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OFERTE SERVICIU
Haqali &Forcejobs angajează 

f e m e i e  d e  s e r v i c i u . 
Tel.0721.228.134.

SC Darina SRL, cu sediu în 
Mun. TG. Mureș str. Livezeni 
N R .  3 ,  J u d .  M u r e ș , 
J26/430/1994, CUI 56441424, 
angajează  ajutori bucătar , cod 
COR 941101, femeie de serviciu 
cod COR 911201. Rugăm CV la  
madarasz.gabriela@yahoo.com

SC Goldbeck Development  
SRL, cu sediu în Mun. Sf. 
Gheorghe str. Gen. Grigore 
Bălan Nr. 45, Jud. Covasna, 
J14/452/2021, CUI RO 4532885, 
angajează  muncitori necalificaţi 
la demolarea clădirilor, căptușeli 
zidărie, plăci mozaic, faianţă, 
gresie parchet COD COR 
931301. Rugăm CV la  cervo-
neacs@gmail.com

SC Narbau Construct SRL, cu 
sediu în Sancraiu De Mureș str. 
Răsăritului Nr. 1 /A (spaţiu 
comercial 2)  Jud. Mureș, 
J26/392/2010, CUI 27059310 
angajează faianţar, COD COR 
712201, zidar rosar tencuitor cod 
COR 711205, muncitor necali-
ficat la demolarea clădirilor, 
căptușeli zidărie, plăci mozaic, 
faianţă, gresie parchet cod COR 
9 3 1 3 0 1 .  R u g ă m  C V  l a  
madarasz.gabriela@yahoo.com

SC Narida SRL, cu sediu în 
Ungheni str. Principală Nr. 131, 
Jud. Mureș, J26/2051/2005, CUI 
18180010, angajează ajutori 
bucătar, cod COR 941101, 
femeie de serviciu cod COR 
9 1 1 2 0 1 .  R u g ă m  C V  l a  
madarasz.gabriela@yahoo.com

SC Norstal Steel Structures 
SRL, anunta organizarea unui 
concurs pentru ocuparea urma-
toarelor posturi: sudori cu arc 
electric cod COR 721206. 
Concursul se va organiza in data 
de 06.04.2022, incepand cu ora 
10:00 la sediul firmei Apahida, 
Str. Libertatii, nr. 236-238. Infor-
matii la tel: 0264.704.700

Verita International School in 
Bucharest is looking to appoint a 
Primary Teacher to work within 
a creative and integrative school: 
Bachelor’s Degree in Psychology 
or Leadership; Master Degree is 
a plus; Certificate of Qualifica-
tion/Diploma in Education; prior 
experience in schools; an exce-
llent command or written and 
spoken English; attractive 
salary. Phone: 0756.622.570.

SC AXM PROD 93 SRL, 
având CUI: 6545856, cu sediul 
în București, Sectorul 4, Splaiul 
Independenței, nr. 3, bloc 17, 
scara 1, etaj 7, ap.19, angajează: 
M u n c i t o r  n e c a l i f i c a t  l a 
montarea, asamblarea pieselor, 
cod COR 932906– 5 posturi. 
Cerințe: vechime 6 luni, studii 
medii, cunoștințe de limba 
engleză, cunoștințe în domeniul 
producției. Selecția are loc în 
data de 06.04.2022, ora 09.00, la 
sediul societății.

Asociaţia de Dezvoltare Inter-
comunitară Termoenergetică 
București-Ilfov, cu sediul în Str. 
Nerva Traian nr. 3, etaj. 10, 
sector 3, București, organizează 
concurs pentru ocuparea postu-
rilor cu normă intreagă de 8 ore, 
pe durată nedeterminată: -Biroul 
Analize Legislative -1 post de 
Analist Armonizari Legislative; 
-Serviciul Management de 
Proiecte și Strategii Termoener-
getice -1 post Expert. Dosarele 
de înscriere la concurs, se vor 
depune la sediul asociației, până 
la data de 20.04.2022 ora 12:00. 
Condiţiile de participare la 
concurs și bibliografia sunt preci-
zate în Anunţurile extinse 
privind selecţia pentru ocuparea 
posturilor de mai sus și se găsesc 
la sediul asociaţiei si pe site 
www.aditbi.ro. Informatii la 
telefon: 0722.295.558 – Serviciul 
Resurse Umane.

Agenția Națională pentru 
Programe Comunitare în Dome-
niul Educației și Formării Profe-
sionale (A.N.P.C.D.E.F.P.) 
organizează concurs pentru 
ocuparea a două funcții de 
execuție contractuale, vacante, 

de expert IA - studii superioare 
finalizate cu diplomă de licență 
și experiență relevantă în învăță-
mântul preuniversitar/ educația 
adulților și/sau administrare 
fonduri europene, pe posturi 
care au necesitat studii superi-
oare- minimum 3 ani. Concursul 
se va desfășura în data de 02 mai 
2022, ora 10:00– proba scrisă și 
în data de 06 mai 2022, ora 
10:00- interviul, amblele la sediul 
A.N.P.C.D.E.F.P. din Splaiul 
Independenței Nr.313, Biblioteca 
Centrală a UPB, Corp A, et.1, 
Sector 6, București. Dosarele de 
înscriere la concurs se depun 
până pe data de 19 aprilie 2022, 
o r a  1 7 : 0 0  l a  s e d i u l 
A.N.P.C.D.E.F.P. Condițiile de 
participare la concurs și biblio-
grafia se afișează la sediul 
A.N.P.C.D.E.F.P. și pe site-ul 
agenției la adresa www.anpc-
defp.ro. Informații suplimentare 
s e  p o t  o b ț i n e  l a  s e d i u l 
A.N.P.C.D.E.F.P. sau la telefon 
021/2010700.

SC Proper Robert Invest SRL, 
din comuna Budești, jud.Vâlcea, 
angajează 3 Pizzari, cu cod 
COR-512002. Se solicită cunoș-
tințe de limba engleză. Se oferă 
salariu brut 2.550Lei. Relații la 
telefon: 0785.106.416. CV-urile 
se pot trimite la adresa de e-mail: 
documentesuport@gmail.com 
până la data de 12.04.2022.

SC Rao Star SRL, cu sediul în 
Cluj-Napoca, strada Progresului 
nr. 30, jud.Cluj, angajează îngri-
jitor spații hoteliere (2). Cerințe: 
studii medii, limba engleză. 
CV-urile se pot depune la sediul 
f i r m e i  p â n ă  l a  d a t a  d e 
06.04.2022. Informații la telefon: 
0774.049.034.

Smart Global Energy SRL, 
persoană juridică română, cu 
sediul în București, Sectorul 1, 
Bd.Ion Mihalache nr.18, subsol, 
camera 2, înregistrată în Regis-
t r u l  C o m e r ț u l u i  s u b  n r.
J40/16633/2016, Identificator 
Unic la Nivel European (EUID): 
ROONRC.J40/7302/2019, având 
Cod Unic de Înregistrare: 
41214346, angajează: 1 funcți-

o n a r  a d m i n i s t r a t i v,  c o d 
COR-411001, 1 lăcătuș mecanic, 
cod COR-721410. Interviul va 
avea loc la data de 06.04.2022, la 
ora 9.00, la sediul societății.

CITAŢII
Numita, Cazacu Larisa, cu 

ultimul domiciliu cunoscut în 
sat. Bobulești, or. Ștefănești, jud. 
Botoșani, este citată la Judecă-
toria Săveni, jud. Botoșani în 
data de 21.04.2022, ora 11:00, cu 
mențiunea personal la interoga-
toriu, în calitate de pârâtă în 
dosarul nr. 1360/297/2019 ce are 
ca obiect fond funciar, în care 
reclamantă este S.C. Ponelm 
S.R.L.

Se citează d-na Nedelescu 
Elena să se prezinte la sediul 
biroului notarial din Măcin/
Tulcea- Dinca Gabriela, la data 
de 20.04.2022, ora 12.00, pt.a 
participa la dezbaterea proc.
succesorale după mama sa, 
Șerban Sanda, decedată pe 
23.10.2011, cu ultimul domiciliu 
în Văcăreni/Tulcea.

Numiții Belek Katrina, Belek 
Joszef minor, Belek Janos, Belek 
Verona minora, Belek Ontuz 
minor, Belek Gyorgy minor, soția 
lui Belek Janos născ. Belek 
Nasztaszia, Belek Nasztaszia 
minora, Belek Gyorgy, Belek 
Gabor Minor, Belek Sandor 
minor și Belek Vazul minor, 
persoane cu domiciliul necu-
noscut, sunt citați la Judecătoria 
Huedin în data de 15.06.2022, 
ora 12.00, în dosar 671/242/2021.

Societatea Profesională Nota-
rială „Cristolovean”, cu sediul în 
municipiul Brașov, B-dul.
Griviţei, nr.84, bl. 12, sc.D, ap.2, 
judeţul Brașov, citează succesi-
bilii legali și/sau testamentari ai 
defunctei Benko Carola, dece-
dată la data de 23 iunie 2021, 
având cod numeric personal 
2481105080011, cu ultimul 
domiciliu în municipiul Brașov, 
str. Nicopole, nr. 24, judeţul 
Brașov, fiica lui Șill Carol și Șill 
Maria, să se prezinte în data de 
20 mai 2022, la ora 12.00, la 
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sediul Societăţii Profesionale 
Notariale „Cristolovean” din 
municipiul Brașov, B-dul. 
Griviţei, nr. 84, bl.12, sc.D, ap.2, 
judeţul Brașov, pentru a parti-
cipa la dezbaterea succesiunii 
acesteia. În caz de neprezentare 
la termen, dezbaterea va avea loc 
în lipsă, urmând a se proceda 
conform prevederilor legale. 
Relaţii, la e-mail: dancristolo-
vean@yahoo.com sau la telefon 
0268.510.768.

DIVERSE
Societatea Dr. Soleil - Produse 

cosmetice SRL, titular al activi-
tatii de fabricare produse cosme-
tice si dispositive medicale, la 
adresa din str. Macului, nr. 17, 
Chitila, Ilfov, anunta publicul 
interesat asupra depunerii solici-
tarii de obtinere a autorizatiei de 
mediu pentru activitate. Infor-
matiile privind impactul asupra 
mediului al activitatii pot fi 
consultate la sediul APM Ilfov, 
str. Aleea Lacul Morii, nr. 1, sect. 
6 ,  B u c u r e s t i ,  t e l / f a x 
021/430.15.23, 021/430.14.02, in 
zilele de luni-joi, intre ore 9-13. 
Observatiile publiculu se primesc 
zilnic, la sediul APM Ilfov.

Composesoratul Livezeni – 
Petroșani cu sediul in Localitatea 
Petrosani,  str. Venus, nr. 9 A, 
titular al planului: „Amenaja-
mentul Fondului  Forestier 
Proprietate  Privată Aparţinând 
Composesoratulul  Livezeni – 
Petroșani Intitulat U.P. I  Live-
zeni, propus a fi realizat pe raza 
judetului/lor Hunedoara, anunta 
publicul interesat asupra diponi-
bilizării proiectului de amenaja-
ment si lvic ,  a finalizării 
Raportului de mediu și  a 
Studiului de Evaluare Adecvată. 
Raportul de mediu  și Studiul de 
Evaluare Adecvată pot fi consul-
tate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Hunedoara 
din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr.25 
de luni-joi între orele 9.00-16.00 
și vineri între orele 9.00-13.00. 
Comentarii și propuneri se 
primesc în scris la sediul APM 
Hunedoara și la sediul titula-
rului din Petrosani în termen de 
45 de zile de la data publicării 
anunţului, respectiv până la data 
de 23.05.2021.

Composesoratul Livezeni – 
Petroșani cu sediul in Localitatea 
Petrosani, str. Venus, nr. 9 A, 
titular al planului: „Amenaja-

mentul Fondului  Forestier 
Proprietate Privată Aparţinând 
Composesoratulul  Livezeni – 
Petroșani Intitulat U.P. I  Live-
zeni, propus a fi realizat pe raza 
judetului/lor Hunedoara, anunta 
publicul interesat asupra audierii 
publice a proiectului de amena-
jament silvic a Raportului de 
mediu și a Studiului de Evaluare 
Adevcată care va avea on-line  
loc in data de 23.05.2021 ince-
pand cu ora 15:00. Autoritatile 
participante: Directia de Sana-
tate Publica Hunedoara. Agentia 
Nationala pentru Arii Naturale 
Protejate. Sistemul de Gospo-
darire a Apelor Hunedoara. 
Comisariatul Judetean Hune-
doara al Garzii Nationale de 
Mediu Directia Silvica Hune-
doara. Inspectoratul Situatiilor 
de Urgenta Hunedoara. Directia 
pentru Agricultura si Dezvoltare 
Rurala Hunedoara. Consiliu 
Judetean Hunedoara. Serviciul 
Comisariatului Judetean al 
Garzii Nationale de Mediu Aba 
Jiu Craiova. Directia Judeteana 
pentru Cultura Hundeoara. 
Inspectoratul Teritorial de 
Munca Hunedoara. Oficiul De 
Cadastru si Publicitate Imobi-
liara Hunedoara. Primaria 
Petrosani. Dezbaterea este 
deschisa publicului interesat care 
poate participa accesand link-ul: 
https://zoom.
us/j/96951607786?pwd=-
VEF1WjNYSFJxeFBXVDB4U-
1VIVEJJUT09, Meeting ID: 969 
5160 7786, Passcode: J28rp0  sau 
care pot trimite comentarii în 
scris APM Hunedoara la adresa 
Deva, str. Aurel Vlaicu, nr.25, 
e-mail o¬ce@apmhd.anpm.ro ,  
sau titularului la sediul din 
Petrosani, Strada Venus, Nr. 9 A, 
până la data de 23.05.2021.

Agenţia de Plăţi și Intervenţie 
Pentru Agricultură Constanţa 
dorește să închirieze un spaţiu în 
suprafaţă utilă totală de aproxi-
mativ 1000 mp în Municipiul 
Constanţa, Jud. Constanţa, cu 
destinaţia sediu pentru APIA 
Centrul Judeţean și Centrul 
Local Constanţa. Data limită 
pentru depunerea ofertelor este 
27.04.2022, ora 10:00, la sediul 
APIA CJ Constanţa, Bd. Tomis, 
nr. 51. Documentaţia de atribu-
irie a contractului de „închiriere 
imobil (clădire existentă și 
terenul aferent) necesar funcţio-
nării APIA Centrul Judeţean și 
Centrul Local Constanţa” se 
poate descărca de pe site-ul 

APIA și catalogul electronic 
SICAP. Informaţii suplimentare 
se pot obţine la adresa apia.
constanta@apia.org.ro, telefon 
0241488900, fax 0241488911.

SC Vortex Residence SRL si 
SC Beton Team S.R.L titular al 
proiectului Construire ansamblu 
locuinte colective cu regim max.
de inaltime S+Ds+P+10+Eth, 
organizarea executiei, amenajare 
incinta si imprejmuire teren, 
anunta publicul interesat asupra 
luarii deciziei etapei de incadrare 
APM. Bucuresti, in cadrul proce-
durii de evaluare a impactului 
asupra mediului nu se supune 
evaluarii impactului asupra 
mediului pentru proiectul 
Construire ansamblu locuinte 
colective cu regim max. de inal-
time: S+Ds+P+10+Eth, organi-
zarea executiei, amenajare 
incinta si imprejmuire teren 
propus a fi amplasat în Bucures-
ti-Sect. 5, Sos. Alexandriei nr. 
164, Lot.4. Proiectul deciziei de 
încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi consultate 
la sediul APM București din 
București, sect.6, Aleea Lacul 
Morii, Nr.1, în zilele de luni-vi-
neri, între orele 9.00-12.00, 
precum și la următoarea adresă 
de internet: http://apmbuc.anpm.
ro. Publicul interesat poate 
înainta comentarii/observații la 
proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data 
publicării anunțuluu pe pagina 
de internet a autorității compo-
nente pentru protecția mediului

Grigore Georgian, titular al 
PUZ–“intocmire puz-ansamblu 
locuinte P+1+M, functiuni 
complementare, amenajare 
circulatii, utilitati”, in loc. 
Berceni, Tarla 5, Parcela 18/2/36, 
37, NC68958, 68974, anunta 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii de obtinere a 
avizului de mediu  si declansarea 
etapei de incadrare. Prima 
versiune a planului poate fi 
consultata la sediul Agentiei 
Protectia Mediului.Ilfov din 
Aleea Lacul Morii, nr. 1 (in 
spatele benzinariei Lukoil), 
sect.6, de luni pana joi intre orele 
9°°-11°°. Observatii si sugestii se 
primesc in scris la sediul A.P.M. 
Ilfov in termen de 18 zile de la 
data publicarii anuntului.

Stefana George, titular al 
PUZ–“introducere teren in 
intravilan–construire hale depo-

zitare, comert-servicii; imprej-
muire teren; bransamente si 
utilitati”, in loc. Cornetu, Tarla 
10, Parcela 28, NC51952, anunta 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii de obtinere a 
avizului de mediu  si declansarea 
etapei de incadrare. Prima 
versiune a planului poate fi 
consultata la sediul Agentiei 
Protectia Mediului Ilfov din 
Aleea Lacul Morii, nr. 1 (in 
spatele benzinariei Lukoil), 
sect.6, de luni pana joi intre orele 
9°°-11°°. Observatii/sugestii se 
primesc in scris la sediul A.P.M. 
Ilfov in termen de 18 zile de la 
data publicarii anuntului.

S.C. Schepsis Steel S.R.L., cu 
sediul social și punct de lucru în 
București sectorul 1, Șos.Chitilei 
nr. 196, înregistrată la Registrul 
Comerțului sub nr. J40/9517/2013, 
și având codul unic de înregis-
trare 32079330, informează pe cei 
interesați că s-a depus solicitarea 
pentru emiterea autorizației de 
mediu pentru activitățile “Fabri-
carea altor elemente de dulgherie 
și tâmplărie pentru construc-
ții”-cod CAEN.1623, ”Fabricarea 
de construcții metalice și părți 
componente ale structurilor meta-
lice”-cod CAEN.2511, ”Fabri-
carea altor articole din metal 
n.c.a.”-cod CAEN 2599, desfășu-
rate în București sectorul 1, Șos. 
Chitilei nr. 196. Persoanele fizice 
sau juridice interesate, pot 
depune eventuale contestații sau 
sugestii la sediul Agentiei Pentru 
Protectia Mediului București 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. 

S.C. Esta Dela Investment 
S.R.L., titular al PUZ–“con-
struire centru comercial”, in loc.
Domnesti, Tarla.16, Parcela.67, 
67/14,  NC119398,  anunta 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii de obtinere a 
avizului de mediu  si declansarea 
etapei de incadrare. Prima 
versiune a planului poate fi 
consultata la sediul Agentiei  
Protectia Mediului.Ilfov din 
Aleea Lacul Morii, nr.1 (in 
spatele benzinariei Lukoil), 
sector 6, de luni pana joi intre 
orele 9°°-11°°. Observatii  si 
sugestii se primesc in scris la 
sediul A.P.M. Ilfov in termen de 
18.zile de la data publicarii 
anuntului.
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Negri Constantin , titular al 
PUZ- “introducere in intravilan 
a n s a m b l u  d e  l o c u i n t e , 
comert-servicii, amenajare circu-
lat i i  s i  ut i l i tat i” ,  in  loc . 
Corbeanca, Tarla.5, Parcela.16/1, 
NC102303, 102304, anunta 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii de obtinere a 
avizului de mediu  si declansarea 
etapei de incadrare. Prima 
versiune a planului poate fi 
consultata la sediul Agentiei 
Protectia Mediului.Ilfov din 
Aleea Lacul Morii, nr. 1(in 
spatele benzinariei Lukoil), 
sector 6, de luni pana joi intre 
orele 9°°-11°°. Observatii si 
sugestii se primesc in scris la 
sediul A.P.M. Ilfov in termen de 
18 zile de la data publicarii 
anuntului.

Fabconstruct Concept S.R.L/
Electrocons Proiect SRL, titular 
al PUZ–“intocmire puz-an-
samblu locuinte S+P+1+M, 
functiuni  complementare, 
amenajare circulatii, utilitati”, in 
loc. Berceni, Tarla.20, Parcela 
49/1/7; 49/1/8, NC66471; 66472, 
66470, anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de 
obtinere a avizului de mediu  si 
declansarea etapei de incadrare. 
Prima versiune a planului poate 
fi consultata la sediul Agentiei 
Protectia Mediului.Ilfov din 
Aleea Lacul Morii, nr.1(in spatele 
benzinariei Lukoil), sector 6, de 
luni pana joi intre orele 9°°-11°°. 
Observatii/sugestii se primesc in 
scris la sediul A.P.M. Ilfov in 
termen de 18.zile de la data 
publicarii anuntului.

SC Birliant Distribution SRL, 
titular al PUZ-“Realizarii unei 
zone de comert-servicii, amena-
jare accese si circulatii, utilitati”, 
in loc. Moara Vlasiei, Tarla93, 
Parcela 364, NC51532, anunta 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii de obtinere a 
avizului de mediu  si declansarea 
etapei de incadrare. Prima 
versiune a planului poate fi 
consultata la sediul Agentiei   
Protectia Mediului.Ilfov din 
Aleea Lacul Morii, nr.1(in spatele 
benzinariei Lukoil), sector 6, de 
luni pana joi intre orele 9°°-11°°. 
Observatii/sugestii se primesc in 
scris la sediul A.P.M. Ilfov in 
termen de 18.zile de la data 
publicarii anuntului.

Informare. Aceasta informare 

este efectuată de Primaria 
Comunei Armeniș, localitatea 
Armenis, Str. Principală, nr. 368, 
j u d .  C a r a s - S e v e r i n ,  t e l . 
025559604, ce intenţionează sa 
solicite de la Administraţia Bazi-
nală De Apă-Banat aviz de 
gospodărire a apelor pentru 
realizarea lucrarilor de: „refa-
cere sprijiniri în urma calamita-
ților în Sat Bătrân, Comuna 
Armeniș”, amplasate în Comuna 
Armenis, Sat Batran, Jud. 
Caraș-Severin. Aceasta investiţie 
este nouă. Ca rezultat al acestei 
investiţii se vor produce urmă-
toarele refacere sprijiniri pe 
două sectoare de drum DC 22 cu 
lungimea medie de 30,00m (în 
dreptul km 3+445,00 și km 
3+555,00), în localitatea Sat 
Bătrân, Comuna Armeniș. Ca 
rezultat al investitiei nu vor 
rezulta ape uzate menajere. 
Aceasta solicitare de aviz este 
conformă cu prevederile Legii 
apelor nr. 107/1996/cu modifică-
rile și completările ulterioare. 
Persoanele care doresc sa obţină 
informaţii suplimentare cu 
privire la solicitarea avizului de 
gospodărire  a  apelor  pot 
contacta solicitantul de aviz la 
adresa menţionată. Persoanele 
care doresc sa transmită obser-
vaţii, sugestii și recomandări se 
pot adresa solicitantului la 
adresa de mai sus sau telefonic 
la: dl. Vela Ioan-Cristian tel. 
0763423022, după data de 
06.04.2022. Comuna Armenis

S.C.Romont Installation and 
Maintenance Service S.R.L., 
având sediul în București, str.
Turturelelor, nr. 48, camera 5J, 
mansardă, sector 3, titular al 
planului P.U.Z.„Construire hală 
logistică, anexe administrative și 
tehnice, racorduri/branșamente, 
utilități, amenajări exterioare, 
împrejmuire și organizare de 
șantier”, amplasat în județul 
Ilfov, comuna Găneasa, str.
DJ100, identificat prin Plan de 
încadrare în zonă; Tarlaua 70, 
parcelele 267/5 și 267/6, nr.
cad.52043, CF nr.52043 și nr.
cad.54152, CF nr. 54152, anunţă 
publicul interesat asupra parcur-
gerii etapei de încadrare în 
cadrul ședinței Comitetului 
Special Constituit din data de 
05.05.2021, urmând ca planul/
programul propus să fie supus 
procedurii de adoptare fără aviz 
de mediu. La documentația 
depusă este atașat și avizul 

Administrației Naționale „Apele 
Române” cu nr.64-IF din 
25.03.2022. Observații/comen-
tarii și sugestii se primesc în scris 
la sediul A.P.M Ilfov (tel. 
021.430.15.23, 021.430.14.02, 
0746.248.440) în termen de 10 
zile calendaristice de la publi-
carea anunțului.

Informaţii generale privind 
autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail 
ale  persoanei  de contact : 
Comuna Meseșenii de Jos, cu 
sediul în Meseșenii de Jos, nr.41, 
j u d e ț u l  S ă l a j ,  t e l e f o n 
0260/663.365, fax 0260/663.355, 
e-mail: primaria@mesesenii-
dejos.ro, cod fiscal 4495107. 
Reglementări legale privind 
acordarea de finanţare neram-
bursabilă: -Legea nr.350/2005 
privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general; 
-O.G. nr. 82/2001 privind stabi-
lirea unor forme de sprijin finan-
ciar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România, apro-
bată cu modificări și completări 
ulterioare; -Ordonanța Guver-
nului nr.51/1998 privind îmbună-
tățirea sistemului de finanțare a 
programelor și proiectelor cultu-
rale, cu modificările și completă-
rile ulterioare; -Legea nr. 69/2000 
a educației fizice și sportului, cu 
modificările și completările ulte-
rioare; -Ordinul Ministrului 
Ti n e r e t u l u i  ș i  S p o r t u l u i 
nr.664/2018 privind finanțarea 
din fonduri publice a proiectelor 
și programelor sportive, cu 
modificările și completările ulte-
rioare; -Hotărârea nr. 1447/2007 
privind aprobarea Normelor 
financiare pentru activitatea 
sportivă, cu modificările și 
completările ulterioare. -Hotă-
rârea Consiliului Local al 
Comunei Meseșenii de Jos 
nr.9/10.02.2022. Perioada de 
finanţare: anul 2022. Domeniile 
pentru care se acordă finanţarea 
nerambursabilă în sumă totală 
de 25.000Lei: -5.000Lei -Activi-
tăţi nonprofit de interes local 
(culturale, educaţie civică, social, 
de implementare a programelor 
sportive de utilitate publică); 
-20.000Lei -Culte religioase. 
Criteriile de acordare a finanţă-
rilor nerambursabile sunt cele 

prezentate în Regulamentul 
privind regimul finanțărilor 
nerambursabile alocate de la 
bugetul local pentru activitățile 
nonprofit de interes local. Docu-
mentația pentru elaborarea și 
prezentarea propunerilor de 
programe /proiecte /acțiuni 
culturale și proiecte/ programe 
sportive se poate obține de pe 
site-ul Comunei Meseșenii de 
Jos: www.meseseniidejos.ro. 
Data-limită pentru depunerea 
propuneri lor  de proiecte : 
09.05.2022, ora 14.00. Perioada 
la care se desfășoară selecția de 
proiecte, verificarea eligibilității, 
a îndeplinirii criterilor referi-
toare la capacitatea tehnică și 
financiară și evaluarea propune-
rilor de proiecte este: 10.05.2022-
12.05.2022.

Informaţii generale privind 
autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de 
contact: Comuna Buciumi, sat 
Buciumi, nr.124, județul Sălaj, 
te lefon 0260/624.608,  fax 
0260/624.608, e-mail: primaria.
buciumi@mynextgen.ro, cod 
fiscal 4291611. În baza legii 
350/2005 privind regimul finan-
ţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes 
general și O.G. nr. 82/2001 
privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru unităţile 
de cult aparţinând cultelor reli-
gioase recunoscute din România, 
aprobată cu modificări  și 
completări ulterioare, face 
cunoscute domeniile pentru care 
acordă finanţări nerambursabile 
pentru anul în execuţie finan-
ciară 2022. Domeniile pentru 
care acordă finanţări nerambur-
sabile pentru activităţi nonprofit 
de interes local, în valoare totală 
de 75.000 Lei: respectiv 50.000 
Lei pentru cultele religioase și 
25.000Lei pentru activități spor-
tive, aprobate pentru anul 2022, 
conform bugetului Comunei 
Buciumi pe anul 2022 aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Local 
a l  C o m u n e i  B u c i u m i 
nr.10/10.02.2022, sunt prezentate 
în Programul anual al finanţă-
rilor nerambursabile.

Informaţii generale privind 
autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul de 
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identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de 
contact: Primăria Comunei 
Andrid, cu sediul în Andrid, Str.
Principală nr.508, județul Satu 
Mare, cod fiscal 3897076, telefon 
0261/820.409, fax 0261/820.492, 
e-mail: primariaandrid@yahoo.
com. În baza Legii nr.350/2005, 
privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general, și a 
Legii 98/2016, privind achiziţiile 
publice, face cunoscută intenţia 
de a atribui contracte de finan-
ţare nerambursabilă pentru anul 
de execuţie financiară 2022, 
pentru proiecte aferente domeni-
ilor: sport și culte religioase. 
Domeniile pentru care se acordă 
f inanțăr i  nerambursabi le 
conform Bugetului de venituri și 
cheltuieli pentru anul 2022 
a p r o b a t  p r i n  H . C . L .  n r. 
11/11.02.2022, în sumă de 
120.000Lei: pentru domeniul 
Sport- 60.000Lei și domeniul 
Culte religioase- 60.000Lei, 
repartizată în conformitate cu 
programul anual al finanțărilor 
nerambursabile aprobat prin 
H.C.L. nr. 14/30.03.2022.

În temeiul art. 70 alin 1 si 3 
coroborat cu art. 38 alineatul 2 
litera c pct. 3 din Legea 85/2014 
comunicăm deschiderea proce-
durii simplificate de insolvenţă a 
debitorului SC Panmarcon SRL, 
CIF: 4997049, Număr de ordine 
î n  r e g i s t r u l  c o m e r ţ u l u i 
J25 /1715 /1993 ,  dosar  nr. 
2330/101 anul 2021 – Tribunalul 
Mehedinti. Termen pentru depu-
nerea cererilor de creanţă la 
29.04.2022; Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afișarea și comuni-
carea tabelului preliminar al 
creanţelor la 09.05.2022; Termen 
pentru depunerea eventualelor 
contestații este de 7 zile de la 
publicarea în Buletinul Procedu-
rilor de Insolvenţă a tabelului 
preliminar și pentru afișarea 
tabelului definitiv al creanţelor 
la 01.06.2022. Lichidator judi-
ciar, Consultant Insolvenţă 
SPRL Filiala Timis prin asoc. 
coord. ec. S.V.

S.C. Bioproject Waste  Solu-
tions BWS S.R.L.,  cu  sediul 
social in  Bucuresti, Str.  Calea  
Vitan, Nr. 58, Et. 2,  Ap. 18, 
Sector 3, inregistrata la ONRC 

–  O R C T B  c u  C U I   n r. 
RO28428059, informeaza pe cei 
interesati ca s-a depus solicitarea 
pentru emiterea  Autorizaţiei de 
mediu pentru activitatile de:  
,,Transporturi rutiere de marfuri 
– pentru substante, marfuri si 
deseuri periculoase’’ - cod 
CAEN – 4941; Colectarea deseu-
rilor nepericuloase – cod CAEN 
– 3811; Colectarea deseurilor 
periculoase – cod CAEN– 3812, 
desfasurata in București, Str. 
Calea Vitan, nr. 58, et. 2, ap. 18, 
sect. 3. Informaţiile se pot soli-
cita la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului Bucuresti din 
sector 6, Aleea Lacul Morii nr. 1, 
intre orele 9 – 12, de luni pana 
vineri. Propuneri sau contestatii 
se pot depune la sediul APM 
Bucuresti.

SOMAŢII
România. Judecătoria Sânni-

c o l a u  M a r e ,  D o s a r 
Nr.4057/295/2021. Termen de 
judecată: 05.05.2022. Somație 
emisă de Judecătoria Sânnicolau 
M a r e  î n  d o s a r u l 
nr.4057/295/2021. Prin care se 
aduce la cunoștința tuturor celor 
interesați că petentul Megheleș 
Ovidiu, domiciliat în loc.Variaș 
nr. 394, jud. Timiș, reprezentat și 
cu domiciliul procesual ales la 
cab. av.Marcov Isidora, cu sediul 
în Sânnicolau Mare, str. 16 
Decembrie 1989, nr. 5, jud.Timiș, 
a formulat acțiune civilă necon-
tencioasă- de uzucapiune, prin 
care a solicitat instanței să 
constate că petentul a dobândit, 
ca bun propriu, dreptul de 
proprietate asupra imobilului 
situat în loc.Variaș nr.501, jud.
Timiș, înscris în CF nr.580, nr. 
top.440-441 al  loc.Variaș, 
respectiv terenul +construcții în 
suprafață totală de 2892mp, 
cuprinzând platformă de beton, 
cantina, abator și teren, prin 
efectul uzucapiunii de 10-20 de 
ani și să dispună înscrierea în 
cartea funciară a dreptului de 
proprietate astfel dobândit. În 
baza art.1051 NCPC toți cei 
interesați sunt invitați să facă 
opoziție, cu precizarea că, în caz 
contrar, în termen de 30 zile de la 
emiterea celei din urmă publi-
cații se va trece la judecarea 
cererii. Dată azi, 25.02.2022. 
Președinte, Mureșan Ruxandra 
Ștefana.  Grefier,  Nicolae 
Alexandra Lidia.

Romania.  Judecatoria 
Sannicolau Mare. Dosar nr. 
1 3 5 / 2 9 5 / 2 0 2 1 .  D a t a : 
30.03.2022. Somație emisă de 
Judecătoria Sânnicolau Mare 
în dosarul nr. 135/295/2021. 
Prin care se aduce la cunoș-
tința tuturor celor interesați 
că  petenții Ambruș Costa 
Florentina, Ambruș Costa 
Levente, cu domiciliul ales 
pentru comunicarea actelor de 
procedură la Societatea Civilă 
de Avocați Doandeș și Asoci-
ații, cu sediul în Sânnicolau 
Mare, str. Gh. Lazăr nr. 13, 
bl.L5, sc.B ap.2, jud. Timiș au 
formulat acțiune civilă  uzuca-
piune, prin care au solicitat  
instanței să se constate joncți-
unea posesiei exercitată de 
aceștia asupra imobilului 
reprezentând teren extravilan 
în suprafață de 1,5 ha., înscris 
în CF nr. 406565 Variaș nr.cad 
406565  cu posesia exercitată 
de defunctul Costa Aurel, 
tatăl petentei Ambruș Costa 
Florentina, să se constate că 
au dobândit dreptul de propri-
etate asupra imobilului repre-
zentând teren extravilan în 
suprafață de 1,5 ha, înscris în 
CF nr. 406565 Variaș nr. cad 
406565, prin uzucapiune cu 
titlu de bun comun și drept 
urmare să dispună înscrierea 
dreptului de proprietate în 
favoarea acestora  asupra 
imobi lului  înscr is  în  CF 
406565 Variaș, nr. cad  406565 
cu titlu de drept dobândit prin 
uzucapiune, bun comun. În 
baza art.130  din Decretul 
Lege 115/1938. cei interesați 
sunt invitați să facă opoziție, 
cu  precizarea că ,  în  caz 
contrar, în termen  de o lună 
de la afișarea prezentei. Preșe-
d i n t e  B u c u l e a  R a l u c a 
Mihaela, Grefier Gheorghișor 
Cristina Mihaela.

În baza Încheierii civile 
pronunțate de Judecătoria 
N e g r e ș t i - O a ș  î n  d a t a  d e 
14.12.2021, în dosar cu nr. 
874/266/2021, având în vedere 
că reclamanții Zele Ana Cris-
tina, CNP 2921102303488, și 
Z e l e  I o a n ,  C N P 
1850720303480, domiciliați în 
local i tatea Trip,  nr.102A, 
județul Satu Mare, solicită 
dezmembrarea terenului cu 
nr.top 3375 înscris  în CF 
nr.101178 Târșolț, în suprafață 
totală de 6.906mp, teren în 

două loturi: lot 1 cu suprafața 
de 3.028mp și nr.top 3375 cu 
suprafața de 3.878mp și nr.top 
3376/2 înscris în CF nr. 101177 
Târșolț cu suprafața totală de 
19.517mp teren, în două loturi: 
lot 2 în suprafață de 157mp 
teren și nr. top 3376/2 în supra-
față de 19.360mp teren, să se 
dispuna alipirea astfel: lot 1 cu 
suprafața de 3.028 mp și lot 2 
cu suprafața de 157mp într-un 
singur Lot 3 în suprafață totală 
de 3.185mp teren și  să se 
constate  că  reclamanta a 
dobândit dreptul de proprietate 
prin uzucapiune asupra tere-
nului de sub lot 3 în suprafață 
de 3.185mp, motiv pentru care 
se emite prezenta somație. 
Facem precizarea că toți cei 
interesați sunt somați să facă 
opoziție cu privire la imobilul 
din litigiu, în caz contrar, în 
termen de 6 luni de la emitere, 
se va trece la judecarea cererii.

Emisă în temeiul art.130 din 
Decretul - Lege nr. 115/1938. 
astfel cum s-a dispus prin Rezo-
luția din data de 28.03.2022 
privind cererea înregistrată sub 
dosar nr.701/246/2022 al Judecă-
torie i  Ineu,  formulată de 
petentul, Rohnean Ioan cu domi-
ciliul în Pîncota, sat. Măderat, nr. 
31, jud. Arad, cu domiciliul 
procesual ales in Pincota, str. 
Horea, nr. 89. jud. Arad prin 
mandatar Marțiș Liviu, având ca 
obiect uzucapiune, cu termen de 
judecată la data de 04.05.2022. 
ora 10.00, prin care solicită să se 
constate că, a dobândit dreptul 
de proprietate în cota de 1/1 
părți, asupra imobilului teren 
intravilan înscris în cartea 
funciara nr. 309387 Pancota, nr. 
Cf vechi 1989 Maderat, identi-
ficat prin numărul topografic 
122-3/b. teren intravilan in 
suprafața de 1439 mp, prin 
uzucapiunea de 20 de ani de la 
moartea proprietarului tabular, 
defunctul Moldovan Gheorghe, 
decedat la data de 11.03.1940. 
Prezenta somaţie se afișează timp 
de o luna, timp in care toți cei 
interesați au posibilitatea să 
depună DE ÎNDATĂ opoziţie la 
Judecatoria Ineu, intrucât în caz 
contrar in termen de o lună de la 
ultima alisare sau publicare se va 
proceda la analizarea cererii 
petenților cu privire la consta-
tarea dreptului lor de proprie-
tate.
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ADUNĂRI GENERALE
Nr. 128/04.04.2022. Convo-

cator: Adunarea Generala Ordi-
nara a Actionarilor: IT-PAC 
Romania SA. In temeiul  dispo-
zitiilor art. 111, alin. 1 din Legea 
societatilor nr.31/1990, republi-
cata si modificata si ale art. 28 
din Actul Constitutiv al IT-PAC 
Romania SA, Administratorul 
Unic al societatii  dl.  Phil 
Knut -Gerhard  convoaca : 
Adunarea Generala Ordinara 
a:Actionarilor IT-Pac Romania 
SA (denumita si AGOA) la 
sediul social al societatii  din 
mun. Bucuresti,  str. Dimitrie 
Tichindeal  nr. 9, C2, sect.5, in 
ziua de 10 Mai 2022, orele 9:00. 
In situatia neindeplinirii conditi-
ilor de validitate la prima convo-
care, urmatoarea Adunare 
Generala Ordinara a Actiona-
rilor este convocata pentru data 
de 11.Mai.2022 cu mentinerea 
ordinii de zi, a orei si a locului de 
desfasurare. La aceasta Adunare 
Generala a Actionarilor sunt 
indreptatiti sa participe si sa 
voteze toti actionarii inregistrati 
in Registrul Actionarilor pana la 
sfarsitul zilei de 29 Aprilie 2022, 
stabilita ca data de referinta. 
Ordinea de zi AGOA: 1.Prezen-
tarea, dezbaterea si aprobarea 
Raportului de gestiune al Admi-
nistratorului Unic pe anul 2021, 

a Raportului  auditorului finan-
ciar pe anul 2021, a Bilantului 
contabil, a contului de profit si 
pierderi pe anul 2021. 2. Apro-
barea repartizarii profitului 
pentru 2021.  3.Aprobarea 
descarcarii Administratorului 
Unic de gestiunea exercitiului 
finaciar pe 2021. 4.Discutarea și 
aprobarea prelungirii cu o peri-
oadă de încă 1.(un) an de zile, în 
anul 2022-2023 a perioadei de 
contractare a liniei de credit 
contractate de către Societate de 
la BCR-S.A. cu menţinerea 
garanţiilor constituite de către 
societate și anume ipoteca imobi-
liară asupra imobilului situat în 
Str.Hurezului nr.3, Făgăraș, jud.
Brașov, și suplimentarea aces-
tora (dacă va fi  cazul) la 
momentul prelungirii. 5.Diverse. 
6.Mandatarea Doamnei Petcu 
Anisoara, Directorul General al 
Societăţii,  cu posibilitatea de 
substituire, pentru (i)a incheia si/
sau semna, în numele Societăţii 
si/sau al acţionarilor Societăţii 
hotărârile prezentei Adunări 
Generale Ordinare, oricare si 
toate hotărârile, documentele, 
aplicaţiile,formularele si cererile 
adoptate/ întocmite în scopul sau 
pentru executarea hotărârilor, în 
relaţie cu orice persoană fizică 
sau juridică, privată sau publică, 
si pentru:(ii) a efectua toate 
formalităţile legale pentru înre-

gistrare, publicitate, opozabili-
tate, executare si publicare a 
hotărârilor adoptate. Adminis-
trator Unic, Pihl Knut-Gerhard.

Convocator: Consiliul de 
Administraţie al  societăţii 
Componente Auto SA, cu sediul 
în Topoloveni, str. Maximilian 
Popovici nr.59, judeţul Argeș, 
înregistrată la ORCT Argeș sub 
nr. J03/136/1991, având CUI 
162657, convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţio-
narilor pe data de 06.05.2022 ora 
14:00 la sediul societăţii, pentru 
toţi acţionarii înregistraţi în 
Registrul acţionarilor la sfârșitul 
zilei de 30.04.2022, considerată 
data de referinţă, cu următoarea 
ordine de zi: 1. Reducerea capita-
lului social în temeiul art. 207, 
alin. 1, lit. c), din legea 31/1990, 
privind societăţile, republicată de 
la 12.227.809 lei la 11.391.314 lei 
prin anularea unui număr de 335 
acţiuni proprii cu valoare nomi-
nală de 2497 lei/ acţiune. 2. Modi-
ficarea și completarea Actul 
Constitutiv astfel: - art 7. alin. 1 
se modifică și va avea următorul 
conținut: ”Capitalul social este de 
11.391.314 lei și este divizat în 
4562 acţiuni cu valoare nominală 
de 2497 lei.” - La art.39, alin.2) se 
introduce litera v) cu următorul 
conținut: ”v) elaborează și 
supune spre aprobare adunării 

generale extraordinare a acționa-
rilor Regulamentul de organizare 
și funcționare al Consiliului de 
administrație”. 3. Aprobarea 
regulamentului de organizare și 
funcționare a Consiliului de 
administrație. 4. Aprobarea deți-
nerii calității de administrator al 
filialei Elemente Comandă Auto 
SA de către societatea Compo-
nente Auto SĂ și delegarea 
Consiliului de Administrație să 
desemneze persoana fizică, ca 
r e p r e z e n t a n t  p e r m a n e n t , 
conform art .153. indice 13, alin 
2, din Legea nr 31/90 privind 
societăţile, republicata. 5. Împu-
ternicirea persoanei pentru efec-
tuarea tuturor formalităților 
prevăzute de lege pentru înregis-
trarea și publicitatea hotărârilor 
adoptate. Documentele referi-
toare la problemele incluse pe 
ordinea de zi ale a adunării 
generale extraordinare se pot 
consulta la sediul societăţii. 
Pentru introducerea de noi 
puncte pe ordinea de zi  a 
adunării generale extraordinare 
se va proceda conform art. 117¹ 
din Legea nr.31/1990 iar pentru 
adresarea de întrebări privind 
punctele de pe ordinea de zi a 
adunării generale extraordinare 
se va respecta art.117² din Legea 
nr.31/1990. La data convocării 
adunării generale extraordinare a 
acţionarilor din 06.05.2022 
numărul total de acţiuni emise de 
societatea Componente Auto SA 
este de 4897 acţiuni nominative.  
Societatea deține un număr de 
335 acțiuni proprii pentru care 
dreptul de vot este suspendat. 
Pentru fiecare acţiune deţinută la 
data de referinţă i se conferă titula-
rului de acţiuni dreptul la un vot în 
adunarea generală a acţionarilor 
din 6.05.2022. Acţionarii pot parti-
cipa la adunarea generală extraor-
d inară  per sona l  sau  pr in 
reprezentanţi mandataţi prin 
procura specială, potrivit legii. 
Formularele pentru procura 
specială se pot ridica de la sediul 
societăţii începând cu 24.04.2022 și 
se vor depune în original la sediul 
societăţii până cel târziu la 
03.05.2022 inclusiv. În cazul neîn-
deplinirii condiţiilor legale de 
prezenţa se convoacă o a doua 
adunare generală extraordinară a 
acţionarilor în data de 07.05.2022 
ora 14,00, în același loc și cu aceasi 
ordine de zi. Conţinutul convocării 
este disponibil și pe pagina proprie 
de internet: www.catgroup.ro. 
precum și în două cotidiene locale. 
Informaţii suplimentare se pot 

Marile averi 
ale lumii

Colecția Aproape totul despre... 8 volume  
de istorie fascinantă, în fiecare joi

Urmează

 
 

7 aprilie 
Preț: 29,90 lei 

ziarul +  
un volum

14 aprilie
Cele mai mari dezastre
ale istoriei mondiale
Scufundarea Atlantidei, 
Moartea Neagră, SIDA, 11 
Septembrie și nu numai

Din Antichitate până la imperiile comerciale de azi

21 aprilie
Căsătorii șocante și  
divorțuri tragice în elita 
lumii de ieri și de azi
De la Henric al VIII-lea 
la Mandela și Lady Di

Marii bogătași români din prima jumătate a secolului XX
Mansa Musa, regele care a plătit un poet cu 200 kg de aur
Jacques de Molay și bogăția templierilor
Constantin Brâncoveanu, alias Altîn Bey („Prințul Aurului”)
Sultanul din Brunei și iubita lui româncă, videochatistă din Bistrița
Elon Musk, de la Tesla la SpaceX
Steve Jobs sau a fost odată Apple
Averea lui Decebal - pâine și circ la Roma. Și mulți alții

Au apărut
- Marile războiaie care au schimbat istoria lumii
- Marii cuceritori din istoria omenirii
- Serviciile secrete ale lumii
- Cele mai fascinante personaje istorice
- Liderii mondiali și viețile lor secrete

P u b l i c i t a t e
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obţine la sediul societăţii, la telefon 
nr. 0248/607125, int.161 sau 
0771041978 sau prin e-mail la 
adresa office@catgroup.ro.Preșe-
dintele Consiliului de Adminis-
traţie.Simescu Octavian.

Convocator: Consiliul de 
Administratie al societăţii 
Componente Auto SA, cu sediul 
in Topoloveni, str. Maximilian 
Popovici nr.59, judetul Arges, 
inregistrata la ORCT Arges sub 
nr. J03/136/1991, avand CUI 
162657, convoaca  Adunarea 
Generala Ordinara  a Actiona-
rilor pe data de 06.05.2022 ora 
13:00 la sediul societatii, pentru 
toti actionarii inregistrati in 
Registrul actionarilor la sfarsitul 
zilei de 30.04.2022, considerata 
data de referinta, cu urmatoarea 
ordine de zi: 1. Prezentarea si 
aprobarea situatiilor financiare 
individuale ale societatii aferente 
exercitiului financiar incheiat la 
data de 31.12.2021, intocmite in 
c o n f o r m i t a t e  c u  O M F P 
1802/2014, pe baza Raportului 
Consiliului de Administratie si a 
Raportului Auditorului Finan-
ciar al societatii. 2.Aprobarea 
repartizarii profitului net pentru 
exercitiul financiar 2021, in 
suma de 927.736 lei pentru: - 
rezerva legala - 345 lei, - alte 
rezerve aferente profitului rein-
vestit  - 874.456 lei,- rezerva 
legala aferenta profitului rein-
vestit - 46.042 lei, - alte rezerve 
pentru fondul de dezvoltare 
investiții  6.893 lei 3. Reparti-
zarea profitului aferent anilor 
2012-2020, în suma de 4.239.823 
lei și  a sumei de  3.330.668 lei 
aflate în contul 106-alte rezerve, 
ca surse de finanțare la fondul 
de investiții (cont10680300). 4. 
Descarcarea de gestiune a admi-
nistratorilor Ancuța Stefan, 
Caraivan  Radu Constantin și 
Simescu Octavian pentru activi-
tatea desfasurata in exercitiul 
financiar 2021, 5. Mentinerea la 
nivelul actual a indemnizatiei 
cuvenita membrilor Consiliului 
de administratie pentru exerci-
tiul financiar in curs. 6. Prezen-
tarea si aprobarea situatiilor 
financiare consolidate ale socie-
tatii aferente exercitiului finan-
c iar  inche ia t  la  data  de 
31.12.2021, intocmite in confor-
mitate cu OMFP 1802/2014, pe 
baza Raportului Consolidat al 
administratorilor grupului  si a 
Raportului Auditorului Finan-
ciar al societatii. 7. Imputerni-
c i r e a  p e r s o a n e i  p e n t r u 

efectuarea tuturor formalităților 
prevăzute de lege pentru înregis-
trarea și publicitatea hotărârilor 
adoptate. Documentele referi-
toare la problemele incluse pe 
ordinea  de zi ale a  adunarii 
generale ordinare  se pot 
consulta la sediul societatii. 
Pentru introducerea de noi 
puncte pe ordinea  de zi a  
adunarii generale ordinare se va 
proceda conform art.117¹ din 
Legea nr.31/1990 iar pentru 
adresarea de intrebari privind 
punctele de pe ordinea de zi a  
adunarii generale ordinare  se va 
respecta art.117² din Legea 
nr.31/1990. La data convocarii 
adunarii generale ordinare a  
actionarilor din 06.05.2022  
numarul total de actiuni emise 
de societatea Componente Auto 
SA este de 4897 actiuni nomina-
tive. Societatea deține un număr 
de 335 acțiuni proprii pentru 
care  dreptul  de  vot  es te 
suspendat.  Pentru fiecare 
actiune detinuta la data de refe-
rinta i se confera titularului de 
actiuni dreptul la un vot in 
adunarea  generala  a actiona-
rilor din 06.05.2022.Actionarii 
pot participa la adunarea  gene-
rala ordinara personal sau prin 
reprezentanti mandatati prin 
procura speciala, potrivit legii. 
Formularele pentru procura 
speciala se pot ridica de la sediul 
societatii incepand cu 24.04.2022 
si se vor depune in original la 
sediul societatii pana cel tarziu 
la 03.05.2022 inclusiv. In cazul 
neindeplinirii conditiilor legale 
de prezenta se convoaca o a 
doua adunare generala ordinara 
a act ionari lor  in data de 
07.05.2022 ora 13,00 ,  in acelasi 
loc si cu aceasi ordine  de zi. 
Continutul convocarii este 
disponibil si pe pagina proprie 
de internet: www.catgroup.ro. 
precum si in doua cotidiene 
locale. Informatii suplimentare 
se pot obtine la sediul societatii, 
la telefon nr. 0248/607125, 
int.161 sau 0771041978 sau prin 
e-mai l  la  adresa  off ice@
catgroup.ro. Presedintele Consi-
liului de Administratie Simescu 
Octavian.

Societatea Goras Consulting 
SA, societate pe acţiuni, de tip 
închis, cu sediul social în Judeţul 
Galați, str. Drumul Viilor, nr.100, 
Birou 1, Rampa 1- Lot C1, 
Judeţul Galați, înmatriculată la 
Registrul Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Galați sub 

nr.J17/1576/2004 și cod unic de 
înregistrare 16810526 (denumită 
în continuare „Societatea”), ca 
urmare a ieșirii din insolvență, 
administratorul special convocă, 
conform Legii nr.31/1990 privind 
societăţile, republicată, cu modi-
ficările și completările ulterioare, 
Adunarea Generală ordinară a 
Acţionarilor pentru data de 
05 .05 .2022 ,  o ra  11 .00  ș i 
Adunarea Generală extraordi-
nară a Acţionarilor, pentru data 
de 05.05.2022, ora 12.00, ambele 
în Galați, str.Brăilei, nr.163, Bl. 
A4, sc.1, ap.9, Județul Galați. În 
cazul în care Adunarea nu se 
întrunește legal și statutar în 
data menţionată, Adunarea 
Generală Ordinară a Acţiona-
rilor și Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor se 
vor  organiza  în  data  de 
06.05.2022, la aceeași oră și în 
același loc și cu aceeași ordine de 
zi. Au dreptul să participe și să 
voteze în cadrul adunării gene-
rale toți acţionarii înregistrati în 
registrul acţionarilor la sfârșitul 
zilei de 25.04.2022 considerată, 
în conformitate cu prevederile 
art.123 alin.(2) din Legea 
nr.31/1990 privind societăţile, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, drept 
Dată de Referinţă pentru ţinerea 
Adunărilor. ORDINE DE ZI. 
Pentru Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor: 1.
Prezentarea și aprobarea situati-
ilor financiare anuale, bilanțul 
contabil, la data de 31.12.2021, 
pe baza raportului de gestiune al 
administratorului special și a 
raportului întocmit de auditor. 2. 
Aprobarea descărcări i  de 
gestiune a administratorului 
special al societății  pentru acti-
vitatea desfășurată în exercițiul 
financiar 2021. 3.Alegerea prin 
vot secret a administratorului 
unic, pentru un mandat de 4 
(patru ani). 4.Aprobarea unei 
indemnizații lunare a adminis-
tratorului în valoare netă de  
1.000 de Lei. 5. Împuternicirea, 
cu posibilitate de substituire, a 
doamnei Procopenco Ala pentru 
a redacta și semna hotărârea 
AGOA adoptată, și să efectueze 
orice formalităţi necesare pentru 
a menţiona /înregistra hotărârea 
la Oficiul Registrului Comertului  
și oriunde va fi necesar, pentru 
înregistrarea hotărârii și altor 
d o c u m e n t e  a p r o b a t e  d e 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor. Pentru Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţio-

narilor: 1.Aprobarea mutării 
sediului social al societății la 
următoarea adresă: Localitatea 
Târgoviște, Str.Laminorului, 
Nr.8, C2- camera 3, Jud.Dâmbo-
vița. 2. Împuternicirea, cu posi-
bilitate de substituire, a doamnei 
Ala Procopenco pentru a redacta 
si semna hotărârea AGEA adop-
tata, precum și forma modificată 
și actualizată a Actului Consti-
tutiv și orice alte documente în 
legătură cu acestea și să efec-
tueze orice formalităţi necesare 
pentru a menţiona/ înregistra 
hotărârea la Oficiul Registrului 
Comerțului și pentru publicarea 
hotărârii în Monitorul Oficial al 
României- Partea a IV-a. Partici-
parea actionarilor la Adunarea 
Generală a Acționarilor Goras 
Consulting SA se va realiza în 
conformitate cu prevederile 
Legii nr.31/1990, republicată. 
Acționarii înscriși în registrul 
acționarilor la data de referință 
pot participa la adunarea gene-
rală personal, prin reprezentanții 
legali sau prin reprezentant pe 
bază de Procură specială. 
Accesul acționarilor persoane 
fizice îndreptățiți să participe la 
adunările generale este permis 
pe bază de act de identitate 
original. Acționarii persoane 
jur id ice  pot  part ic ipa  la 
adunarea generală prin repre-
zentantul legal, pe bază de certi-
f icat  constatator emis de 
Registrul Comerțului sau altă 
autoritate competentă, aflat în 
termen de valabilitate. Materia-
lele de sedinta ce urmează a fi 
prezentate în adunarea generală, 
procedura de vot, buletinul de 
vot prin corespondență și formu-
larul de procură specială, 
precum si orice alte materiale, se 
pot obține de la sediul societății, 
în fiecare zi lucrătoare, între 
orele 10.00 și 14.00, începând cu 
data 15.04.2022, sau prin cores-
pondență electronică la adresa 
de e-mail: oªce.secretariat.sa@
gmail.com. Au dreptul de a cere 
introducerea unor noi puncte pe 
ordinea de zi unul sau mai mulți 
acționari reprezentând, indivi-
dual sau împreună, cel puțin 5% 
din capitalul social.  Cererile se 
înaintează administratorului, în 
cel mult 15 zile de la publicarea 
convocării, în vederea publicării 
și aducerii acestora la cunoștință 
celorlalți acționari. Data limită 
până la care se pot face propu-
nerile privind candidații pentru 
funcția de administrator este de 
15 zile de la data publicării în 
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Monitorul Oficial al României a 
convocatorului. Lista cuprin-
zând informații cu privire la 
numele, localitatea de domiciliu 
și calificarea profesională a 
persoanelor propuse pentru 
funcția de administrator se va 
afla la dispoziția acționarilor, 
putând fi consultată și comple-
tată de aceștia pe întreaga peri-
oadă de 15 zile de la data 
publicări i  convocatorului , 
inclusiv prin intermediul poștei 
electronice. Fiecare acționar 
poate adresa societatii întrebări 
în scris referitoare la activitatea 
societății, înaintea datei de 
desfășurare a adunării generale, 
urmând a i se răspunde în cadrul 
adunării. Informatiile suplimen-
tare precum și solicitările se pot 
obtine/transmite si la e-mail: 
o�ce.secretariat.sa@gmail.com

LICITAŢII
Comuna Fântânele, judeţul 

Iași, tel.: 760/245.520, email: 
primariafantaneleiasi@yahoo.
com, Are în vedere scoaterea la 
concesiune a unei suprafeţe de 
78,5ha pășune comunala aflată 

în domeniul public al acesteia. 
Data limită de solicitare a clarifi-
cărilor: 18.04.2022 ora 10:00. 
Data limită de depunere a ofer-
telor: 27.04.2022 ora 10:00. 
Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria comunei 
Fântânele, Comuna Fântânele,  
judeţul Iași. Data și locul la care 
se va desfășura ședinţa publică 
de deschidere a ofertelor: 
28.04.2022, ora 10.00– Primăria 
comunei Fântânele, judeţul Iași. 
Documentaţia poate fi achiziţio-
nată contracost de la sediul 
instituţiei. (comuna Fântânele, 
str. Principală nr.147.

Teren Delta Dunării- brațul 
S f â n t u  G h e o r g h e .  S i e r r a 
Quadrant S.P.R.L., în calitate de 
lichidator judiciar al ROMBET 
SA, anunță organizarea rundei 
a-3-a de vânzare prin negociere 
directa, conform Legii nr. 85/2006 
pentru vânzarea a 14 loturi 
grupate de teren intravilan arabil 
din comuna Nufăru, județul 
Tulcea, cu suprafața totală de  
142.812 mp, destinate inițial 
dezvoltării unui proiect imobiliar 
turistic pe malul Dunării, la 

prețul de 1.200.000 euro, fara tva, 
plătibil in lei la cursul din ziua 
adjudecării. Negocierea directa se 
va desfășura direct sau prin 
intermediul platformei https://
licitatii.sierraquadrant.ro. 
Termenul de ofertare: 20 de zile 
calendaristice de la data apariției 
anunțului de negociere directa in 
ziar. Data limita apare pe site. 
Orice persoana interesata poate 
oferta direct pe site sau prin 
email în termenul indicat în 
anunt.În cazul înregistrării a 
minim doua oferte în acest 
interval, Lichidatorul va organiza 
licitație închisă cu ofertanții 
acceptați. Pentru a fi acceptata 
oferta trebuie sa îndeplinească 
condițiile minimale menționate in 
regulamentul afișat pe site. 
Prezentul anunț constituie și noti-
ficare către creditori, debitor si 
orice persoană fizică sau juridică 
interesată în cauză. Relaţii la tel. 
0234/510676. E-mail: o�ce.sprl@
sierraquadrant.ro. Componenta 
si descrierea Terenului, precum si 
condițiile formale de înscriere la 
procedura de negociere se rega-
sesc in caietul de sarcini care 
poate fi solicitat de la lichidatorul 

judiciar. Nu sunt acceptaţi la lici-
taţie ofertanţii care au datorii 
neonorate faţă de societatea 
Rombet SA. Prezentul anunt 
constituie si notificare către credi-
tori, debitor si orice persoana 
fizica sau juridica interesata in 
cauza. www.sierraquadrant.ro; 
o�ce.sprl@sierraquadrant.ro tel. 
0234/510624.

1.Informații generale privind 
concedentul, în special denu-
mirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: 
Primăria Comunei Grăniceri, 
comuna Grăniceri, Str. Princi-
pală nr.10, județul Arad, telefon 
0257/353.150, fax 0257/353.150, 
e-mail: ottlaca@gmail.com, cod 
fiscal 3519291. 2.Informații 
generale privind obiectul conce-
siunii, în special descrierea și 
identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: 
Teren neproductiv intravilan în 
suprafață de 4,85ha, Tarla 57, 
Parcela 403, înscris în CF 
302791, aparținând domeniului 
privat al Comunei Grăniceri, 

P u b l i c i t a t e
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c o n f o r m  H . C . L .  n r . 
31/28.03.2022 și temeiului legal 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. 
Informații privind documentația 
de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modali-
tatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: prin soli-
citarea scrisă, de la sediul 
Primăriei Comunei Grăniceri, 
Compartiment Registratură și 
de pe site-ul Primăriei Comunei 
Grăniceri: www.graniceri.ro. 3.2. 
Denumirea și adresa serviciului /
compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: 
Registratura Primăriei Comunei 
Grăniceri, comuna Grăniceri, 
Str.Principală nr.10, județul 
Arad. 3.3. Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul: 100 
Lei/ exemplar, ce se achită în 
c o n t u l  c o n c e d e n t u l u i : 
R O 2 7 T R E Z  0 2 2 5 0 0 6 
XXX000051, deschis la Trezo-
reria Chișineu-Criș. 3.4. Data-li-
m i t ă  p e n t r u  s o l i c i t a r e a 
clarificărilor: 15/04/2022, ora 
15.00. 4.Informaţii privind ofer-
tele: 4.1. Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 27/04/2022, ora 
12.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Oferta va fi 
depusă la Registratura Primăriei 
Comunei Grăniceri, comuna 
Grăniceri, Str. Principală nr. 10, 
județul Arad. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 1 exemplar 
original și 1 exemplar copie. 
5.Data și locul la care se va 
desfășura ședinţa publică de 
d e s c h i d e r e  a  o f e r t e l o r : 
28/04/2022, ora 12.00, la sediul 
Primăriei Comunei Grăniceri, 
comuna Grăniceri, Str. Princi-
pală nr. 10, județul Arad. 6.
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente 
în soluţionarea litigiilor apărute 
și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului 
Arad, cu sediul în Arad, B-dul 
Vasile Milea nr.2, județul Arad, 
cod poștal 310131, telefon 
0374/491.086, fax 0257/251.700, 
e-mail: tr-arad-reg@just.ro. 7.
Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, 
în vederea publicării: 04/04/2022.

1.Informații generale privind 
concedentul, în special denu-
mirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: 
Primăria Comunei Vadu Pașii, 
Str. Principală nr.26, județul 
B u z ă u ,  t e l e f o n / f a x 
0238/788.109, e-mail: primaria.
vadupasii@yahoo.com, cod 
fiscal 4385538. 2.Informații 
generale privind obiectul conce-
siunii, în special descrierea și 
identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: 
teren extravilan în suprafață de 
32.300mp, aparținând dome-
niului privat al Comunei Vadu 
Pașii, situat în Comuna Vadu 
Pașii, satul Scurtești, județul 
Buzău, tarlaua 93, Parcela 1261, 
nr.cadastral 26828, în vederea 
dezvoltări unor activități econo-
mice, conform H.C.L. nr. 
2 2 / 1 1 . 0 2 . 2 0 2 2  ș i 
O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Infor-
mații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul 
de sarcini. 3.1.Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: prin soli-
citare scrisă de la sediul 
instituției. 3.2. Denumirea și 
adresa serviciului/compartimen-
tului din cadrul concedentului, 
de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de 
atribuire: Compartimentul 
juridic din cadrul Primăriei 
Comunei Vadu Pașii, Str. Princi-
pală nr.26, județul Buzău. 
3.3.Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul: 100Lei 
care se achită numerar la Casi-
eria Primăriei Comunei Vadu 
Pașii, Str. Principală nr.26, 
județul Buzău. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
15.04.2022, ora 14.00. 4. Infor-
m a ţ i i  p r i v i n d  o f e r t e l e : 
4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 26.04.2022, ora 14.00. 
4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele:  Primăria 
Comunei Vadu Pașii, sat Vadu 
Pașii, Str. Principală nr.26, 
județul Buzău. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: un exem-
plar. 5.Data și locul la care se va 
desfășura sedinţa publică de 
d e s c h i d e r e  a  o f e r t e l o r : 
27.04.2022, ora 11.00, la sediul 
Primăriei Comunei Vadu Pașii, 

Str.Principală nr.26, județul 
Buzău. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea liti-
giilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanţei: 
Secția de Contencios Adminis-
trativ a Tribunalului Buzău, 
Buzău, Bulevardul Nicolae 
Bălcescu nr.8, județul Buzău, 
telefon 0238/717.960, fax 
0238/717.959, email: tr.buzau@
just.ro. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către insti-
tuţiile abilitate, în vederea 
publicării: 04.04.2022.

1.Informații generale privind 
autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de 
contact: Primăria Comunei 
Iara, comuna Iara, nr.282, 
j u d e ț u l  C l u j ,  t e l e f o n 
0743.299.443, fax 0374.093.428, 
e-mail: primariaiara@yahoo.
com, cod fiscal 4546952. 2.Infor-
mații generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să 
fie închiriat: 45 loturi de teren 
pășune pentru bovine în supra-
față totală de 230,16ha, din care 
40 de loturi aparținând dome-
niului public al Comunei Iara și 
5 loturi de teren aparținând 
domeniului privat al Comunei 
Iara, conform caietului de 
sarcini, aprobat prin H.C.L.nr. 
28/31.03.2022 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 modalită-
țile prin care persoanele intere-
sate 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 docu-
mentația de atribuire: Compar-
timentul Secretariat din cadrul 
Primărie i  Comunei  Iara, 
comuna Iara, nr.282, județul 
Cluj. 3.3. Costul și condițiile de 
plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul, 
p o t r i v i t  p r e v e d e r i l o r 
O.U.G.nr.57/2019, privind 
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Codul administrativ: 50Lei/
exemplar, se achită numerar la 
Casieria Primăriei Comunei 
Iara. 3.4.Data-limită pentru 
sol ic i tarea  c lar if icăr i lor : 
14/04/2022, ora 15.00. 4.Infor-
m a ț i i  p r i v i n d  o f e r t e l e : 
4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 26/04/2022, ora 15.00. 
4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele:  Primăria 
Comunei Iara, comuna Iara, 
nr.282, județul Cluj, Registra-
tură. 4.3.Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: se depun într-un singur 
exemplar, în două plicuri sigi-
late: unul exterior și unul inte-
rior. 5.Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de 
d e s c h i d e r e  a  o f e r t e l o r : 
27/04/2022, ora 10.00, Primăria 
Comunei Iara, comuna Iara, 
nr.282, județul Cluj. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de 
telefon și/sau adresa de e-mail 
ale instanței competente în solu-
ționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea 
instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului 
Cluj, Cluj-Napoca, Calea Doro-
banților nr.2-4, județul Cluj, 
telefon 0264/596.111, fax 
0264/595.844, e-mail: tr-cluj-
birp@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 04/04/2022.

1.Informații generale privind 
autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de 
contact: Primăria Comunei Iara, 
comuna Iara, nr.282, județul 
Cluj, telefon 0743.299.443, fax 
0374/093.428, e-mail: primaria-
iara@yahoo.com, cod fiscal 
4546952. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special 
descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie 
închiriat: 14 loturi de teren 
pășune pentru ovine în supra-
față totală de 177,18ha, din care 
12 loturi aparținând domeniului 
public al Comunei Iara și 2 loturi 
aparținând domeniului privat al 
Comunei Iara, conform caietului 
de sarcini aprobat prin H.C.L. 
nr. 28/31.03.2022 și temeiului 
legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019, 
art. 332-333. 3. Informații 
privind documentația de atri-

buire: 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, Comparti-
m e n t u l  S e c r e t a r i a t . 
3.2.Denumirea și datele de 
contact ale serviciului/comparti-
mentului din cadrul instituției de 
la care se poate obține un exem-
plar din documentația de atri-
b u i r e :  C o m p a r t i m e n t u l 
Secretariat din cadrul Primăriei 
Comunei Iara, comuna Iara, nr. 
282, județul Cluj. 3.3.Costul și 
condițiile de plată pentru obți-
nerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor 
O.U.G. nr. 57/2019, privind 
Codul administrativ: 50Lei/
exemplar, se achită numerar la 
Casieria Primăriei Comunei 
Iara. 3.4.Data-limită pentru soli-
citarea clarificărilor: 14/04/2022, 
ora 15.00. 4. Informații privind 
ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 28/04/2022, 
ora 15.00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria 
Comunei Iara, comuna Iara, 
nr.282, județul Cluj, Registra-
tură. 4.3. Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare 

ofertă: se depun într-un singur 
exemplar, în două plicuri sigilate: 
unul exterior și unul interior. 5.
Data și locul la care se va desfă-
șura ședința publică de deschi-
dere a ofertelor: 29/04/2022, ora 
10.00, Primăria Comunei Iara, 
comuna Iara, nr.282, județul 
Cluj. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa 
de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a 
Tribunalului Cluj, Cluj-Napoca, 
Calea Dorobanților nr.2-4, 
j u d e ț u l  C l u j ,  t e l e f o n 
0264/596.111, fax 0264/595.844, 
e-mail: tr-cluj-birp@just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, 
în vederea publicării: 04/04/2022.

PIERDERI
Pierdut Certificat Deces 

Agaleanu Petru. Se declară nul.

Pierdut certificat de înregistrare, 
seria B nr. 4431855/06.12.2021, 
emis de O.R.C.T. Sibiu, aparținând 
firmei Zoca Connect S.R.L. - 
J32/1161/2018, C.U.I. 38693567. 
Se declară nul.

Confort Alpin SRL, mun. 
București, str. Vintilă Mihăilescu 
nr. 16, bl. 70, sc. 2, et. 8, ap. 108, 
sector 6, J40/15123/2017, CUI: 
38164620, declară pierdut certifi-
catul de înregistrare seria B nr. 
4068362/25.08.2020, emis de 
Oficiul Registrului Comerțului 
de pe lângă Tribunalul Bucu-
rești. Îl declarăm nul.

Subsemnata Pantea Anda, în 
calitate de administrator, aduce 
la cunostinta pierderea Regis-
trului Unic de Control cu seria 
A2639779 pentru societatea 
Fulsas  SRL,  cu sediul  în 
Cluj-Napoca, str.21 decembrie, 
nr. 34.

 Pierdut certificat constatator 
din 24.07.2017 eliberat in baza 
declaratiei model 3 nr. 441713 
din 20.07.2017, emis in data de 
21.07.2017 si eliberat in data de 
24.07.2017, cu privire la sediul 
secundar din Municipiul Ploiești, 
Strada Piata Victoriei, Nr. 7, 
Bloc A, Judet Prahova, al 
Telekom Romania Mobile 
Communications SA, inregis-
trata in Registrul Comertului 
sub nr. J40/433/1999, avand CUI 
11952970. Se declara nul.

DECESE


