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OFERTE SERVICIU
l Societatea YLY Complet Auto SRL
angajează spălători auto. Interviul va
avea loc la sediul firmei: str. Nicolae
Romanescu, nr.112G. Tel.0742.377.960.
l S.C. Reliv Prodcom S.R.L., cu sediul
în comuna Ceahlău, județ Neamș,
angajează 1 gaterist și 2 manipulanți
mărfuri. Informații se pot obține de
l u n i - v i n e r i , l a n r. d e t e l e f o n :
0758.378.136, între orele 07.00-15.00.
l SC Fountain Design SRL, din
Cluj-Napoca, jud.Cluj, angajează 3
Instalatori apă, canal, cu cod
COR-712602. Se solicită cunoștințe de
limba engleză. Se oferă salariu brut
3.000Lei. Relații la telefon:
0785.106.416. CV-urile se pot trimite la
adresa de e-mail: bogdan.topliceanu@
fountaindesign.ro până la data de
12.05.2022.
l Brahma Recycles SRL din București,
J40/4740/2022, CUI: 45788104, angajează administrator societate comercială. CV pe: office@jobtips.ro
l ISJ Dâmbovița scoate la concurs 12
posturi expert proiect POCU ID
134581. Relații pe site-ul ISJ Dâmbovița.
l SC Mat&Stef Serv SRL, având CUI:
41199580, cu sediul în Sat Hodișu,
Comuna Poieni, Nr.2A, Județ Cluj,
angajează: Mașinist la mașini pentru
terasamente (ifronist) cu cod COR
834201- 2 posturi, Mecanic utilaj cu cod
COR 723302- 1 post, Mecanic auto cu
cod COR 723103- 1 post. Cerințe: studii
medii, cunoștiințe de limba engleză,
cunoștințe în domeniul auto. Selecția
are loc în data de 06.05.2022, ora 10.00,
la sediul societății.
l SC Servtinicor SRL, având CUI:
25989367, cu sediul în Municipiu Fălticeni, Strada Topitoriei, Nr.2C, Județ
Suceava, angajează: Tinichigiu carosier
cu cod COR 721303 - 1 post. Cerințe:
studii medii, cunoștințe de limbă
engleză, cunoștințe în domeniul auto.
Selecția are loc în data de 06.05.2022,
ora 10.00, la sediul societății.
l SC Panoramic Parc SRL, din
comuna Cârcea, jud.Dolj, angajează 5
ajutori bucătar, cu cod COR-941101, 5
ajutori ospătar, cu cod COR-513101, 2
femei de serviciu, cu cod COR-911201.
Se solicită cunoștințe de limba engleză.
Se oferă salariu brut 2.550Lei. Relații la
telefon: 0762.636.247. CV-urile se pot
trimite la adresa de e-mail: panoramic@
robest.ro până la data de 09.05.2022.
l SC Panoramic Parc SRL, din
comuna Cârcea, jud.Dolj, angajează 2
z i d a r i r o s a r- t e n c u i t o r i , c o d
COR-711205, și 2 finisori terasamente,
cu cod COR-711911. Se solicită cunoștințe de limba engleză. Se oferă salariu
brut 3.000Lei. Relații la telefon:
0762.636.247. CV-urile se pot trimite la
adresa de e-mail: panoramic@robest.ro
până la data de 09.05.2022.
l Institutul de Cercetare Dezvoltare
pentru Creșterea Bovinelor Balotești
(ICDCB Balotești) cu sediul în localitatea Balotești, șoseaua BucureștiPloiești km. 21, jud. Ilfov, anunță
scoaterea la concurs a posturilor
contractuale vacante de Auditor gradul
I, Inginer Zootehnist gradul I, Inginer

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate@jurnalul.ro

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

Agronom gradul I, Inginer Piscicol
gradul I, Tehnician Veterinar treapta I,
Arhivar. Dosarele de înscriere se depun
la sediul ICDCB Balotești. Condiţiile
de participare și alte informaţii suplimentare se pot obţine la sediul ICDCB
Balotești, telefon 021-3501026 sau
pagina web www.icdcb.ro.
l Primăria Comunei Hârtiești, judeţul
Argeș, organizează în data de
27.05.2022, ora 10.00 -proba scrisă,
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale de execuţie de muncitor
necalificat, încadrat în structura Serviciului administrativ și pază din cadrul
Aparatului de specialitate al primarului
comunei Hârtiești, judeţul Argeș. Data
și ora interviului se vor afișa odată cu
rezultatele la proba scrisă. Condiţiile de
participare la concurs sunt următoarele: Condiţiile generale prevăzute de
art.3 al Regulamentului-cadru aprobat
prin H.G.nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare. Condiţii specifice: -Nivelul studiilor- generale;
-Permis de conducere categoria B;
-Vechime în specialitate- minim 4 ani.
Dosarul de înscriere la concurs se
depune la sediul Primăriei Comunei
Hârtiești în perioada 05.05.202219.05.2022. Condiţiile de desfășurare și
de participare la concurs, precum și
bibliografia sunt afișate la sediul Primăriei Hârtiești. Informaţii suplimentare
se pot obţine la sediul Primăriei
Comunei Hârtiești, judeţul Argeș,
telefon/fax: 0248/297.050.
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 și
completarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale și a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit
din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru
ocuparea funcțiilor contractuale
vacante de execuție de: - 2 posturi muncitor pe perioadă nedeterminată la
Serviciul Întreținere, Transport Direcția Administrativă, - studii studii
medii/generale, vechime în muncă - 5
ani, organizat în data de 27.05.2022 ora
10:00. Condițiile de participare, conținutul dosarului de înscriere și condițiile
de desfășurare a concursului, bibliografia de concurs, sunt afișate pe site-ul
instituției. Concursul se va desfășura la
sediul Primăriei Sectorului 5, Str.
Fabrica de Chibrituri nr. 19-11, Sector
5, București; Depunerea dosarelor se
va face în perioada 05.05.202218.05.2022 până la ora 1600 la sediul
Primăriei Sectorului 5 din București
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 -11
Sector 5 – Directia de Resurse Umane.
Proba scrisă se va desfășura în data de
27.05.2022 ora 10:00, la sediul Primăriei
Sectorului 5 din Str. Fabrica de Chibrituri nr. 19-11, Sector 5. Proba interviu
va fi susținută în termen de maximum 4
zile lucrătoare de la data susţinerii
probei scrise fiind comunicată odată cu
rezultatele acestei probe. Informaţii
suplimentare la tel. 021.314.43.18 interior 1105 - Direcția de Resurse Umane.
l Primăria Orașului Ștefănești,
județul Argeș organizează concurs
pentru ocuparea pe perioadă nedeter-

minată a două posturi vacante-funcții
contractuale de execuție în aparatul
de specialitate al primarului orașului
Ștefănești, județul Argeș: 1).Inspector
de specialitate, gradul II în cadrul
Serviciului Întreținere și Gospodărire
Domeniul Public, Compartiment
Administrativ. Condiţiile specifice
necesare în vederea participării la
concurs și a ocupării funcției contractuale sunt: Studii universitare de
licență absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă; vechime în specialitatea
studiilor necesare ocupării postului:
minimum 1 an. Concursul va avea loc
la sediul Primăriei Orașului Ștefănești, astfel: proba scrisă: 30.05.2022,
ora 10.00; interviul: 02.06.2022, ora
10.00. 2).Muncitor necalificat în
cadrul Serviciului Întreținere și
Gospodărire Domeniul Public,
Compartiment Întreținere străzi și
spații verzi. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs
și a ocupării funcției contractuale
sunt: studii generale; nu se impun
condiţii de vechime în muncă.
Concursul va avea loc la sediul Primăriei Orașului Ștefănești, astfel: proba
practică: 31.05.2022, ora 10.00; interviul: 03.06.2022, ora 10.00. Condiții
generale: Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în art. 3
din Anexa - Regulament-cadru
privind stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale și a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice, aprobat
prin Hotărârea Guvernului
nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Dosarele de înscriere
la concurs se depun în termen de 10
zile lucrătoare de la data afișării
anunțului, la Biroul Resurse umane și
Relații cu publicul din cadrul instituției. Relații suplimentare se pot obține
la sediul Primăriei Orașului Ștefănești, tel. 0248/266752, persoana de
contact: șef birou Resurse umane și
Relații cu publicul, Tufă Mihalcea
Ana-Maria.

CITAŢII
l Se citează numitul Alexandrachi
Petru cu ultim domiciliu în Iasi, str.
Luca Arbore, nr.20, bl.511, sc.F, et.1, ap.
3, Jud. Iasi în calitate de pârât în
dosarul 3206/245/2020, pentru data de
20.05.2022, ora 9.30, sala 6, complet
C18 la Judecătoria Iasi, str.Anastasie
Panu, nr.25, jud.Iasi, având ca obiect
acțiune în constatare a situației de
moștenire vacanță, reclamant, Asociația de proprietari str.Luca Arbore,
nr.20, bl.511, sc.F, pârât Statul Roman
prin Ministerul Finantelor.
l Partidul Social Democrat Organizația Județeană Giurgiu, cu sediul în
Str.Mircea cel Bătrân, nr.28, Giurgiu,
Partidul Social Democrat Organizația
Locală Băneasa, cu sediul în Comuna
Băneasa, Județul Giurgiu, Partidul
Social Democrat Structura Centrală, cu
sediul în Șoseaua Kiseleff nr.10, sector
1, București, sunt citați la Tribunalul
Giurgiu pe data de Marți, 24.05.2022,
ora 09.00, completul CFG2, în calitate
d e p â r â ț i î n d o s a r u l c i v i l n r.
14485/236/2020, în procesul având ca
obiect anulare act în contradictoriu cu
reclamantul Cocuz Ioan.
l Succesibilul Chistruga Cătălin-Mircea, cu CNP 1680224461543,
este chemat la sediul Societății Profesionale Notariale Alexandru&Gheorghe
din București, Bd.Banu Manta, nr.2,
et.2, ap.3, sector 1, în data de
10.05.2022, ora 11.00 pentru dezbaterea
succesiunii defunctului CHISTRUGA
ADRIAN, decedat la data de
10.03.2021, cu ultimul domiciliu în
București, str.Radu Popescu nr.17,
sector 1, CNP 1400422400058.

DIVERSE
l În temeiul art. 99 alin. (3) din Legea
85/2014 comunicăm deschiderea procedurii de faliment a debitorului SC Auto
Construct Mafu SRL, CIF: 42409311,
J25/146/2020, dosar nr. 2499/101 anul
2021 –Tribunalul Mehedinti. Termen
pentru depunerea cererilor de creanţă
suplimentara la 15.06.2022; Termenul
limită pentru verificarea creanţelor,
întocmirea, afișarea și comunicarea

tabelului suplimentar al creanţelor la
11.07.2022; Termen pentru depunerea
eventualelor contestații este de 7 zile de
la publicarea în Buletinul Procedurilor
de Insolvenţă a tabelului preliminar și
pentru afișarea tabelului definitiv
consolidat al creanţelor la 08.08.2022.
Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis
l Lidl Discount SRL, cu sediul în sat
Nedelea, comuna Ariceștii Rahtivani
DN 72, Crângul lui Bot, KM 73+810,
județul Prahova, solicită la A.P.M.
Dâmbovița, obținerea autorizației de
mediu conform Ordinului MMDD nr.
1798/2007 cu modificările și completările ulterioare și a OUG nr. 195/2005
privind protecția mediului, aprobată
prin Legea nr. 265/2006, art. 12, pentru
obiectivul „Supermarket LIDL”
amplasat în orașul Pucioasa, str. Florin
Popescu Campion Olimpic Sydney
2000, nr. 29, județul Dâmbovița. Eventualele propuneri și sugestii/observații
ale publicului, privind activitatea
menționată, se vor prezenta în scris, sub
semnătură și cu datele de identificare,
de luni până joi, între orele 8–16, și
vineri între orele 8 – 14, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dâmbovița, din municipiul Târgoviște, Calea
Ialomiței, nr. 1, telefon 0245213959,
unde se poate consulta și documentația
tehnică depusă.
l Informare. Această informare este
efectuată de Exclusive Doors Style
SRL, Str.Otopeni, Drumul Gării Odăi,
nr.1A, județul Ilfov, ce intenționează să
solicite de la Administrația Bazinală de
Apă Buzău Ialomița, adresa: Buzău,
Strada Bucegi, nr.20bis, 120208, telefon:
0238.725.446, fax: 0238.427.237, Aviz
de gospodărire a apelor pentru investiția: „Construire Sediu Firmă,
Showroom Prezentare, Spațiu Depozitare, Împrejmuire Teren, Puț Forat,
Bazin Vidanjabil”, str.Mărgeanului,
Balotești, jud.Ilfov. În cadrul investiției
vor rezulta ape uzate menajere care se
vor descărca în bazinul vidanjabil
propus pe amplasament. Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu
modificările și completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obțină infor-

l SC Ergity Sistem SRL anunţă
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul „Reabilitare
rețea de distribuție gaze naturale cu
conducte și instalații de racordare”
propus a fi amplasat în municipiul
Tg-Jiu, str. România Muncitoare,
Comuna din Paris, Prahova, Oituz,
Gladiolelor, Avram Iancu. Informaţiile
privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Gorj, din municipiul
Tg-Jiu, str. Unirii, nr.76, judeţul Gorj și
la SC Ergity Sistem SRL, în comuna
Căldăraru, satul Burdea, nr. 280, jud.
Gorj, în zilele de luni-vineri, între orele
9.00-14.00. Observaţiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Gorj.
l S.C. Orlando Fresh Food S.R.L., cu
sediul în Clinceni, str. Șoseaua de
Centură nr.5, județul Ilfov, înregistrată
la Registrul Comerțului sub nr.
J23/2378/2010, având CUI:
RO27363326, titular al Planului/
Programului Planului Urbanistic Zonal
pentru Introducere în intravilan în
vederea: Construire parcare securizată,
stație mixtă de distribuție carburanți și
realizare acces rutier la drumul național, propus în județul Argeș, comuna
Rătești, imobil înscris în CF 83901,
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de
mediu pentru planul/ programul mai
sus menţionat și declanșarea etapei de
încadrare. Prima versiune a planului/
programului poate fi consultată la
sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Argeș, din localitatea Pitești,
str.Egalității nr.50°, jud.Argeș, de luni
până joi, între orele 9.00-11.00. Observații/ comentarii și sugestii se primesc
în scris la sediul APM Argeș în termen
de 15 zile de la data publicării anunțului.
l S.C. Orlando Fresh Food S.R.L., cu
sediul în Clinceni, str.Șoseaua de
Centură nr.5, județul Ilfov, înregistrată
la Registrul Comerțului sub nr.
J23/2378/2010, având CUI:
RO27363326, titular al Planului/
Programului Planului Urbanistic Zonal
pentru Introducere în intravilan în
vederea: Construire parcare securizată,
stație mixtă de distribuție carburanți și
realizare acces rutier la drumul național, propus în județul Argeș, comuna
Rătești, imobil înscris în CF 81660,
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de
mediu pentru planul/ programul mai
sus menţionat și declanșarea etapei de
încadrare. Prima versiune a planului/
programului poate fi consultată la
sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Argeș din localitatea Pitești,
str.Egalității nr.50°, jud.Argeș, de luni
până joi, între orele 9.00-11.00. Observații/ comentarii și sugestii se primesc
în scris la sediul APM Argeș în termen
de 15 zile de la data publicării anunțului.
l Prin cererea inregistrata pe rolul
Judecatoriei Gurahont sub
nr.848/238/2020, posesorul Tamas
Sebastian Alin a invocat dobandirea
dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra cotei de 15/20 parti din
imobilul evidentiat in cf 300209 virfurile, cu nr.top.1190/a, intravilan cu casa
in suprafata de 3787 mp. Toti cei interesati sunt somati sa formuleze
opozitie, cu precizarea ca in caz contrar
se va trece la judecarea cererii in
termen de 30 de zile de la emiterii celei
din urma publicatii.
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mații suplimentare sau care intenționează să transmită observații, sugestii și
recomandări se pot adresa solicitantului la adresa menționată. Persoanele
care doresc să transmită observații,
sugestii și recomandări se pot adresa
solicitantului: Exclusive Doors Style
SRL, tel.0724.58.35.35, e-mail: adrian.
cotiga@exclusivedoors.ro

l Anunț public privind decizia etapei
de încadrare. SC City Bistro Management SRL, titular al proiectului
,,Lucrări de desființare construcții și
instalații aferente existente pe amplasament, organizare de șantier“, anunță
publicul interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare de către Agenția
pentru Protecția Mediului Argeș - se
supune evaluării impactului asupra
mediului, in cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului
și de evaluare adecvată, pentru
proiectul: ,,Lucrări de desființare
construcții și instalații aferente existente pe amplasament, organizare de
șantier“, propus a fi amplasat în municipiul Câmpulung, B-dul Ion Mihalache, nr. l02, jud. Argeș. 1. Proiectul
deciziei de încadrare și motivele care o
fundamentează pot fi consultate la
sediul APM Argeș, municipiul Pitești,
str. Egalității, nr. 50A, jud. Argeș, in
zilele de luni-vineri, orele 10-13,
precum și la următoarea adresă de
internet http://apmag.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de
încadrare in termen de 10 zile de la
data publicării anunțului pe pagina de
internet a APM Argeș. 2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce
privește conținutul raportului privind
impactul asupra mediului la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului
Argeș, din municipiul Pitești, str. Egalității, nr. 50A, in zilele de luni-vineri,
precum și la următoarea adresă de
e-mail office@apmag.anpm.ro; http://
apmag.anpm.ro (in termen de 10 zile de
la data publicării anunțului pe pagina
de internet a APM Argeș).
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Asociația „Ady Endre”, cu sediul în incinta Liceului Teoretic „Ady Endre”,
situat pe Bld. Ferdinand I, nr. 89, sector 2, București, având CIF 13372723,
CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ pentru data de
16.05.2022, la ora 18.00, la Liceul „Iulia Hașdeu”, sala 6, parter.
Ordinea de zi a ședinței este:
1. Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil și a raportului președintelui
pe 2021
2. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 2021
3. Proiecte de viitor
4. Diverse.
În cazul în care nu se întrunește cvorumul asociației, adunarea va ﬁ reluată
la ora 19.00 și se va ține, conform Statutului, cu numărul de membri prezenți.

Pârâtul KONCZ FLORIN este CITAT la
Tribunalul Constanța, secția I civilă,

l SC Solaris Line SRL, cu sediul în
Mangalia, str.1 Decembrie 1918, nr.12,
bl.8, sc.B, ap.5, solicită de la Agenția de
Protecție a Mediului obținerea autorizației de mediu pentru obicetivul (activitatea) Restaurant, amplasat în
Mangalia, plaja Mangalia, Zona 1A.
Persoanele fizice sau juridice interesate
pot depune eventualele contestații sau
sugestii la sediul A.P.M.Constanța,
s t r a d a U n i r i i n r. 2 3 , t e l e f o n :
0241.546.596.

în cauza ce formează obiectul dosarului 8793/118/2021,

SOMAŢII

obiect: acțiune în răspundere patrimonială.

l Având în vedere că prin acțiunea
civilă se face obiectul dosarului nr.
21776/55/2021 al Judecătoriei Arad,
petenții Mănguț, Avram Nicolae și
Mănguț Stela, ambii cu domiciliul ales
în Arad, Bd. Gen. Vasile Milea nr. 41,
ap. 2A, jud. Arad, solicita dobândirea
prin uucapiune a dreptului de proprietate asupra cotelor de 10/64 și 9/64 din
imobilul înscris în CF nr. 305045 Arad,
nr. top 1736, situat în Arad, str. Emil
Garlenanu nr. 17, compus din casă și
teren, imobil asupra căruia sunt menționați în cartea funciară coproprietarii
Petroczki Naejda (Nadejda) pentru
cota de 10/64 și Oneț Pascu pentru cota
de 9/64, cei interesați sunt invitați să
facă opoziție față de această acțiune în
termen de o lună de la afișarea
prezentei, în caz contrar urmând a se
trece la judecarea cauzei.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator: Directoratul Petrotel-Lukoil S.A., o societate pe acţiuni
înfiinţată și funcţionând în conformitate cu legislaţia romană, administrată
în sistem dualist, cu sediul social în
Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 235,
judeţul Prahova, România, înregistrată
la Oficiul Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul Prahova sub nr.
J29/111/1991, cod de identificare fiscală
1350659, având capital social subscris și
vărsat în valoare de 554.067.695lei
(“Societatea”), în conformitate cu
prevederile Legii nr. 31/1991 a societăţilor, republicată, cu completările și
modificările ulterioare și cu dispoziţiile
din Actul constitutiv al Societăţii,
convoacă prin prezenta: Adunarea

la data de 17.06.2022, ora 10.00, complet LM 10,
în proces cu reclamanta MORIS MEDIA SRL,

Generală Ordinară a Acţionarilor
Societăţii („AGOA”) la data de
09.06.2022, ora 14.00, la sediul social al
Societăţii, la sala de sedinte din Pavilionul Central, cu următoarea ordine de
zi: 1. Aprobarea situaţiilor financiare
pentru anul 2021, inclusiv bilantul
anual și contul de profit și pierderi.
Societatea a înregistrat profit contabil
in valoare de de 27.319.834 lei. 2. Aprobarea Raportului anual, care cuprinde
Raportul Directoratului și Raportul
Consiliului de Supraveghere pentru
anul financiar 2021. 3. Aprobarea
repartizării din profitul net la rezerva
legală a unei cote de 5% reprezentând
suma de 1.365.992 lei (repartizarea
cotei de 5% urmând a continua până
când rezerva legală va atinge a cincea
parte din capitalul subscris și varsat
conform art. 183 din Legea nr. 31/1990
republicata), și acoperirea pierderilor
din exercitiile financiare anterioare (la
31.12.2021 pierderea reportată este de
3.596.221.333 lei) cu suma de
25.953.842 lei. 4. Aprobarea propunerii
Directoratului de a nu distribui dividende pentru anul financiar 2021. 5.
Aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli pentru anul financiar 2022. 6.
Aprobarea planului de investiţii pentru
anul financiar 2022. 7. Aprobarea
descărcarii de gestiune a membrilor
Consiliului de Supraveghere, respectiv
a dlui. Rustem Gimaletdinov, a dlui.
Ivan Odnolko si a dlui. Dimitrii Ilich
pentru activitatea desfășurată în anul
financiar 2021. 8. Aprobarea descărcării
de gestiune a membrilor Directoratului,

respectiv a dlui. Aleksei Kovalenko, a
dlui. Dan Dănulescu, a dnei. Olga
Kuzina, a dlui. Alexey Vointsev și a
dlui. Oligov Kuzma pentru activitatea
desfășurată în anul financiar 2021. 9.
Stabilirea remuneraţiei membrilor
Consiliului de Supraveghere pentru
anul în curs, care să corespundă unei
remuneraţii nete de 1.500 USD pe lună.
10. Aprobarea împuternicirii dnei.
Anamaria Dragota, cetatean roman, cu
domiciliul in Bucuresti, legitimată cu
CI seria RK nr. 206066, ca în numele și
pe seama Acţionarilor, să semneze hotărârea Adunării Generale Ordinare a
Acționarilor. 11. Aprobarea împuternicirii dlui. Aleksei Kovalenko pentru a
semna în numele Acţionarilor și îndeplini orice act sau formalitate cerută de
lege pentru înregistrarea hotărârii
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, dl. Aleksei Kovalenko putând
delega toate sau o parte din puterile
conferite mai sus oricărei/ oricăror
persoane competente pentru a îndeplini
acest mandat, în conformitate cu informaţiile și materialul prezentat. La
Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor pot participa și vota acţionarii
Societăţii (“Actionarii”) care sunt
®nregistraţi ®n Registrul Acţionarilor
ţ i n u t d e c ă t r e D E P O Z I TA R U L
CENTRAL S.A., la Data de Referinţă
din data de 31.05.2022. Participarea
Acţionarilor se poate face personal sau
prin reprezentant, reprezentarea făcându-se ®n temeiul unei procuri speciale.
Formularele de procură specială pot fi
ridicate de la sediul Societăţii și vor fi

depuse ®n original, după completare și
semnare, cu 48 de ore ®nainte de
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. Accesul Acţionarilor se face pe
baza cărţii de identitate, a procurii
speciale sau a mandatului, ®n cazul
reprezentanţilor legali. Dacă la data de
09.06.2022, ora 14,00, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor nu ®ndeplinește condiţiile de ®ntrunire, ea se va
reconvoca ®n același loc și cu aceeași
ordine de zi, în data de 10.06.2022, la
ora 14,00. Materialele privitoare la
punctele de pe ordinea de zi, se pun la
dispoziţia Acţionarilor la sediul Societăţii situat ®n Ploiesti, str. Mihai Bravu,
nr.235, judeţul Prahova, România, la
Oficiul Juridic (®ntre orele 9.00-15.00)
de la data publicării convocării
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, precum și pe site-ul www.petrotel.
lukoil.com. La cerere, Acţionarilor li se
vor elibera la sediul Societăţii, copii de
pe aceste documente. Sumele percepute
pentru eliberarea de copii nu pot depăși
costurile administrative implicate de
furnizarea acestora. Directoratul Petrotel-Lukoil S.A., Prin: dl. Aleksei Kovalenko. În calitate de Președinte al
Directoratului- Director General
Executiv.
l Societatea GALATEX SA- în reorganizare, societate pe acţiuni, de tip
închis, cu sediul social în Municipiul
Galați, Str. Henri Coandă, nr.5,
Judeţul Galați, înmatriculată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul
Galați sub nr.J17/299/1991 și cod unic
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de înregistrare 1630918 (denumită în
continuare „Societatea”), prin administrator special, conform Legii
nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, convoacă Adunarea Generală ordinară a Acţionarilor pentru
data de 06.06.2022, ora 12.00, în
Galați, Str.Henri Coandă, nr.5, Județul
Galați. În situaţia neîndeplinirii condiţiilor legale pentru ţinerea AGOA la
data primei convocări se convoacă o
nouă AGOA pentru data de
07.06.2022, ora 12.00, având aceeași
ordine de zi. Au dreptul să participe și
să voteze în cadrul adunării generale
toți acţionarii înregistrati în evidenţele
Societăţii- în registrul acţionarilor la
sfârșitul zilei de 25.05.2022, 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 Adunarea
ordinară a Acţionarilor: 1.Aprobarea
situațiilor financiare anuale, bilanțul
contabil, și contul de profit și pierdere
întocmite la data de 31.12.2021 pe
baza raportului de gestiune al administratorului special și a raportului
întocmit de auditor. 2.Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a
programului de investiții pentru anul
2022. 3.Aprobarea descărcării de
gestiune a administratorului special
pentru activitate desfășurată în anul
2021. 4.Aprobarea închirierii de bunuri
imobiliare pe anul 2022, spații disponibile. 5.Împuternicirea (cu posibilitatea
de substituire), a administratorului
special, pentru semnarea tuturor documentelor necesare pentru îndeplinirea
formalităţilor necesare la Oficiul
Registrului Comerţului precum și
oriunde va fi necesar, pentru ducerea la
îndeplinire a hotărârilor adunării
generale. Procurile de reprezentare și
voturile prin corespondență vor fi
depuse în original cu 48 de ore înainte
de data stabilită pentru adunare, sub
sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în adunare. Procurile vor fi
reţinute de Societate, făcându-se
menţiune despre aceasta în procesul-verbal al ședinței adunării. Accesul
acționarilor este permis prin simpla
probă a identității acestora, făcută cu
actul de identitate sau prin intermediul
reprezentatului desemnat cu procura
depusă la Societate în condițiile de mai
sus. Au dreptul de a cere introducerea
unor noi puncte pe ordinea de zi unul
sau mai mulți acționari reprezentând,
individual sau împreună, cel puțin 5%
din capitalul social. Cererile se înaintează administratorului special, în cel
mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii
acestora la cunoștință celorlalți acționari. Materialele de sedinta pot fi
consultate în Str.Henri Coandă, nr.5,
Municipiul Galați, Județul Galați în
zilele de luni-vineri, în intervalul orar
10.00-12.00, începând cu data de
16.05.2022. De asemenea, informații
suplimentare se pot obține și prin
email: office.galatex.sa@gmail.com

LICITAŢII
l CONPET S.A. achiziţionează bunuri/
servicii/ lucrări confom Normelor
Procedurale Interne de Achiziţii,
Revizia 4. În perioada 27.04 03.05.2022 s-au postat pe site-ul
Conpet, următoarele achiziții: - Servicii
de proiectare în vederea realizării obiectivului: reabilitare clădiri Conpet
aferente stației de pompare Călăreți. Servicii de verificare funcțională, reparare și verificare metrologică sisteme de
cântărire electronice a vagoanelor CF. Servicii de Revizie periodică și verificări
tehnice la instalațiile de ridicat (macarale/ stivuitoare/ poduri rulante/
elevator/ nacelă) aflate in proprietatea
Conpet S.A. Ploiești.

www.jurnalul.ro
l Consiliul Local Rojiște, județul Dolj,
cod de identificare fiscală 16350797, cu
sediul în localitatea Rojiște, strada
Principală, nr.117, tel./fax 0251.372.138,
organizează licitație publică pentru
concesionarea suprafeței de 1.500mp
teren intravilan situat în tarlaua 197,
parcela 1248, aparținând domeniului
public al comunei Rojiște. Documentația de atribuire se obține în urma
formulării unei solicitări scrise la sediul
primăriei comunei Rojiște, județul Dolj.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 18.05.2022, ora 15.00. Data limită
de depunere a ofertelor: 25.05.2022, ora
10.00, la sediul primăriei comunei
Rojiște, județul Dolj. Licitația se va
desfășura la sediul primăriei comunei
Rojiște, județul Dolj, în ziua de
25.05.2022, ora 11.00. Instanța competentă în soluționarea eventualelor litigii:
Tribunalul Dolj. Data transmiterii
anunțului de licitație in vederea publicării: 03.05.2022.
l Compania Naţională “Imprimeria
Naţională” -S.A. cu sediul în București,
b-dul Iuliu Maniu nr. 244 D, sector 6,
scoate la vânzare prin licitaţie cu depunere de ofertă în plic închis, doua transformatoare de putere TP1 si TP2 de
1.000 KVA, cu racire pe ulei, fabricate
la Filiasi-Romania, an fabricatie 1981.
Pretul de pornire este de 2080 euro/
buc., fara TVA. Oferta se va depune
până la data de 10.05.2022 ora 1600,
prin poștă sau direct la punctul de
lucru din b-dul Iuliu Maniu nr. 224,
sector 6, la Registratura. Deschiderea
ofertelor va avea loc în data de
11.05.2022 orele 930 la sediul C.N.
“Imprimeria Naţională” - S.A. Documentaţia de atribuire se poate obţine de
la sediul companiei, începând cu data
de 04.05.2022 si pana la data de
09.05.2022, intre orele 8.00-13.30, sub
condiţia prezentării B.I./C.I.(original și
copie) și a unei împuterniciri acordate
de către reprezentantul legal în acest
scop. Informaţii suplimentare se pot
obtine prin telefon 021/434.88.05- 09,
persoana contact dl. Catalin Nicolescu.
l S.C. CITADIN S.A. IASI, cu sediul
in Bd. T.Vladimirescu, nr. 32C, organizeaza procedura licitatie deschisa, cu
oferte de pret in plic inchis, in vederea
atribuirii contractului de achizitie:
borduri si pavele autoblocante vibropresate. Procedura de achizitie se va desfasura conform prevederilor
“Regulamentului privind organizarea si
desfasurarea achizitiilor” al SC
CITADIN SA Iasi. Pentru participare
la procedura de achizitie, ofertantii
trebuie sa indeplineasca conditiile
cerute in „Documentatia de achizitie“.
Documentatia de achizitie va fi postata
pe site-ul societatii www.citadinis.ro si
va fi accesata pana pe data de
13.05.2022 pe baza de cod unic de
acces, ce va fi comunicat doar persoanelor care solicita in scris accesul la
documentatie cu date de identificare
clara si cu declaratie pe propria raspundere privind siguranta informatiilor
pentru evitarea introducerii unor virusi
in sistemul informatic al societatii.
Criteriul care va fi aplicat pentru evaluarea ofertelor: pretul cel mai scazut.
Documentatia de ofertare va fi depusa
la sediul SC CITADIN SA pana la data
de 16.05.2022, ora 10:00. Deschiderea
ofertelor va avea loc la data de
16.05.2022, ora 12:00, la sediul S.C.
CITADIN S.A. Relatii suplimentare
privind procurarea documentatiei si
conditiile de participare se pot obtine la
tel.: 0751048290.
l Publicatie de vanzare. Cabinet Individual de Insolventa Augustin Lucia, în
calitate de lichidator judiciar, vinde
prin licitație publică cu strigare: Ansamblu funcțional - Fermă de creștere și îngrășare a vițeilor, situată în
comuna Racșa, județul Satu Mare,
compus din: - teren în suprafață de
14.257 mp; - două grajduri de creștere

și îngrășare a vițeilor; - clădiri și
construcții anexe specifice activității de
creștere și îngrășare a vițeilor. Prețul de
pornire al licitației este de: 383.715 lei.
Licitatia va avea loc Marți 17.05.2022,
ora 14.00, în Baia Mare, str.George
Coșbuc, nr.28, ap.33, jud. Maramures.
Participantii la licitatie vor achita pană
cel tarziu cu o zi înainte de data licitației, o garantie de 10% din pretul de
pornire pentru bunurile licitate. Cei
interesati pot solicita informatii la
sediul lichidatorului judiciar din Baia
Mare, str. George Coșbuc, nr.28/33.
Informatii suplimentare se pot obtine la
telefon nr. 0747-246583, 0743-891488.
l Publicatie de vanzare. Lichidator
judiciar C.I.I. Augustin Lucia vinde în
bloc, prin licitație publică cu strigare:
Pensiune turistica Aușeu în suprafață
de 960 mp împreună cu terenul aferent
în suprafață de 4.933 mp. Imobilele
sunt situate in Aușeu, jud. Bihor, având
acces la DN 1/E 60. Licitația va avea
loc Joi 12.05.2022, orele 12,00 la sediul
lichidatorului judiciar din Baia Mare,
str. G. Coșbuc, nr. 28/33, jud. Maramureș. Prețul de pornire a licitației este
echivalentul in lei al sumei de 174.600
Euro. Participanții la licitație vor achita
pană cel târziu cu o zi înainte de data
licitației, o garanție de 10 % din prețul
de pornire pentru bunurile licitate și
costul caietului de sarcini. Cei interesați
pot solicita informații la sediul lichidatorului judiciar din Baia Mare, str. G.
Coșbuc, nr. 28/33, sau la tel. 0747246583, 0743-891488, 0745-168042 în
zilele lucrătoare între orele 08,00-16,00.
În măsura nevalorificării, licitațiile vor
fi reluate in fiecare zi de joi pana la
valorificare.
l Anunț privind vânzarea prin licitație
publică a unor terenuri, proprietate
privată a Municipiului Galați, situate
în: - strada Alexandru Cernat nr. 57A;
- strada Mioriței nr. 45. 1. Informații
generale privind vânzătorul, în special
denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefon și/sau
adresa de e-mail a persoanei de contact:
Municipiul Galați -cod fiscal 3814810,
strada Domnească nr. 54, camera 106,
Te l e f o n : 0 2 3 6 / 3 0 7 . 7 4 3 , F a x :
0236461460, Email: licente@primariagalati.ro, persoanele de contact: Manu
Mariana, Chițu Laura, Crivăț Liliana;
2. Informații generale privind obiectul
vânzării, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie
supus vânzării: -Teren intravilan, în
suprafață de 100 mp, situat în strada
Alexandru Cernat nr. 57A, aparținând
domeniului privat al municipiului
Galați, care se identifică în cartea
funciară a municipiului nr. 133070, nr.
cadastral 133070, liber de construcții;
-Teren intravilan, în suprafață de 207
mp, situat în strada Mioriței nr. 45,
aparținând domeniului privat al municipiului Galați, care se identifică în
cartea funciară a municipiului nr.
125755, nr. cadastral 125755, liber de
construcții. Vânzarea se face conform
O.U.G. 57/2019 și conform Hotărârilor
Consiliului Local nr. 217 din data
30.03.2022, respectiv nr. 218 din data de
30.03.2022. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în
caietele de sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:
documentațiile de atribuire se pot ridica
de la sediul Primăriei Municipiului
Galați. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/ compartimentului din cadrul
vânzătorului, de la care se poate obține
un exemplar din documentația de atribuire: Biroul Concesiuni, Vânzări Terenuri, Cabinete Medicale, localitatea
Galați, strada Domnească, nr. 54,
camera 106, județul Galați. 3.3. Costul
și condițiile de plată pentru obținerea
acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor Ordonanței de
Urgență a Guvernului nr. 57/2019: 30

joi / 5 mai 2022
de lei, se poate achita cu numerar la
casieria primăriei. 3.4. Data limită
pentru solicitarea clarificărilor este:
19.05.2022, ora 14:00. 4. Informații
privind ofertele: 4.1. Data limită de
depunere a ofertelor este: 27.05.2022,
ora 12:00. 4.2. Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare ofertă: un
exemplar. 5. Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere
a ofertelor este: 31.05.2022, ora 15:00, la
sediul Primăriei Municipiului Galați,
strada Domnească nr. 54, județul
Galați. 6. Denumirea, adresa, numărul
de telefon, telefax și/sau adresa de
e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Tribunalul
Municipiului Galați, strada Brăilei nr.
153, județul Galați, tel: 0236/412.130,
email: tr-galati-comunicare@just.ro.
l Sectorul 5 al Municipiului București,
organizează licitație publică pentru
închirierea a 34 construcții provizorii
(chioșcuri) destinate comercializării de
presă, carte și flori, aflate pe raza Sectorului 5 al Municipiului București. A)
Informatii generale privind autoritatea
contractanta. Denumirea autoritățíi
contractante: Sectorul 5 al Municipiului
București. Codul de identificare:
4433953. Sediul: București, Sector 5,
strada Fabrica de Chibrituri, nr.9-11.
Date de contact: Serviciul Patrimoniu
din cadrul Direcției Generale de Administrare a Domeniului Public și Privat
al sectorului 5, e-mail patrimoniu@
sector5.ro , telefon 021.31443.18 int.
1063. Persoana de contact - Iamandi
Claudiu. B) Informații generale privind
obiectul licitației publice. Obiectul licitației este închirierea a 34 de construcții
provizorii (chioșcuri) pentru comercializarea de presă, carte, flori în amplasamentele stabilite de pe raza Sectorului 5
al Municipiului București și care sunt
menționate în Anexa 1 la H.C.L. Sector
5 nr. 28/07.04.2022. Suprafața unei
construcții provizorii (chioșc) este de
4,86 mp și suprafața amplasamentului
este de 5 mp, iar suprafața de expunere
va fi conform prevederilor legale. C) 1.
Informații privind documentația de
atribuire. Documentația de atribuire
este constituită din: caietul de sarcini,
fisa de date a procedurii, contractul-cadru conținând clauzele contractuale obligatorii, formularele si
modelele de documente. 2. Modalitatea
prin care persoanele interesate pot intra
în posesia documentației de atribuire:
Documentația de atribuire poate fi
obținută gratuit, prin accesarea directă
și nerestricționată a unui fișier electronic disponibil pe site-ul www.
sector5.ro: -varianta 1: se descarcă
gratuit fisierul electronic de pe site-ul
autorității contractante, www.sector5.
ro; -varianta 2: se descarcă gratuit
Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr.28/07.04.2022 ce se af lă
postată pe site-ul autorității contractante la adresa : https://sector5.ro/hotararea-nr-28-07-04-2022-pentru-modificarea-și-completarea-hotararii-consiliului-local-nr-34-26-02-2021-privind-inchirierea-prin-licitatie-publica-a-constructiilor-provizorii-chioscuri-raportate/. 3. Denumirea și adresa serviciului
de la care se pot obţine relatii cu privire
la intrarea in posesia documentatiei de
atribuire: Serviciul Patrimoniu din
cadrul Direcției Generale de Administrare a Domeniului Public și Privat al
sectorului 5, e-mail patrimoniu@
sector5.ro, telefon 021.31443.18 int.
1063, persoana de contact - Iamandi
Claudiu. Persoana interesată poate
solicita clarificări privind documentația
de atribuire până cel târziu cu 7 zile
lucrătoare înainte de data-limită pentru
depunere. D) Informaţii privind ofertele: Pentru a putea participa la licitatie
fiecare participant trebuie să intre în
posesia documentației de atribuire, să
plăteasca taxa de înscriere la licitație,
să depună garanția de participare și să
depună oferta completată conform

prevederilor din documentația de atribuire. 1. Ofertele se redactează în limba
română și vor fi elaborate în conformitate cu prevederile documentației de
atribuire. 2. Ofertele se depun cu cel
puțin 24 de ore înainte de data organizării licitației.3. Data si ora limită de
depunere a ofertelor: 25.05.2022, ora
10.00. Data și ora deschiderii ofertelor:
26.05.2022, ora 12.00. 4. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: la sediul
Primăriei Sector 5 din strada Fabrica
de Chibrituri, nr.9-11, sector 5, București, în plic sigilat și ștampilat, care se
înregistrează în ordinea primirii lor. 5.
Taxa de înscriere la licitație este 20 lei și
se va achita la Direcția de Impozite și
Taxe Locale Sector 5 al Municipiului
București, cod fiscal 38320436, contul
RO39 TREZ 7052 1180 250X XXXX
(plata cu cardul), Poșta Română(numerar), sucursala CEC (numerar). 6.
Fiecare participant va depune oferta
într-un singur exemplar, pentru o
construcție provizorie (chioșc) supusă
închirierii. Pe plicul sigilat se va scrie: ,,
Construcția provizorie nr. ____, denumirea ofertantului și adresa sediului
ofertantantului.” 7. Fiecare participant
poate depune câte o ofertă pentru una
sau mai multe construcții provizorii
(chioșcuri), numărul construcțiilor
provizorii ofertate nefiind limitat. 8.
Data și locul la care se va desfășura
ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 26 .05.2022, ora 12.00 la sediul
Sectorului 5 al Municipiului București ,
strada Fabrica de Chibrituri, nr.9-11,
sala de ședințe. 9. Garanția de participare este obligatorie și reprezintă echivalentul a 4 (patru) chirii, va fi plătită
în lei, valoarea acesteia fiind calculată
raportat la prețul minim solicitat
pentru chirie/mp/lună x suprafața
construcției provizorii (chioșc).
Garanția de participare la licitație,
aferentă fiecărei zone fiscale, este următoarea: - pentru ZONA A – 1263,6 lei; pentru ZONA B – 777,6 lei; - pentru
ZONA C – 583,2 lei; - pentru ZONA D
– 291,6 lei. În cazul în care participantul solicită să participe cu oferta
pentru mai multe locații, garanția de
participare va fi depusă pentru fiecare
construcție provizorie (chioșc) raportat
la amplasamentul stabilit. Garanția se
poate constitui :la casieria Primăriei
Sector 5 a Municipiului București sau
în contul de garanții RO21TREZ 7055
006X XX00 0202 deschis la Trezoreria
Sectorului 5 al Municipiului București,
cod fiscal 4433953, până la ora și data
limită de depunere a ofertelor. E)
Instanța competentă în soluționarea
eventualelor litigii si termenele pentru
sesizarea instantei. Litigiile apărute în
legătură cu atribuirea, încheierea,
executarea, modificarea și încetarea
contractului de închiriere se soluționează de către instanța judecătorească
de contencios administrativ competentă, potrivit legii. Termenul maxim
pentru sesizarea instantei este de 30 de
zile de la data de la care petentul a avut
cunostinta de documentul cu privire la
care se face sesizarea. F) Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
Anunțul de licitație se publică cu cel
puțin 20 zile calendaristice înainte de
data limită pentru depunerea ofertelor,
după cum urmează: Anunțul de licitație
a fost publicat în Monitorul Oficial al
României, nr.84. Partea a VI-a în data
de 03.05.2022. Anunțul de licitație se
publică într-un cotidian de circulație
națională (Ziarul JURNALUL din data
de 05.05.2022) și într-unul de circulație
locală (Ziarul NEWS din data de
05.05.2022). Anunțul de licitație se
posteaza pe site-ul Primăriei Sector 5
https://sector5.ro/ în data de 05.05.2022.
l 1.Informaţii generale privind concedentul, precum: denumirea, codul
fiscal, adresa, datele de contact,
persoana de contact: Primăria Orașului
Horezu; CIF:2541479; Strada 1 Decembrie nr.7, Horezu, judeţul Vâlcea;

telefon: 0250/860.190, fax:
0250/860.481, e-mail: primaria@
orasul-horezu.ro. 2.Informaţii generale
privind obiectul concesiunii, în special
descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: Teren intravilan în suprafaţă de 363mp, proprietatea publică a Orașului Horezu, situat
în Orașul Horezu, str.Tudor Vladimirescu nr. 148C, punctul „Parcare la
Dârzu”, identificat cu Cartea Funciară
nr. 38619. Concesionarea se face
conform OUG nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare, și
conform HCL nr. 60/28.04.2022. 3.
Informaţii privind documentaţia de
atribuire: Se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: pe bază de solicitare, de la sediul Primăriei Orașului
Horezu. 3.2. Denumirea și datele de
contact ale serviciului /compartimentului din cadrul concedentului, de la
care se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: Compartimentul Juridic, administrație publică
locală din cadrul Primăriei Orașului
Horezu, Strada 1 Decembrie, numărul
7, camera 6. 3.3.Costul și condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 32Lei și se achită
la Casieria Primăriei Orașului Horezu.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 17.05.2022, ora 14.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită
de depunere a ofertelor: 25.05.2022, ora
12.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Orașului Horezu,
Strada 1 Decembrie nr.7, județul
Vâlcea, secretariat. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: Un exemplar original în
plic sigilat. 5. Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere
a ofertelor: 26.05.2022, ora 10.00, în
Sala de Conferinţe a Casei de Cultură
„Constantin Brâncoveanu” Horezu,
str.1 Decembrie nr.11, județul Vâlcea.
6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail
ale instanţei competente în soluţionarea
litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanţei: Tribunalul Vâlcea,
str. Scuarul Revoluției nr.1, Râmnicu
Vâlcea, județul Vâlcea, telefon:
0250/739.120, fax: 0250/732.207, adresă
e-mail: tr-valcea@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului licitației către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
03.05.2022.
l Concesionare pajisti aparținând
domeniului public al comunei Miroslava. 1. Informaţii generale privind
concedentul: denumire: UAT comuna
Miroslava, cod fiscal: 4540461, adresa:
sat Miroslava str. Constantin Langa nr.
93, comuna Miroslava, cod 707305, jud.
Iași, E-mail: secretariat@primariamiroslava.ro 2. Informaţii generale privind
obiectul concesiunii: pajiști aparținând
domeniului public al comunei Miroslava crescătorilor de animale persoane
fizice și/sau juridice având animalele
înscrise în registrul agricol și RNE,
Redevența: este de minim: 150 lei /an /
ha. 3. Informaţii privind documentaţia
de atribuire: Modalitatea prin care
persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentaţiei
de atribuire: persoanele interesate pot
înainta o solicitare pe suport hârtie
pentru obţinerea unui exemplar al
documentaţiei de atribuire; Denumirea
și adresa compartimentului de la care
se poate obţine un exemplar al documentaţiei de atribuire: birou achiziţii
publice din cadrul Primăriei comunei
Miroslava, judeţul Iași. 4. Costul și
condiţiile de plată pentru obţinerea
unui exemplar al documentației de
atribuire: costul documentaţiei este de
50 lei și se poate achita odata cu solicitarea efectuată în acest sens; 5. Data
limită pentru solicitare clarificări:
17.05.2022, orele 16.00. Data limită
solicitare prin cerere scrisă documentație de atribuire: 17.05.2022, orele
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16.00. 6. Informaţii privind ofertele:
Data limită pentru depunerea ofertelor:
24.05.2022, orele 16.00; Adresa la care
trebuie depusă oferta: Primăria
comunei Miroslava, sat Miroslava,
comuna Miroslava, judeţul Iasi, cod
postal 707305; Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare ofertă: un
exemplar în două plicuri sigilate unul
exterior și unul interior. 7. Data și locul
unde se va desfășura ședinţa publică de
deschidere a ofertelor: 25.05.2022, orele
10.00 la sediul Primăriei com. Miroslava, judeţul Iași. 8. Denumirea,
adresa, numărul de telefon, telefax, și
adresa de e-mail a instanţei competente
în soluţionarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanţei:
Tribunalul Judeţean Iași, Secţia contencios administrativ, Str. Elena Doamna
nr. 1A, jud. Iasi, cod 700398, tel.
0232/213332; fax.0232/219899; e-mail:
tr-iasi-reg@just.ro. 9. data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării:
04.05.2022.
l Anunț de participare la sesiunea de
selecție a proiectelor care vor beneficia
de finanțare de la bugetul Județului
Gorj pe anul 2022, pentru activități
nonprofit de interes general, în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005
privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activități nonprofit de interes
general, cu modificările și completările
ulterioare. Județul Gorj - persoană juridică de drept public, cu sediul în Municipiul Târgu-Jiu, strada Victoriei, nr. 4,
Județul Gorj, telefon: 0253/214006, fax:
0253/212023, e-mail: consjud@cjgorj.ro,
cod fiscal 4956057, Cont IBAN
RO61TREZ 24A675000591100X,
deschis la Trezoreria Municipiului
Târgu-Jiu, reprezentat prin CosminMihai Popescu - Președinte, în baza
prevederilor art.16 din Legea nr.
350/2005 privind regimul finanțărilor
nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activități nonprofit de
interes general, cu modificările și
completările ulterioare, face cunoscută
intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru anul de
execuție financiară 2022. Pe plan județean, acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului Județului
Gorj este reglementată de „Ghidul solicitantului privind regimul finanțărilor
nerambursabile din fondurile bugetului
Județului Gorj alocate pentru activități
nonprofit de interes general”, aprobat
prin Hotărârea Consiliului Județean
Gorj nr. 121 din 28.04.2022. Consiliul
Județean Gorj a aprobat în bugetul
Județului Gorj pe anul 2022 suma de
250.000,00 lei (Capitolul bugetar
67.02.02 – cultură, recreere, religie),
pentru aplicarea prevederilor Legii nr.
350/2005 privind regimul finanțărilor
nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activități nonprofit de
interes general, cu modificările și
completările ulterioare, din care: •
domeniul sport: 90.000,00 lei; • domeniul tineret: 40.000,00 lei; • domeniul
protecția mediului: 40.000,00 lei; •
domeniul turism: 40.000,00 lei; • domeniul educație civică și antreprenorială:
40.000,00 lei. „Ghidul solicitantului
privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului Județului
Gorj alocate pentru activități nonprofit
de interes general”, poate fi consultat pe
site-ul autorității finanțatoare la secțiunea https://www.cjgorj.ro/consiliul_
judetean_gorj/activitati/
finantari-nerambursabile-o-n-g/. Astfel,
în perioada 11 mai - 27 mai 2022,
Județul Gorj lansează sesiunea de
selecție a proiectelor care vor beneficia
de finanțare nerambursabilă de la
bugetul Județului Gorj pe anul 2022
pentru domeniile: sport, tineret,
protecția mediului, turism, educație
civică și antreprenorială, în condițiile
prevăzute de Legea nr. 350/2005 privind
regimul finanțărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activități

nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare. Data
limită pentru depunerea propunerilor
de proiecte, pentru care se solicită finanțare nerambursabilă de la bugetul Județului Gorj, este 27 mai 2022, ora 16:00.
Autoritatea finanțatoarea reduce
termenul de depunere a solicitărilor, de
la 30 de zile la minimum 15 zile, de la
publicarea anunțului cu scopul accelerării procedurii de selecție fundamentat
pe interesul reciproc al subiectelor
contractelor de finanțare, ce decurge din
necesitatea optimizării termenului de
implementare a potențialelor proiecte
depuse de persoane fizice și juridice fără
scop lucrativ, ce urmează să fie selectate
în condițiile prevăzute la art.20 alin.2
din Legea nr. 350/2005 privind regimul
finanțărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activități
nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare. Durata
de implementare a proiectelor se va
încadra în intervalul de timp cuprins
între data semnării contractului de
finanțare și 30 noiembrie 2022. Cererile
de finanțare (formularul de cerere și
anexele) se vor depune într-un singur
exemplar original pe suport de hârtie, în
plic sigilat, la registratura autorității
finanțatoare, respectiv str. Victoriei, nr.
4, Municipiul Târgu Jiu, Județul Gorj.
Pe plic se vor menționa următoarele
informații: - Denumirea solicitantului;
- Date de contact (telefon, fax, e-mail);
- Domeniul de aplicare; - Titlul proiectului; - Mențiunea „A nu se deschide
înainte de sesiunea de evaluare”. Perioada de selecție și evaluare a proiectelor
este 01 iunie-23 iunie 2022. Informații
suplimentare cu privire la procedura de
selecție a proiectelor pot fi obținute la
sediul Consiliului Județean Gorj, Str.
Victoriei, nr. 4, Municipiul Târgu Jiu,
Județul Gorj, tel. 0253214006, fax.
0253212023, e-mail: consjud@cjgorj.ro.
Anunțul de participare a fost publicat în
Monitorul Oficial, Partea a VI-a nr. 85
din 04.05.2022.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Comuna Prigor, sat Prigor, Str.Principală nr.323, județul Caraș-Severin,
telefon/fax 0255/243.832, e-mail: pr_
prigor@yahoo.com, cod fiscal 3227580.
2.Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat:
Pajiști în suprafață totală de 163,49ha,
aparținând domeniului public al
Comunei Prigor, conform caietului de
sarcini,
aprobat
prin
H.C.L.nr.17/29.04.2022 și temeiului
legal: O.U.G.nr.57/03.07.2019, art.332333. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul
de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: la 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: Se poate obține
de la Compartimentul Secretariat din
cadrul Comunei Prigor, sat Prigor, Str.
Principală nr.323, județul Caraș-Severin. 3.3.Costul și condițiile de plată
pentru obținerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ: 10 Lei /exemplar, se achită
numerar la Casieria Comunei Prigor.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 18.05.2022, ora 16.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită
de depunere a ofertelor: 26.05.2022, ora
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Comuna Prigor, sat Prigor, Str.
Principală nr.323, județul Caraș-Severin. 4.3.Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: se

depun într-un singur exemplar. 5. Data
și locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor:
26.05.2022, ora 11.00, Comuna Prigor,
sat Prigor, Str.Principală nr. 323,
județul Caraș-Severin. 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 Caraș-Severin, Reșiţa, Str.
Horea nr.2-4, județul Caraș-Severin,
telefon 0255/213.304, fax 0255/213.135,
e-mail: ecris.115@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 04.05.2022.
l Anunţ privind vânzarea, prin licitaţie
publică, a unui imobil-teren, înscris în
CF nr.411368, în suprafaţă de 521 mp,
domeniul privat al Comunei Ghiroda,
situat în comuna Ghiroda, judeţul
Timiș. 1.Informaţii generale privind
autoritatea contractantă, în special
denumirea, codul de identificare fiscal,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Primăria Comunei Ghiroda, strada
Victoria, nr. 46, localitatea Ghiroda,
comuna Ghiroda, cod 307200, jud.
Ti m i ș , t e l e f o n 0 2 5 6 / 2 0 5 . 2 0 1 ;
0256/219.193, fax 0256/287.406, e-mail:
achiziţii.publice@primariaghiroda.ro.
2.Informaţii generale privind obiectul
procedurii de licitaţie publică, în special
descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie inchiriat: teren identificat prin Cartea Funciară: CF 411368,
în suprafaţă de 521mp, situat în intravilanul comunei Ghiroda, judeţul
Timiș, domeniul privat al Comunei
Ghiroda, categoria de folosinţă pășune.
Vânzarea se face conform art.363 și 314
din O.U.G. nr. 57/2019 și HCL nr .70
din 18.04.2022. 3. Informaţii privind
documentaţia de atribuire: se regăsesc
în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea
sau modalităţile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaţiei de atribuire:
la cerere de la sediul Primăriei
Comunei Ghiroda. 3.2.Denumirea și
adresa serviciului /compartimentului
din cadrul instituţiei de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia
de atribuire: Compartimentul Registratură -Relaţii cu Publicul, Primăria
Comunei Ghiroda, strada Victoria, nr.
46, telefon 0256/205.201; 0256/219.193.
3.3.Costul și condiţiile de plată pentru
obţinerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei
de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019,
privind Codul administrativ: 50 Lei
caietul de sarcini se va achita în
numerar la Casieria Primăriei Comunei
Ghiroda, strada Victoria, nr.46,
Ghiroda, sau în contul organizatorului
licitaţiei: RO34 TREZ 6212 1180 250X
XXXX, deschis la Trezoreria Timișoara.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 19.05.2022, ora 15.30. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită
de depunere a ofertelor: 27.05.2022, ora
12.30. 4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Comunei Ghiroda,
strada Victoria, nr. 46, Ghiroda, jud.
Timiș, Compartimentul Registratură
-Relaţii cu Publicul. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: 1 exemplar original,
într-un plic sigilat. 5.Data și locul la
care se va desfășura ședinţa publică de
deschidere a ofertelor: 30.05.2022, ora
16.00, la Căminul Cultural Ghiroda,
strada Victoria nr.48, Ghiroda, jud.
Timiș. 6.Denumirea, adresa, numărul
de telefon, telefax și/ sau adresa de
e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul
Timiș, P-ţa Ţepeș Vodă, nr.2, etaj 1,
Timișoara, tel.0256.498.230;
0256.498.070, e-mail: tr-timis@just.ro.
7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 02.05.2022.
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PIERDERI
l Carnet de student pierdut de la
Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor, aparținând lui Anast a s i e i B i a n c a c u n r. m a t r i c o l
3 1 0 4 4 0 5 0 1 R S L 1 9 1 0 0 5 . N r.
tel.0787.323.744.
l Pierdut certificat de ambarcațiune de
agrement cu numărul 021-BCT, cu seria
A 010836, eliberat de Oficiul de Căpitănie Bechet, jud.Dolj, la data de
26.03.2021, pe numele Sîrbu-Brînzan
Monica-Mariana. Se declară nul.
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