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l Coral Biogreens Srl, cu sediul în Madaras, str.Pincipala, nr.483,
jud.Bihor, angajeaza 15 muncitori necalificati in agricultura si un
tractorist. Cv se trimit la:office@coral-biogreens.ro
l SC GORMET SRL din Cluj Napoca, B-dul.Muncii Nr.18B,
angajează muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor.
Informații la telefon: 0728.139.820.
l SC Euroglob Ambient SRL, având CUI 28255713, cu sediul în
Municipiul Ploiești, Str.Rafinorilor, Nr.4, Camera 6, Etap P, Județ
Prahova, angajează: Îngrijitor animale cu COD COR 921201- 2
posturi. Cerințe: studii medii, cunoștiințe de limba engleză, cunoștințe în domeniul zootehniei. Selecția are loc în data de 05.11.2021,
ora 10.00, la sediul societății.
l SC Pro Dimension Contracts SRL, având CUI 21568268, cu
sediul în SAT Târșolț, Comuna Târșolț, Str. Principală, Nr.653/A,
Județul Satu Mare, angajează: Excavatorist pentru excavatoare cu
rotor de mare capacitate cu COD COR 811106- 4 posturi. Cerințe:
studii medii, cunoștiințe de limba engleză, cunoștințe în domeniul
construcțiilor. Selecția are loc în data de 05.11.2021, ora 10.00, la
sediul societății.
l SC Parla Ersaj Co SRL, CUI: RO19298375, angajează încărcător-descărcător cod COR 933301, vorbitor de limba turcă. Detalii
la nr.de tel.0739.843.125.
l Oriental Therapy SRL, cu sediul social în București, sector 3,
strada Aristide Pascal nr.33-37, corp 1, parter, ap.2.2, angajează
director/director executiv conformitate cod COR 121116- 1 post
vacant și secretar administrativ cod COR 334301- 2 posturi.
Pentru CV, la adresa de e-mail: igen91241@gmail.com
l 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. Spitalul „Prof.
Dr.Constantin Angelescu”, cu sediul în București, str.Aleea-Căuzași, nr.49-51, sector 3, organizează concurs/examen pentru
ocuparea funcţiei specifice comitetului director al unităţii, după
cum urmează: -1 post de director financiar -contabil. La concurs/
examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ,
criteriile generale şi specifice. Criteriile generale sunt următoarele:
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. Criteriile specifice sunt următoarele: a)pentru
directorul financiar-contabil: 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. Concursul/examenul pentru ocuparea funcţiei specifice
comitetului director al unităţii se va organiza în data de
26.11.2021, ora 10.00 -proba scrisă, respectiv data de 03.12.2021,
ora 10.00 -susţinere orală a proiectului de specialitate, în data de
08.12.2021, ora 10.00 -interviul de selecţie, la sediul unităţii. Data
limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs
este 18.11.2021. Bibliografia pentru concurs/examen şi temele-cadru pentru proiectul de specialitate se afişează la sediul
Spitalului Prof.Dr.Constantin Angelescu şi se publică pe site-ul
spitalului: spitalulangelescu.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine
la telefonul: 021.568.82.24 -Biroul Resurse Umane.
l Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Botoşani organizează
concurs în vederea încadrării unui post vacant de personal
contractual Îngrijitor (clădiri), în cadrul compartimentului Admi-

nistrare Patrimoniu Imobiliar şi Protecţia Mediului - Serviciul
Logistic. Condiţii specifice de participare la concurs : să fie declarat
apt medical şi psihologic. Nu este necesară vechime în muncă.
Concursul se va desfăşura la sediul Inspectoratului de Jandarmi
Judeţean Botoşani, în municipiul Botoşani, str. I.C. Brătianu, nr.
10-12, judeţul Botoşani şi constă în trei etape succesive: - selecţia
dosarelor de înscriere: 19 - 22.11.2021; - proba practică: 06.12.2021,
ora 09:00; - interviul în data de 09.12.2021, ora 09.00. Dosarul de
concurs se depune la sediul inspectoratului până la data de
18.11.2021 ora 14:00. Persoana de contact : sergent major Honciuc
Sebastian-Marian, telefon 0231.511.533. Anunţul integral este
postat pe site-ul unităţii www.jandarmeriabotosani.ro.
l Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Botoşani organizează
concurs în vederea încadrării unui post vacant de personal contractual muncitor calificat IV-I, în cadrul compartimentului Administrare Patrimoniu Imobiliar şi Protecţia Mediului - Serviciul Logistic.
Condiţii specifice de participare la concurs: cel puţin studii gimnaziale cu certificat de capacitate/ de abosolvire, cursuri/ programe de
perfecţionare /specializare - instalator sanitar şi încălzire termică,
autorizaţie avizată ISCIR - fochist clasa C (în termen de valabilitate) şi să fie declarat apt medical şi psihologic. Nu este necesară
vechime în muncă. Concursul se va desfăşura la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Botoşani, în municipiul Botoşani, str.
I.C. Brătianu, nr. 10-12, judeţul Botoşani şi constă în trei etape
succesive: - selecţia dosarelor de înscriere: 19 - 22.11.2021; - proba
scrisă: 26.11.2021, ora 09:00; - interviul în data de 03.12.2021, ora
09.00. Dosarul de concurs se depune la sediul inspectoratului până
la data de 18.11.2021 ora 14:00. Persoana de contact : sergent major
Honciuc Sebastian-Marian, telefon 0231.511.533. Anunţul integral
este postat pe site-ul unităţii www.jandarmeriabotosani.ro.
l Serviciul Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor din Județul Satu Mare (SPASIMD) cu sediul
în orașul Satu Mare, Piața 25 Octombrie, nr.1, Judeţul Satu Mare,
organizează concurs pentru: -ocuparea funcţiei contractuale
temporar vacante de conducător autospecială 1 post, conform
H.G. nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba
unică practică în data de 19.11.2021, ora 10.00, la Depozitul
Ecologic Doba, situat în Localitatea Doba, Comuna Doba, DJ194
Terebești-Sătmărel, km.15+120, Județul Satu Mare. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: 1.Pentru ocuparea funcţiei contractuale temporar vacante
de conducător autospecială: -Studii medii/generale; -Vechime 5 ani
și în specialitate 2 ani; -Curs calificare mașinist la mașini pentru
terasamente. 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 SPASIMD
Satu Mare, Piața 25 Octombrie, nr.1, la Registratura Consiliului
Județean Satu Mare. Relaţii suplimentare la sediul: SPASIMD
Satu Mare, Piața 25 Octombrie, nr.1, persoană de contact: Tătaru
Rodica, telefon 0752.226.917.
l Serviciul Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor din Județul Satu Mare (SPASIMD) cu sediul
în orașul Satu Mare, Piața 25 Octombrie, nr.1, Judeţul Satu Mare,
organizează concurs pentru: -ocuparea funcţiei contractuale vacante
de: -îngrijitor clădiri 1 post și -stivuitorist 1 post, conform H.G.
nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba unică
practică în data de 26.11.2021, ora 10.00, la Depozitul Ecologic
Doba, situat în Localitatea Doba, Comuna Doba, DJ194 Terebești-Sătmărel, km.15+120, Județul Satu Mare. Pentru participarea
la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
1.Pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de îngrijitor clădiri,
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -Studii
medii/generale; -Vechime 6 luni. 2.Pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de stivuitorist, candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -Studii medii/generale; -Vechime 3 ani și în
specialitate 2 ani; -Curs calificare stivuitorist. 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 SPASIMD Satu Mare, Piața 25 Octombrie, nr.1, la
Registratura Consiliului Județean Satu Mare. Relaţii suplimentare
la sediul: SPASIMD Satu Mare, Piața 25 Octombrie, nr.1, persoană
de contact: Tătaru Rodica, telefon 0752.226.917.
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Caraş-Severin, Număr de ordine în Registrul Comerţului F11/775/2012, CUI 3065199, vă face cunoscut faptul ca
in data de 17.11.2021, ora 11,00 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar Licev Grup SPRL din Reşiţa, str. Horea
bl.A2, parter, licitaţie publica cu strigare privind vânzarea următoarelor bunuri aparţinând debitoarei:
1.Adăpost animale şi teren in suprafaţa de 5.755 mp situat in Agadici, jud. Caraş-Severin, CF 33.386
Oraviţa nr. cad. 33.386 la preţul de 10.540 euro + TVA, reprezentând 60% din preţul de evaluare.
2. Semănătoare KUHN Premia 4000 la preţul de 4.499 euro + TVA, reprezentând 60% din preţul de
evaluare.
In cazul in care bunurile scoase la licitaţie nu se vând la data stabilită, urmatoarele licitatii vor avea loc astfel:
08.12.2021, 22.12.2021, 12.01.2022 şi 02.02.2022 ora 11,00 la sediul lichidatorului judiciar, la acelasi pret.
Caietele de sarcini se pot achiziţiona la preţul de 300 lei +TVA pentru imobil şi 200 lei + TVA pentru bunul
mobil. Inscrierea la licitaţie se poate face de luni pana vineri cu exceptia zilei in care are loc licitaţia.
Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din pretul de pornire al licitatiei.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0255/212.940, email: licevgrup@gmail.com sau la sediul
lichidatorului judiciar.
l Primăria Comunei Stejari, cu sediul în sat Stejari, str.Principală,
nr.62, judeţul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de: muncitor necalificat- „Compartiment
implementare proiecte finanțate din fonduri externe nerabursabile” în cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei
Stejari, conform H.G.nr. 286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 26.11.2021, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 02.12.2021, ora 10.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: generale (minim 8 clase); -nu se solicită vechime în domeniul de activitate. 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 Stejari, sat Stejari, str.Principală, nr.62, județul Gorj.
Relaţii suplimentare la sediul: Primăria Comunei Stejari, sat
Stejari, str.Principală, nr.62, județul Gorj, persoană de contact:
Coardă Elena-Mihaela, telefon: 0253.235.282, fax: 0253.235.282.
l Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Gorj, CUI 9247854, organizează concurs în data de 02.12.2021, ora
10.00 (proba scrisă) și 08.12.2021 (proba de interviu) la Cantina din
cadrul Complexului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică
pentru adulți „Bîlteni“, din Tîrgu Jiu, strada Dumbrava, nr. 34/
Cantina din cadrul Complexului de servicii comunitare pentru
copilul cu nevoi speciale Tg.Jiu, din Tîrgu Jiu, strada Dumbrava,
nr. 34/Sala de ședințe a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă
Tg.Jiu, din Tîrgu Jiu, strada Dumbrava, nr. 34, în funcție de
numărul de candidați, pentru ocuparea a 3 (trei) posturi vacante
corespunzătoare unor funcții contractuale de execuție după cum
urmează: 1.un post corespunzător funcției contractuale de execuție
de inspector de specialitate gradul IA (administrator) la Complexul
de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică pentru adulţi „Bîlteni“
- Compartimentul administrativ-contabilitate, 2.un post corespunzător funcției contractuale de execuție de magaziner la Complexul
de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică pentru adulţi „Bîlteni“
- Compartimentul administrativ-contabilitate, 3.un post corespunzător funcției contractuale de execuție de administrator I la
Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate Tg.
Cărbuneşti - Compartimentul administrativ-contabilitate. Condiții
generale și specifice de îndeplinit de către candidat pentru ocuparea
posturilor scoase la concurs: 1. pentru un post corespunzător funcției contractuale de execuție de inspector de specialitate gradul IA
(administrator) la Complexul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică pentru adulţi „Bîlteni“ - Compartimentul administrativ-contabilitate: a) studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență sau echivalent în domeniile economic, juridic
sau administrație publică; b) vechime în specialitatea studiilor
superioare absolvite: minim 7 ani. 2. pentru un post corespunzător
funcției contractuale de execuție de magaziner la Complexul de
recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică pentru adulţi „Bîlteni“ Compartimentul administrativ-contabilitate: a) absolvent studii
medii cu diplomă de bacalaureat; b) vechime în muncă: minim 1 an
în funcția de magaziner. 3. pentru un post corespunzător funcției
contractuale de execuție de administrator I la Complexul de servicii

comunitare pentru copilul în dificultate Tg.Cărbuneşti - Compartimentul administrativ-contabilitate: a) absolvent(ă) studii medii
economice cu diplomă de bacalaureat; b) vechime în muncă: minim
5 ani în muncă. Înscrierile la concurs se fac în perioada 04.11.202117.11.2021, inclusiv, ora 16,30, la sediul Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecției Copilului Gorj, din Tîrgu Jiu, strada
Siretului, nr.24 – Serviciul resurse umane, salarizare și pentru
funcția publică. Persoana de contact: Arsenie Corina-Gabriela,
consilier superior la Serviciul resurse umane, salarizare și pentru
funcția publică - secretar comisie concurs, tel.0253212518, resurseumane@dgaspcgorj.ro.
l Anunț de participare pentru angajare expert evaluator.
Subscrisa, Consultant Insolventa SPRL, cu sediul in in Mun.
Drobeta Turnu Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti,
CUI 31215824, inregistrata in RFO II sub nr. 0649, prin reprezentant asociat coordonator Popescu Emil, in calitate de lichidator
judiciar al debitoarei SC OK Taxi Mercris SRL cu sediul în Mun.
Dr. Tr. Severin, str. Aurelian nr. 105, jud. Mehedinti, având CUI
27093540, înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului de pe langa
Tribunalul Mehedinti sub nr. J25/199/2010, conform Sentintei nr.
10 din data de 01.04.2021 pronunţată de Tribunalul Mehedinti
prin judecătorul - sindic în dosarul nr. 4502/101/2019, în temeiul
dispozițiilor art. 61 din Legea 85/2014 angajeaza expert evaluator
membru ANEVAR care sa efectueze procedurile de evaluare a
bunurilor mobile din patrimoniului debitoarei SC Ok Taxi Mercris
SRL. Lista bunurilor mobile depozitate in loc. Dr Tr Severin, str.
Calea Cernetului nr. 5A, jud. Mehedinti:- Autovehicul sub 12 Tone
– Iveco Daily serie sasiu ZCFC270C205107329 – (Autocar MH 02
SSN); - Autovehicul sub 12 Tone – Mercedes Benz – serie sasiu
WDB9036631R369940 ( Autoutilitara MH 05 SSN); - Remorca
c a p a c i t a t e 1 - 3 To n e – Ti p H a p e r t – s e r i e s a s i u
XLHK2700000604768 – Nr. inmatriculare MH-05-EPK; - Autoutilitara Marca Iveco - serie sasiu ZCC65A1005641326 - cu numar de
inmatriculare MH 03 SSN. Lichidatorul 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 e-mail office@consultant-insolventa.ro sau direct la sediul din
Mun. Dr. Tr. Severin, str. Zabrăuțului, nr.7A, jud. Mehedinți până
la data de 08.11.2021 orele 17:00. Lichidator judiciar, Consultant
Insolventa SPRL, prin asociat coord. ec. Popescu Emil.
l Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecţia Copilului
Gorj organizează concurs în data de 06.12.2021, ora 10.00 (proba
scrisă) şi 10.12.2021 (proba de interviu) la Cantina din cadrul
Complexului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru
adulți „Bîlteni“, din Tîrgu Jiu, strada Dumbrava, nr. 34/Cantina
din cadrul Complexului de servicii comunitare pentru copilul cu
nevoi speciale Tg.Jiu, din Tîrgu Jiu, strada Dumbrava, nr. 34, în
funcție de numărul de candidați, pentru ocuparea a 2 (două)
posturi vacante corespunzătoare unor funcții contractuale de

execuție după cum urmează: 1. un post corespunzător funcţiei
contractuale de execuţie de muncitor calificat I (mozaicar/faianțar)
la Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate
Tg.Jiu - Serviciul administrativ, contabilitate, gospodărire, întreținere, reparații și deservire. 2. un post corespunzător funcţiei
contractuale de execuţie de muncitor calificat I (zugrav) la
Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate
Tg.Jiu - Serviciul administrativ, contabilitate, gospodărire, întreținere, reparații și deservire. Condiții generale și specifice de îndeplinit de către candidat pentru ocuparea un post corespunzător
funcţiei contractuale de execuţie de muncitor calificat I (mozaicar/
faianțar) scos la concurs: a) absolvent(ă) minim 10 clase sau şcoală
profesională şi calificare de „mozaicar/faianțar”. b) vechime în
muncă de minim 10 ani. Condiții generale și specifice de îndeplinit
de către candidat pentru ocuparea un post corespunzător funcţiei
contractuale de execuţie de muncitor calificat I (zugrav) scos la
concurs: a) absolvent(ă) minim 10 clase sau şcoală profesională şi
calificare de „zugrav”, b) vechime în muncă de minim 10 ani.
Înscrierile la concurs se fac în perioada 04.11.2021 – 17.11.2021,
inclusiv, până la ora 16,30, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţiei Copilului Gorj, din Târgu Jiu, strada Siretului,
nr.24 – Serviciul resurse umane, salarizare și pentru funcția
publică. Relații suplimentare la telefon 0253/212518 sau la camera
nr.36 – sediul D.G.A.S.P.C. Gorj, din Tîrgu Jiu, str. Siretului, nr. 24.
Persoana de contact: Marcău Ana, consilier, grad profesional
superior la Serviciul salarizare și pentru funcția publică - secretar
comisie concurs, tel.0253212518, resurseumane@dgaspcgorj.ro.
l Primăria Sector 5 cu sediul în Bucuresti, Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11 Sector 5, CIF 4433953, organizează concurs conform

Hotărârii nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare
a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor
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 pentru: - 2 posturi - muncitor pe perioadă
nedeterminată la Compartimentul Poliția Animalelor - Direcția
Dispecerat, Situații de Urgență și Poliția Animalelor - Direcția
Generală de Poliție Locală, - studii studii medii/generale, vechime
în muncă - 0 ani, organizat în data de 26.11.2021 ora 10:00. Condiţiile de participare, condiţiile de desfăşurare ale concursului şi alte
date necesare desfăşurării acestuia, sunt afişate pe site-ul Primăriei
Sectorului 5 și publicate pe portalul www.posturi.gov.ro. Dosarele
se depun la sediul Primăriei Sectorului 5 se va face în perioada
04.11.2021-17.11.2021 până la ora 16:00, din Str. Fabrica de
Chibrituri nr. 19-11, Sector 5, București, Direcția de Resurse
Umane. Informații suplimentare la tel. 21.314.43.18 interior 1106
- Direcția de Resurse Umane.
l Autoritatea Navală Română cu sediul în Constanța, str.Incintă
Port, nr.1, județul Constanța, organizează concurs conform H.G.
nr.286/2011 modificată și completată, pentru ocuparea a următoarelor funcții contractuale vacante: I.ANR -central Constanța. A.
Direcția Juridică, Reglementări și Resurse Umane Serviciul
Resurse Umane Salarizare. Referent de specialitate gr.I -1 post cu
locație Galați. Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licență; Specialitatea de bază: științe juridice -drept sau științe economice -economie/contabilitate; Vechime
în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: 6 ani vechime

ANUNȚURI
în specialitatea studiilor. B.Direcția Economică. Serviciul Investiții
-Achiziții Publice, administrativ Referent specialitate gr.IA -1 post.
Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licență; Specialitatea de bază: științe economice /inginerie și management/inginerie civilă. Vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcției: 9 ani vechime în specialitatea
studiilor. Cerințe specifice: certificat curs expert achiziții publice.
C.Direcția Tehnică. Serviciul Certificare Tehnică Nave -Inspectoratul Tehnic ANR Galați. Inspector specialitate gr.IA -1 post.
Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licență; Specialitatea de bază: inginer profil mecanic;
Studii superioare de specialitate navală -minim 9 ani vechime în
specialitatea studiilor, sau Căpitan de port specialist -minim 6 ani
vechime în funcție, sau Inspector sp. gr.I -minim 3 ani vechime în
funcție. Cerințe specifice: permis conducător auto categoría B.
II.Căpitănia Zonală Tulcea. 1.Serviciul Siguranța Navigației
Poluare și VTMIS -biroul VTMIS Căpitan port specialist -1 post.
Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă; Specialitatea de bază: inginerie marină și
navigație -specializarea navigație și transport maritim și fluvial;
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei:
Posesor brevet maritim nivel managerial -fără condiții de vechime.
2.Căpitania portului Sulina. Căpitan port debutant -1 post. Nivelul
studiilor: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă; Specialitatea de bază: Inginerie marină și navigație
-specializarea navigație și transport maritim și fluvial; Vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: fără condiții de
vechime. 3.Oficiul Căpităniei Mahmudia. Capitan port tr.II -1
post. Nivelul studiilor: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; Specialitatea de bază: -Vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcţiei: Cerințe specifice: Brevet Căpitan
Fluvial/Şef mecanic fluvial -2 ani vechime în funcţie conform
brevetului. 4.Serviciul Financiar Contabilitate Administrativ
-Compartimentul Tehnic. a) Conducător de șalupă -1 post. Nivelul
studiilor: studii generale; Specialitatea de bază: -; Vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: -; Cerințe specifice: Certificat de Capacitate de Conducător Şalupă Fluvială/
Brevet fluvial punte -valabil. b)Marinar -1 post. Nivelul studiilor:
studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; Specialitatea de
bază: -; Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei: Cerințe specifice: Certificat de Capacitate marinar fluvial-valabil. III.Căpitănia Zonală Dr. Tr.Severin Oficiul de Căpitănie
Calafat. Căpitan de port -debutant -1 post. Nivelul studiilor: studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență; Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație -specializare -navigație și transport naval/electromecanică navală; Vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: fără vechime;
Cerințe specifice: -permis de conducere categoria B. IV.Căpitania
Zonală Galați. 1.Serviciul Siguranța Navigației Poluare și VTMIS.
Șef serviciu -1 post. Nivelul studiilor: studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licență; Specialitatea de bază:
inginerie marină și navigație-specializare navigație și transport
naval/electromecanică navală; Vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcției: Studii superioare de specialitate
-minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor, sau Inspector sp.
gr.I -minim 3 ani vechime în funcție, sau Căpitan port specialist
-minim 3 ani vechime în funcție. Cerințe specifice: -permis conducător auto categoria B. 2.Biroul VTMIS. Șef birou -1 post. Nivelul
studiilor: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licență; Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație-specializare navigație și transport naval/electromecanică navală;
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției:
Studii superioare de specialitate -minim 6 ani vechime în specialitatea studiilor, sau Inspector sp. gr.II -minim 3 ani vechime în
funcție, sau Căpitan port gr.I -minim 3 ani vechime în funcție.
3.Căpitănia Portului Brăila. Căpitan Șef de Port -1 post. Nivelul
studiilor: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă; Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație
-specializare navigație și transport naval/electromecanică navală;
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei:
Inspector sp. gr.IA cu minim 2 ani vechime în funcție, sau
Inspector sp. gr.I cu minim 5 ani vechime în funcție, sau Posesor
brevet maritim maxim cu minim 3 ani în funcție conform brevetului, sau Căpitan port specialist cu minim 4 ani vechime în
funcție. Cerințe specifice: -permis conducător auto categoria B.
VI.Căpitănia Zonală Giurgiu. 1.Serviciul financiar contabilitate
administrativ -Comp.Tehnic. Ofițer port tr.I -1 post. Nivelul studiilor: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; Specialitatea
de bază: -Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei: -timonier fluvial/mecanic fluvial -3 ani vechime în funcție;
-ofiter port tr.II -3 ani vechime în funcție. Cerințe specifice -Permis
conducător auto catergoria B. 2.Serviciul Siguranța Navigației
Poluare și VTMIS. a) Căpitan port specialist -1 post. Nivelul
studiilor: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă; Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație-specializare navigație și transport naval/ electromecanică navală;
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei:
Posesor brevet maritim nivel managerial -fără condiții de vechime.
b)Căpitan port gr.I -1 post. Nivelul studiilor: studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de licență; Specialitatea de bază:
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inginerie marină și navigație -specializare navigație și transport
naval/electromecanică navală; Vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcției: -căpitan de port debutant -6 luni
vechime; -posesor brevet maritim de specialitate -fără condiții de
vechime; -studii superioare de specialitate în domeniul naval -3 ani
vechime într-o funcție în domeniul naval; 3.Compartimentul
Înmatriculări Nave și Personal Navigant. Căpitan port specialist
-1 post. Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă; Specialitatea de bază: inginerie marină
și navigație-specializare navigație și transport naval/electromecanică navală; Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcţiei: Posesor brevet maritim nivel managerial -fără condiții de
vechime. Cerințe specifice: -permis conducător auto categoria B.
4.Oficiul Căpităniei Zimnicea. Căpitan port gr.I -1 post. Nivelul
studiilor: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de
licență; Specialitatea de bază: inginerie marină și navigație -specializare navigație și transport naval/electromecanică navală;
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției:
-căpitan de port debutant -6 luni vechime; -posesor brevet maritim
de specialitate -fără condiții de vechime; -studii superioare de
specialitate în domeniul naval -3 ani vechime într-o funcție în
domeniul naval; 5.Căpitănia Portului Tr.Măgurele. Căpitan port
tr.II -1 post. Nivelul studiilor: studii medii absolvite cu diplomă de
bacalaureat; Specialitatea de bază -Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: Cerințe specifice: -Brevet Căpitan
Fluvial/Şef mecanic fluvial -2 ani vechime în funcţie conform
brevetului-valabil. Concursul se organizează în cadrul ANR
central, Căpitănia Zonală Tulcea, Căpitănia Zonală Dr. Tr.Severin
și Căpitănia Zonală Giurgiu, după următorul calendar de desfășurare: Data limită pentru depunerea dosarelor: 18.11.2021, până la
ora 16.00. 1.Selecția dosarelor de înscriere: 19.11.2021-22.11.2021.
Afișare rezultate selecția dosarelor: 23.11.2021, la ora 16.00.
Termen depunere contestații: 24.11.2021, până la ora 11.00.
Termen soluționare contestații și comunicare rezultate: 24.11.2021,
la ora 16.00. 2.Proba scrisă: 26.11.2021, la ora 10.00. Afișare rezultate probă scrisă: 29.11.2021, la ora 16.00. Termen depunere
contestații probă scrisă: 02.12.2021, până la ora 11.00. Termen
soluționare contestații și comunicare rezultate: 02.12.2021, la ora
16.00. 3.Interviu: 03.12.2021, la ora 09.00. Afișare rezultate
interviu: 07.12.2021, la ora 12.00. Termen depunere contestații
interviu: 07.12.2021, până la ora 16.00. Termen soluționare contestații și comunicare rezultate: 08.12.2021, la ora 10.00. 4.Afișare
rezultate finale: 08.12.2021, la ora 16.00. Depunerea dosarelor de
concurs și desfășurarea concursului, se va face astfel: -Pentru
posturile din cadrul Autorității Navale Române, candidații vor
depune dosarele la sediul Autorității Navale Române, Localitatea
Constanța, Str.Incintă Port, nr.1. Relații suplimentare la persoana
de contact: Adriana Rosen, tel 0372/419.809 sau 0372/419.884;
-Pentru posturile din cadrul Căpităniei Zonale Galați, candidații
vor depune dosarele la sediul Căpităniei Zonale Galați, Localitatea
Galați, Str. Portului, nr.30, cu susținerea probelor la ANR Central.
Relații suplimentare la persoană de contact: Cristina Mihalașcu,
tel.0236/460.248 int.4110. -Pentru posturile din cadrul Căpităniei
Zonale Tulcea, candidaţii vor depune dosarele la sediul Căpităniei
Zonale Tulcea, Localitatea Tulcea, Str.Portului, nr.36. Relații
suplimentare la persoană de contact: Mihaela Ivenco,
tel.0372/376.738; 0240/512.937. -Pentru posturile din cadrul Căpităniei Zonale Giurgiu candidaţii vor depune dosarele la sediul
Căpităniei Zonale Giurgiu, Localitatea Giurgiu, Șos.Portului,
Nr.9A. Relații suplimentare la persoană de contact: Mirel Vișan,
tel.0372/211.015; 0246/214.838; 0726.283.537. -Pentru posturile din
cadrul Căpităniei Zonale Drobeta Turnu Severin, candidaţii vor
depune dosarele la sediul, Căpităniei Zonale Drobeta Turnu
Severin, Localitatea Dr. Tr.Severin, Str.Portului, Nr.3. Relații suplimentare la persoană de contact: Dan Firulescu, tel.0372/408.451;
0252/316.493. -Bibliografia, tematica, anunțul și rezultatele finale
ale probelor de concurs se vor afișa la sediul ANR și pe pagina
oficială: http://portal.rna.ro/despre-noi/organizare/cariere.
l Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”, cu sediul în localitatea
Caracal, str.G-ral Magheru, nr.13, județul Olt, organizează concurs
pentru funcția contractual vacantă pe perioadă nedeterminată:
-administrator financiar grad I S -1 post, Școala Gimnazială
„Nicolae Titulescu” Caracal. Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească condițiile specificate în HG 286/2011,
OMS 2282/2021, HG 1161/2021 și următoarele condiții specifice:
-administrator financiar grad I S: -Nivelul studiilor -superioare;
-Vechime în specialitatea studiilor minim 3 ani; -Experiență în
contabilitatea bugetară, în programe de salarizare; -Experiență în
a lucra cu calculatorul (Word, Excel). Concursul se va desfășura
astfel: -Proba scrisă în data de 26.11.2021, ora 09.00; -Proba
interviu în data de 26.11.2021, ora 12.00. Documentele solicitate
pentru întocmirea dosarelor de concurs sunt: -Cerere de înscriere
concurs; -Curriculum Vitae; -Cazier judiciar; -Act de studii, foaie
matricolă -original și copie; -Carte de identitate -original și copie;
-Certificat de naștere -original și copie; -Adeverință medicală
eliberată de medicul de familie din care să rezulte faptul că
persoana care dorește să participe la concurs este aptă din punct
de vedere medical; -Carte de muncă (original și copie) sau adeverință care atestă vechimea în muncă, specialitatea. Candidații vor

depune dosarele de participare la concurs până la data de
18.11.2021, ora 14.00, la secretariatul Școlii Gimnaziale „Nicolae
Titulescu” Caracal. Documentele ce fac obiectul dosarului de
înscriere și bibliografia se vor afișa la avizierul Școlii Gimnaziale
„Nicolae Titulescu” Caracal. Relații suplimentare la Școala
Gimnazială „Nicolae Titulescu” Caracal, tel.0249/511.698,
persoană de contact: Popescu Mariana.
l Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte organizează, la sediul
instituţiei din Târgovişte, str.Tudor Vladimirescu, nr.48, jud.
Dâmboviţa, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi
vacante: -2 posturi electrician I -Serviciul Tehnic; -2 posturi electrician II -Serviciul Tehnic; -2 posturi fochiști II -Serviciul Tehnic; -2
posturi instalator debutant -Serviciul Tehnic; -1 post lăcătuș
mecanic III -Serviciul Tehnic; -1 post Inginer IA -Serviciul Tehnic;
-1 post operator registrator debutant -Serviciul Administrativ
Transport Deservire; -3 posturi bucătar IV -Serviciul Administrativ Transport Deservire; -6 posturi muncitor necalificat I
-Serviciul Administrativ Transport Deservire. Concursul se va
desfășura, astfel: -proba scrisă în data de 07.12.2021, ora 9.00;
-interviul în data de 10.12.2021, ora 10.00, la sediul Spitalului
Județean de Urgență Târgoviște. Condiții specifice de participare
la concurs: -îndeplinește condițiile prevăzute de Ordinul
M.S.nr.1470/2011, respectiv: Pentru postul de inginer IA: -6 ani și
6 luni vechime în specialitate; -Diplomă de licență; -Concurs
pentru ocuparea postului. Pentru posturile de electrician I: -9 ani
vechime în meserie; -Concurs pentru ocuparea postului. Pentru
posturile de electrician II: -6 ani vechime în meserie; -Concurs
pentru ocuparea postului. Pentru posturile de fochiști II: -6 ani
vechime in meserie; -Concurs pentru ocuparea postului. Pentru
posturile de instalator IV: -Concurs pentru ocuparea postului.
Pentru postul de lăcătuș III: -3 ani vechime în meserie; -Concurs
pentru ocuparea postului. Pentru postul de operator registrator
urgente debutant: -Diplomă de studii medii și certificat de radiotelefonist sau telefonist; -Concurs pentru ocuparea postului. Pentru
posturile de bucătar IV: -Concurs pentru ocuparea postului. Pentru
posturile de muncitor necalificat I: -Concurs pentru ocuparea
postului. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs,
până la data de 25.11.2021, ora 11.00, la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă din Târgovişte, str.Tudor Vladimirescu, nr.48, jud.
Dâmboviţa. Condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi
actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere sunt
afişate la sediul unităţii şi pe pagină de internet a unităţii (spitaldb.
ro). Informaţii suplimentare la telefon: 0245.631.582. Persoană de
contact: Gherasoiu Daniela, tel.0733.233.553, mail: dghersoiu@
yahoo.com.
l Primăria Comunei Lăpuşnicu Mare organizează, la sediu, în
zilele de 25 şi 26.11.2021, concurs pentru ocuparea funcţiilor
contractuale de execuție vacante: șef serviciu și contabil (2 ore).
Condiţiile de participare la concurs: -Perioada de depunere a
dosarelor de concurs este 04.11.2021-15.11.2021, la sediul Comunei
Lăpușnicu Mare, nr.133, județul Caraș-Severin; -pentru șef
serviciu -funcție de conducere: a)studii medii; b)vechime în muncă
-minim 3 ani; -pentru contabil: a)studii medii sau superioare; b)
vechime în muncă -minim 1 an. Probele stabilite pentru concurs
sunt: -probă scrisă și interviu. Data, ora şi locul organizării concursului: Proba scrisă va fi susţinută în data de 25.11.2021, ora 10.00,
respectiv, interviul în data de 26.11.2021, ora 13.00, la sediul
Comunei Lăpuşnicu Mare; -persoana de contact pentru primirea
dosarelor de concurs este dl.Cioroaba Stelian, secretar al Comunei
Lăpușnicu Mare, adresa de corespondență este: loc.Lăpușnicu
Mare, nr.133, jud.Caraș-Severin, tel.0255.244.005, fax:
0255.244.005, mail: primarialapusnicumare@yahoo.com. Bibliografia şi condiţiile de participare la concurs, informaţiile privind
actele necesare înscrierii la concurs şi alte relaţii suplimentare se
pot obţine de la Secretariatul comunei Lăpușnicu Mare.
l Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, jud.Olt, str.Crişan nr.5,
organizează concurs în data de 29.11.2021 pentru ocuparea unor
posturi vacante, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată,
după cum urmează: -2 posturi vacante de îngrijitor, nivel de studii
G, la Secția Psihiatrie; -1 post vacant de muncitor necalificat,
treaptă I, nivel de studii M/G, la Secția Psihiatrie; -2 posturi
vacante de îngrijitor, nivel de studii G, la Serviciul Administrativ,
Aprovizionare și Transport; 1 post vacant de muncitor necalificat,
treaptă I, nivel de studii M/G, la Serviciul Administrativ, Aprovizionare și Transport; -1 post vacant de muncitor necalificat, treaptă
I, nivel de studii G, la Serviciul Administrativ, Aprovizionare și
Transport; -1 post vacant de curier, nivel de studii G, la Serviciul
Administrativ, Aprovizionare și Transport. Condiții specifice: a)
pentru posturile de îngrijitor: -școală generală; b)pentru posturile
de muncitor necalificat, treaptă I: -școală generală/studii medii
liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; c)pentru postul de
curier: -școală generală. Concursul se organizează la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina în data de 29.11.2021, ora
09.00- proba scrisă și proba interviu în maximum 4 zile lucrătoare
de la data susținerii probei scrise. Dosarele se depun la sediul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina -Serviciul R.U.N.O., în
termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului şi

trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la
art.6 din H.G.nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Bibliografia și tematica de concurs sunt afişate la sediul
unităţii şi pe site-ul spitalului (www.spjslatina.ro). Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă
Slatina -Serviciul R.U.N.O.sau la nr.de telefon: 0736.373.205.

CITAȚII
l Se citează pentru data de 24.11.2021 ora-14.20 la Judecătoria
Reșița, Camera 15 numitul Lungu Marian Fanel cu domiciliu
necunoscut, în calitate de pârât in dosarul nr.819/290/2021.
l Numitii Barsan Tiberius si Krausz Anna-Maria, solicita sa se
constate dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune
asupra imobilul înscris C.F. nr. 23846-Dalnic, nr. top. 560/3, casa si
gradina in suprafata de 1079 mp, proprietar tabular fiind Mar
Emeric. Toti cei interesati pot face opozitie la Judecatoria Targu
Secuiesc, in termen de 1 luna de la publicarea prezentei, in Dosarul
cu nr. 1669/322/2021.
l Somație. Prin prezenta se aduce la cunoștința celor interesați că
Despa Berta, cu domiciliul în Com.Ozun, sat. Lisnău-Vale, nr.23,
jud.Covasna, solicită dobândirea prin uzucapiune a dreptului de
proprietate asupra imobilelor situate în:com.Ozun, sat Lisnău Vale
înscrise în C.F.nr. 27833-Ozun, nr. top. 1966, suprafață 1883 mp,
având proprietari tabulari pe Dancsuj Gheorghe și Dancsuj M.
Rozalia, născută Bagoly; suprafața de 1300 mp din
C.F.nr.31295-Ozun, nr.top.1987/2, 1989, suprafață totală 2300 mp,
având proprietari tabulari pe Moise Gheorghe și Moise Dominica,
născută Pătrunjel; suprafața de 1041 mp din C.F. nr. 27844-Ozun,
nr.top.1987/3, 1988, suprafață totală 2776 mp, având proprietari
tabulari pe Dancsuj Mihaly, același cu Danciu Mihai, și Dancsuj
Rozalia, născută Bordas. Cei interesați pot face opoziție în termen
de o lună la Judecătoria Sfântu Gheorghe, Dosar nr.2923/305/2021.
l Numiţii Goga Onucz, Kalma Maria măr. Potra Peter, Tonka
Peter şi soţia Kalma Maria, Văduva lui Carlig Teodor născută
Tonca Ana, Goga Ioan a lui Ilie, Goga Constantin şi Leu Lina, toţi
cu domiciliul necunoscut, sunt citaţi în calitate de pârâţi la Judecătoria Huedin, în dosar 675/242/2021, în data de 31.01.2021, la
ora 10.00.
l Numita Sandor Margareta născută Zeik, cu domiciliul necunoscut, este citată în calitate de pârâtă la Judecătoria Turda, în
dosar nr. 3396/328/2021, în data de 08.11.2021, ora 10.00.
l Se citează în calitate de pârâți numiții Loliciu Elena și Loliciu
Floarea la Judecătoria Bistrița, în dosar nr. 4932/190/2019, sala
nr.1, cu termen de judecată la 25.01.2022, ora 9.00.
l Gheorghe Ciprian Viorel, cu domiciliu în Breasta, str.Morii,
nr.54, este citat la Judecătoria Craiova, dosar nr. 19119/215/2020*,
în contradictoriu cu Căpățână Ionela Rodica, în data de
25.11.2021, ora 12.10, CMF 3.

DIVERSE
l Unitatea Administrativ-Teritorială Berceni, din județul Ilfov,
anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru
UAT Berceni, sectoarele cadastrale 18, 26, începând cu data de
09.11.2021, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei
Comunei Berceni, din Bulevardul 1 Mai, nr.233, jud.Ilfov,
conform: „Legii cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996
republicată, cu modificările și completările ulterioare”. Cererile de
rectificare sau contestațiile documentelor tehnice vor putea fi
depuse de către proprietarii, posesorii sau alți deținători la Comisia
de soluționare a cererilor de rectificare/contestații care își va desfășura activitatea la sediul Primăriei Berceni, din Bulevardul 1 Mai,
nr.233, jud.Ilfov, de luni până joi, între orele 10.00-15.00, vineri,
între orele 9.30-13.00, și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru
și Publicitate Imobiliară. Potrivit prevederilor Specificațiilor
tehnice punctul 1.1.„În etapa de publicare a rezultatelor este
important ca deținătorii imobilelor să consulte și să analizeze
documentele publicate și să se pronunțe asupra corectitudinii
informațiilor prezentate” conform Ordinului Directorului General
ANCPI nr.1427/2017 publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.921
din 23 noiembrie 2017.
l Anunţ public. SC Rewe (Romania) SRL, cu sediul în sat Ștefăneștii de Jos, comuna Ștefăneștii de Jos, Str. Bușteni, nr.7, județul
Ilfov, anunţă public solicitarea de obținere a autorizaţiei de mediu
pentru obiectivul „Supermarket Penny” amplasat în municipiul
Fălticeni, Str. Oborului, FN, județul Suceava. Persoanele fizice sau
juridice interesate, pot depune eventualele contestații sau sugestii,
la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava, Str. Bistriței,
nr. 1A, jud. Suceava, Telefon: 0230.514.056, e-mail: office@apmsv.
anpm.ro.

l S.C. Vertical Tower SRL, titular al planului P.U.Z.-Construire
ansamblu de locuinte P+1+M, functiuni complementare, amenajare circulatii si utilitati, in loc.Berceni, Tarla.6, Parcela.21/1/40-41,
anunta publicul interesat asupra Deciziei etapei de incadrare luata
in cadrul sedintei Comitetului Special constituit din data de
04.08.2021, urmand ca prima versiune a planului sa fie supusa
procedurii de adoptare de catre autoritatile competente, fara aviz
de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la
sediul A.P.M. Ilfov (tel/021/4301523) in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.
l SC Max White Rock SRL cu sediul in str. Traian, nr. 103, etaj 2,
camera 4, sector 2, Bucuresti inregistrata la ONRC-ORCTB cu
CUI nr. 42801683 informeaza pe cei interesanti ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea
restaurante –CAEN -5610. Desfasurata in Intrarea Drumul
Taberei, nr. 68, spatiu comercial, sector 6, Bucuresti. Informatii se
pot solicita la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Bucuresti
din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr. 1 (Barajul Lacul Morii -in
spatele benzinariei Lukoil), intre orele 9:00-12:00, de luni pana
vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M
Bucuresti in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului
anunt.
l Informare: Această informare este efectuată de Comuna
Floreşti, judeţul Mehedinţi, ce intenţionează să solicite la ABA Jiu/
SGA Mehedinţi, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea
proiectului „Modernizare drumuri de interes local în comuna
Floreşti, judeţul Mehedinţi- etapa a II-a“. Aceasta investiţie este o
modernizare a drumurilor existente. Ca rezultat al investiţiei nu
vor rezulta ape uzate. Aceasta solicitare de aviz este conformă cu
prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor
pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată. Persoanele
care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot
adresa solicitantului după data de 04.11.2021. Primar.
l PF Creţeanu Sorin anunţă publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
„Construire în trei faze -ansamblu locuinţe colective şi comerţ cu
regim de înălţime 2S+P+7E+ E8 duplex+ Etehnic, împrejmuire
teren şi amenajare incintă, organizare de şantier“, propus a fi
amplasat în Bucureşti, sector 2, Str. Fabrica de Glucoză nr.6-8 (lot
UTR8). Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la
sediul APM Bucureşti,din Bucureşti, sector 6, Aleea Lacul Morii,
nr.1 şi la sediul titularului Creţeanu Sorin, Creţeanu MarilenaSimona din Calea Griviţei 136, în zilele de luni- vineri, între orele
9.00-12.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM
Bucureşti.
l SC Tencuieli și Finisări SRL anunță publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul construire imobil locuințe colective, cu regim de înălțime
S+P+4E+5R, împrejmuire, utilități (denumirea proiectului),
propus a fi amplasat în Popești Leordeni, Jud.Ilfov, Str. Solstițiului, Nr.55-59, NC 124172. Informațiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția
mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii Nr.1, Sector 6, București și la
sediul SC Tencuieli și Finisări SRL, în Popești Leordeni, Jud.Ilfov,
Str.Biruinței, Nr.3, în zilele de luni-joi, între orele 09.00-13.00,
vineri, între orele 09.00-12.00. Observațiile publicului se primesc
zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului
Ilfov din strada Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector 6 București, email:
office@apmif.anpm.ro
l Cabinet Individual de Insolvență Grigorian Andreea-Gina,
lichidator judiciar al TREI FII SRL cu sediul în sat Păun, C1,
Anexa Exploatare Silvică, cam. M02, com. Bârnova, jud. Iași,
J22/445/2011, CUI 28147584, notifică deschiderea procedurii
generale a falimentului societății TREI FII SRL conform Sentinței
civile nr. 643/21.10.2021 pronuntată în dosarul nr. 2631/99/2021
aflat pe rolul Tribunalului Iași.Termenul limită pentru depunerea
cererilor de creanţe născute în cursul procedurii este 03.12.2021.
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea și publicarea tabelului suplimentar este 30.12.2021.Termenul pentru
depunerea contestațiilor la creanțele născute în cursul procedurii
06.01.2022. Termenul pentru publicarea tabelului definitiv consolidat este 28.01.2022. Termenul pentru continuarea procedurii este
10.02.2022. Se notifică faptul că Adunarea Creditorilor va avea loc
la sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași, șos. Ștefan cel Mare
și Sfânt nr. 4, bl. A5, demisol, spațiul nr. 2, în data de 12.01.2022,
ora 12:00 având pe ordinea de zi: 1 Confirmarea lichidatorului
judiciar şi stabilirea onorariului acestuia la 1.000 lei/lunar, pentru
procedura generală a falimentului.
l Bociu Gabriel, cu domiciliul în București, str.Baia de Aramă,
nr.1, bl.A, ap.70, sect.2, anunță publicul interesat asupra faptului
că s-a solicitat avizul de mediu pentru programul/planul „Întocmire și aprobare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) -parcelare teren”

propus a se implementa în localitatea Bolintin-Deal, sat Bolintin-Deal, str.Republicii, jud.Giurgiu și s-a întocmit prima variantă
a acestuia. Termenul de acceptare a comentariilor și sugestiilor este
până la data 04.12.2021. Comentariile publicului se pot transmite
la sediul APM Giurgiu, din municipiul Giurgiu, str.Șos.București,
bl.111, sc.A+B.

SOMAȚII
l Somatie emisa de Judecatoria Sannicolau Mare in dosar
3219/295/2021 prin care se aduce la cunostinta tuturor celor interesati ca petentul Avram Florea domiciliat in Periam str Freziei
36T a formulat actiune in uzucapiune prin care a solicitat instantei
sa constatae ca a dobandit prin uzucapiune dreptul de proprietate
asupra imobilelelor inscrise in CF-404156 Valcani top-182 si
404157 Valcani top-184. Orice persoana interesata este invitata sa
faca opozitie in termen de o luna de la data publicaruii prezentei in
caz contrar Judecatoria va pasi la judecarea pricinii presedinte
Buculea Raluca Mihaela grefier Gheorghisor Cristina Mihaela
l În dos. 2296/210/2021 al Judecătoriei Chișineu-Criș, reclamanta
Szabo Margareta solicită constatarea faptului juridic al uzucapiunii, prescripție achizitivă și nașterea dreptului de proprietate
prin joncțiunea posesiilor asupra imobilului situat în Zerind,
înscris în Cf 304198 Zerind, top 304198, compus din teren extravilan în supraf. 5400mp, ca OCPI Chișineu-Criș să efectueze
operațiunile necesare în vederea intabulării dreptului meu de
proprietate asupra imobilului în cauză cu titlu de uzucapiune. Toți
cei interesați pot formula opoziție la prezenta somație.
l În dos. 2155/210/2021 al Judecătoriei Chișineu-Criș, reclamanta
Szabo Margareta solicită constatarea faptului juridic al uzucapiunii, prescripție achizitivă și nasterea dreptului de proprietate
prin joncțiunea posesiilor asupra imobilului situat în Zerind,
înscris în Cf 304819 Zerind, top 304819, compus din teren extravilan în supraf. 3000mp, ca OCPI Chișineu-Criș să efectueze
operațiunile necesare în vederea intabulării dreptului meu de
proprietate asupra imobilului în cauza cu titlu de uzucapiune. Toți
cei interesați pot formula opoziție la prezenta somație.
l Se aduce la cunoştinţă că pe rolul Judecătoriei Arad se află
dosarul nr.11610/55/2021, cu termen de judecată la data de 10
decembrie 2021, având ca obiect cererea petentului Pop Ioan, cu
domiciliul în sat Frumuşeni, nr.549, jud.Arad, pentru: constatarea
dobândirii de către petent a dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra imobilului situat în Frumuşeni, nr.547, înscris în CF
nr.873 Frumuşeni, proprietatea tabulară a numitului Talpay Matei,
decedat la data de 01.01.1969. Persoanele interesate pot face
opoziţie la numărul de dosar indicat mai sus în termen de o lună
de la data publicării prezentei somaţii. Preşedinte.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare: I.Administratorul Unic al Conef S.A. (denumită în
continuare “Societatea”), cu sediul în Bucureşti, Splaiul Unirii
nr.64, etaj 1, Sector 4, Romania, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/377/1991, CUI RO 1555107 convoacă în temeiul
art.117 din Legea nr.31/1990 privind societăţile, republicată,
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la sfârşitul zilei de 26 noiembrie 2021,
considerată data de referinţă, pentru data de 8 decembrie 2021, la
orele 11:00, la sediul Societăţii din Bucureşti, Splaiul Unirii nr.64,
etaj 1, Sector 4, România. În cazul în care la data mentionata nu
se întruneşte cvorumul de prezenţă prevăzut de Actul constitutiv
al Societăţii, se convoacă şi se fixează în temeiul art.118 din Legea
31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 9 decembrie 2021, la orele 11:00
la sediul Societăţii din Bucureşti, Splaiul Unirii nr.64, etaj 1, Sector
4, România. II. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare
a Acţionarilor este următoarea: 1. Aprobarea înfiinţării unui punct
de lucru la Slatina str. Piteşti nr.116, jud. Olt şi modificarea, ca o
consecinţă, a Actului Consitutiv al Societăţii, art.3 care se completează cu un nou alineat, (4), cu următorul conţinut: „(4) Societatea
are un punct de lucru la Slatina str. Piteşti nr.116, jud. Olt”. 2.
Aprobarea completării obiectului secundar de activitate cu activitatea „Producerea de energie electrică (cod CAEN 3511)” şi
completarea, ca o consecinţă, a Actului Consitutiv al Societăţii,
art.5 alineatul 2 cu acest obiect de activitate. 3. Aprobarea de
principiu, a realizării Proiectului de investiţii „Centrala electrică
cu ciclu combinat de 470 MW” în conformitate cu prezentarea
disponibilă pentru acţionari. 4. Aprobarea încheierii de catre
Societate, în calitate de Superficiar a unui contract de superficie cu
Alro S.A. Slatina, în calitate de Proprietar, pentru una sau mai
multe suprafaţe de teren de maxim 60.000 mp, situate în Slatina,
str. Piteşti, jud. Olt, pe o durată de 30 de ani cu posibilitatea de
prelungire, pentru un pret iniţial de maxim 55.000 Euro/an fără
TVA şi împuternicirea Directorului General şi Directorului
General Adjunct sa negocieze şi să semneze, în numele şi pe seama
Societăţii contractul de superficie. 5. Aprobarea împuternicirii
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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și
domnului Ivan Constantin Emil pentru efectuarea tuturor formalităţilor necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării
Generale Extraordinare a Acţionarilor, inclusiv pentru semnarea
Actului Constitutiv al Societăţii modificat conform hotărârilor
luate de catre Adunarea generală Extraordinară. III. Documentele
şi materialele informative referitoare la problemele incluse pe
ordinea de zi se pot consulta şi procura, de la data convocării
Adunării Generale a Acţionarilor, de la sediul Societăţii din Bucureşti, Splaiul Unirii nr.64, etaj 1, Sector 4, România. Formularele
de procuri speciale pentru reprezentarea acţionarilor în Adunarea
Generală Extraordinară a Acţionarilor se pot obţine de la adresa
de mai sus. După completarea şi semnarea procurii speciale, un
exemplar se va transmite la sediul Societăţii până la data de 6
decembrie 2021, ora 9:00, cel de-al doilea urmând a fi înmânat
reprezentantului pentru a-l avea asupra sa în adunare. Informaţii
suplimentare se pot obţine la tel. 021-408.35.00.
l CONPET S.A. Convocator Consiliul de Administraţie al
“Conpet” S.A. societate administrată în sistem unitar, înfiinţată şi
funcţionând în conformitate cu legislaţia română aplicabilă, cu
sediul social în Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1-3, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova sub
nr. J29/6/1991, cod de înregistrare fiscală RO 1350020, având
capitalul subscris şi vărsat în sumă de 28.569.842,40 lei, denumită
în continuare “Conpet” S.A. sau “Societatea”), în conformitate cu
prevederile Legii societăţilor nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/ 2011 privind
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi
completată prin Legea nr. 111/ 2016, ale Legii nr. 24/ 2017 privind
emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, ale
Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018 privind emitenţii de instrumente
financiare şi operaţiuni de piaţă, şi ale altor acte aplicabile, precum
şi cu Actul Constitutiv al Societăţii, întrunit în şedinţa Consiliului
de Administraţie din data de 01.11.2021. Convoacă Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor (A.G.O.A.) pentru data de
07.12.2021, ora 10:00, la sediul Societăţii Conpet S.A. situat în
Municipiul Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1-3, judeţul Prahova, cu
următoarea: Ordine de Zi: 1. Alegerea unui secretar al Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor (A.G.O.A.). 2. Numirea unui
administrator provizoriu, pe locul rămas vacant urmare expirării
mandatului administratorului provizoriu începând cu data de
04.12.2021, cu o durată a mandatului de 4 luni de la data hotărârii
A.G.O.A. sau până la finalizarea procedurii de recrutare şi selecţie
prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanţa corporativă
a întreprinderilor publice, dacă aceasta va avea loc mai devreme de
4 luni de la numirea de către A.G.O.A. a administratorului provizoriu. 3. Aprobarea contractului de mandat ce se va încheia cu
administratorul provizoriu. 4. Aprobarea desemnării reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu. 5. Aprobarea datei de ȋnregistrare
24.12.2021 propusă de Consiliul de Administraţie, cu ex date
23.12.2021. 6. Ȋmputernicirea Preşedintelui şedinţei Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor pentru semnarea Hotărârii
A.G.O.A. şi pentru efectuarea formalităţilor necesare înregistrării
administratorului şi Hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova, publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum şi pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru
efectuarea formalităţilor mai sus menţionate. În cazul în care la
data primei convocări a A.G.O.A., respectiv 07.12.2021, ora 10:00,
nu sunt îndeplinite condiţiile de cvorum/ validitate prevăzute de
lege şi de Actul Constitutiv pentru desfăşurarea adunării generale,
A.G.O.A. va avea loc în data de 08.12.2021, ora 10:00 (a doua
convocare), la sediul Societăţii din Municipiul Ploieşti, str. Anul
1848, nr. 1-3, cu aceeaşi ordine de zi. La A.G.O.A. (prima convocare şi a doua convocare) au dreptul să participe şi să voteze doar
acţionarii care sunt înregistraţi ca acţionari ai Societăţii “Conpet”
S.A. la data de 26.11.2021 (data de referinţă) în Registrul Acţionarilor Societăţii ţinut şi eliberat de către Depozitarul Central S.A.
Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de
domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru
funcţia de administrator al Societăţii Conpet S.A. se va afla la
dispoziţia acţionarilor începând cu data de 05.11.2021, ora 10:00,
la Biroul Secretariat C.A. şi A.G.A., precum şi pe website-ul Societăţii. Acţionarii Societăţii au dreptul de a formula propuneri de

candidaţi pentru ocuparea posturilor de administratori, în condiţiile legii şi ale Actului Constitutiv al Societăţii. Propunerile vor fi
transmise fie (i) în format fizic/ letric, la registratura Societăţii
“Conpet” S.A. de la sediul social al Societăţii, în Ploieşti, str. Anul
1848, nr. 1-3, jud. Prahova, în plic închis, cu menţiunea: “Biroul
Secretariat C.A. şi A.G.A. - Pentru Adunarea Generală Ordinară
a Acţionarilor din data de 07.12.2021” sau (ii) prin e-mail, cu
semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/
2001 privind semnătura electronică, la adresa actionariat@conpet.
ro, astfel încât să fie recepţionate până la data de 23.11.2021
(inclusiv), acesta fiind termenul limită până la care se pot face
propuneri privind candidaţii pentru posturile de administrator.
Lista se va actualiza periodic în măsura în care se primesc propuneri în termenul menţionat, cel mult o dată pe zi. În ceea ce
priveşte candidaţii, fiecare propunere trebuie să fie însoţită de cel
puţin următoarele documente: (a) Curriculum Vitae al candidatului din care să reiasă experienţa şi pregătirea profesională a
acestuia şi de copia cărţii de identitate. (b) În cazul propunerilor de
candidaţi independenţi, documentele justificative / declaraţie pe
proprie răspundere a candidatului, în formă autentică, care atestă
faptul că acesta îndeplineşte toate condiţiile şi criteriile de independenţă stabilite de lege. Proiectul de hotărâre al A.G.O.A. şi
documentele şi materialele de şedinţă sunt disponibile, atât ȋn
limba română cât şi în limba engleză, pe pagina de internet a
Societăţii la adresa www.conpet.ro, secţiunea “Relaţia cu investitorii/ Documente A.G.A.” - A.G.O.A. din 07.12.2021, începând cu
data de 05.11.2021, ora 10:00, precum şi la sediul Societăţii (Biroul
Secretariat C.A. şi A.G.A.), începând cu data de 05.11.2021, în
zilele lucrătoare, între orele 10:00 - 14:30. Acţionarii Societăţii pot
obţine, la cerere, copii ale documentelor informative referitoare la
punctele incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. Unul sau mai mulţi
acţionari, reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din
capitalul social al Societăţii, are/ au dreptul: 1) de a introduce
puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de
un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală,
solicitările urmând a fi primite de către Societatea “Conpet” S.A.
în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării,
respectiv până la data de 18.11.2021, ora 13:00. 2) de a prezenta
proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a adunării generale, solicitările urmând a
fi primite de către Societatea “Conpet” S.A. în termen de cel mult
15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data de
18.11.2021, ora 13:00. În cazul în care exercitarea dreptului de a
introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale determină
modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, Societatea va
face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului A.G.O.A. cuprinzând ordinea de zi completată/ revizuită
înainte de data de referinţă 26.11.2021. În situaţia în care ordinea
de zi a adunării generale va fi completată/ revizuită iar acţionarii
nu transmit împuternicirile speciale şi/ sau formularele de vot prin
corespondenţă actualizate, împuternicirile speciale şi formularele
de vot prin corespondenţă transmise anterior completării/ revizuirii ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din
acestea care se regăsesc pe ordinea de zi completată/ revizuită.
Solicitările privind introducerea unor puncte suplimentare pe
ordinea de zi a A.G.O.A./ supunerea spre aprobare A.G.O.A. a
unor proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi
sau pentru punctele solicitate a fi incluse pe ordinea de zi, însoţite
de justificarea/ proiectele de hotărâre propuse spre adoptare de
adunarea generală pentru punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A., trebuie formulate în scris către
Consiliul de Administraţie, cu respectarea termenelor sus-menţionate şi vor fi transmise prin orice formă de servicii de curierat cu
confirmare de primire, direct la sediul “Conpet” S.A., în Ploieşti,
str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, în plic închis, cu menţiunea
“Biroul Secretariat C.A. şi A.G.A. - Pentru Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor din data de 07.12.2021”, sau prin e-mail
cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.
455/ 2001 privind semnătura electronică, la adresa actionariat@
conpet.ro. Acţionarii Societăţii, indiferent de cota de participare la
capitalul social, au dreptul să adreseze întrebări în scris, în limba
română sau în limba engleză, privind punctele de pe ordinea de zi
a A.G.O.A., întrebările urmând a fi transmise la sediul Societăţii
din Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, prin orice formă
de servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la sediul

“Conpet” S.A., în Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, în
plic închis, cu menţiunea “Biroul Secretariat C.A. şi A.G.A. Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de
07.12.2021” sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă
încorporată conform Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, la adresa actionariat@conpet.ro, până la data de 26.11.2021,
ora 10:00. Pentru identificarea acţionarului persoană fizică, sau,
după caz, a reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică
sau entitate fără personalitate juridică, care adresează întrebări
sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau
propune proiecte de hotărâri, aceştia vor anexa solicitării respective şi copii ale documentelor care să le ateste identitatea. Răspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate pe pagina de web a
Societăţii, la adresa www.conpet.ro, secţiunea “Relaţia cu investitorii - Informaţii tranzacţionare - Întrebări frecvente” precum şi în
secţiunea “Relaţia cu investitorii/ Documente A.G.A.” - A.G.O.A.
din 07.12.2021. La A.G.O.A. pot participa şi vota numai acţionarii
înregistraţi la data de referinţă 26.11.2021, personal sau prin
reprezentanţi, în baza unei împuterniciri speciale sau generale,
conform dispoziţiilor legale. Formularul de împuternicire specială
şi împuternicire generală vor fi disponibile începând cu data de
05.11.2021, ora 10:00, în limba română şi în limba engleză, în
format electronic pe pagina de web a acesteia, la adresa www.
conpet.ro secţiunea “Relaţia cu investitorii/ Documente A.G.A.” A.G.O.A. din 07.12.2021 şi la sediul Societăţii, Biroul Secretariat
C.A. şi A.G.A., începând cu data de 05.11.2021, în zilele lucrătoare,
între orele 10:00 - 14:30. Împuternicirea specială va conţine modalitatea de identificare a calităţii de acţionar şi numărul de acţiuni
deţinute, precum şi instrucţiuni specifice de vot, cu precizarea
clară a opţiunii de vot “pentru” sau “ împotrivă” sau “abţinere”
pentru fiecare punct supus aprobării inclus pe ordinea de zi a
A.G.O.A. Formularul de împuternicire specială va fi actualizat de
către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a
A.G.O.A. În situaţia discutării în cadrul A.G.O.A., în conformitate
cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi
publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform
interesului acţionarului reprezentat. Acţionarul poate acorda
împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va
depăşi 3 ani, permiţând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acţionarilor a
unuia sau mai multor emitenţi identificaţi în împuternicire, în mod
individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită
categorie de emitenţi, inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie.
Împuternicirea generală va putea fi acordată de acţionar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform prevederilor
art. 2, alin. (1), pct. 19 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenţii de
instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă sau unui avocat.
Împuternicirea specială în original, semnată şi, după caz, ştampilată, precum şi împuternicirea generală semnată, înainte de prima
ei utilizare, în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu
originalul sub semnătura reprezentantului legal şi însoţită de o
declaraţie pe propria răspundere în original semnată şi, după caz,
ştampilată, dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de
avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din care să reiasă că împuternicirea este acordată de respectivul acţionar, în calitate de client, intermediarului
sau, după caz, avocatului şi că împuternicirea este semnată de
acţionar, inclusiv prin ataşare de semnătură electronică extinsă,
dacă este cazul, precum şi mandatul primit prin Ordin al Ministrului Energiei pentru participarea reprezentatului statului în
Adunarea Generală a Acţionarilor, în original, vor fi depuse, în
limba română sau în limba engleză, la sediul “Conpet” S.A., în
Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, cu minim 24 ore
înainte de adunare, respectiv până la data de 06.12.2021, ora 10:00,
în plic închis, cu menţiunea: “Biroul Secretariat C.A. şi A.G.A. Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de
07.12.2021”, sau se pot transmite cu semnătura electronică extinsă
încorporată conform prevederilor Legii nr. 455/ 2001 privind
semnătura electronică, până la aceeaşi dată şi oră antemenţionate,
pe adresa de e-mail: actionariat@conpet.ro, sub sancţiunea prevăzută de art. 125, alin. (3) din Legea nr. 31/ 1990 privind societăţile,
cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care reprezentantul acţionarului/ acţionarilor este o instituţie de credit care
prestează servicii de custodie, aceasta poate participa şi vota în
cadrul A.G.O.A., în condiţiile în care prezintă Societăţii, până la
data de 06.12.2021, ora 10:00, în original, o declaraţie pe propria
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răspundere, semnată şi după caz, ştampilată, de reprezentantul
legal al instituţiei de credit, în care se precizează în clar, numele/
denumirea acţionarului în numele căruia instituţia de credit participă şi votează în cadrul A.G.O.A., precum şi faptul că instituţia de
credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acţionar pe
baza instrucţiunilor de vot primite prin mijloace electronice de
comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri
speciale sau generale de către acţionar. Custodele votează în
adunarea generală a acţionarilor exclusiv în conformitate şi în
limita instrucţiunilor primite de la clienţii săi având calitatea de
acţionari la data de referinţă de 26.11.2021. Acţionarii înregistraţi
la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenţă,
înainte de A.G.O.A., prin utilizarea formularului de vot prin
corespondenţă, disponibil începând cu data de 05.11.2021, ora
10:00, în limba română şi în limba engleză, în format electronic pe
pagina de web a acesteia, la adresa www.conpet.ro secţiunea
“Relaţia cu investitorii/ Documente A.G.A.” - A.G.O.A. din
07.12.2021, precum şi la sediul Societăţii, Biroul Secretariat C.A. şi
A.G.A., începând cu data de 05.11.2021, în zilele lucrătoare, între
orele 10:00 - 14:30. Formularele de vot prin corespondenţă trebuie
completate şi semnate de către acţionari persoane fizice şi însoţite
de copia actului de identitate al acţionarului semnat conform cu
originalul de către titularul actului de identitate/ completate şi
semnate de către reprezentantul legal al acţionarului persoană
juridică, însoţite de documentul oficial care îi atestă calitatea de
reprezentant legal. Calitatea de acţionar, precum şi, în cazul acţionarilor persoane juridice sau al entităţilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei
acţionarilor de la data de referinţă/ de înregistrare, primită de
Societate de la Depozitarul Central S.A. sau, după caz, pentru date
diferite de data de referinţă/ de înregistrare, pe baza următoarelor
documente prezentate Societăţii de către acţionar, emise de Depozitarul Central S.A., sau de către participanţii definiţi conform
legislaţiei privind piaţa de capital, care furnizează servicii de
custodie: a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acţionar
şi numărul de acţiuni deţinute. b) documente care atestă înscrierea
informaţiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central
S.A./ respectivii participanţi. În cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul
Central de către acţionarul persoană juridică până la data de
referinţă, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, în
original sau în copie conformă cu originalul, sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal şi care atestă calitatea de
reprezentant legal, emise cu cel puţin 3 luni înainte de data publicării convocatorului. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, întocmite într-o limbă străină, alta decât limba
engleză, vor fi însoţite de o traducere realizată de un traducător
autorizat în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară
legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de
reprezentant legal al acţionarului. Formularele de vot prin corespondenţă, însoţite de documentele legale, vor trebui transmise în
original, în limba română sau în limba engleză, prin orice formă de
servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la sediul
“Conpet” S.A., în Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, în
plic închis, cu menţiunea “Biroul Secretariat C.A. şi A.G.A. Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de
07.12.2021” sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă
încorporată conform Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, la adresa actionariat@conpet.ro, până la data de 06.12.2021,
ora 10:00. Formularele de vot prin corespondenţă/ împuternicirile
speciale sau generale (împreună cu documentele însoţitoare solicitate) care nu sunt primite la sediul Societăţii în termenele indicate,
respectiv până la data de 06.12.2021, ora 10:00, nu vor fi luate în
calcul pentru determinarea cvorumului şi majorităţii ȋn A.G.O.A.
Regulile stabilite prin prezentul convocator, pentru organizarea
şedinţei A.G.O.A., din data de 07.12.2021 (prima convocare)/
08.12.2021 (a doua convocare) vor fi completate de prevederile
legale aplicabile întreprinderilor publice ale căror acţiuni sunt
tranzacţionate pe piaţa valorilor mobiliare.Având în vedere recomandările autorităţilor publice române în legatură cu prevenirea/
limitarea răspândirii Covid-19, în măsura în care restricţiile
impuse pentru gestionarea situaţiei generate de Covid-19 vor fi
menţinute, societatea CONPET S.A. reiterează recomandările
adresate acţionarilor, după cum urmează: - să acceseze materialele

de şedinţă aferente ordinii de zi în format electronic, disponibile pe
web-site societăţii la adresa www.conpet.ro, link-ul Relaţia cu
Investitorii/ Documente AGA/ A.G.O.A. 07.12.2021, atât în limba
română, cât şi în limba engleză, mai degrabă decât în format fizic
la sediul societăţii; - să voteze prin corespondenţă, înainte de
adunarea generală, prin utilizarea Formularului de vot prin corespondenţă; - să utilizeze, ca mijloace de comunicare, e-mailul cu
semnatură electronică extinsă încorporată, mai degrabă decât
transmiterea prin poştă sau prin curier la Sediul Societăţii atunci
când înaintează (i) propuneri cu privire la adăugarea de noi puncte
pe ordinea de zi a A.G.O.A., (ii) proiecte de hotărâre, (iii) întrebări
scrise înainte de A.G.O.A., (iv) Împuternicire pentru reprezentarea
în A.G.O.A. sau (v) Formular de vot prin corespondenţă. La
nivelul societăţii vor fi aplicate restricţiile legale în vigoare la data
desfăşurării adunărilor generale ale acţionarilor, cu privire la
limitarea numărului de participanţi la evenimente desfăşurate în
spaţii închise, numai în funcţie de deciziile exprese adoptate de
autorităţi. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul
“Conpet” S.A. din Ploieşti, str. Anul 1848, nr. 1-3, Biroul Secretariat C.A. şi A.G.A., tel. 0244.401.360 int. 2655, 2579, fax
0244.516.451, între orele 08:00 - 14:30, e-mail: actionariat@conpet.
ro. Preşedintele Consiliului de Administraţie, Cristian - Florin
Gheorghe.

LICITAȚII
l Spitalul Județean de Urgență „Mavromati“, str. Marchian,
nr.11, cod fiscal 4557951, organizează în data de 22.11.2021, ora
12.00 licitație publică deschisă cu oferta în plic pentru închirierea
unor spații și terenuri în suprafața totală de 138,51 mp aparținând
domeniului public al Județului Botoșani, aflate în administrarea
Spitalului. Relații suplimentare pe site-ul spitalului la rubrica
informații publice-achiziții publice.
l UAT Comuna Vladeni judetul Ialomita, organizeaza Licitatie
publica deschisa pentru Concesionarea suprafetei de 7,3950 ha
teren arabil situat in extravilanul comunei Vladeni , Judetul
Ialomita in Tarlaua 5704, Lot 1 , avand numarul cadastral 26586,
apartinand Domeniului Privat al Comunei Vladeni Judetul
Ialomita, - pentru realizarea unui Obiectiv Agroindustrial. Licitatia va avea loc in data de 26.11.2021 , ora 9,30. Pretul de pornire
al licitatiei este de 7396 lei /an. Ofertele se depun la sediul primariei comunei Vladeni din strada Mihai Viteazul nr.35 pana la data
de 26.11.2021 ora 9.00, primirea solicitarilor de clarificari pina la
18.11.2021, ora 10,00. Documentatia de atribuire se poate procura
de la sediul Primariei, relatii suplimentare telefon 0243313631.
l UAT Comuna Vladeni judetul Ialomita , organizeaza Licitatie
publica deschisa pentru inchirierea suprafetei de 77.188 ha teren
arabil extravilan impartit in 19 de loturi cu suprafete cuprinse
intre 1,00 ha si 45,73 ha , situat in extravilanul comunei Vladeni ,
Judetul Ialomita , aflat in Domeniul Privat al Comunei Vladeni
Judetul Ialomita. Licitatia va avea loc in data de 26.11.2021 , ora
10,00. Pretul de pornire al licitatiei este de 1000 lei / ha/an. Ofertele
se depun la sediul primariei comunei Vladeni din strada Mihai
Viteazul nr.35 pana la data de 26.11.2021 ora 9,00 primirea solicitarilor de clarificari pina la 18.11.2021, ora 10,00. Documentatia de
atribuire se poate procura de la sediul Primariei, relatii suplimentare telefon 0243313631
l Debitorul SC Recisev Plast SRL cu sediul în Dr.Tr.Severin, str.
Padeș, nr.6, jud.Mehedinţi, J25/169/2011, CIF: 28399034, aflata în
procedură de faliment in bankruptcy, en faillite în dosar nr.
3395/101/2014 prin lichidator judiciar Consultant Insolvență
SPRL reprezentata de ec Popescu Emil, cu sediul ales în Dr. Tr.
Severin, str. Zăbrăuţului, nr.7A, jud.Mehedinţi, scoate la vânzare:
- Proprietate imobiliara spatiu comercial demisol, cu suprafata de
130,52 mp, situat în localitatea Constanta, str. B –dul Mamaia, nr.
190, judeţul Constanta, avand numar cadastral 200125-C1-U1.
Preţul de pornire a licitaţiei este 108700 Euro (echivalentul in lei la
cursul BNR din ziua platii, preț neafectat de T.V.A). Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea
bunurilor imobile * proprietati imobiliare * descris anterior, o
reprezinta sentinta din data de 16.09.2015 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul

de insolvență nr. 3395/101/2014 aflat pe rolul Tribunalului Mehedinti. Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din Dr.
Tr.Severin, str. Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinţi la data de
24.11.2021 rele 12:00. - Informăm toți ofertanţii faptul că sunt
obligaţi să depuna o garanţie reprezentând 10% din preţul de
pornire al licitaţiei și să achiziționeze caietul de sarcină în suma de
1000,00 lei. Contul unic de insolvență al debitoarei SC Recisev
Plast SRL este: RO11BRMA0999100083881619 deschis la Banca
Romaneasca SA. Invităm pe toti cei care vor să participe la şedinţa
de licitaţie din data de 24.11.2021 să depună oferte de cumpărare
și documentele în copie xerox din care rezultă faptul că a fost
achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcină
până la data de 23.11.2021 orele 17,00 la adresa menționată anterior. Somam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului
sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru
vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii la
sediul lichidatorului judiciar, telefon 0742592183, tel./fax :
0252354399 sau la adresa de email: office@consultant-insolventa.
ro. Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL.
l Municipiul Petroşani – prin Serviciul Urbanism și Amenajarea
Teritoriului, cu sediul administrativ pe str. 1 Decembrie 1918, nr.93,
județul Hunedoara, telefon 0254/541220, 0254/541221, fax
0254/545903, cod fiscal 4468943, adresa de e-mail serv_urbanismpetrosani@yahoo.com organizează: - licitaţie publică în vederea
atribuirii contractului de concesiune al terenului în suprafață de
3,0 mp, situat în municipiul Petroșani, str. 9 Mai, f.nr., în scopul
suplimentării concesiunii terenului aferent unui garaj, notat în C.F.
66281 Petroșani, nr. cadastral 66281; - licitaţie publică în vederea
atribuirii contractului de concesiune al terenului în suprafață de
10,0 mp, situat în municipiul Petroșani, str. Independenței, în
scopul suplimentării concesiunii terenului aferent unui garaj, notat
în C.F. 66276 Petroșani, nr. cadastral 66276; - licitaţie publică în
vederea atribuirii contractului de concesiune al terenului în suprafață de 8,0 mp, situat în municipiul Petroșani, str. Independenței,
în scopul suplimentării concesiunii terenului aferent unui garaj,
notat în C.F. 66277 Petrosani, nr. cadastral 66277. Ofertele se
depun într-un exemplar până la data de 25.11.2021, ora 9.00 şi se
vor deschide în şedinţa publică din data de 25.11.2021, orele 11.00,
13.00 respectiv 15.00, în sala de şedinţe, la sediul instituţiei. Relaţii,
detalii, clarificări cât și documentaţia de atribuire se pot obţine
până la data de 17.11.2021, de la Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului, din cadrul Primăriei municipiului Petroşani,
camera 37, telefon 0254-541220(1), int.131. - licitaţie publică în
vederea atribuirii contractului de concesiune al terenului în suprafață de 19,0 mp, situat în municipiul Petroșani, str. Independenței,
aferent unui garaj, notat în C.F. 66300 Petroșani, nr. cadastral
66300; - licitaţie publică în vederea atribuirii contractului de concesiune al terenului în suprafață de 5,0 mp, situat în municipiul
Petroșani, str. Independenței, f.nr., în scopul suplimentării concesiunii terenului aferent unui garaj, notat în C.F. 66294 Petroșani, nr.
cadastral 66294; - licitaţie publică în vederea atribuirii contractului
de concesiune al terenului în suprafață de 20,0 mp, situat în municipiul Petroșani, str. Independenței, în vederea construirii unui
garaj, notat în C.F. 66312 Petroșani, nr. cadastral 66312. Ofertele se
depun într-un exemplar până la data de 02.12.2021, ora 9.00 şi se
vor deschide în şedinţa publică din data de 02.12.2021, orele 11.00,
13.00 respectiv 15.00, în sala de şedinţe, la sediul instituţiei. Relaţii,
detalii, clarificări cât și documentaţia de atribuire se pot obţine
până la data de 22.11.2021, de la Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului, din cadrul Primăriei municipiului Petroşani,
camera 37, telefon 0254-541220(1), int.131. Instanţa competentă în
soluţionarea eventualelor litigii: Tribunalul Hunedoara, str. 1
Decembrie 1918, nr.35, Deva, telefon 0254/211574, fax
0254/216333, e-mail tribunalul.hunedoara@just.ro; termenele
pentru sesizarea instanţei: conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările
ulterioare. Costul documentaţiei de atribuire este de 30 lei şi se va
achita la casieria din cadrul Primăriei municipiului Petroşani,
parter. Ofertele se depun la sediul instituţiei, biroul de registratură,
camera 5 sau 7.
l Judeţul Argeş prin Consiliul Județean Argeș, cu sediul în Pitesti,
Piaţa Vasile Milea, nr. 1, telefon: 0248.217.800, fax: 0248.220.137,
adresă de internet: www.cjarges.ro, CUI 4229512, organizează
licitaţie publică în vederea atribuirii unor contracte de închiriere a

ANUNȚURI
unor bunuri imobile (camere/spații) destinate activităților medicale/conexe actului medical după cum urmează: - 1. Cabinet
tehnică dentară Lot 2 Bloc Stomatologie (spațiu construit și
compartimentat pentru două posturi de tehnică dentară) în suprafață de 20,88mp, împreună cu cota parte indiviză aferentă din
camerele tehnice în suprafață de 4,62mp și cu cota indiviză din
spațiile comune în suprafață de 10,67mp situat la Etajul 1 al
imobilului “Policlinica Stomatologică” din Pitești, B-dul Republicii, nr. 41, județul Argeș, înscris în CF individuală - UAT Pitești,
Nr. cadastral 822238-C1-U16 , aflat în domeniul privat al Județului Argeș; - 2. Cabinet tehnică dentară Lot 4 Bloc Stomatologie,
în suprafață de 21,44mp, împreună cu cota parte indiviză aferentă
din camerele tehnice în suprafață de 4,62mp și cu cota indiviză din
spațiile comune în suprafață de 10,92mp situat la Etajul 1 al
imobilului “Policlinica Stomatologică” din Pitești, B-dul Republicii, nr. 41, județul Argeș, înscris în CF individuală - UAT Pitești,
Nr. cadastral 822238-C1-U18 , aflat în domeniul privat al Județului Argeș; - 3. Cabinet tehnică dentară Lot 4 Policlinica Stomatologică, în suprafață de 18,71mp, împreună cu cota parte indiviză
aferentă din camerele tehnice în suprafață de 4,62mp și cu cota
indiviză din spațiile comune în suprafață de 9,72mp situat la
Etajul 1 al imobilului “Policlinica Stomatologică” din Pitești, B-dul
Republicii, nr. 41, județul Argeș, înscris în CF individuală - UAT
Pitești, Nr. cadastral 91872-C1-U11, aflat în domeniul privat al
Județului Argeș; - 4. Cabinet medical (Cam. 26+27 – parter, cota
½ , în regim tură-contratură), în suprafață de 34,20mp , împreună
cu cota parte indiviză aferentă din spațiile comune, în suprafață de
15,55mp, situat în incinta Centrului de Diagnostic și Tratament
Brătianu-CMI Asociate de Specialitate din Pitești, B-dul. I.C.
Brătianu, nr. 62, județul Argeș, înscris în înscris în CF nr. 101210 UAT Pitești, aflat în domeniul privat al Județului Argeș; - 5.
Cabinet 2, parter, în suprafață de 52,40mp, împreună cu cota parte
indiviză aferentă din spațiile comune, în suprafață de 16,69mp,
situat în incinta Policlinicii Nr. 2, Pitești, B-dul. I.C. Brătianu, Nr.
22., bloc A2, județul Argeș, înscris în CF individuală – UAT
Pitești, Nr. cadastral 83452-C1-U17, aflat în domeniul privat al
Județului Argeș. Menţionăm faptul că sunt admise la licitaţie
persoane fizice și juridice, române sau străine care desfășoară
activități medicale/conexe actului medical, durata inchirierii fiind
de 5 ani cu începere de la data înregistrării contractului la sediul
proprietarului. Documentaţia de atribuire se poate obţine de către
orice persoană interesată care înaintează o solicitare în acest sens,
de la sediul Consiliului Judeţean Argeş, Piaţa Vasile Milea nr. 1,
cam. 95, etaj II, Serviciul Evidența Administrare Patrimoniu și
Devize, telefon: 0248/217800, int. 198, începând cu data
02.11.2021, între orele 8,30 – 16,00, costul acesteia fiind de 18 lei (se
achită la caseria Consiliului Judeţean Argeş, et. 2, cam.103).
Garanţia de participare va fi constituită în cuantum de 1360 lei
pentru Cabinet tehnică dentară Lot 2 Bloc Stomatologie, 1390 lei
pentru Cabinet tehnică dentară Lot 4 Bloc Stomatologie, 1242 lei
pentru Cabinet tehnică dentară Lot 4 Policlinică, situate la etajul
1 al imobilului Policlinica Stomatologică, Pitesti b-dul Republicii
nr. 41, 936 lei pentru Cabinet medical (Cam. 26+27 – parter, cota
½ , în regim tură-contratură) situat din incinta Centrului de
Diagnostic și Tratament Brătianu, Pitești, B-dul. I.C. Brătianu, Nr.
62 și 2524 lei pentru Cabinet 2, parter, situat în incinta Policlinicii
Nr. 2 , Pitești, B-dul. I.C. Brătianu, Nr. 22., bloc A2, (contravaloarea a două chirii). Garanţia de participare este obligatorie şi se
depune în numerar la caseria Consiliului Judeţean Argeş, et. 2,
cam.103. Documentele solicitate de autoritatea contractantă
prevăzute în documentația de atribuire vor fi redactate în limba
română, într-un singur exemplar şi vor fi depuse la sediul Consiliului Judeţean Argeş, Piata Vasile Milea nr. 1, Registratură-parter
până la data de 24.11.2021, ora 10ºº. Data limită pentru primirea
solicitărilor de clarificări este 12.11.2021, ora10ºº. Licitația va avea
loc la sediul Consiliului Judeţean Argeş, Piaţa Vasile Milea nr. 1,
etajul II, cam. 95, în ziua 25.11.2021, ora 10ºº în prezenţa reprezentanţilor împuterniciţi ai ofertanţilor. Eventualele litigii se vor
soluționa, în cazul în care nu se ajunge la o înțelegere amiabilă, la
secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicție se află sediul proprietarului în termenul prevăzut de Legea
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și
completarile ulterioare. Prezentul anunț va fi transmis spre publicare în data de 03.11.2021, în Monitorul Oficial al României,
Partea a VI-a, într-un cotidian de circulație națională și într-unul
de ciruculație locală, precum și pe pagina de internet a Consiliului
Județean Argeș, cu respectarea prevederilor Art. 335, alin (3) din
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare (Anunțul de
licitație se transmite spre publicare cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor).
l Debitorul Sweet Vogue SRL societate in faliment, prin lichidator
judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 1.Bunuri
mobile (aparatura si echipamente patisserie) la pretul de pornire
stabilit prin Raportul de Evaluare, pentru fiecare bun in parte
(platibil in lei la cursul BNR din data efectuarii platii). Pretul
Caietului de Sarcini este de 500 lei +TVA. Bunurilor li se va aplica
regimul de TVA conform dispozitiilor Codului Fiscal. Participarea
la licitatie este conditionata de: -consemnarea in contul nr.
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RO30BREL0002003327820100 deschis la Libra Internet Bank
Sucursala Colentina pe seama debitoarei SC Sweet Vogue SRL cel
tarziu cu o zi inainte de data si ora stabilita pentru sedinta de licitatie, a garantiei de 10% din pretul de pornire al licitatiei; -achizitionarea cel tarziu cu o zi inainte de data si ora stabilita pentru
sedinta de licitatie a Caietului de sarcini. -pretul caietului de
sarcini se achită prin OP in contul nr. RO43 INGB 5514 9999 0051
3726 deschis la Ing Bank – Sucursala Dorobanti, pe seama lichidatorului judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL sau in numerar la
sediul lichidatorului judiciar din Bucureşti, Str. Buzesti nr.71, et.5,
cam. 504, sector 1. Prima sedinta de licitatie a fost fixata la data de
25.11.2021 ora 14.00 iar daca bunurile nu se adjudeca la aceasta
data, urmatoarele sedinte de licitatii vor avea loc in urmatoarele
date: 02.12.2021, 09.12.2021, 16.12.2021 si 06.01.2022, ora 14.00 la
acelasi pret de pornire. Toate sedintele de licitatii se vor desfasura
la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti nr.71,
et.5, cam. 504, sector 1. Pentru relatii suplimentare sunati la
telefon 021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul
de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact:
Comuna Comloşu Mare, cu sediul în Comloşu Mare, nr.655,
județul Timiş, telefon/fax 0256/364.114, e-mail: primariacomlosumare@yahoo.com, cod fiscal 4483854. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea
și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: spațiu în
suprafață de 35mp din imobilul clădire înscris în CF nr.402554,
aflat în proprietatea privată a Comunei Comloșu Mare, categoria
de folosință spațiu comercial, conform H.C.L. nr.85/19.10.2021 și
temeiului legal O.U.G. nr.57/03.07.2019, art.332 -333. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:
La cerere, sediul instituției, Compartimentul Dezvoltare Locală-Achiziții Publice. 3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate
obține un exemplar din documentația de atribuire: Se poate obține
de la Compartimentul Dezvoltare Locală-Achiziții Publice din
cadrul Primăriei Comunei Comloșu Mare, nr.655, județul Timiș.
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: 30 lei/exemplar, se achită cu ordin de plată în
contul deschis la Trezoreria Jimbolia RO94TREZ62521330250
XXXXX sau numerar la Casieria Primăriei Comunei Comloșu
Mare. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 18.11.2021,
ora 12.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 26.11.2021, ora 12.00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria Comunei Comloșu Mare, Compartimentul Dezvoltare Locală-Achiziții Publice, comuna Comloșu
Mare, nr. 655, județul Timiș. 4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: două plicuri sigilate: unul exterior și
unul interior. 5.Data și locul la care se va desfășura ședința publică
de deschidere a ofertelor: 29.11.2021, ora 12.00, Primăria Comunei
Comloșu Mare, comuna Comloșu Mare, nr.655, județul Timiș.
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 Timiș, Palatul Dicasterial, Timișoara, Piața Țepeș
Vodă, 2A, județul Timiș, cod poștal 300055, telefon 0256/498.054,
fax 0256/221.990, e-mail: tr-timis@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 03.11.2021.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul
de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact:
Primăria Comunei Tașca, cu sediul în localitatea Tașca, Str.Lt
Vasile Mitru, nr.11, județul Neamț, telefon 0233/255.023, fax
0233/255.023, email: primaria_tasca@yahoo.com, cod fiscal
2614457. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie vândut: 1 parcelă -teren în suprafață de 433mp,
nr.cadastral -CF50492, bun privat al Comunei Tașca, aflat în sat
Ticoș-Floarea, Str.Moldovei, conform H.C.L. nr.70/03.09.2021 și
O.U.G. nr.57/03.07.2019. 3. Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul
Primăriei Comunei Tașca, comuna Tașca, Str.Lt Vasile Mitru,
nr.11, judeţul Neamț. 3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot
obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Secretar din cadrul Primăriei Comunei Tașca, comuna
Tașca, Str.Lt Vasile Mitru, nr. 11, judeţul Neamț. 3.3.Costul și
condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ: 50Lei, conform documentației de atribuire: prin
numerar, la Casieria Primăriei Comunei Tașca. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 26.11.2021, ora 15.00. 4. Informații

privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
08.12.2021, ora 12.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Tașca, comuna Tașca, Str.Lt Vasile Mitru, nr.11,
judeţul Neamț. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă
oferta: două plicuri sigilate unul exterior şi unul interior. 5.Data și
locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 08.12.2021, ora 12.30, la sediul Primăriei Comunei Tașca,
comuna Tașca, Str.Lt Vasile Mitru, nr.11, judeţul Neamț. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale
instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Secţia de Contencios Administrativ a
Tribunalul Neamț, Piatra Neamț, B-dul Decebal, nr.8, județul
Neamț, telefon 0233/214.019, fax 0233/216.585, e-mail: jud-piatraneamt@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 02.11.2021.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special
denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Primăria
Municipiului Oradea, cu sediul în municipiul Oradea, Piața Unirii
nr.1, județul Bihor, telefon: 0259/408.865, 0259/437.000, fax:
0259/436.276, e-mail: primarie@oradea.ro, locuinte@oradea.ro, cod
fiscal: RO35372589. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat: 36 de imobile cu destinația de
locuință, proprietate privată a municipiului Oradea și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, în suprafață totală
de 1.644,20mp, situate în municipiul Oradea, conform caietului de
sarcini, conform O.U.G. nr. 57 din 03.07.2019, art.332-333 și H.C.L.
nr. 859 din 31.10.2019. 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 Locuințe, Spații Comerciale sau se poate consulta
website-ul: www.oradea.ro, secțiunea: 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 Locuințe, Spații Comerciale din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, Piața Unirii nr.1,
județul Bihor. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ: Dacă se ridică de la
sediul instituției: 40 Lei /exemplar, ce se achită la casierie sau se
poate descărca de pe website: gratuit. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 17/11/2021, ora 09.00. 4.Informații privind
ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 25/11/2021, ora
11.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Oradea, Piața Unirii nr.1, județul Bihor, parter, Ghișeele 1-2.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Se
depun într-un singur exemplar, într-un plic sigilat format A4. 5.
Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 26/11/2021, ora 09.00, Primăria Municipiului Oradea,
Piața Unirii nr.1, județul Bihor, camera 201, etaj II. 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 Bihor, Oradea, Parcul Traian nr.10, județul Bihor, telefon:
0259/414.896, fax: 0359/432.750, e-mail: tr-bihor-reg@just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 03/11/2021.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul
de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact:
Comuna Cireșu, Str. 1 Decembrie 1918 nr.12, județul Brăila,
telefon: 0239/623.749, fax: 0239/638.434, e-mail: primariaciresu@
yahoo.com, cod fiscal 4342804. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să fie vândut: -teren intravilan
-CV36, P531/4, Lot 1, CF 77777, în suprafață de 60.883mp, din
care contrucții, corp C1 -Saivan oi, în suprafață de 756mp, situat
în sat Cireșu; -teren intravilan -CV36, P531/4, Lot 2, CF 77778, în
suprafață de 21.954 mp, situat în sat Cireșu; -teren intravilan -T6,
P520/2, CF 71666, în suprafață de 7.019mp, situat în sat Vultureni;
bunurile aparțin domeniului privat al Comunei Cireșu, conform
H.C.L.nr.26 din 04.08.2021 și prevederilor 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 Primăriei
Comunei Cireșu. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot
obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Relații cu publicul, registratură, arhivă din cadrul Primăriei Comunei Cireșu, Str.1 Decembrie 1918 nr.12, județul Brăila.
3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ: 50Lei/exemplar, ce se achită la Casieria
instituției sau în contul RO64TREZ15321360250XXXXX, deschis
la Trezoreria Făurei, județul Brăila. 3.4. Data-limită pentru solici-

tarea clarificărilor: 16/11/2021, ora 10.00. 4.Informații privind
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 25/11/2021, ora
10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura
Primăriei Comunei Cireșu, cu sediul în comuna Ciresu, sat Cireșu,
Str.1 Decembrie 1918 nr. 12, județul Brăila. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: Două exemplare (original și
copie), într-un plic sigilat. 5.Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor: 25/11/2021, ora 13.00,
Sala de ședință a Consiliului Local al Comunei Cireșu, comuna
Ciresu, sat Cireșu, Str. 1 Decembrie 1918 nr.12, județul Brăila.
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail
ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Judecătoria Făurei, oraș Făurei,
Str.Păcii nr.7, județul Brăila, telefon/fax: 0239/661.320, e-mail:
jud-faurei@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 03/11/2021.

12.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria
Comunei Ibănești din comuna Ibănești, Str.Principală, județul
Vaslui. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1
exemplar. 5.Data și locul la care se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 26/11/2021, ora 14.00, sediul Primăriei
Comunei Ibănești, Str.Principală, județul Vaslui. 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 Vaslui, Vaslui, Str.Ștefan cel Mare
nr.54, județul Vaslui, cod poștal 730171, telefon/fax: 0235/311.582,
e-mail: tr-vaslui@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 03/11/2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul
de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: U.A.T.
Comuna Beștepe, comuna Beștepe, Str.Tulcei, nr.76, județul
Tulcea, telefon/fax 0240/545.334, email: primaria.bestepe@yahoo.
com, cod fiscal 16363398. 2.Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat: -teren intravilan situat în
localitatea Băltenii de Sus, Str.Laguna Verde, F.N, Tarla 29,
Parcela 312, în suprafață de 1.300 mp, aparținând domeniului
privat al Comunei Beștepe, conform H.C.L. nr.45 din 28.10.2021 și
temeiului legal O.U.G. nr.57/03.07.2019, art.332-333; -imobil „Casa
uzina de apă” situat în intravilanul Comunei Beștepe, Str.Tulcei,
nr.78, Tarla 31, Parcela 743, în suprafață construită de 76mp,
aparținând domeniului public al Comunei Beștepe, conform
H.C.L. nr.44 din 28.10.2021 și temeiului legal O.U.G. nr.
57/03.07.2019, art.332-333; 3.Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul
instituției, Compartimentul Secretariat. 3.2. Denumirea și datele
de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției
de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Secretariat din cadrul Primăriei Comunei
Beștepe, Str.Tulcei, nr. 76, județul Tulcea. 3.3.Costul și condițiile de
plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 10
lei/exemplar, ce se achită la Casieria Primăriei Comunei Beștepe.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 17.11.2021, ora
14.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 25.11.2021, ora 14.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Comunei Beștepe, Str.Tulcei, nr.76, județul
Tulcea. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior. 5.Data și locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor: 26.11.2021, ora 10.00, Primăria
Comunei Beștepe, Str.Tulcei, nr.76, județul Tulcea. 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 Tulcea, Tulcea, Str.Toamnei, nr.15, județul Tulcea, telefon
0240/504.276, fax 0240/518.544, e-mail: tribunalul-tulcea@just.ro.
7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate,
în vederea publicării: 03/11/2021

l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul
de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact:
Primăria Municipiului Oradea, cu sediul în municipiul Oradea,
Piața Unirii nr.1, județul Bihor, telefon: 0259/408.865,
0259/437.000, fax: 0259/436.276, e-mail: primarie@oradea.ro,
locuinte@oradea.ro, cod fiscal RO35372589. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea
și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 10 spații cu
altă destinație decât aceea de locuință/ spații comerciale proprietate privată a municipiului Oradea și în administrarea Consiliului
Local al Municipiului Oradea, în suprafață totală de 1.997,53mp,
situate în Municipiul Oradea, conform caietului de sarcini,
O.U.G.nr.57 din 03.07.2019, art. 332-333, H.C.L.nr.40/28.01.2020,
H.C.L. nr. 295/27.04.2020, H.C.L.nr.486/25.06.2020,
H.C.L.nr.135/25.02.2021, H.C.L.nr.303/31.03.2021, H.C.L. nr.
657/30.08.2021 și H.C.L.nr.860/25.10.2021. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.
Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la
cerere, de la sediul instituției, Serviciul Locuințe, Spații Comerciale
sau se poate consulta pe website-ul: www.oradea.ro, secțiunea:
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 Locuințe, Spații Comerciale din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, Piața Unirii nr.1 județul Bihor. 3.3.Costul și
condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ: Dacă se ridică de la sediul instituției: 40Lei/exemplar, ce se achită la casierie sau se poate descărca de pe website:
gratuit. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 17/11/2021,
ora 09.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 25/11/2021, ora 09.00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria Municipiului Oradea, Piața Unirii nr.1,
județul Bihor, parter, Ghișeele 1-2. 4.3. Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: Se depun într-un singur exemplar, într-un plic sigilat format A4. 5.Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 26/11/2021, ora
11.00, Primăria Municipiului Oradea, Piața Unirii nr.1 județul
Bihor, camera 201, etaj II. 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 Bihor, Oradea,
Parcul Traian nr. 10, județul Bihor, telefon: 0259/414.896, fax:
0359/432.750, e-mail: tr-bihor-reg@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 03/11/2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul
de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact:
Primăria Comunei Ibăneşti, cu sediul în localitatea Ibănești,
comuna Ibănești, Str.Principală, județul Vaslui, telefon/fax:
0235/429.309, e-mail: primaria_ibanesti_vs@yahoo.com, cod fiscal
16146798. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de
licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie vândut: o parcelă de teren, proprietate privată a
Comunei Ibănești, identificată astfel: -Tarla nr.97, Parcela 2433/6,
1.000mp, nr.cadastral: CF 70769, situată în intravilanul localității
Mânzați, Comuna Ibănești, zona „Băgulești”. Vânzarea se face
conform O.U.G.nr.57/03.07.2019 şi conform Hotărârii Consiliului
Local nr.41/31.08.2021. 3. Informații privind documentația de
atribuire: se găsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire: se poate obţine de la
Primăria Comunei Ibănești, Str.Principală, județul Vaslui. 3.2.
Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului
din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din
documentația de atribuire: Compartimentul Secretariat din cadrul
Primăriei Ibănești, comuna Ibănești, Str.Principală, județul Vaslui.
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: 250 Lei, se poate achita cu numerar la Casieria Primăriei Ibănești, județul Vaslui. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 17/11/2021, ora 12.00. 4. Informații privind
ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 25/11/2021, ora

l 1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea,
codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Ocna de Fier, Str.
Vale nr. 107B, județul Caraș-Severin, telefon/fax
0255.527.802/0255.527.929, e-mail: primaria@ocnadefier.ro, cod
fiscal 3227548. 2.Informații generale privind obiectul concesiunii,
în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: Teren extravilan situat în comuna Ocna de Fier, în
suprafață totală de 3.304mp, identificat în CF nr.30390, cu nr.
cadastral 30390, nr.top 114/1, proprietate publică a Comunei Ocna
de Fier, conform H.C.L.nr.44/30.09.2021 și temei legal
O.U.G.nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 3.Informații privind documentația
de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire: prin solicitare scrisă,
de la sediul Primăriei Comunei Ocna de Fier. 3.2. Denumirea şi
adresa serviciului /compartimentului din cadrul concedentului, de
la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Se poate obține de la Registratura Primăriei Comunei Ocna de
Fier, Str.Vale nr.107B, județul Caraș-Severin. 3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
50Lei/exemplar și se achită cash la Casieria Primăriei Comunei
Ocna de Fier sau în contul IBAN RO44TREZ1815006XXX003758Trezoreria Reșița. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
19/11/2021, ora 14.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 29/11/2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei Comunei Ocna

de Fier, Str.Vale nr.107B, județul Caraș-Severin. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun într-un
singur exemplar, în două plicuri sigilate -unul exterior și unul
interior. 5.Data şi locul la care se va desfăşura ședinţa publică de
deschidere a ofertelor: 29/11/2021, ora 11.00, la sediul Primăriei
Comunei Ocna de Fier, Str.Vale nr. 107B, județul Caraș-Severin.
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 Caraș-Severin, Reșița, Str.Horea nr.2-4,
județul Caraș-Severin, telefon: 0255.213.304, fax: 0255.211.554,
e-mail: ecris.115@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie
către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 03/11/2021.
l 1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea,
codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Ocna de Fier, Str.
Vale nr. 107B, județul Caraș-Severin, telefon/fax:
0255.527.802/0255.527.929, e-mail: primaria@ocnadefier.ro, cod
fiscal 3227548. 2.Informații generale privind obiectul concesiunii,
în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: Teren extravilan situat în comuna Ocna de Fier, în
suprafață totală de 52.302mp, identificat în CF nr.30451 cu nr.
cadastral 30451, Lot 3, proprietate publică a Comunei Ocna de
Fier, conform H.C.L.nr.47/30.09.2021 și temei legal O.U.G. nr.
57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare. 3. Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire: Prin solicitare scrisă,
de la sediul Primăriei Comunei Ocna de Fier. 3.2.Denumirea şi
adresa serviciului /compartimentului din cadrul concedentului, de
la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Se poate obține de la Registratura Primăriei Comunei Ocna de
Fier, Str.Vale nr. 107B, județul Caraș-Severin. 3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
50Lei/exemplar și se achită cash la Casieria Primăriei Comunei
Ocna de Fier sau în contul IBAN RO44TREZ1815006XXX003758Trezoreria Reșița. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
17/11/2021, ora 14.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită
de depunere a ofertelor: 25/11/2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei Comunei Ocna de
Fier, Str.Vale nr.107B, județul Caraș-Severin. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun într-un
singur exemplar, în două plicuri sigilate -unul exterior și unul
interior. 5. Data şi locul la care se va desfăşura ședinţa publică de
deschidere a ofertelor: 25/11/2021, ora 11.00, la sediul Primăriei
Comunei Ocna de Fier, Str.Vale nr. 107B, județul Caraș-Severin.
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 Caraș-Severin, Reșița, Str.Horea nr.2-4,
județul Caraș-Severin, telefon: 0255.213.304, fax: 0255.211.554,
e-mail: ecris.115@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie
către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 03/11/2021.
l Cabinetul individual de insolvență Brănici Marius, în calitate de
lichidator judiciar al debitoarei Volei Club Municipal Piatra
Neamț, organizează licitație publică cu strigare, model competitiv,
în vederea valorificării următoarelor bunuri imobile: - garsonieră
situată în mun. Piatra Neamț, str. Aleea Ulmilor nr. 31, bl. C16, sc.
A, et. 3, ap. 18, jud. Neamț – preț de strigare 17.150 EUR (84.900
lei); - garsonieră situată în mun. Piatra Neamț la adresa str. Mihai
Viteazul nr. 42, bl. A2, sc. A, ap. 33, jud. Neamț – preț de strigare
20.250 EUR (100.200 lei). Licitația va avea loc în data de
15.11.2021, ora 10:00, la sediul lichidatorului judiciar din mun.
Iași, str. Anastasie Panu nr. 50, bl. H3, parter, jud. Iași. În caz de
nevalorificare, licitația se va relua în datele de 26.11.2021, ora
10:00, respectiv 07.12.2021, ora 10:00. Informații suplimentare persoană de contact: Brănici Marius, telefon 0745.821.068.

PIERDERI
l Subsemnata, Buş Viorica, cu domiciliul în Bucureşti, bd.
Corneliu Coposu, nr.4, bl.105A, sc.3, et.4, ap.74, sector 3, declar că
am pierdut Contractul de vânzare-cumpărare nr.1458/1/92 din
03.03.1992 şi procesul verbal de predare-primire a locuinţei
nr.1458/1/24.01.1995, încheiate de SC Romconfort SA, cu soţul
meu, Buş Ioan. Le declar nule.

DECESE
l Personalul Institutului de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino” a aflat cu tristețe despre trecerea la cele
veșnice a Doamnei medic dr. Angela Diaconescu care și-a desfășurat activitatea timp de 29 de ani în cadrul Institutului, fiind și
șef de laborator difterie în perioada 2002-2009. Transmitem
sincere condoleanțe familiei!

