitatea Otopeni,
județul Ilfov, anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de obținere a
avizului de mediu pentru planul menționat
și declanșarea etapei de încadrare. Prima
versiune a planului poate fi consultată la
sediul Agenției pentru Protecția Mediului
Ilfov, din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6,
de luni până joi, între orele 9.00-13.00.
Observații/comentarii și sugestii se
primesc în scris la sediul A.P.M.Ilfov
(tel.021.430.15.23, 021.430.14.02,
0746.248.440) în termen de 15 zile de la
data publicării anunțului.
l SC Romont Installation And Maintenance Service SRL, titular al planului
P.U.Z.-„Introducere în intravilan, în scopul
construirii hală logistică, anexe administrative și tehnice, racorduri/branșamente,
utilități, amenajări exterioare, împrejmuire
și organizare de șantier”, în județul Ilfov,
comuna Găneasa, str.DJ 100, Tarlaua 70,
Parcela 267/5 și 267/6, nr.cad.52043, CF
52043 și nr.cad.54152, CF 54152, anunță
publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a Avizului Favorabil al CJ
Ilfov. Documentația a fost afișată pentru
consultare pe site-ul Consiliului Județean
Ilfov, cu sediul în București, sector 1, str.
Ernest Juvara, nr.3-5, tel.021.212.56.93.
Observații/comentarii și sugestii se
primesc în scris la Biroul de Urbanism în
cadrul Consiliului Județean Ilfov în termen
de 12 zile calendaristice de la data publicării anunțului.

l Municipiul Constanta, titular al planului
urbanistic zonal „actualizare documentatie
de urbanism zona compozitori“, pentru
amplasamentul delimitat de strazile Baba
Novac, Bogdan Vasile, Clopotnitelor, prelungirea Eduard Caudella, Alexandru Gherghel
(Aleea), Eliberarii, calea ferata si platforma
Energia, Municipiul Constanta, jud.
Constanta, anunta publicul interesat ca s-a
depus documentatia in vederea obtinerii
avizului de mediu pentru avizarea planului
urbanistic zonal. Observatiile publicului se
primesc in scris la sediul A.P.M. Constanta,
str. Unirii nr. 23, zilnic intre orele 08-16, in
termen de 18 zile calendaristice de la
aparitia anuntului.

Apă Dobrogea - Litoral, Aviz de Gospodarire
a Apelor pentru realizarea: „extindere capacitate de tranzit produse lichide terminal
frial S.A., DANA 19” Aceasta investitie este
(existenta/nouă). Persoanele care doresc sa
obtina informatii suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de gospodarire a apelor,
pot contacta solicitantul de aviz la adresa
mentionata. Persoanele care doresc sa
transmita observatii, sugestii si recomandari
se pot adresa solicitantului FRIAL S.A.,
reprezentată de Barna Marcel - Ionel, cu
funcția de Director General, cu sediul Municipiul Constanța, incinta Port Constanța
(DANA 53), județul Constanța, telefon/fax
0241-601.922, dupa data de 11.07.2022.

l Municipiul Constanta, titular al Planului
Urbanistic Zonal „Regenerare urbana zona
Balada“, Municipiul Constanta, situat in zona
delimitata de strazile Ion Luca Caragiale,
Oborului, Bucuresti, Ardealului, Industriei si
Theodor Burada, anunta publicul interesat
ca s-a depus documentatia in vederea obtinerii avizului de mediu pentru avizarea
Planului Urbanistic Zonal „Regenerare
urbana zona Balada“. Observatiile publicului
se primesc in scris la sediul A.P.M.
Constanta, str. Unirii nr. 23, zilnic intre orele
08-16, in termen de 18 zile calendaristice de
la aparitia anuntului.

SOMAȚII

l Municipiul Constanta, titular al Planului
Urbanistic Zonal Avantech Cont, Municipiul
Constanta, situat in zona delimitata de
strada Suceava, aleile Arges si Capidava,
anunta publicul interesat ca s-a depus documentatia in vederea obtinerii avizului de
mediu pentru avizarea Planului Urbanistic
Zonal Avantech Cont. Observatiile publicului
se primesc in scris la sediul A.P.M.
Constanta, str. Unirii nr. 23, zilnic intre orele
08-16, in termen de 18 zile calendaristice de
la aparitia anuntului.
l Anunț emitere acord de mediu. Farcaș
Lenuța anunță publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul „Împrejmuire/
îngrădire teren, amenajare teren, construire
filigorie”, propus a fi amplasat în comuna
Stânceni, Sat Ciobotani, fără nr, CF 51665/
Stânceni, jud. Mureș. Informațiile privind
proiectul propus pot fi consultate la APM
Mureș, din loc.Tg.-Mureș , Str. Podeni, nr.10,
în zilele de luni între orele de 09.00-15.00,
marți-vineri, între orele 09.00-12.00 și la
sediul titularului de proiect din Toplița, str.1
Decembrie 1918, nr.118A, jud.Harghita,
între orele: 16.00-18.00. Observațiile publicului se primesc la sediul APM Mureș, din
loc.Tg.-Mureș, str.Podeni, nr.10, jud.Mureș,
în zilele de luni între orele 09.00-15.00,
marți-vineri, între orele 09.00-12.00.
l Informare. Această informare este efectuată de: C.N.A.I.R. S.A. - D.R.D.P. Bucuresti,
ce intenţionează să solicite de la Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita, aviz
de gospodărire a apelor pentru realizarea
lucrărilor de consolidare rambleu si refacere
parte carosabila DN1A, KM 138+360,
amplasate în comuna Maneciu, judetul
Prahova. Această investiţie este existenta.
Ca rezultat al procesului de producţie vor
rezulta temporar următoarele ape uzate: de
la organizarea de santier, ce se vor evacua in
bazin etans vidanjabil. Această solicitare de
aviz este conformă cu prevederile Legii
apelor nr.107/1996, cu modificările şi
completările ulterioare. Persoanele care
doresc sa obţină informaţii suplimentare cu
privire la solicitarea avizului de gospodărire
a apelor pot contacta solicitantul de aviz la
adresa menţionată. Persoanele care doresc
să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului sau la
adresa D.R.D.P. Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr.
401A, Sector 6, Bucuresti, Tel.: 021 318 66
84 după data de 1.07.2022.
l Informare In conformitate cu prevederile
Legii Apelor nr.107/1996, cu modificarile si
completarile ulterioare, FRIAL S.A., reprezentată de Barna Marcel - Ionel, cu funcția
de Director General, cu sediul Municipiul
Constanța, incinta port constanța (DANA
53), județul Constanța, telefon/fax 0241601.922, intentioneaza sa solicite de la A.N.
“Apele Romane” – Administrația Bazinală de

anunțuri

www.jurnalul.ro

luni / 4 iulie 2022

l Somaţie emisa la data de: 12.06.2022.
Aducem la cunoştinţa celor interesați
cererea formulata de Jiţa Alexandra-Lucia
având ca obiect uzucapiune asupra imobilului constând în cota de 17/24 din imobilul
înscris în Cartea funciară nr. 403862 Maşloc
(CF vechi 30 Alioş), nr. top. 59-60 şituat
administrativ în sat Alioş, nr. 30, comuna
Maşloc, jud. Timiş aparţinând numitului
Secoşan Vasile, ca efect al uzucapiunii extratabulare, prin joncţiunea posesiilor, dacă in
termen de o luna de la afişare nu se va face
opoziţie, instanţa va păşi la judecarea
cauzei.“ Menţionăm ca termenul de judecata este fixat la data de 14.09.2022. Presedinte: Maria Nicoleta. Grefier: Timofte
Larisa Florentina Gogot.

ADUNĂRI GENERALE
l Administratorul unic al SC AMICI SA, cu
sediul în mun Bacau, str.Alexei Tolstoi nr.14,
jud.Bacău, înregistată la Registrul Comerț ului B a c ă u sub nr. J 0 4/ 37/1 9 91,
CUI:945144, în temeiul Legii nr.31/1991
privind societățile comerciale, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,
convoacă Adunarea Generală Extraordinară
a Acționarilor, pentru data de 04.08.2022,
ora 10.00, la adresa din mun.Bacău, str. Al.
Tolstoi, nr.14, etaj 1- sala de ședințe, jud.
Bacău, cu următoarea ORDINE DE ZI: 1.
Aprobarea cesiunii cu titlu oneros de către
Dl. Rotariu Vlad George către Rusu Viorel,
CNP 1650804045886, posesor al CI seria ZC
nr.091374 a unui număr de 4771 (patru mii
sapte sute saptezeci si unu) acțiuni emise de
SC AMICI SA, CUI: 945144, la pretul de
477.100Lei, reprezentând 98,168% din
social al SC AMICI SA, CUI: 945144,
J4/37/1991. 2.Aprobarea actualizării actului
constitutiv al SC AMICI SA în conformitate
cu cele hotărâte la punctele anterioare și
împuternicirea, cu posibilitate de substituire, a administratorului societății, dl.
Manea Dumitru pentru a semna hotărârile
acționarilor și forma modificată și actualizată a actului constitutiv. Acționarii
persoane fizice pot participa la ședință în
nume propriu sau prin reprezentare, cu
împuternicire dată unui alt acționar sau unei
alte persoane pe bază de procură specială.
Acționarii persoane juridice pot participa la
ședință prin persoana căreia i s-a delegat
competența de reprezentare, sau printr-o
persoană desemnată de aceștia în condițiile
documentului lor de constituire. Documentele ce urmează a fi prezentate adunării pot
fi consultate de acţionari la punctul de lucru
situat în loc.Bacău, str.Alexei Tolstoi, nr.14,
în zilele lucrătoare, între orele 10.00 şi
12.00, până în preziua primei adunări. În
cazul în care la data de 04.08.2022, ora
10.00, nu sunt îndeplinite prevederile legale
pentru desfăşurarea Adunării Generale
Extraordinare, Adunarea va fi reprogramată
pentru data de 05.08.2022 la aceeași oră și
în aceeaşi locaţie.
l Administratorul Unic al S.C. Alexandra
Turism S.A. cu sediul în Bucureşti, str.
Gheorghe Ţiţeica, nr.109-119, sector 2,
înmatriculat ă la ORCMB sub nr. J
40/17748/2003, având CUI 16020888,
convoacă Adunarea Generală Ordinara a
Acţionarilor S.C. Alexandra Turism S.A., în
data de 04.08.2022, ora 11.00, la sediul SC
Trivale SRL, Pitesti, str.Depozitelor, nr.6, jud.
Arges, având următoarea ordine de zi:
1.Aprobarea revocarii mandatului de cenzor
pentru Comisia de Cenzori formata din
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UAT PUIEȘTI
ANUNȚ PREALABIL
PRIVIND AFIȘAREA
OFERTE SERVICIU
PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI
Unitatea administrativ-teritorială Puiești, din județul Buzău, anunță publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 29,
30, 46, 48, 49, 117, 119, 120, 134, începând cu data 11.07.2022, pe o
perioadă de 60 de zile, la sediul PRIMĂRIA PUIEȘTI, conform art. 14 alin.
(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității 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 Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară:
http://ancpi.ro_docs/?dir=Buzau
Buidan Florica, Teodor Calin si Margarit
Silvia. 2.Aprobarea alegerii unui nou cenzor,
pentru o perioada de 3 ani. 3. Aprobarea
datei de 22.08.2022 ca data de inregistrare
pentru actionarii asupra carora se rasfrang
efectele adunarilor generale. In cazul in care
la data de 04.08.2022 nu se întruneşte
cvorumul cerut de lege, a doua şedinţa se
va tine a doua zi 05.08.2022, ora 11,00 la
aceeaşi adresă. La Adunarea Generala Ordinara a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi sa
participe şi să voteze toţi acţionarii înregistraţi in Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei
de 22.07.2022, data de referinţa. Relaţii la
tel: 0740215911. Administrator Unic, Bulf
Paulina.
l Convocator al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Unisem
S.A. Consiliul de Administratie al Societatii
UNISEM S.A. (denumita in continuare „Societatea” sau „Unisem”) cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 313, Cladirea M, Corp
D5, Etaj 1, Camerele 44 si 45, sector 3,
inmatriculata la Registrul Comertului sub
nr. J40/14/1990, cod unic de inregistrare
RO 302, potrivit Deciziei Consiliului de
Administratie al Societatii (Consiliul de
Administratie) din data de 30.06.2022, in
temeiul art. 117 din Legea societatilor nr.
31/1990 republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare („Legea nr.
31/1990”), art. 123 coroborat cu art. 105
din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de
instrumente financiare si operatiuni de
piata republicata („Legea nr. 24/2017”),
Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind
emitentii de instrumente financiare si
operatiuni de piata („Regulamentul A.S.F.
nr. 5/2018”) si al Actului Constitutiv al Societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (Adunare /AGEA),
pentru data de 08.08.2022, astfel: • AGEA
cu incepere de la ora 12:00 (ora Romaniei),
la adresa din Bucuresti, sector 3, Splaiul
Unirii nr. 313, Cladirea M, Corp D5, Camerele 44, 45, pentru toti actionarii inregistrati
in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de
28.07.2022, stabilita ca Data de Referinta
conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. g)
din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. In cazul
in care, la data de 08.08.2022, nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru a
valida intrunirea AGEA, se convoaca si se
fixeaza cea de a doua sedinta AGEA pentru
data de 09.08.2022, in acelasi loc si avand
aceeasi ordine de zi, astfel: • AGEA cu incepere de la ora 12:00 (ora Romaniei), la
adresa din Bucuresti, sector 3, Splaiul Unirii
nr. 313, Cladirea M, Corp D5, Camerele 44,
45. Data de Referinta pentru participarea la
vot a actionarilor in cadrul celei de-a doua
convocari a AGEA ramane aceeasi,
respectiv data de 28.07.2022. I. Adunarea
Generala Extraordinara a Actionarilor va
avea urmatoarea ordine de zi: 1. Alegerea
actionarului SIF Muntenia S.A., prin reprezentant, ca secretar al AGEA din partea
actionarilor, care va verifica lista de

prezenta a actionarilor, voturile exprimate
asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a
AGEA, precum si indeplinirea tuturor
formalitatilor cerute de lege si de Actul
constitutiv al Societatii pentru tinerea
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. 2. Aprobarea indeplinirii de catre
Secretariatul AGEA (compus din secretarul
ales de actionari si secretarii tehnici desemnati de Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii) a functiei de numarare a
voturilor exprimate de actionari asupra
punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunarii
Generale Extraordinare a Actionarilor. 3. a)
Aprobarea vanzarii urmatoarelor active
(bunuri mobile si imobile) aflate in proprietatea Societatii: 1. Activul Botosani – situat
in Calea Nationala numarul 37, jud. Botosani – la un pret total de minim 300.000
Euro (la care se adauga TVA in functie de
dispozitiile legale); 2. Activul Targul Mures
– situat in Strada Aeroportului numarul 1,
jud. Mures – la un pret total de minim
140.000 Euro (la care se adauga TVA in
functie de dispozitiile legale); 3. Activul
Roman – situat in Strada Tirului numarul 4,
jud. Neamt – la un pret total de minim
600.000 EURO (la care se adauga TVA in
functie de dispozitiile legale). b) Aprobarea
vanzarii activelor mentionate la lit. a) prin
licitatie competitiva cu strigare. c) Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii in vederea elaborarii si
aprobarii procedurii de licitatie (stabilirea
pasilor de licitatie in cazul cresterii pretului
de pornire, modul de stabilire a comisiei de
licitatie, atributiile comisiei de licitatie,
modul de efectuare a publicitatii vanzarii,
cerintele minimale ale contractului de
vanzare etc.) si a documentelor aferente
acesteia (caietul de sarcini etc.). d) Aprobarea imputernicirii Directorului General al
Societatii pentru negocierea si incheierea
contractelor de vanzare a activelor mentionate la lit. a). 4. Aprobarea datei de
06.09.2022, ca Data de Inregistrare,
conform prevederilor art. 123 coroborat cu
art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind
emitentii de instrumente financiare si
operatiuni de piata republicata pentru
identificarea actionarilor asupra carora se
rasfrang hotararile adoptate in prezenta
Adunare Generala Ordinara a Actionarilor,
si a datei de 05.09.2022, ca Ex–Date, in
conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2)
lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. 5.
Aprobarea imputernicirii Domnului Sergiu
MIHAILOV, Presedintele Consiliului de
Administratie sau a Domnului Petre Florian DINU, Directorul General al Societatii, ambii cu posibilitatea de substituire,
pentru a efectua si/sau semna si/sau
executa in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii toate actele si a realiza
toate formalitatile prevazute de lege pentru
a duce la indeplinire hotararile prezentei
Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la
semnarea hotararilor prezentei Adunari

Generale Extraordinare a Actionarilor si a
Actului constitutiv actualizat, negocierea,
incheierea si executarea actelor juridice
necesare executarii prezentelor hotarari,
depunerea si preluarea actelor si semnarea
lor in numele si pe seama Societatii la si de
la Oficiul Registrul Comertului de pe langa
Tribunalul Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central
S.A. Bucuresti, Bursa de Valori Bucuresti
S.A., organele fiscale, precum si alte
persoane fizice sau juridice, publice sau
private. PRECIZARI PRIVIND SEDINTA AGEA.
* Materiale informative cu privire la
Adunare. Incepand cu data de 04.07.2022,
ora 18:00, vor fi puse la dispozitia actionarilor documentele aferente punctelor de pe
ordinea de zi, inclusiv proiectul de hotarare
privind punctele de pe ordinea de zi a
AGEA, in format electronic pe website-ul
Societatii, la adresa www.unisemromania.
ro si in format fizic la Registratura Societatii
de la sediul social al acesteia, in zilele lucratoare, intre orele 08:00 – 16:00. Actionarii
pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la punctele incluse pe
ordinea de zi a AGEA. Exercitarea acestui
drept se va face cu respectarea procedurilor de transmitere si de identificare a
actionarilor, mentionate mai jos. * Documente pentru identificarea actionarilor. a)
Actionari persoane fizice: copia actului de
identitate, certificata prin mentionarea
„conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a actionarului. In cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate
legala de exercitiu vor fi prezentate si
urmatoarele documente: copia actului de
identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal, copia actului
care dovedeste calitatea de reprezentant
legal, toate acestea purtand mentiunea
„conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal. b)
Actionari persoane juridice romane, straine
si entitati fara personalitate juridica: copia
actului de identitate al reprezentantului
legal, cer tificata prin mentionarea
„conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa a reprezentantului legal.
Calitatea de reprezentant legal va fi luata
din Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central pentru Data de Referinta. In
cazul in care informatiile din Registrul Actionarilor intocmit de Depozitarul Central
pentru Data de Referinta nu permit identificarea reprezentantului legal al actionarului
persoana juridica romana, identificarea
poate fi facuta in baza unui certificat
constatator eliberat de registrul comertului, in original sau copie conforma cu
originalul, sau in baza oricarui alt document
cu rol similar, in original sau in copie
conforma cu originalul, emis de catre o
autoritate competenta. Documentele care
atesta calitatea de reprezentant legal
trebuie sa fie emise cu cel mult 3 luni
inainte de data publicarii convocatorului
adunarii. Daca documentele mai sus menti-

18

anunțuri

onate sunt intocmite intr-o limba straina,
alta decat limba engleza, acestea vor fi
insotite de o traducere in limba romana sau
in limba engleza realizata de un traducator
autorizat. ● Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii
si de a face propuneri de hotarare pentru
punctele de pe ordinea de zi. Unul sau mai
multi actionari, reprezentand individual sau
impreuna cel putin 5% din capitalul social,
are/au dreptul: a) de a introduce puncte pe
ordinea de zi a adunarii, cu conditia ca
fiecare punct sa fie insotit de o justificare
sau de un proiect de hotarare propus spre
adoptare de adunare; b) de a prezenta
proiecte de hotarare pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi a adunarii. Drepturile prevazute la lit. a) si b) pot fi exercitate numai in
scris, propunerile formulate urmand a fi
transmise, in termen de cel mult 15 zile de
la data publicarii convocarii, ora 16:00.
Procedura de transmitere a documentelor:
- prin servicii de curierat, la adresa din
Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 313, Cladirea M,
Corp D5, Etaj 1, Camerele 44 si 45, sector 3.
- prin e-mail, la adresa office@unisemromania.ro. Copiile scanate ale documentelor
vor fi transmise ca atasamente, in format
pdf, avand incorporat, atasat sau asociat
logic semnatura electronica extinsa a actionarului, potrivit Legii nr. 455/2001. Pentru
identificarea actionarilor care isi exercita
drepturile mentionate mai sus, Societatea
poate solicita, suplimentar documentelor
mentionate mai sus, urmatoarele documente: 1) dovada calitatii de actionar, in
original, respectiv extras de cont emis de
catre Depozitarul Central sau, dupa caz, de
catre participantii care furnizeaza servicii
de custodie, din care rezulta calitatea de
actionar si numarul de actiuni; 2) documente care atesta inscrierea informatiei
privind reprezentantul legal la Depozitarul
Central/respectivii participanti. Actionarii
pentru care verificarea identitatii sau a
calitatii persoanei/persoanelor semnatare
reiese din certificatul atasat semnaturii
electronice utilizate sunt exonerati de la
prezentarea documentelor specificate la
pct. 1) si 2) enumerate anterior. In cazul in
care cererile actionarilor impun modificarea ordinii de zi, ordinea de zi actualizata,
formularele de imputernicire speciala
actualizate si formularele de buletin de vot
prin corespondenta actualizate, vor fi
disponibile inainte de data de referinta
28.07.2022, cu respectarea procedurii utilizate la convocarea Adunari. * Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la
ordinea de zi Actionarii isi pot exercita
drepturile prevazute de art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, respectiv dreptul
sa adreseze intrebari privind punctele de pe
ordinea de zi a Adunari cu conditia ca
acestia: (i) sa transmita intrebarile prin una
din metodele de transmitere a documentelor mentionate mai sus; (ii) sa faca
dovada calitatii de actionar cu respectarea
cerintelor specificate mai sus (Documente
pentru identificare a actionarilor); (iii) sa
transmita intrebarile, in scris, astfel incat
acestea sa fie receptionate de catre Societate pana cel tarziu la data de 25.07.2022,
ora 10:00. Societatea va raspunde intrebarilor adresate de catre actionari, in conditiile legii, la data de 01.08.2022, ora 10:00,
raspunsurile urmand sa fie postate pe
pagina de internet a societatii: www.
unisemromania.ro. * Participarea si votul in
Adunare. La Adunare sunt indreptatiti sa
participe si sa voteze actionarii inregistrati
la Depozitarul Central S.A. la Data de Referinta 28.07.2022 si pot vota dupa cum
urmeaza: a) personal in cadrul adunarii, prin
vot direct; b) prin reprezentant, cu imputernicire speciala sau generala; c) prin corespondenta, pe baza de buletin de vot prin
corespondenta. - Votul direct. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunare
este permis prin simpla proba a identitatii
acestora, facuta, in cazul actionarilor
persoane fizice, cu actul de identitate al
acestora sau, in cazul persoanelor juridice,
al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice
reprezentate, cu imputernicirea data
persoanei care Ie reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in
materie. - Votul prin reprezentant. Formu-

www.jurnalul.ro
larul de imputernicire Actionarii pot
mandata alte persoane pentru a-i reprezenta si a vota in adunare pe baza unei
imputerniciri speciale sau generale, astfel
cum e descris mai jos. Votul prin reprezentant in baza unei imputerniciri speciale. O
imputernicire speciala poate fi acordata
pentru o singura adunare generala si
contine instructiuni specifice de vot din
partea actionarului, cu precizarea clara a
optiunii de vot pentru fiecare punct inscris
pe ordinea de zi a adunarii („pentru”,
„impotriva” sau „abtinere”). In situatia
discutarii in cadrul adunarii, in conformitate
cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota asupra acestora conform
interesului actionarului reprezentat. Reprezentarea actionarilor in adunare se poate
face prin imputernicit, doar prin completarea si semnarea corespunzatoare a
formularului imputernicirii speciale. Mentiunile de mai sus nu afecteaza dreptul actionarului de a desemna prin imputernicire
unul sau mai multi imputerniciti supleanti,
care sa ii asigure reprezentarea in adunare,
in conformitate cu reglementarile emise de
A.S.F. Reprezentarea se va putea face atat
prin alti actionari, cat si prin terte persoane.
Imputernicirea speciala va fi transmisa (i) in
original, la adresa din Bucuresti, Splaiul
Unirii nr. 313, Cladirea M, Corp D5, Etaj 1,
Camerele 44 si 45, sector 3; (ii) prin e-mail,
cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001, la adresa:
office@unisemromania.ro, astfel incat
aceasta sa fie receptionata de catre Societate pana la data de 06.08.2022, ora 12:00
(ora Romaniei). Formularul imputernicirii
speciale. i) va fi pus la dispozitia actionarilor
de catre Societate, in aceleasi conditii si la
aceeasi data ca si materialele informative;
ii) va fi actualizat de catre Societate, daca se
vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a
adunarii, si va fi publicat pe pagina de
internet a Societatii, in forma actualizata;
iii) va fi completat de catre actionar, in trei
exemplare: unul pentru actionar, unul
pentru reprezentant si unul pentru Societate. Identificarea actionarilor si a reprezentantilor legali ai acestora se va face cu
respectarea regulilor privind identificarea
actionarilor mai sus mentionate. Votul prin
reprezentant in baza unei imputerniciri
generale. Formularul imputernicirii generale trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul A.S.F. nr.
5/2018. Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va
depasi 3 ani, permitand reprezentantului
sau a vota in toate aspectele aflate in
dezbaterea adunarii, a unuia sau mai multor
emitenti identificati in imputernicire, in
mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de
emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de
dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa
fie acordata de catre actionar, in calitate de
client, unui intermediar definit conform
prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea
nr. 24/2017 sau unui avocat. Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun
la Societate, cu 48 de ore inainte de
adunare, in copie, cuprinzand mentiunea
conformitatii cu originalul sub semnatura
reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de Societate,
facandu-se mentiune despre aceasta in
procesul-verbal al adunarii. Imputernicitul
nu poate fi substituit de o alta persoana
decat in cazul in care acest drept i-a fost
conferit in mod expres de catre actionar in
imputernicire. In conditiile in care
persoana imputernicita este o persoana
juridica, aceasta poate sa isi exercite
mandatul primit prin intermediul oricarei
persoane ce face parte din organul sau de
administrare sau conducere sau dintre
angajatii sai. Actionarii nu pot fi reprezentati in adunare pe baza unei imputerniciri
de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea
in special in unul dintre urmatoarele cazuri:
a) este un actionar majoritar al emitentului
sau o alta persoana, controlata de respectivul actionar; b) este membru al unui organ
de administrare, de conducere sau de
supraveghere al emitentului, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor de la lit. a); c)

este un angajat sau un auditor al societatii
ori al unui actionar majoritar sau al unei
entitati controlate, conform prevederilor
de la lit. a); d) este sotul, ruda sau afinul
pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia
dintre persoanele fizice prevazute la lit.
a)-c). Documente ce insotesc imputernicirea generala. Imputernicirea generala
trebuie sa fie insotita de o declaratie pe
propria raspundere data de reprezentantul
legal al intermediarului sau de avocatul care
a primit imputernicirea de reprezentare,
din care sa reiasa ca imputernicirea este
acordata de respectivul actionar, in calitate
de client, intermediarului sau, dupa caz,
avocatului si ca imputernicirea generala
este semnata de actionar, inclusiv prin
atasare de semnatura electronica extinsa,
daca este cazul. Declaratia trebuie depusa
odata cu imputernicirea generala la Societate, in original, semnata si, dupa caz,
stampilata, pana cel tarziu la data de
06.08.2022, ora 12:00 (ora Romaniei), in
cazul primei utilizari. - Votul prin corespondenta. Actionarii pot vota in cadrul adunarii
si prin corespondenta, prin completarea si
semnarea corespunzatoare a buletinelor de
vot prin corespondenta. Buletinele de vot
completate, semnate si dupa caz, stampilate pot fi transmise la sediul Societatii prin
una din metodele mentionate mai sus in
prezentul convocator. Buletinele de vot vor
fi insotite de documente care sa permita
identificarea actionarilor si a reprezentantilor legali ai acestora, cu respectarea
regulilor specificate mai sus in prezentul
convocator. Vor fi luate in considerare doar
buletinele de vot prin corespondenta
primite pana la data de 06.08.2022, ora
12:00 (ora Romaniei). In situatia in care
actionarul care si-a exprimat votul prin
corespondenta participa personal sau prin
reprezentant la adunarea generala, votul
prin corespondenta exprimat pentru
adunare este anulat. In acest caz este luat
in considerare doar votul exprimat personal
sau prin reprezentant. Daca persoana care
reprezinta actionarul prin participare
personala la adunare este alta decat cea
care a exprimat votul prin corespondenta,
atunci, pentru valabilitatea votului sau
aceasta trebuie sa prezinte la adunare o
revocare scrisa a votului prin corespondenta, semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin
corespondenta. Acest lucru nu este
necesar daca actionarul sau reprezentantul
legal al acestuia este prezent la adunare. La
data convocarii, capitalul social al Societatii
este de 7.892.612,90 RON si este format din
78.926.129 actiuni ordinare, nominative,
dematerializate, cu valoarea nominala de
0,10 RON/actiune, fiecare actiune dand
dreptul la un vot in AGEA. Informatii suplimentare se pot obtine la adresa din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 313, Cladirea M, Corp
D5, Etaj 1, Camerele 44 si 45, sector 3 sau la
numarul de telefon +4 0725 554 307, in
fiecare zi lucratoare, intre orele 08:00 –
16:00. Presedintele Consiliului de Administratie Sergiu Mihailov.

LICITAŢII
l Consiliul Local al Municipiului Petroșani,
Serviciul Public Administrația Piețelor Petroșani organizează în data de 26.07.2022 ora
10:00 licitație publica cu ofertă în vederea
atribuirii a boxelor cu nr 4, 15 si 26 din
incinta Pietei Centrale Petrosani. Documentele si oferta de pret pentru participarea la
licitație se depun la sediul Serviciului Public
Administrația Piețelor, Loc.Petroșani, str
N.Bălcescu nr.10, Jud. Hunedoara, pâna la
data de 25.07.2022 ora 12:00. Relații la
sediul Serviciului Public Administrația
Piețelor, Jud. Hunedoara, Loc. Petroșani,str
N.Bălcescu nr.10, adresa e-mail: spapp_
petrosani@yahoo.com.
l 1.Informaţii generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul
de identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Comuna Ileanda, CIF:
4495204, sat Ileanda, str.1 Decembrie 1918
nr.43, com.Ileanda, judeţul Sălaj, telefon
0260.648.607, fax 0260.648.607, e-mail:
prim.ileanda@gmail.com, Goron Maria. 2.
Informaţii generale privind obiectul proce-
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durii de licitaţie publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează
să fie închiriat: închirierea în temeiul
O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ, a imobilului în suprafaţă de 360mp
încăperi, a terenului aferent Centrului
Fito-sanitar în suprafaţă de 720mp, situat în
intravilanul localităţii Ileanda, str. Simion
Bărnuţiu, nr.109/A, înscris în CF nr.433/N şi
nr.cadastral 216, în suprafaţă totală de
1.080 mp, din domeniul public al Comunei
I l ea n da, î n c hi r i e r e a p r o b a t ă p r i n
H.C.L.nr.31/31.08.2021. 3. Informaţii privind
documentaţia de atribuire: în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile
prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentaţiei de
atribuire: Documentaţia de atribuire se
pune la dispoziţia persoanelor interesate, în
baza unei solicitări în acest sens, la sediul
Comunei Ileanda pe suport hârtie şi/sau pe
suport magnetic. 3.2.Denumirea şi datele
de contact ale serviciului/compartimentului
din cadrul instituţiei de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de
atribuire: Compartiment Achiziţii Publice,
Comuna Ileanda, date de contact: telefon:
0260.648.607. 3.3.Costul şi condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor
O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ: Documentaţia de atribuire se obţine
gratuit. 3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 21/07/2022, ora 12.00. 4.
Informaţii privind ofertele: Se vor redacta în
limba română şi se vor depune în plic închis
în conformitate cu prevederile caietului de
sarcini. 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 28/07/2022, ora 12.00. 4.2.Adresa Ia
care trebuie depuse ofertele: Comuna
Ileanda, sat Ileanda, str.1 Decembrie 1918
nr.43, c o m.Il eanda, ju deţul S ălaj.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar. 5.Data şi locul la care se va desfăşura
şedinţa publică de deschidere a ofertelor:
29/07/2022, ora 10.00, la sediul Comunei
Ileanda. 6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon şi/sau adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute
şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Tribunalul Sălaj, Zalău, str.Tudor Vladimirescu nr.10, jud. S ălaj, telefon/f ax
0260.611.085, e-mail: trsj@just.ro, tr-salaj@
just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 29/06/2022.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul
de identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Primăria Comunei
Golești, comuna Golești, sat Popești, Str.
Principală, nr.44, județul Vâlcea, telefon
0350/421.885, fax 0350/421.886, e-mail:
golesti@vl.e-adm.ro, codul fiscal 2541002.
2.Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: Spațiu -etajul 1,
compus din 2 camere, un hol și grup sanitar,
în suprafață totală de 50mp, situat în sediul
Primăriei Golești, sat Popești, ce aparține
domeniului public al Comunei Golești,
conform caietului de sarcini, prin H.C.L.
nr.30/29.03.2022 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: La cerere, de la sediul instituției,
Compartimentul Secretariat -Secretar
General. 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:
Compartimentul Secretariat -Secretar
General din cadrul Primăriei Comunei
Golești, sat Popești, Str.Principală, nr.44,
județul Vâlcea. 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 Casieria Primăriei Comunei Golești.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 15.07.2022, ora 16.00. 4.Informații
privind ofertele: 4.1. Data-limită de depu-

nere a ofertelor: 25.07.2022, ora 14.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Compartimentul Secretariat -Secretar
General din cadrul Primăriei Comunei
Golești, sat Popești, Str. Principală, nr.44,
județul Vâlcea. 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:
26.07.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei
Comuni Golești, sat Popești, Str.Principală,
nr.44, județul Vâlcea -Sala de ședință etaj 2.
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 Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea,
Scuarul Revoluţiei, nr.1, județul Vâlcea,
telefon 0250/739.120, fax 0250/732.207,
e-mail: tribunalul-valcea@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
01.07.2022.
l 1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Oraș Țicleni, str.Petroliștilor, nr. 769, Țicleni, judeţul Gorj, telefon
0253/234.361, fax 0253/234.333, e-mail:
primaria_ticleni@yahoo.com, persoană de
contact: Drăguți George- Secretariat Registratură. 2. Informații generale privind
obiectul concesiunii, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: Imobil Bază de tractoare
Țicleni, aparținând domeniului privat al
Orașului Țicleni, situat în localitatea Țicleni,
județul Gorj. Imobilul este compus din teren
în suprafață de 5.219mp, rețea iluminat
180mp, C1 -remiză întreținere 363mp, C2
-remiză prefabricate 288mp, conform CF
38048. Concesiunea se face conform O.U.G.
nr. 57/2019 și H.C.L. nr. 38 din 28.04.2022 și
H.C.L. nr. 38 din 30.06.2022. 3.Informații
privind documentația de atribuire: Se regăsește în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea
sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: Persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire în urma
unei solicitări scrise în acest sens. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din documentaţia
de atribuire: Compartimentul de la care se
poate obține un exemplar al documentației
de atribuire: Secretariat Registratură,
Primăria Țicleni. 3.3.Costul şi condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul: 250Lei achitați la casieria
instituției. 3.4. Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 25/07/2022, ora 16.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor: 02/08/2022, ora
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Țicleni, oraș Țicleni, str.
Petroliș tilor, nr.769, județul Gorj.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: Oferta se depune
conform caietului de sarcini într-un singur
exemplar. 5. Data şi locul la care se va desfăşura ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 02/08/2022, ora 14.00, la sediul
Primăriei Țicleni, str.Petroliștilor, nr.769,
localitatea Țicleni, județul Gorj. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/
sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Gorj, loc.Târgu-Jiu, str.Tudor Vladimirescu, nr.34, județul Gorj, cod 210132,
Secția Contencios Administrativ și Fiscal,
e-mail: tr-gorj-caf@just.ro, tel./fax:
0253/212.337.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Primăria Municipiul
Roșiori de Vede, str.Dunării nr.58, județul
Teleorman, telefon 0247/466.519, fax
0247/466.141, e-mail: postmaster@primariarosioriidevede.ro, cod fiscal 4652694. 2.
Informații generale privind obiectul proce-

durii de licitație publică, în special descrierea
și identificarea bunului care urmează să fie
închiriat: teren în suprafață de 100ha, înscris
în cartea funciară 22280, situat în extravilanul municipiului Roșiori de Vede, tarlalele
33, 34, 36, parcelele 295, 292, 303, ce aparține domeniului privat al Municipiului Roșiori
de Vede, conform H.C.L. 33/24.02.2022 și
temeiului legal OUG 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, de la sediul instituției, Serviciul
Public Administrarea Domeniului Public și
Privat sau se poate consulta pe website-ul:
www.primariarosioriidevede.ro, sectiunea:
licitații. 3.2.Denumirea și datele de contact
ale serviciului /compartimentului din cadrul
instituției de la care se poate obține un
exemplar din documentația de atribuire: Se
poate obține de la Serviciul Public Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul
Primăriei Municipiului Roșiori de Vede, str.
Dunării nr.58, județul Teleorman. 3.3.Costul
și condițiile de plată pentru obținerea
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor O.U.G. nr. 57/2019, privind
Codul administrativ: 100Lei și se achită
numerar la Direcția de Impozite și Taxe
Locale din cadrul Primăriei Muncipiului
Roșiori de Vede. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 15/07/2022, ora 16.00.
4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită
de depunere a ofertelor: 26/07/2022, ora
16.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Municipiului Roșiori de
Vede, str.Dunării nr.58, județul Teleorman,
Registratura Generală. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: într-un singur exemplar, într-un plic
sigilat. 5.Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor:
27/07/2022, ora 10.30, Primăria Municipiului
Roșiori de Vede, str.Dunării nr.58, județul
Teleorman. 6.Denumirea, adresa, numărul
de telefon și/sau adresa de e-mail ale
instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Secția Contencios Administrativ a
Tribunalului Teleorman, Alexandria, str.
Independenței nr.22, județul Teleorman,
telefon 0247/306.014, fax 0247/406.016,
e-mail: tribunaltr@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării: 01/07/2022.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul
de identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail,
persoana de contact: Primăria Comunei
Sascut, comuna Sascut, strada Primăriei
nr.4, județul Bacău, telefon 0234/280.639,
fax 0234/280.408, e-mail: primariasascut@
yahoo.com, cod fiscal 4353161. 2.Informații
generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut:
teren în suprafață de 2.070 mp, situat în sat
Pâncești, comuna Sascut, județul Bacău,
aparținând domeniului privat al Comunei
Sascut, număr cadastral 66975. Vânzarea se
face conform O.U.G. nr. 57/03.07.2019,
Codului Administrativ, și conform Hotărârii
Consiliului Local nr.4 4 din data de
31.05.2022. 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: Documentația de atribuire se
poate ridica, la cerere, de la sediul Primăriei
Comunei Sascut, județul Bacău. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul vânzătorului,
de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Birou Secretariat al
Comunei Sascut, comuna Sascut, strada
Primăriei nr.4, 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: Gratuit. 3.4. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 21/07/2022, ora
12.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor:
29/07/2022, ora 10.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei

anunțuri

www.jurnalul.ro

luni / 4 iulie 2022
Sascut, comuna Sascut, strada Primăriei
nr.4, județul Bacău. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un
exemplar. 5.Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 29/07/2022, ora 12.00, Salon Lux,
comuna Sascut, strada Dr. Vultur Lucica
nr.5, județul Bacău. 6.Denumirea, adresa,
numarul de telefon și/sau adresa de e-mail
ale instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Bacău, municipiul
Bacău, Str.Cuza Vodă nr.1, județul Bacău,
cod poștal 600274, telefon 0234/207.604,
fax 0234/207.601, e-mail: tr-bacau-info@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 01/07/2022.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul
de identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Primăria Comunei
Brebu, sat Brebu Mănăstirei, Aleea Casa
Domnească nr.2, județul Prahova, telefon/
fax 0244/357.521, 0244/358.941, e-mail:
primaria@brebuprahova.eu, cod fiscal
2845699. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie închiriat: teren situat în
intravilanul comunei Brebu, zona industrială
și care este înscris în C.F.nr.22062 Brebu,
având nr.cadastral/topografic: 22062, T-63,
P-Np 3153, în suprafață totală de 6.364mp,
aparținând domeniului privat al Comunei
Brebu, conform H.C.L.Brebu
nr.43/27.06.2022 și temeiului legal: O.U.G.
57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile
prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de
atribuire: 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 Secretariat din cadrul
Primăriei Comunei Brebu, sat Brebu Mănăstirei, Aleea Casa Domnească nr.2, județul
Prahova. 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: 100Lei/exemplar, se achită la Casieria
Primăriei Comunei Brebu. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 01/08/2022,
ora 13.00. 4. Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
09/08/2022, ora 14.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Brebu, comuna Brebu, Compartimentul
Secretariat, sat Brebu Mănăstirei, Aleea
Casa Domnească nr.2, județul Prahova.
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: 10/08/2022, ora
10.00, Sala de ședințe din incinta Centrului
Cultural situat în comuna Brebu, sat Brebu
Mănăstirei, Aleea Casa Domnească nr.2,
județul Prahova. 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 Prahova, municipiul
Ploiești, Str.Gheorghe Doja nr.42, județul
Prahova, telefon 0244/544.784, fax
0244/544.598, e-mail: tb-prahova-reg@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 01/07/2022.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul
de identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Primăria Municipiului Bacău, municipiul Bacău, strada
Mărășești nr.6, județul Bacău, telefon
0234/581.644, fax 0234/588.757, e-mail:
cristina.bardasu@primariabacau.ro. 2.
Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descri-

erea și identificarea bunului care urmează
să fie închiriat: Teren, curți construcții în
suprafață de 27,00mp, situat în municipiul
Bacău, str.Alecu Russo FN, aflat în domeniul privat al Municipiului Bacău, conform
caietului de sarcini, H.C.L.nr.205 din
29.04.2022 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 solicitare
scrisă, de la sediul instituției, Primăria
Municipiului Bacău -Direcția Patrimoniu
-Serviciul Evidență Patrimoniu, din cadrul
Primăriei Municipiului Bacău, strada Pieții
nr.1, județul Bacău. 3.2.Denumirea și
datele de contact ale serviciului /compartimentului din cadrul instituției de la care
se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Direcția Patrimoniu
-Serviciul Evidență Patrimoniu, din cadrul
Primăriei Municipiului Bacău str. Pieții nr.1,
județul Bacău. 3.3.Costul și condițiile de
plată pentru obținerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ: 55,40Lei, se achită numerar la
Direcția Impozite și Taxe Locale, din cadrul
Primăriei Municipiului Bacău, str.Vasile
Alecsandri nr.6, județul Bacău sau prin OP,
în contul RO28TREZ0615006xxx000234,
deschis la Trezoreria Municipiului Bacău,
cod fiscal 4278337. 3.4.Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 15/07/2022, ora
12.00. 4. Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
25/07/2022, ora 16.00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Bacău, Centrul de Informare Cetățeni, din cadrul Primăriei Municipiului
Bacău, Strada Nicolae Titulescu nr.3,
județul Bacău. 4.3.Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare ofertă: se
depun într-un singur exemplar, în două
plicuri sigilate. 5.Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 26/07/2022, ora 10.00, Primăria
Municipiului Bacău -sediul 2, str.Pieții nr.1,
municipiul Bacău, județul Bacău. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței competente
în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția a
II-a Civilă și de Contencios Administrativ şi
Fiscal, a Tribunalului Bacău, municipiul
Bacău, str.Ștefan cel Mare nr.4, județul
Bac ău, telefon 023 4/514.419, fax
0234/525.211, e-mail: tr-bacau-reg2@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 01/07/2022.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul
de identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Primăria Municipiului Bacău, municipiul Bacău, strada
Mărășești nr.6, județul Bacău, telefon
0234/581.644, fax 0234/588.757, e-mail:
cristina.bardasu@primariabacau.ro. 2.
Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează
să fie închiriat: Teren agricol T25 P.749/32
în suprafață de 632,00mp, situat în municipiul Bacău, str.Viitorului FN, aflat în domeniul privat al Municipiului Bacău, conform
caietului de sarcini, H.C.L.nr.205 din
29.04.2022 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 solicitare
scrisă, de la sediul instituției, Primăria
Municipiului Bacău -Direcția Patrimoniu
-Serviciul Evidență Patrimoniu, din cadrul
Primăriei Municipiului Bacău, strada Pieții
nr.1, județul Bacău. 3.2.Denumirea și
datele de contact ale serviciului /compartimentului din cadrul instituției de la care
se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Direcția Patrimoniu
-Serviciul Evidență Patrimoniu, din cadrul
Primăriei Municipiului Bacău, str. Pieții nr.
1, județul Bacău. 3.3.Costul și condițiile de

plată pentru obținerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ: 55,40Lei, se achită numerar la
Direcția Impozite și Taxe Locale, din cadrul
Primăriei Municipiului Bacău, str.Vasile
Alecsandri nr.6, județul Bacău sau prin OP,
în contul RO28TREZ0615006xxx000234,
deschis la Trezoreria Municipiului Bacău,
cod fiscal 4278337. 3.4.Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 15/07/2022, ora
16.00. 4. Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
26/07/2022, ora 16.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Bacău, Centrul de Informare Cetățeni, din cadrul Primăriei Municipiului
Bacău, Strada Nicolae Titulescu nr.3,
județul Bacău. 4.3.Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare ofertă: Se
depun într-un singur exemplar, în două
plicuri sigilate. 5.Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 27/07/2022, ora 10.00, Primăria
Municipiului Bacău -sediul 2, str.Pieții nr.1,
municipiul Bacău, județul Bacău. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței competente
în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția a
II-a Civilă și de Contencios Administrativ şi
Fiscal, a Tribunalului Bacău, municipiul
Bacău, str.Ștefan cel Mare nr.4, județul
Bac ău, telefon 023 4/514.419, fax
0234/525.211, e-mail: tr-bacau-reg2@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 01/07/2022.
l 1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Primăria Comuna
Bârca, comuna Bârca, Str. Mihai Viteazu
nr.257, județul Dolj, telefon 0251/356.214,
fax 0251/356.116, e-mail: primaria.barca@
yahoo.ro, cod fiscal 5002100. 2.Informații
generale privind obiectul concesiunii, în
special descrierea şi identificarea bunului
care urmează să fie concesionat: teren în
suprafață de 56.742 mp, situat în comuna
Bârca, în T 155/63/2, identificat cu număr
cadastral 34162, bun ce aparține domeniului public al Comunei Bârca, conform
H . C . L . n r. 4 4 d i n 2 9 . 0 6 . 2 0 2 2 ș i
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, de la sediul instituției, Primăriei
Comunei Bârca, comuna Bârca, Str.Mihai
V i t e a z u n r. 2 5 7, j u d e ț u l D o l j .
3.2.Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Secretariatul Primăriei Comunei Bârca,
comuna Bârca, Str.Mihai Viteazu nr.257,
județul Dolj. 3.3.Costul şi condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar, unde
este cazul: Gratuit. 3.4.Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 20/07/2022, ora
16.00. 4.Informaţii privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
01/08/2022, ora 12.00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Bârca, comuna Bârca, Str.Mihai Viteazu nr.
257, județul Dolj, la Registratură.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar într-un plic sigilat. 5.Data şi locul la
care se va desfăşura ședinţa publică de
deschidere a ofertelor: 01/08/2022, ora
14.00, Primăria Comunei Bârca, comuna
Bârca, Str.Mihai Viteazu nr.257, județul
Dolj. 6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale
instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Dolj, Craiova, Str.
Brestei nr.12, județul Dolj, telefon
0251/418.612, fax 0251/419.851, e-mail:
tr-dolj@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate,
în vederea publicării: 01/07/2022.
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l ASSMB organizează licitație publică
pentru închirierea unui spațiu cu destinație
medicală. 1.Informații generale privind
autoritatea contractantă: Administrația
Spitalelor și Serviciilor Medicale București,
Sf. Ecaterina nr.3, București, sectorul 4,
tel.021.310.10.59, fax: 021.310.10.69, email:
contact@assmb.ro. 2. Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație
publică: Închiriere spațiu situat în imobilul
cu adresa Șos.Ștefan cel Mare 19-21, Sector
2, Bucureşti. nr. cadastral 216122-C10demisol Corp H Spitalul Clinic Colentina, cu
o suprafață totală de 390mp, încadrat în
ZONA I (zona centrală). Spaţiul dat spre
închiriere este racordat la utilități și are ca
destinaţie desfăşurarea activităţilor medicale- Cod CAEN 8690 Alte activitati referitoare la sănătatea umană- Servicii medicale
imagistică (CT+RMN+RX). Spațiul se află în
domeniul public al Municipiului București și
în administrarea ASSMB și este scos la licitație în conformitate cu prevederile OUG
57/2019 și HCGMB 242/02.08.2021. 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: Se poate descărca de pe site-ul www.
assmb.ro, Secțiunea: Despre noi, Subsecțiunea: Alte anunțuri sau se poate obtine la
cerere de la sediul instituției din Str.Sf.
Ecaterina nr.3, sector 4, București.
3.2.Denumirea și datele de contact ale
serviciului din cadrul instituției de la care se
poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Direcția PatrimoniuServiciul Patrimoniu și Cadastru: Str.
Sf.Ecaterina nr.3, sector 4, București, tel.
021.310.10.59, e-mail: contact@assmb.ro.
3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor OUG nr.57/2019
privind Codul administrativ: Gratuit. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
28.07.2022, ora 16.30. 4.Informații privind
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a
ofer telor: 03.0 8.2022, or a 14.0 0.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Registratura ASSMB, cu sediul în Bd.Dimitrie Cantemir, nr.1, bl.B2, sc.4, parter, sector
4, București. 4.3. Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: un
singur exemplar în plic sigilat. 5.Data și locul
la care se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 04.08.2022, ora
10.00, la Sediul ASSMB din Bd.Dimitrie
Cantemir, nr.1, bl.B2, sc.4, parter, sector 4,
București- sala Amfiteatru. 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 București:
Bd.Unirii nr.37, sector 3, București,
tel.021.408.36.00, e-mail: trb-reg-civil@
just.ro
l Comuna Câineni, Județul Vâlcea, CUI
25 416 81, telefon 0350 425926, fax
0350425926 vinde teren în suprafață de 25
mp, situat în comuna Câineni, localitatea
Câinenii Mici, Județul Vâlcea,punctul Valea
Satului, nr. cadastral 35400, aparţinând
domeniului privat al comunei Câineni;
vânzarea se face conform art. 363, OUG.
57/2019, şi conform HCL nr.36 din data de
19.05.2022. Informaţiile privind documentaţia de atribuire: se găsesc în caietul de
sarcini. Documentația de atribuire se poate
ridica de la sediul Comunei Câineni, compartimentul achiziții publice iar persoanele
interesate pot achita la caseria autorității
contrctante contravaloarea documentației
de atribuire 100 de lei/exemplar. Data limită
pentru solicitarea clarificărilor: 18.07.2022
ora 12,00. Data limită de depunere a ofertelor: 27.07.2022 ora 12,00, adresa Comuna
Câineni, strada Principală, nr.66, Județul
Vâlcea, într-un exemplar. Ședinţa publică de
deschidere a ofertelor se va desfășura în
28.07.2022, ora 11:30, la sediul Comunei
Câineni. Acţiunea în justiţie pentru soluționarea litigilor apărute se introduce la Secţia
de contencios administrativ a Tribunalului
Vâlcea , str.Scuarul Revoluţiei nr. 1 , Rm.
Vâlcea, Judeţul Vâlcea, cod postal 240594
telefon: (0250)73 91 20, fax: (0250)73 22 07,
tr.valcea.civil2@just.ro

