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OFERTE SERVICIU
l 2000Euro/lună. Colaborare/coordonare/
execuție racorduri apă canal. Mediaș, Sibiu.
Firme, Persoane fizice, PFA. 0765.398.148.
l SC Five Continents Boutique Hotel SRL angajează recepționer și ospătar (chelner). Interviul
va avea loc la sediul societății din Craiova, str.
Mitropolitul Firmilian, nr.1. Tel.0763.227.050.
l SC Leon Good Foods SRL angajează muncitori necalificați în construcții- 5 posturi.
Ru g ă m s e r i ozi t a te. R e l a ț i i l a te l e f o n:
0765.699.500. Așteptăm CV-urile dumneavoastră la adresa: leongood2022@gmail.com
l SA.HI.KO Express Delivery SRL angajăm
curieri/livratori pentru sectorul de food delivery. Program 8 h/zi, L-V, weekend opțional.
S alar iul 2.5 0 0 Lei +b onusur i. D et alii la
tel.0748.857.070. Disponibil pentru orașele:
București, Cluj, Constanța, Iași, Timișoara.
l SC Estate General Construct SRL angajăm
personal calificat și necalificat în domeniul
construcțiilor. Program 8 h/zi, L-V, weekend
opțional. Salariul de la 3.000Lei +bonusuri.
Detalii la tel.0748.857.070. Disponibil pentru
toată țara.
l SC Euroecologic Impex SRL, având CUI:
28344900, cu sediul în Sat Podul Turcului,
Comuna Podu Turcului, Str. Tudor Vladimirescu, nt.14, ap.2, Județul Bacău, angajează:
Muncitor manipulare și pregătire furaje, cod
COR 921301- 1 post. Cerințe: studii medii,
cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în
domeniul zootehniei. Selecția are loc în data
de 05.08.2022, ora 09.00, la sediul societății.
l Megajorvin SRL angajează 22 săpători
manuali (COD COR 931204). Condiții: studii
generale. E-mail: vilyo.confort@gmail.com
l Facdo Impex S.R.L, anunta vacantarea urmatoarelor posturi: 15 posturi de muncitor necalificat in constructii, 10 posturi de ajutor
bucatar si 5 posturi de muncitor necalificat in
agricultura. CV-urile se pot depune la adresa
de e-mail: chr.esat@gmail.com pana la data de
07.08.2022.
l SC Kronstadt 3D SRL, având CUI: 30078931,
cu sediul în Municipiul Brașov, Piața Teatrului,
Nr.2, Biroul 2, Județul Brașov, angajează:
Lucrător bucătărie (spălător vase mari), cod
COR 941201- 2 posturi. Cerințe: studii medii,
cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în
domeniul serviciilor. Selecția are loc în data de
08.08.2022, ora 09.00, la sediul societății.
l Școala Gimnazială Hârtop- Județul Suceava,
C U I:16 7174 4 4, c o nf o r m H G 2 8 6/ 2011
completat și modificat prin HG 1027/2014
organizează concurs pentru ocuparea postului
contractual vacant- 1/2 post de îngrijitor, pe
perioadă nedeterminată, nivelul studiilorşcoală profesională, 1 an vechime în muncă.
Proba scrisă a concursului se va desfășura în
data de 26.08.2022, la sediul școlii din str.
Principală, nr.125, localitatea Hârtop, județul
Suceava. Proba de interviu se va desfășura în
data de 29.08.2022, ora 10.00, la sediul școlii.
Data limită de depunere a dosarelor de
concurs: 18.08.2022, ora 12.00. Date de
contact ale secretarului comisiei de concurs:
0371.450.194.
l SC Moveos SRL, persoană juridică, având
sediul social în orașul Rovinari, Aleea Cireșului,
nr.6, jud.Gorj, România, angajează muncitori
necalificați la montare asamblare piese (cod
COR: 932906), având studii gimnaziale, vorbitori de limba engleză, nivel conversațional.
CV-urile pot fi transmise pe e-mail la adresa:
delia.serafim@moveos.ro. Selecția candidaților se va desfășura în data de 12.08.2022, la
sediul societății. Pentru detalii apelați:
0732.530.469.

VÂNZĂRI TERENURI
l Vând teren construibil, împrejmuit, vis a vis
de Cabana Voina-Câmpulung Mușcel. Relații la
telefon 0728.846.290.

CITAȚII
l Se citează numiții Turiceanu Ion, domiciliat
în sat Gara Bobocu, com.Cochirleanca, jud.
Buzău, Rădulescu Ștefana, domiciliată în sat
Vernești, com. Vernești, jud. Buzău și Turi-

ceanu Iulian-Maricel, domiciliat în sat Gara
Bobocu, com.Cochirleanca, jud.Buzău, în calitate de nepoți, în cauza succesorală privind pe
defunctul Lefter Marin, decedat la data de
31.01.2002, în dosarul succesoral nr.191/2022,
pentru data de 30.08.2022, ora 10.00, la Biroul
Individual Notarial Mariana Mocanu din orașul
Babadag, str.Mihai Viteazu, nr.9, jud.Tulcea.

DIVERSE
l CII Costache Beatrice Ploieşti, str. Poienitei,
nr.20, et.1, judet Prahova, tel 0344/100436,
numit administrator judiciar conform sentinta
nr. 416/01.08.2022, Tribunalul Prahova, dosar
nr.2470/105/2022, anunţă deschiderea procedurii generale a insolvenței debitorului
Verryssen LPX Horeca SRL, sat Coltu de Jos,
com. Cocorastii Colt, nr.100, jud. Prahova, CUI
36532734, J29/1659/2016. Termenul limită
pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanţei este 14.09.2022. Termenul limită
pentru verificarea creanţelor, întocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al
creanţelor este 03.10.2022. Termenul pentru
întocmirea tabelului definitiv al creanţelor este
26.10.2022. Prima Adunare a creditorilor este
la data de 07.10.2022 ora 11/00.
l SC Pro Paint SRL cu sediul in Arad, Str. Labirint, nr.10, tel:0738666950, doreste sa obtina
autorizatia de mediu pentru punctul de lucru
din ARAD, Str. Cocorilor, nr. 24A, unde se
desfasoara activitatea de vopsire in camp
electrostatic, cod CAEN 2561, in scopul prestarilor de servicii, avand ca principale faze ale
procesului tehnologic urmatoarele: degresare,
grunduire si vopsire. Masurile de protectie a
factorilor de mediu. Apa: nu se foloseste. Aer:
filtre, ventilatoare. Sol: platforma betonata.
Gestiune deseuri: pubele, agent de colectare.
Observatiile publicului formulate in scris se
depun la sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului Arad, str. Splaiul Mures, FN, tel:
0257/280331; 0257/280996, in timp de zece
zile lucratoare dupa data publicarii prezentului
anunt.
l Anunţ public privind depunerea solicitării de
emitere a acordului de mediu. SC Metariver
SRL, cu sediul în municipiul Baia Mare, Bulevardul Unirii, nr. 20, judeţul Maramureș,
anunţă publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de mediu,
pentru proiectul “Modificare de soluție la A.C.
nr. 63 din 14.03.2022 – transformare plan
parter corp B din garaj în spațiu comercial și
extindere cu un corp A(P+8E) peste subsolul
autorizat – spații comerciale, administrative și
birouri” propus a fi amplasat în municipiul Baia
Mare, str. George Coșbuc nr. 42, judeţul Maramureș. Informaţiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul APM Maramureş, din
localitatea Baia Mare, str. Iza, nr. 1A, în zilele
de luni – joi intre orele 8 -1630 şi vineri între
orele 8 -1400, şi la sediul beneficiarului. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Maramureş.
l Unitatea administrativ-teritorială Măceșu
De Jos, din judeţul Dolj, anunţă publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului pentru
sectorul cadastral nr.10, începând cu data de
12.08.2022, pe o perioadă de 60 de zile, la
sediul Primăriei MĂCEȘU DE JOS, conform
art.14 alin.(1) şi (2) din Legea cadastrului şi a
publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei
şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară. Cererile de rectificare
depuse prin orice alte mijloace de comunicare
decât cele menţionate mai sus, nu vor fi luate
în considerare.
l SC Viti Pomicola Samburesti SA, cu sediul în
comuna Dobroteasa, sat Câmpu Mare, strada
Bisericii nr.1, județul Olt, vă invită să participați
la procedura concurențială pentru atribuirea
contractului privind servicii de consultanță în
management în cadrul proiectului „Dotare
Combinat de Vinificație Domeniile Sâmburești”, proiect cofinanțat prin Programul Națio na l d e S p r i j i n î n s e c to r u l v i t i v i ni c o l
2019-2023. Obiectul contractului de consultanță în management: Servicii de managementul investiției pentru obiec tivul de
investiții „Dotare Combinat de Vinificație
Domeniile Sâmburești”. Durata contractului:
12 luni; Valoarea estimată a contractului:
139.800,00Lei fără TVA; Criteriul atribuirii:
prețul cel mai scăzut; Data și ora-limită de

depunere a ofertelor: Data: 08.08.2022, ora
16.00. Data și ora ședinței de deschidere:
Data: 08.08.2022, ora 17.00. Adresa și modul
de obținere a documentației de atribuire:
Documentația de atribuire se poate obține
printr-o solicitare scrisă la următoarea adresă
de e-mail: office@samburesti.com. Ofertele se
vor depune la următoarea adresă: Comuna
Dobroteasa, sat Câmpu Mare, strada Bisericii
nr.1, județul Olt. Modul de prezentare al ofertelor: Ofertantul trebuie să prezinte un (1)
exemplar al ofertei în original, în plic sigilat, pe
care să fie trecută adresa achizitorului. Pentru
informații suplimentare legate de contract vă
inv i t ăm s ă ne c o nt a c t ați la tel efo nul:
+40249.469.180 și sau la adresa de e-mail:
office@samburesti.com. Persoană de contact
este dl.Ioan Manea.
l SC Eli Marconcept Auto SRL cu sediul in str.
Crapului, nr. 85, sector 2, Bucuresti, inregistrata la ONRC-ORCTB cu CUI nr. 42058865
informeaza pe cei interesanti ca s-a depus
solicitarea pentru emiterea autorizatiei de
mediu pentru activitatea service -auto si vulcanizare. Desfasurata in sos. Dudesti Pantelimon,
nr. 44, in cadrul UI -par ter, parcela 4/1,
obiectiv 80, sector 3, Bucuresti. Informatii se
pot solicita la sediul Agentiei Pentru Protectia
Mediului Bucuresti din sectorul 6, Aleea Lacul
Morii nr. 1 (Barajul Lacul Morii- in spatele
benzinariei Lukoil), intre orele 9:00 -12:00,de
luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se
pot depune la sediul A.P.M Bucuresti in termen
de 10 zile de la data publicarii prezentului
anunt.
l Max Summer La Plage SRL titular al activitatii restaurant, bar, piscina, evenimente -COD
CAEN 5610, 5621, 5629, 5630, la adresa sos.
Odaii, nr. 23-30, oras Otopeni, jud. Ilfov,
anunta publicul interesat asupra depunerii
solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu
pentru activitate. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii pot fi
consultate la sediul APM Ilfov, Aleea Lacul
Morii nr. 1, Bucuresti, telefon 021/430.14.02,
0749.598.865, in zilele de luni-vineri. Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM
Ilfov.
l Informaţii generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul
fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/
sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
1.Comuna Pietroșani, cu sediul în comuna
Pietroșani, Str. Lunca Dunării nr.126, judeţul
Tel e o r man, tel efo n 0247/ 33 4.620, f a x
0247/334.620, e-mail: prinpietrosani@yahoo.
com, cod fiscal 4568543. 2.Reglementări
legale: Legea 350/2005, privind regimul finanțărilor din fonduri publice alocate pentru activitățile nonprofit de interes general, cu
modificările și completările ulterioare, H.C.L.
nr. 3/10.02.2022, privind aprobarea bugetului
local al Comunei Pietroșani pe anul 2022,
H.C.L. 20 din 30.05.2022, privind aprobarea
planului anual de finanțare nerambursabilă.
3.Solicitanții pot fi: persoane fizice sau
persoane juridice fără scop patrimonial -asociații și fundații constituite conform legii.
4.Procedura aplicată: finanțare nerambursabilă se acordă din bugetul Comunei Pietroșani
pe bază de contract de finanțare nerambursabilă semnat între finanțator și beneficiar, în
urma aplicării procedurii de selecție proiecte
și a declarării proiectelor câștigătoare. 5.Se
acordă finanțare nerambursabilă pentru: activități sportive. 6.Suma aprobată pentru anul
2022: 60.000Lei. 7.Durata programului: anul
2022. 8.Locul și data-limită de depunere a
propunerilor de proiec te: Registratura
Comuna Pietroșani, comuna Pietroșani, Str.
Lunca Dunării nr.126, județul Teleorman,
22.08.2022, ora 12.00, conform art.20 alin.2
din Legea 350/2002, din motive de urgență,
Comuna Pietroșani are dreptul de a accelera
aplicarea procedurii de selecție de proiecte
prin reducerea numărului de zile, în caz
contrar ar cauza prejudicii autorității finanțatoare. 9.Perioada de selecție și evaluare a
proiectelor: 23.08.2022-30.08.2022. Solicitarea finanțării nerambursabile: documentația
de solicitare a finanțării poate fi pusă la dispoziție prin Compartimentul Registratură din
cadrul Comunei Pietroșani și încărcate în
cadrul portalului: www.primariapietrosani.ro.
l În perioada 11 august și 10 octombrie a.c. la
sediul Primăriei Comunei Ghelința, jud.
Covasna se afișează pentru consultare Documantația tehnică pentru înregistrarea sistematică a terenurilor în cadrul Programului de
cadastru pentru sectoarele cadastrale nr.4
(Kab I, Kab II, Kab III, Kab IV, Kab V, Alsokab,

Gergelypad, Gergelypad-felso), nr.5 (Kutak,
Maganbodon, Johannadomb, Dombmege),
nr.52 (Nadika legelo) și nr.65 (Kocsiskert,
Kismezo I, II, III și V, Kismezo domb, Vocsina I și
II) din UAT Comuna Ghelința. Proprietarii de
terenuri din sectoarele menționate sunt invitați în această perioadă pentru consultarea
documentațiilor și depunerea eventualelor
contestații.
l Această informare este efec tuată de
Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, cu
sediul în București, B-dul Dinicu Golescu nr.38,
sector 1, tel./fax: 021.319.24.01, prin Prestatorul serviciilor de proiectare Asocierea SC
Baicons Impex SRL-SC ISPCF SA, cu sediul în
B - dul Dinicu Golescu nr. 38, sec tor 1,
tel.021.316.01.90, fax 021.312.31.45, ce intenționează să solicite de la „Administrația Națională Apele Române” -„Administrația Bazinală
Dobrogea-Litoral” Aviz de Gospodărire a
apelor pentru investiția „Electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Constanța-Mangalia”, localizată în Agigea, Eforie, Tuzla,
Costinești, 23 August și Mangalia. Această
investiție constă în reabilitarea și modernizarea infrastructurii feroviare pe linia ferată
Constanța-Mangalia. Ca rezultat al procesului
de producție nu vor rezulta ape uzate. Această
solicitare de aviz este conformă cu prevederile
Legii apelor nr.107/1996, cu modificările și
completările ulterioare. Persoanele care
doresc să obțină informații suplimentare cu
privire la solicitarea Avizului de Gospodărire a
apelor pot contacta solicitantul de aviz, Asocierea SC Baicons Impex SRL-SC ISPCF SA.
Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa
solicitantului, Asocierea SC Baicons Impex
SRL-SC ISPCF SA, cu sediul în B-dul Dinicu
Golescu nr.38, sector 1, tel.021.316.01.90, fax
021.312.31.45, persoană de contact: ing.Cristina Coteanu, e-mail: ispcf@ispcf.ro.
l S.C. OMV Petrom S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul “Desființare construcții și instalații și remediere teren
din cadrul Stației de distribuție carburanți SCO
PECO Ticleni, propus a fi amplasat în intravilanul orașului Țicleni, județul Gorj. Informaţiile
privind proiectul propus pot fi consultate la
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj,
în municipiul Tg.Jiu, strada Unirii, nr.76, în
zilele de luni -vineri, între orele 10 -14. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.

SOMAȚII
l România, Judecătoria Sânnicolau Mare,
dosar nr.577/295/2022, termen de judecată:
21.09.2022. Somaţie emisă de Judecătoria
Sânnicolau Mare în dosarul nr.577/295/2022.
Prin care se aduce la cunoştinţa tuturor celor
interesaţi că petentul Gyuge Elmar, domiciliat
în comuna Tomnatic, nr.653, jud.Timiş, reprezentat și cu domiciliul procesual ales la cab.
av.Cristescu Marius, cu sediul în Timişoara, str.
Paul Chinezu, nr.4, ap.6, jud.Timiş, a formulat
acţiune civilă necontencioasă -de uzucapiune,
prin care a solicitat instanţei să dispună:
-Constatarea îndeplinirii de către reclamantul
Gyoge Elmar a condiţiilor prevăzute de
art.930, art.932 934 din Noul Cod Civil privind
uzucapiune extratabulară ca modalitate de
dobândire a dreptului de proprietate privată
asupra imobilului identificat prin Car tea
Funciară nr.400210 Tomnatic, imobil compus
din casă şi teren adiacent în suprafaţă de
719mp; - înscrierea în C ar tea Funciar ă
nr.400210 a localităţii Tomnatic a dreptului de
proprietate dobândit de reclamant, în temeiul
uzucapiunii extratabulare asupra imobilului,
cons truc ţie (c asă) situat în loc alitatea
Tomnatic, nr.318, având nr.cadastral/nr.top:
2324/249 -251 şi asupra porţiunii de teren în
suprafaţă de 719 de mp aferent casei, având
nr.cadastral/nr.top: 2324/249 -251. Numărul
de Carte Funciară vechi era 2452. În baza
art.1051 N.C.P.C., toți cei interesaţi sunt invitaţi să facă opoziţie, cu precizarea că, în caz
contrar, în termen de 30 zile de la emiterea
celei din urmă publicaţii se va trece la judecarea cererii. Dată azi, 20.05.2022.
l Judecătoria Făgăraș. Județul Brașov. Dosar
nr.2559/226/2021. Somație. Se aduce la
cunoștința celor interesați că reclamantele Sut
Maria, născută Guseila, și Guseila Areta, domiciliate în localitatea Pojorta, nr.48, jud.Brașov,
au solicitat Judecătoriei Făgăraș să se constate
că au dobândit prin uzucapiune dreptul de
proprietate asupra imobilului situat în locali-
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tatea Pojorta, nr.7, înscris în CF 101081 Lisa (nr.
CF vechi 706), nr.top.194/1,195/1, în urma
dezmembrării prin joncțiunea posesiilor,
având ca proprietari tabulari pe numiții
Guseila George lui Grigore, Guseila George,
Guseila Varvara, Guseila Lucretia minoră,
Guseila Elvira minoră, Guseila Victor minor,
Guseila Areta minoră, Guseila Maria, Guseila
Gheorghe, domiciliu necunoscut. Persoanele
interesate pot face opoziție la Judecătoria
Făgăraș în termen de o lună de la data afișării
și publicării prezentei somații.
l Judecătoria Făgăraș. Județul Brașov. Dosar
nr.6064/226/2021. Somație. Se aduce la
cunoștința celor interesați că reclamantul Dan
Leonte, domiciliat în localitatea Mândra,
nr.348, jud.Brașov, a solicitat Judecătoriei
Făgăraș să se constate că a dobândit prin
uzucapiune dreptul de proprietate asupra
imobilului situat în localitatea Mândra, nr.348,
înscris în CF 105142 Mândra (nr.CF vechi 3)
nr.top.9282/2 prin joncțiunea posesiilor, având
ca proprietar tabular pe numitul Taflan Leonte,
identic cu Taflan Leo, cu domiciliu necunoscut.
Persoanele interesate pot face opoziție la
Judecătoria Făgăraș în termen de o lună de la
data afișării și publicării prezentei somații.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator către membrii O.M.A. Se
convoacă Adunarea Generală Ordinară Anuală
a Moșnenilor în data de 28.08.2022, ora 13, la
Căminul Cultural ,,Cezar Bădescu” Arefu cu
urmatoarea ordine de zi: 1. Descărcarea de
gestiune a bugetelor anterioare. 2. Raportul
comisiei de cenzori privind controlul și verificarea gestiunii Obștei pentru anii anteriori. 3.
Discutarea și aprobarea bugetului de venituri
și cheltuieli pentru anul 2022. 4. Discuții
privind continuarea proiectului de dezvoltare
turistică în punctul Măgurea. 5. Discuții privind
concesionarea unor suprafețe din Obște
conform solicitărilor înregistrate. 6. Diverse.
Intrarea in sala se face pe bază de BI/CI sau
procură notarială.
l Subscrisa SC Electrometal SA, cu sediul
social în Timișoara, str.Ardealului, nr.70, înregistrată la ORC sub nr. J35/104/1991, având
Cod unic de înregistrare RO1830894, în
conformitate cu Legea 31/1990 republicată în
2004, cu completările și modificările ulterioare, Legea nr.297/2004, Legea nr.24/2017,
Regulamentul ASF nr.5 și dispozițiile Actului
Constitutiv, prin prezenta convoacă: Adunarea
Generală Extraordinară a Acționarilor pentru
data de 08.09.2022, ora 10.00, Adunarea
Generală Ordinară a Acționarilor pentru data
de 08.09.2022, ora 13.00. Ședințele celor
două Adunări Generale se vor desfășura la
sediul societății din Timișoara, str.Ardealului
nr.70, sala de ședințe etaj 1 cam.B4. În cadrul
ședințelor Adunărilor Generale Ordinare și
Extraordinare sunt îndreptățiți să participe și
să voteze acționarii societății înregistrați în
Registrul Acționarilor, la sfârșitul zilei de
12.08.2022, stabilită ca dată de referință. I.
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi: 1.
Aprobarea modificarii formei de administrare
a societății de la Administrator Unic la Consiliul de Administrație. 2.Aprobarea modificarii
Actului constitutiv al societății, după cum
urmează: Art.17- Organizare. Societatea pe
acțiuni este administrată de către un Consiliu
de Administrație compus din 3 persoane:
Președinte, Vicepreședinte, Membru. Durata
mandatului Consiliului de Administrație este
de 4 (patru) ani, începând cu data numirii.
Art.18.Drepturi și obligații ale Consiliului de
Administrație: -angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile
acestuia; -stabilește atribuțiile și responsabilitățile personalului societății, împărțit pe
departamente; -avizează operațiile de încasări
și plăți, potrivit competențelor acordate;
-aprobă cumpărarea și vânzarea de bunuri
mobile, potrivit competențelor acordate;
-aprobă semnarea contractelor de închiriere
(primirea sau plata chiriei); -stabilește strategia de marketing; -aprobă semnarea sau
rezilierea contractelor, potrivit competențelor
primite; în fiecare an prezintă -adunării generale a acționarilor, în termen de 90 de zile de
la încheierea exercițiului economic financiar,
aprobarea raportul cu privire la activitatea
societății, bilanțul și contul de profit și pierderi
pe anul precedent, dar și proiectul de buget,
programul de afaceri al companiei pentru anul
în curs; -rezolvă orice alte probleme stabilite
de adunarea generală a acționarilor; -modifică
și supune spre aprobare adunării generale a
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acționarilor modificarea structurii de personal
a societății, în conformitate cu nevoile și strategia societății. Membrii Consiliului de Administrație au puteri conjuncte, cu excepția
Președintelui Consiliul de Administrație, care
are puteri disjuncte. Pentru fiecare tranzacție
care depășește valoarea de 500.000 Euro,
membrii Consiliului de Administrație au puteri
conjuncte, fiecare decizie fiind luată cu unanimitate de voturi, indicându-se persoana care
trebuie să semneze actul în numele și pe
seama societății. 3. Aprobarea semnării de
către societatea Electrometal SA cu domnul
Giuseppe Torresi, a unei promisiuni de
vânzare având ca obiect 20% din părțile
sociale ale Edil Sole 2010 SRL, pe care le va
transmite atunci când va deține întregul
capital social al societății române Edil Sole
2010 SRL, pe care domnul Giuseppe Torresi îl
va dobândi prin exercitarea dreptului său de
preemțiune la cumpărarea dreptului de
uzufruct, în calitate de acționar al Edil Sole
2010 SRL, în urma finalizării licitației electronice organizate de administratorul falimentului, Fabio Mora, cod fiscal
MROFBA66B10G920A, cu sediul social în
Porto San Giorgio, via Tevere nr.4/6, în calitate
de lichidator al Progetto SRL- în faliment, în
dosarul nr.43/2019, în baza autorizației Judecătorului de Faliment de la Tribunalul Fermo,
prin operatorul Gobid International Auction
Group SRL (www.gorealbid.it), a licitației electronice (vezi anexa 1), domnul Giuseppe
Torresi având calitatea de promitent cedent și
societatea Electrometal SA calitatea de promitent cesionar, cu asumarea obligației de către
so cietatea Elec trometal S A s ă asigure
domnului Giuseppe Luigi Torresi fondurile
financiare necesare, în limita a 1.000.000
EURO, pentru a cumpăra, prin exercitarea
dreptului de preemțiune, uzufructul aferent
părților sociale deținute de Progetto SRL- în
faliment, reprezentând 52% din capitalul
social al societății românești Edil Sole 2010
SRL, dar nu mai târziu de doi ani de la data
prezentei Adunări. Prețul promisiunii și al
cesiunii este reprezentat de fondurile financiare necesare, care urmează a fi puse la
dispoziția domnului Giuseppe Torresi Luigi, in
vederea achiziționării, prin exercitarea dreptului de preemțiune, a uzufructului aferent
părților sociale deținute de Progetto SRL- in
faliment reprezentând 52% din capitalul social
al societății Edil Sole 2010 SRL. 4.Aprobarea
plății de către societatea Electrometal S.A.
către Progetto SRL- în faliment în numele și pe
seama dlui. Torresi Giuseppe Luigi, ca urmare
a exercitării dreptului său de preemțiune, în
calitate de asociat al Edil Sole 2010 SRL, a
sumei egale cu prețul de adjudecare stabilit
prin licitația electronică, conform celor menționate la pct.2, concomitent cu semnarea
promisiunii de vânzare între promitentul
cedent Torresi Giuseppe Luigi și promitentul
cesionar Electrometal SA a dreptului de
proprietate aferent celor 20% din părțile
sociale totale ale Edil Sole 2010 SRL, pe care,
în termen de 2 ani de la semnarea prezentei,
promitentul cedent îl va avea în proprietatea
sa. Prețul de vânzare este reprezentat de
suma plătita de Elec trometal SA către
Progetto SRL- în faliment în numele și pe
seama Torresi Giuseppe Luigi, ca urmare a
exercitării dreptului său de preemțiune în
calitate de acționar al EDIL SOLE 2010 SRL, dar
nu mai mult de 1.000.000Euro. Pentru a
garanta Electrometal SA rambursarea sumei
achitate de cel mult 1.000.000 Euro folosită
de către domnul Giuseppe Luigi Torresi pentru
cumpărarea dreptului de uzufruct, în situația
în care, în termen de 2 ani de la prezenta,
domnul Giuseppe Luigi TorreSI nu va deveni
asociat unic al Edil Sole 2010 SRL, între societatea Electrometal SA și domnul Giuseppe
Luigi Torresi, va fi încheiat, înainte de orice
plată, un contract de ipotecă mobiliară asupra
a 20% din capitalul social total al Edil Sole
2010 SRL, preluat din părțile sociale, reprezentând 48% din capitalul social, deținute deja
de către domnul Giuseppe Luigi Torresi,
contractul de ipotecă urmând să fie înregistrat în toate registrele de publicitate a valorilor mobiliare. Pentru claritatea operațiunii,
fiecare plată efectuată de Electrometal SA se
va face cu prioritate direct în conturile
bancare ale Proget to SRL- în faliment,
respectiv în limita solicitărilor exprese ale
acesteia. 5.Aprobarea platii in rate a terenului
in suprafata de 11240mp, situat în Italia, în
Municipiul Porto Sant Elpidio, teren adjudecat
l a l i c i t a ț i e î n 2 0 2 2, p e n t r u s u m a d e
902.800Euro (plus taxe aferente). 6.Analiza
înregistrărilor în conturile contabile 461 și 471
privind Bilanțul din 2020 și Bilanțul prescurtat
aferent anului 2021, dar și prezentarea
modului de cheltuire a fondurilor relevate de
aceste conturi și luarea măsurilor care se
impun, chiar judiciare. 7.Analiza Contractelor
d e î n c h i r i e r e n r.7 3 0 / 1 1 . 0 4 . 2 0 1 6 ,
6 63/3 0.03.201 5, 2531 /18.05.2011,
421/17.05.2013; 395/20.03.2013 încheiate de
Societatea Electrometal SA în calitate de
locator și mandatarea administratorului,
respectiv a consiliului de administrație, spre a
negocia majorări ale chiriilor percepute în
baza acestor contracte și a oricăror contracte
de același tip, care sunt mult sub nivelul pieței,
astfel încât chiriile încasate să acopere toate
cheltuielile curente ale Societății Electrometal

SA, inclusiv orice remunerație a administratorilor sau cheltuială cu mandatul acestora,
indiferent de obiectul acestuia. 8.Conferirea
unui mandat Președintelui Consiliului de
Administrație pentru cumpărarea bunului
imobil identificat după cum urmează: -Apartamentul nr.11 situat în Timișoara, Calea Martirilor, nr.6, sc.A, Et.3, CF 407277-C1-U11. 9.
Conferirea unui mandat Președintelui Consiliului de Administrație pentru vânzarea bunurilor imobile identificate după cum urmează:
-Apartamentul nr.93 situat în (bloc) M8 Timișoara, str.Circumvalațiunii, nr.1, etaj 9, CF
452903-C1-U9; -Apartamentul nr.9 situat în
Timișoara, str.Circumvalațiunii, nr.1, Et.1, CF
443859-C1-U8; -Apartamentul nr.3 având o
suprafață utilă de 35,38mp (CF 404901-C1U3), cu teren în suprafață de 44mp, din Timișoara str.Ioan Bontilă, nr.39 și 39A; -Terenul
aferent apartamentului nr.2 (CF 404901-C1U2), în suprafață de 81mp din str.Ioan Bontilă
nr.39 și 39A; -Terenul aferent ap.5 (CF 404901C1-U5), în suprafață de 72mp din str.Ioan
Bontilă nr.39 și 39A; 10.Aprobarea numirii
auditorului financiar în persoana d-nei ec.
Curta Antonela, expert contabil CUI 1943049
Timișoara, ca urmare a expirării mandatului
auditorului financiar SC C.E.F.A CONT SRL. 11.
Aprobarea datei de 10.10.2022 ca data de
înregistrare, respectiv identificare a acționarilor societății asupra cărora se răsfrâng
hotărârile Adunărilor Generale Extraordinare
a Acționarilor. II.Adunarea Generală Ordinară
a Acționarilor va avea următoarea ordine de
zi: 1.Aprobarea revocarii Administratorului
Unic Porcaro Miguel Salvador, urmare a celor
hotărâte în cadrul AGEA 2.Aprobarea numirii
membrilor Consiliului de Administrație.
3.Aprobarea remunerării membrilor Consiliului de Administrație. 4.Aprobarea indemnizației secretarului AGA. 5.Aprobarea datei
de 10.10.2022 ca data de înregistrare,
respectiv identificare a acționarilor societății
asupra cărora se răsfrâng hotărârile Adunărilor Generale Ordinare a Acționarilor. Lista
cuprinzând informaţii cu privire la numele,
localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia
de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de
aceştia. Capitalul social al emitentului este
format din 616.501 acțiuni nominative, fiecare
acțiune dând dreptul la un vot în cadrul
adunărilor generale. Acționarii înscriși la SC
Depozitarul Central SA, la data de referință își
pot exercita dreptul de vot direct sau prin
reprezentant, în conformitate cu Regulamentul ASF nr.5/2018. Unul sau mai mulți
ac ționari reprezentând, individual sau
împreună, cel puțin 5% din capitalul social
are/au dreptul: a)de a introduce puncte pe
ordinea de zi a adunării generale, cu condiția
ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare
sau de un proiect de hotărâre propus spre
adoptare de adunarea generală; b)de a
prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi a adunării generale până cel
târziu în data 22.08.2022. Fiecare acționar
poate adresa întrebări privind punctele de pe
ordinea de zi a adunării generale, urmând ca
răspunsurile la întrebări să fie prezentate în
adunările generale ale acționarilor. Dreptul de
a introduce noi puncte pe ordinea de zi, este
în termen de max. 15 zile de la data publicării
prezentului convocator. În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 republicată și ale Regulamentului ASF nr.5, acționarii cu excepția
administratorului, pot fi reprezentați de alți
ac ționari, în baza unei procuri speciale
conformă cu prevederile din Regulamentul
ASF nr.5, care va fi pusă la dispoziție de administratorul societății. Acționarii care nu au
capacitatea legală, precum și persoanele juridice, pot fi reprezentați prin reprezentanții lor
legali care, la rândul lor, pot da procura
specială altor ac ționari.Formularele de
procuri speciale se pun la dispoziția acționarilor începând cu data de 12.08.2022, la sediul
central al societății . După completare, procurile speciale vor fi depuse la sediul central al
SC Electrometal SA, sau vor fi expediate prin
postă (inclusiv expedierea prin poșta electronică) la sediul central al SC Electrometal cu 48
ore înainte de ședințele AGA, (data numărului
de registratură în cazul documentelor depuse,
respectiv 6.09.2022, data poștei de plecare în
cazul documentelor expediate). Procurile
speciale depuse sau expediate după datele
menționate mai sus, vor fi declarate nule de
drept. Materialele informative referitoare la
problemele înscrise pe ordinea de zi se vor
putea consulta începând cu data de
12.08.2022, între orele 15.00-16.00, la sediul
societății din str.Ardealului nr.70, Timișoara,
tel./fax: 0256.243940; sau pe site-ul societății
Electrometal SA https://www.electrometal.ro
și pot fi solicitate a fi transmise electronic.
Acționarii societății pot obține, la cerere şi
contra cost, copii ale materialelor informative
referitoare la problemele înscrise pe ordinea
de zi. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor este permis prin
simpla probă a identității acestora, făcută, în
cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de
identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi
a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu
împuternicirea dată persoanei fizice care le
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reprezintă. În situația neîndeplinirii condițiilor
de validitate la prima convocare, Adunările
Generale Ordinară și Extraordinară sunt
convocate pentru data de 09.09.2022 cu
menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de
desfăşurare.
l Iordache Laurențiu, Președinte al Consiliului
de Administrație al DECIROM SA, cu sediul în
Constanța, Incinta Port, număr Registrul
Comerțului J13/516/1991, CUI: RO1890411, în
temeiul art.111 din Legea nr.31/1990, republicată, convoacă pe data de 05.09.2022, ora
12.00, la sediul societății, pentru acționarii
înscriși în registrul acționarilor la data de
12.08.2022, stabilită ca dată de referință,
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu
următoarea ordine de zi: 1.Ratificarea Deciziei
Consiliului de Administrație nr.2/03.03.2022,
respectiv aprobarea contractării unui credit de
investiții în valoare de 5.000.000RON pe o
perioadă de 72 luni la OTP Bank Romania SA în
cadrul programului IMM INVEST, având ca
destinație achiziția a 3 macarale portuare și
constituirea următoarelor garanții mobiliare
pentru creditul mai sus menționat: a.Ipoteca
mobiliară asupra conturilor curente deschise
de Societate la OTP Bank Romania SA; b.
Ipoteca legală mobiliară asupra echipamentelor ce vor fi achiziționate din credit, respectiv
3 macarale portuare; c.Ipoteca mobiliară
asupra poliței de asigurare a echipamentelor
achiziționate prin credit, cesionată în favoarea
OTP Bank Romania SA şi a Statului Român,
proporţional cu procentul de garantare; d.
Garanție emisă de către Fondul de Garantare a
Creditelor pentru Întreprinderile Mici si
Mijlocii SA- IFN pentru valoarea de
4.000.000RON (patrumilioane RON), reprezentand 80% din suma maximă a creditului. e.
Ipoteca mobiliară asupra depozitului colateral
în sumă de 1.000.000RON (unmilion RON)
constituit de Societate la OTP Bank Romania
SA. 2.Aprobarea împuternicirii domnului
Iordache Laurențiu în calitate de Președinte al
Consiliului de Administrație să reprezinte societatea în vederea ducerii la îndeplinire a celor
hotărâte la punctul 1. 3.Diverse. Acționarii pot
participa la adunare personal sau prin reprezentant, în baza unei procuri speciale, care va
fi depusă la sediul societatii, cu cel putin 48 de
ore inainte de AGOA. În cazul în care, la prima
convocare, Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor Decirom SA nu este statutar întrunită, a doua adunare se va ține în data de
06.09.2022, la aceeași oră, în același loc și cu
aceeași ordine de zi. Relații suplimentare la
Secretariat, telefon 0241.601.265.

LICITAŢII
l Comuna Recea, CIF: 3627757, organizează la
sediul din localitatea Recea, str.Primăriei nr.2,
jud. Maramureş, în data de 30.08.2022, ora
10.00, licitaţie publică pentru concesionarea
următoarelor suprafeţe de teren: -Teren situat
în Săsar, în suprafaţă de 2.000mp, din nr.
cadastral 59355; -Teren situat în Săsar, în
suprafaţă de 3.000mp, din nr.cadastral 59074;
-Teren situat în Săsar, în suprafaţă de 3.000
mp, din nr.cadastral 59361; -Teren situat în
Săsar, în suprafaţă de 4.000mp, din nr.cadastral 59398; -Teren situat în Săsar, în suprafaţă
de 4.000mp, din nr.cadastral 59410; -Teren
situat în Baia Mare, în suprafaţă de 4.219mp,
din nr.cadastral 124904. Condiţiile de participare sunt cele prevăzute în caietul de sarcini şi
în documentaţia de atribuire, care pot fi achiziţionate de la sediul Primăriei Recea, Compartiment Taxe și Impozite. Ofertele se depun la
sediul Primăriei Comunei Recea, până la data
de 29.08.2022, ora 15.00, în două plicuri sigilate, conform instrucţiunilor cuprinse în documentaţia de atribuire. Planul de amplasament,
caietul de sarcini, condiţiile de participare,
documentaţia de atribuire şi informaţii suplimentare se pot obţine de la Primăria Comunei
Recea, telefon: 0262.287.202 sau e-mail:
office@primaria-recea.ro.
l Sectorul 5 al Municipiului București, organizează licitația publică nr. 3 pentru închirierea a
23 construcții provizorii (chioșcuri) destinate
comercializării de presă, carte și flori, aflate pe
raza Sectorului 5 al Municipiului București, în
conformitate cu prevederile H.C .L . nr.
28/07.04.2022 al Sectorului 5 al Municipiului
București. A) Informatii generale privind autoritatea contractantă. 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 Direc ției Generale de
Administrare a Domeniului Public și Privat al
sectorului 5, e-mail patrimoniu@sector5.ro ,
telefon 021.314.43.18 int. 1063. Persoana de
contact - Iamandi Claudiu. B) Informații generale privind obiectul licitației publice. Obiectul
licitației este închirierea a 23 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 și 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 află 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-constructiil o r- p r o v izo r i i - c h i o s c u r i - r a p o r t a te /. 3.
Denumirea şi 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 licitație 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 ofer telor:
31.08.2022, ora 12:00. Data și ora deschiderii
ofertelor: 01.09.2022, 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
RO39TREZ70521180250X X X X X (plata cu
cardul), Poșta Română (numerar), sucursala
CEC (numerar). 6. Fiecare par ticipant 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 şi locul la care
se va desfăşura şedinţa publică de deschidere
a ofertelor: 01.09.2022, 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 lici-

tație, 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
par ticipare va f i depusă pentru f iecare
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. 10. Persoanele
care au depus oferte pentru licitația publică
nr.1 si /sau licitatia publica nr. 2 trebuie să se
asigure că documentele ce le vor depune
pentru licitația publică nr.3 sunt în perioada de
valabilitate. Depunerea documentelor cu
termen de valabilitate depășit determină
respingerea ofertei. 11. Garanțiile de participare depuse pentru licitația publică nr.1si/sau
licitația publică nr.2. se consideră valabile si
pentru licitația publică nr. 3 conform prevederilor art. 6.1 din Fișa de date. 12.Participanții la
licitația publică nr. 3 trebuie să plăteasca o
nouă taxă de participare în valoare de 20 de
lei. 13. O fer tele depuse după data de
31.08.2022 ora 12:00 vor fi returnate nedeschise. 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 trimite spre publicare cu
cel puțin 20 zile calendaristice înainte de data
limită pentru depunerea ofertelor, după cum
urmează: • Anunțul de licitație a fost transmis
spre publicare către Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a în data de 05.08.2022. •
Anunțul de licitație a fost transmis spre publicare către un cotidian de circulație națională și
într-unul de circulație locală în data de
05.08.2022. • Anunțul de licitație a fost postat
pe site-ul Primăriei Sector 5 https://sector5.ro/
în data de 05.08.2022.
l 1.Informații generale privind concedentul,
în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail, persoană de contac t:
Comuna Slatina-Timiș, comuna Slatina-Timiș,
Str.Principală nr.32, județul Caraș-Severin,
telefon 0355/401.711, fax 0255/260.899,
e-mail: primaria@slatina-timis.ro, cod fiscal
3227211. 2.Informații generale privind
obiectul concesiunii, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: Teren în suprafață de 500mp,
conform CF 32425 Slatina-Timiș, situat în intravilanul localității Slatina-Timiș, aparținând
domeniului privat al Comunei Slatina-Timiș,
categoria de folosință actuală fâneață și destinația de zonă industrială, conform caietului de
sarcini, H.C.L.nr.41/27.04.2022 și temeiului
legal: O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3. Informații
privind documentația de atribuire: Se regăsesc
în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documen-
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anunțuri

tației de atribuire: La cerere de la sediul
Comunei Slatina-Timiș sau online prin solicitare scrisă la adresa: primaria@slatina-timis.
ro. 3.2.Denumirea şi adresa ser viciului/
compartimentului din cadrul concedentului,
de la care se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: Se poate obține de
la Biroul Urbanism din cadrul Comunei Slatina-Timiș, comuna Slatina-Timiș, Str.Principală
nr.32, județul Caraș-Severin. 3.3.Costul şi
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul: 250 Lei /exemplar,

www.jurnalul.ro
se achită numerar la Casieria Comunei Slatina-Timiș sau prin virament bancar în contul
RO76TREZ18221180250XXXXX, deschis la
Trezoreria Caransebeș, cod fiscal 3227211.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
22/08/2022, ora 14.00. 4.Informaţii privind
ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 30/08/2022, ora 10.00. 4.2.Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Comuna Slatina-Timiș, Biroul Urbanism, comuna Slatina -T imi ș, Str.Pr in c ip al ă nr. 32, ju d e ț ul
Caraș-Severin. 4.3. Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: Se depun
într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate:
unul exterior și unul interior. 5.Data şi locul la
care se va desfăşura ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 30/08/2022, ora 12.00, la
sediul Comunei Slatina-Timiș, comuna Slatina-Timiș, Str.Principală nr.32, județul Caraș-Severin. 6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon, fax şi/ sau adresa de e-mail ale
instanţei competente în soluţionarea litigiilor
apărute şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Secția de Contencios Administrativ a
Tribunalului Caraș-Severin, Reșița, Str. Horea
nr. 2- 4, ju d e ț ul C ar a ș -S e ve r in, te l e fo n
0255/213.304, fax 0255/211.554, e-mail:
ecris.115@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 04/08/2022.
l 1.Informații generale privind concedentul,
în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail, persoană de contac t:
Comuna Conțești, comuna Conțești, Str.Primăriei nr.456, județul Dâmbovița, telefon
0245/241.391, fax 0245/241.391, e-mail:
contac t@primariacontesti.ro, cod fiscal
4280329. 2.Informații generale privind
obiectul concesiunii, în special descrierea şi
identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: Clădirea Centrul Rezidențial
pentru Persoane Vârstnice Mereni -situat în
sat Mereni, Str.Principală nr.67, imobil compus
din teren c ategor ia de folosinț ă cur ți
construc ții în suprafață de 6.927mp și
construcțiile C1, C2, C3, C4 în suprafață totală
de 1.732mp, cu destinația cazare și asistență
socială pentru persoane vârstnice, aparține
domeniului public al Comunei Conțești,
conform H.C.L. nr. 41/30.06.2022 și temeiului
legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se regăsesc
în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin solicitarea scrisă, de la
sediul Comunei Conțești. 3.2. Denumirea şi
adresa serviciului/compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire:
Compartimentul Relații cu publicul, Comuna
Conțești, comuna Conțești, Str.Primăriei
nr.456, județul Dâmbovița. 3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 20Lei per exemplar la
Casieria instituției. 3.4.Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 18.08.2022, ora 15.00.
4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită

de depunere a ofertelor: 26.08.2022, ora
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Ofertele vor fi depuse la Compartimentul
Relații cu publicul din cadrul Comunei
Conțești, comuna Conțești, Str. Primăriei nr.
456, județul Dîmbovița. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: în
două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior. 5.Data şi locul la care se va desfăşura
ședinţa publică de deschidere a ofertelor:
26.08.2022, ora 12.00, la sediul Comunei
Conțești, comuna Conțești, Str. Primăriei nr.
456, județul Dâmbovița. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail
ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea
instanţei: Acțiunea în justiție se poate introduce la Secția de Contencios Administrativ a
Tribunalului Dâmbovița, Târgoviște, Str.Calea
Bucureşti nr.3, telefon 0245/612.344, fax
0245/216.622, email: tr-dambovita-arh@just.
ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie
către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
04.08.2022.
l Comuna Acățari, cu sediul în: localitatea
Acățari, Strada Principală, nr.214, județul
M u r e ș , C o d F i s c a l 4 32 3 57 8 , t e l / f a x :
026 5. 333.11 2 / 026 5. 333. 2 9 8 , E- ma i l:
acatari@cjmures.ro, organizează licitaţie
publică pentru: Concesionarea imobilului
aflat în domeniul public al comunei Acățari,
situat în loc. Acățari, nr. 37/A, jud.Mureș.
Imobilul aflat în domeniul public al Comunei
Acățari, situat în loc. Acățari, nr. 37/A, jud.
Mureș are destinaţia de cabinet medicale în
suprafată de 113,55mp. Documentația se
poate solicita la sediul Comunei Acățari în
baza unei cereri. Denumirea și adresa
compartimentului din cadrul locatorului, de la
care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Comunei Acățari, loc.
Acățari, nr.214, jud. Mureș. Data limită pentru
solicitarea clarificărilor este: 18.08.2022, ora
12.00. Ofertele se depun intr-un exemplar in
original la sediul Comunei Acățari, până la
data de 25.08.2022, ora 14.00. Data şi locul la
care se va desfăşura şedinţa publică de
deschidere a ofer telor: 26.08.2022, ora
10.00, la sediul Comunei Acățari. Denumirea,
adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau
adresa de e-mail a instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Mureș,
Mun.Tg-Mureș, Str.Justiției, Nr.1, cod poştal
540069, tel/fax: 0265.220.063, tribunalul.
mures@just.ro, 3 zile termen contestație.
Data transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea publicării:
04.08.2022.
l 1.Informații generale privind concedentul,
în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Județul Sălaj, cu sediul în municipiul Zalău,
P-ţa 1 Decembrie 1918 nr.11, județul Sălaj,
telefon/fax 0260/614.128, e-mail: office@cjsj.
ro, cod fiscal 4494764. 2.Informații generale
privind obiectul concesiunii, în special descri-
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erea şi identificarea bunului care urmează să
fie concesionat: imobil compus din
construcție în suprafață de 743mp și teren
aferent în suprafață de 1.500mp, situat în
orașul Cehu Silvaniei, Str.Dózsa Györg y
nr.97/A, aparține domeniului public al Județului Sălaj, în vederea desfășurării de activit ă ț i e c o n o m i c e , c o n f o r m H . C . J . n r.
9 1 / 2 7. 0 7. 2 0 2 2 ș i t e m e i u l u i l e g a l :
O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin solicitarea scrisă, adresată Direcției patrimoniu -Ser viciul
Administrarea domeniului public și privat al
județului, din cadrul Consiliului Judeţean
Sălaj. 3.2.Denumirea şi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului,
de la care se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: Direcția patrimoniu -Serviciul Administrarea domeniului
public și privat al județului, Judeţul Sălaj,
municipiul Zalău, P-ţa 1 Decembrie 1918
nr.11, județul Sălaj. 3.3.Costul şi condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul: Persoanele interesate pot
achita contravaloarea documentației de atribuire de 10Lei/exemplar, la Casieria instituției
Judeţului Sălaj sau în contul RO46 TREZ 5612
1A30 0530 XXXX, deschis la Trezoreria Zalău,
cod fiscal al concedentului 4494764. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
18/08/2022, ora 10.00. 4.Informaţii privind
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 26/08/2022, ora 10.00. 4.2.Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Ofertele se vor
depune la Registratura Județului Sălaj, din
municipiul Zalău, P-ţa 1 Decembrie 1918 nr.
11, județul Sălaj. 4.3. Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare ofertă: în două
plicuri sigilate -unul exterior și unul interior.
5.Data şi locul la care se va desfăşura ședinţa
publică de deschidere a ofer telor:
29/08/2022, ora 10.00, la sediul Judeţului
Sălaj, municipiul Zalău, P-ţa 1 Decembrie
1918 nr.11, județul Sălaj. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa
de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: Instanţa competentă în
soluţionarea litigiilor apărute şi termenele
pentru sesizarea instanței: Judecătoria Zalău,
Str.Tudor Vladimirescu nr.10, județul Sălaj,
telefon 0260/612.296, fax 0260/612.296,
e-mail: jud-zalau@just.ro. 7.Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 04/08/2022.
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 contac t: Comuna Corneș ti, comuna
Cornești, sat Cornești, Str.Calea Ploiești nr.4,
județul Dâmbovița, telefon 0245/241.654, fax
0245/732.829, e-mail: cornesti@cjd.ro, cod
fiscal 4402744. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în

special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: Spațiu în suprafață de
52,70mp, situat în comuna Cornești, sat
Cornești, județul Dâmbovița, apar ținând
domeniului public al Comunei Cornești,
nr.carte funciară 72437, conform caietului de
sarcini. Închirierea se face pentru desfășurarea de activități veterinare: farmacie și
dispensar veterinar, conform O.U.G. nr.
57/03.07.2019 și H.C.L. nr. 23/30.06.2022.
3.Informații privind documentația de atribuire:
se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: La cerere, de la
sediul instituției, Compartimentul Achiziții
Publice sau online de la adresa http://comunacornesti.ro, secțiunea Avizier electronic
-Anunțuri. 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 Achiziții Publice,
Comuna Cornești, comuna Cornești, sat
Cornești, Str.Calea Ploiești nr. 4, județul
Dâmbovița. 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: 30Lei/exemplar,
se poate achita cu numerar la Casieria
Comunei Cornești. 3.4. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 23.08.2022, ora 16.00.
4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită
de depunere a ofertelor: 31.08.2022, ora
12.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Cornești, comuna Cornești, sat
Cornești, Str. Calea Ploiești nr.4, județul
Dâmbovița -Compartimentul Registratură. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: Se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior și
unul interior. 5.Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:
31.08.2022, ora 13.00, Comuna Cornești,
comuna Cornești, sat Cornești, Str.Calea
Ploiești nr.4, județul Dâmbovița. 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 Dâmbovița, Târgoviște, Str.Calea București nr.3, județul Dâmbovița, telefon 0245/612.344, fax 0245/216.622,
e-mail: tr-dambovita-arh@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație către instituț i i l e a b i l i t a t e, î n v e d e r e a p u b l i c ă r i i:
04.08.2022.

PIERDERI
l Subscrisa SC Conta Creative SRL, cu sediul în
Iași, comuna Aroneanu, Sat Dorobant, având
CUI: 34362277, înregistrată cu nr. ordine
J22-642-2015, declar pierdute următoarele
documente: Certificat de înregistrare firma cu
seria B, nr.3057078 emis la 10.04.2015, Actul
Constitutiv de înființare și Certificatele constatatoare de înregistrare. Le declarăm nule.

