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OFERTE SERVICIU
l Haqali &Forcejobs angajează
femeie de serviciu. Tel.0721.228.134.
l SC Jovila Construct SRL, cu
sediul în Ploiești, angajează electricieni, electromecanici și instalatori.
CV-urile se pot depunde la adresa de
email: gdrecruitment2021@gmail.
com. Interviurile pot avea loc în data
de 08.04.2022, între orele 10.00 și
14.00.
l SC Kato Service SRL, cu sediul în
Ploiești, angajează un instalator și un
șef de echipă. CV-urile se pot
depunde la adresa de email: gdrecruitment2021@gmail.com. Interviurile
pot avea loc în data de 07.04.2022,
între orele 10.00 și 14.00.
l Genua Center S.R.L. anunta
vacantarea unui post de motorist la
motoagregate si masini si un post de
muncitor necalificat in silvicultura.
CV-urile se pot depune la adresa de
mail: chr.esat@gmail.com, pana la
data de 08.04.2022.
l SC Cris&Bog Construct SRL,
CUI: 36751726, din Predeal, angajează dulgheri, zidari- rosari tencuitori, fierari betoniști. CV la: office@
jobtips.ro
l SC Carpatheea Impex SRL, CUI:
16034646, din Sighișoara, angajează
lucrator bucătărie (spălător vase
mari). CV la: office@jobtips.ro
l SC Chez Moi Cafe SRL, CUI:
33736012, din Brașov, angajează
bucătari, pizzari, ospătar, barman,
lucrători bucătărie (spălător vase
mari). CV la: office@jobtips.ro
l Patiseria Nili SRL din Zadareni
angajează 3 lucrători bucătărie
(spălători vase mari)- cod COR
941201, condiții minime: studii
gimnaziale (8 clase), cunoștințe
limba engleză. CV-urile se depun pe
e-mail la adresa: expertoffice8@
gmail.com. Vor fi luate în considerare CV-urile primite până la data de
07.04.2022. Selecția candidaților va
avea loc în data de 08.04.2022 și
constă în concurs de CV-uri. Informații la telefon: 0770.870.456.
l Bass Best Food SRL angajează 10
lucrători pe postul de Ajutor de
bucătar (COR-941101), locația din

București, Sectorul 4, bulevardul
Regina Maria, nr.23. Candidații
trebuie să aibă studii de gimnaziu, să
cunoască specificul postului, să
cunoască limba engleză la nivel
mediu și să dețină cunoștințe minime
de operare calculator. Programări
interviu la adresa de e-mail: diditelion2015@gmail.com
l Treehouse Development SRL
-București, Sect.5, Bd.Naţiunile
Unite 1, Birou A4, Ansamblul
„Gemenii Sitraco”, bl.108A, et.4,
ORC J40/17118/2021, CUI:
45011778, angajează: 1 reprezentant
comercial cod COR-332202, cerințe:
studii medii; experiență 10 ani în
domeniu, limba engleză avansat scris
și vorbit, limba arabă avansat scris și
vorbit, și 1 agent imobiliar cod
COR-333401, cerințe: studii medii,
experiență 8 ani în domeniu; limba
engleză avansat scris și vorbit, limba
arabă avansat scris și vorbit. Cei
interesați pot depune CV-ul, însoțit
de actele de studii și scrisoarea de
intenție, pe adresa de e-mail:
contact@atarlawyer.ro până pe data
de 13.04.2022, inclusiv. Selecția va
avea loc în data de 14.04.2022 și se
va face în baza documentelor transmise prin e-mail.
l Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu”,
cu sediul în localitatea București,
strada Calea Giulești, nr.10, sector 1,
organizează concurs. Pentru a ocupa
un post contractual vacant sau
temporar vacant, candidații trebuie
să îndeplinească următoarele
condiții generale, conform art.3 al
Regulamentului-cadru aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.286 din 23
martie 2011, cu modificările și
completările ulterioare. Denumirea

postului: secretar șef, post temporar
vacant contractual, pe perioadă
determinată. Nivelul studiilor: superioare cu diplomă de licență;
Vechime în specializarea studiilor
necesare ocupării postului: 3 ani;
Cunoștințe temeinice de legislație în
vigoare specific postului; Cunoștințe
de utilizare a tehnologiei
R.E.V.I.S.A.L., E.D.U.S.A.L., Word,
Excel, operare baze de date, poștă
electronică; Abilități de redactare în
programele cu specific educațional;
Competențe de comunicare și relaționare în limba română și engleză,
scris și vorbit. Candidații vor depune
dosarele de participare la concurs, la
sediul instituției, Departamentul
Secretariat, în perioada 15.04.202221.04.2022, în intervalul orar 8.0015.00. Relații suplimentare la sediul
Colegiului Tehnic „Dinicu Golescu”,
persoană de contact: Babac Ioana
Mihaela, telefon: 021.637.04.84, fax:
021.637.04.84, e-mail: colegiultehmatrul@yahoo.com
l Inspectoratul Teritorial de Muncă
Mehedinți -instituţie în subordinea
Inspecţiei Muncii, cu sediul în Dr. Tr.
Severin, Bld.Carol I nr.3, jud.Mehedinți, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei
contractuale vacante, după cum
urmează: șofer din cadrul Compartimentului Economic, Resurse
Umane, Administrativ și Informatică. 1.Condiţii generale de participare la concurs: Candidaţii trebuie
să îndeplinească condiţiile generale
prevăzute de art.3 din Anexă la
Hotărârea Guvernului nr.286/2011
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant cores-

punzător funcţiilor contractuale și a
criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare și art. 542 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv: a) are cetăţenia
română, cetăţenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului
Economic European și domiciliul în
România; b) cunoaște limba română,
scris și vorbit; c)are vârsta minimă
reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care
candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul
de familie sau de unităţile sanitare
abilitate; f) îndeplinește condiţiile de
studii și, după caz, de vechime sau
alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; g) nu a
fost condamnată definitiv pentru
săvârșirea unei infracţiuni contra
umanităţii, contra statului ori contra
autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a
unor fapte de corupţie sau a unei
infracţiuni săvârșite cu intenţie, unei
infracțiuni contra securității naționale, care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcţiei, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit reabilitarea; h) persoana nu execută o
pedeapsă complementară prin care
i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a
desfășura activitatea de care s-a
folosit pentru săvârșirea infracţiunii
sau faţă de aceasta nu s-a luat
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măsura de siguranţă a interzicerii
ocupării unei funcţii sau a exercitării
unei profesii. 2.Condiţii specifice de
participare la concurs: Pentru postul
de șofer din cadrul Compartimentului Economic, Resurse Umane,
Administrativ și Informatică: -Absolvent liceu; -vechimea în specialitatea
studiilor necesare ocupării postului:
nu este cazul; -Permis de conducere
categoria B. 3.Concursul se desfășoară la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Mehedinți din str.
Bld.Carol I nr.3, Dr.Tr.Severin, după
cum urmează: -dosarele de înscriere
se vor depune în perioada
07.04.2022-20.04.2022, inclusiv, la
Compartimentul Resurse Umane,
după următorul program: de luni
până joi între orele 08.00-16.30 și
vineri între orele 08.00-14.00;
-selecția dosarelor de concurs va
avea loc în perioada 21.04.202226.04.2022; -proba scrisă are loc în
data de 02.05.2022, ora 10.00; -proba
interviu: se va susține în termen de
maxim 4 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise, data și ora probei
interviu fiind anunțate odată cu
rezultatele la proba scrisă. 4.
Persoana de contact pentru primirea
dosarelor de concurs este Ahmet
Baris, consilier Resurse Umane: Dr.
Tr. Severin, Bld.Carol I nr.3, jud.
Mehedinți, telefon 0252/314.907,
e-mail: baris.ahmet@itmmehedinti.
ro. 5.Relaţii suplimentare se pot
obţine la telefon 0252/314.907 și pe
site-ul Inspectoratului Teritorial de
Muncă Mehedinți la adresa: itmmehedinti@itmmehedinti.ro.

PRESTĂRI SERVICII
l Acoperișuri, mansardări, căsuțe de
vacantă, finisaje interioare și exterioare, reparații de urgență. Executăm
cu seriozitate. Reducere 20% pentru
pensionari. 0759.476.263.

CITAŢII
l Se citează numitul Cușbescu Cristian Valentin pentru data de 28.04 în
dosarul numărul 3316/205/2021 aflat
pe rolul judecătoriei Câmpulung.
l Se citează numitul Ana Ionel
pentru termenul din 15.04.2022 în
dosarul 10356/280/2019 aflat pe rolul
Judecătoriei Pitești.
l Numiții Iacob Ioan lui Gherasim,
Popa Nastasia, Popa Rozalia, Horvat
Victoria, Jurca Lucretia, Daraban
Lenuța, cu domiciliul necunoscut,
sunt citați în data de 18.04.2022, ora
10.00, la Judecătoria Turda, în calitate de pârâtă, în dosar civil
nr.7369/328/2021, în proces cu
Munteanu Marian și Munteanu
Doina-Florica, obiect uzucapiune.

l Citație. Reclamanta Bologa Elena,
CNP 2600823322231, domiciliată în
Mediaș, str. Călugăreni nr. 6, bl. 77,
sc. D, ap. 1, reprezentată de avocat
Claudia Orășteanu, chem în judecată
în calitate de pârât pe Mathes Martin
jr. cu ultim domiciliu cunoscut în sat
Blăjel, strada Câmpului nr. 34,
judeţul Sibiu, în calitate de moștenitor al proprietarului tabular
Mathes Martin și soţia Kares Ana, în
dosar civil nr. 2599/257/2021 aflat pe
rolul Judecătoriei Mediaș, cu termen
de judecată la 23 mai 2022, sala 1,
ora 13.00, complet C1, având ca
obiect fond funciar.
l Se citează la sediul Biroului Individual Notarial Vasile Vasilica Valentina, cu sediul în municipiul Tulcea,
strada 1848, numărul 13, bloc 6,
scara B, apartament 6, parter,
județul Tulcea, la data de 18.04.2022.
ora 11.00, persoanele cu vocație
succesorală legală sau testamentară,
la succesiunea defunctului Ștefanov
Ghe. Mircea- Vasile, decedat la data
de 21.08.2020, fost cu ultim domiciliu în Oraș Sulina, strada a III-a,
numărul 180, județul Tulcea, în
Dosar succesoral nr.62/2022, în
vederea dezbaterii succesiunii.

DIVERSE
l Ocolul Silvic Gârda cu sediul în
localitatea Gîrda de Sus, strada
Izvoale, nr.19, judeţ Alba este titular
al proiectului ,,Amenajamentul
fondului forestier proprietate publică
a statului, administrat de Regia
Națională a Pădurilor–ROMSILVA,
prin Ocolul Sivic Gârda, Direcția
Silvică Alba.” Cu amplasament în
U.A.T: Arieșeni, Gârda de Sus,
Scărișoara, Albac, Vadu Moților,
Poiana Vadului, Avram Iancu, Vidra,
Câmpeni din jud. Alba și U.A.T.:
Pietroasa, Budureasa jud. Bihor,
aduce la cunostinta publicului ca
decizia etapei de incadrare din
procedura de reglementare conform
H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului cu evaluare adecvată
și evaluare de mediu. Propunerile de
reconsiderare ale deciziei se vor
transmite in scris, in termen de 10
zile calendaristice de la data apariției
prezentului anunț la sediul APM
Alba, str. Lalelelor nr. 7B.
l Anunţ public. SC Lidl Discount
SRL, cu sediul în sat Nedelea,
comuna Aricești Rahtivani, DN 72
Crângul lui Bot, km 73+810, județul
Prahova, anunță public solicitarea de
obținere/reînnoire a autorizației de
mediu pentru obiectivul „Supermarket LIDL” amplasat în municipiul Roman, str. Mihai Viteazu, nr.
11, județul Neamț. Eventualele
propuneri și sugestii din partea

publicului privind activitatea menționată vor fi transmise în scris și sub
semnătură la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Neamț, Piața 22
Decembrie nr. 5, în zilele de luni –joi,
între orele 8.00–16.30 și vineri între
orele 8.00–14.00.
l Agenţia de Plăţi și Intervenţie
pentru Agricultură Constanţa dorește
să închirieze un spaţiu în suprafaţă
utilă totală de aproximativ 1000 mp
în Municipiul Constanţa, Jud.
Constanţa, cu destinaţia sediu pentru
APIA Centrul Judeţean și Centrul
Local Constanţa. Data limită pentru
depunerea ofertelor este 27.04.2022,
ora 10:00, la sediul APIA CJ
Constanţa, Bd. Tomis, nr. 51. Documentaţia de atribuirie a contractului
de „închiriere imobil (clădire existentă și terenul aferent) necesar
funcţionării APIA Centrul Judeţean
și Centrul Local Constanţa” se poate
descărca de pe site-ul APIA și catalogul electronic SICAP. Informaţii
suplimentare se pot obţine la adresa
apia.constanta@apia.org.ro, telefon
0241488900, fax 0241488911.
l Servicii Utilaje Conexe SRL cu
sediul în Șos. Giurgiului nr.16, etaj 1,
sector 4, București, anunţă că a depus
la Agenţia Pentru Protecţia Mediului
București documentaţia tehnică necesară autorizării din punct de vedere al
protecţiei mediului a activităţii de:
-Linie de îmbuteliere băuturi slab
alcoolice carbogazoase- Cod CAEN
1101; -Desfășurată în punctul de
lucru din București, Drumul Bercenarului, nr.40, sector 4, Corp C1-Hala
parter cu suprafaţa de 905,85mp.
Documentaţia se poate studia la
sediul Agenţiei Pentru Protecţia
Mediului București din Aleea Lacul
Morii nr.1, sector 6, de luni până joi
între orele 9:00-13:00. Observaţii/
comentarii și sugestii se primesc în
scris la sediul APM București, sau la
Te l e f o n : 0 2 1 / 4 3 0 . 6 6 . 7 7 F a x :
021/430.66.75 în termen de 15 zile de
la data publicării anunţului.
l Amco Otopeni SA, Marcu
Constantin și Marcu Grațiela-Monica, beneficiari ai documentației:
Întocmire Plan Urbanistic Zonal
pentru obiectivul: Construire hypermarket P+1E parțial, magazin retail
parter, construcții anexe interioare și
exterioare, amenajări exterioare”, a
demarat procedura de avizare la
Consiliul Județean Ilfov în vederea
obținerii avizului tehnic consultativ
al Comisiei Tehnice de Amenajarea
Teritoriului și de Urbanism pe
terenul amplasat în oraș Otopeni,
șos.București-Ploiești km 13,2/Calea
Bucureștilor, nr.73-79, nr.cad.
117320; 116224, jud.Ilfov.
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l Stericycle Romania, cu sediul în
comuna Jilava, Șos.Giurgiului nr.5,
jud.Ilfov, titular al activităților de
colectare, depozitare, transfer și
incinerare deșeuri periculoase și
nepericuloase, prevăzute în documentația depusă, anunță revenirea
asupra organizării dezbaterii publice
a documentelor de susținere a solicitării pentru revizuirea autorizației
integrate de mediu pentru obiectivul
din București, sector 1, Str.Drumul
Poiana Trestiei nr. 17-27. Locul
desfășurării: APM București; Data
desfășurării: 18.04.2022, ora 15.00.
Obținerea de informații suplimentare, depunerea de sugestii și propuneri se pot efectua în zilele de
luni-vineri, între orele 9.00-12.00,
până la data de 12.04.2022, la adresa
A.P.M.București, din Aleea Lacul
Morii, nr.1, sector 6, București,
tel.0374.416.122.
l Tudor Aurel, Bociu Simion și
Bociu Camelia, Bociu Gabriel și
Ungureanu Lavinia, Luca Danie,
Luca Florentina, în termenul Ordinului nr.2701/30.12.2010, pentru
aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu
privire la elaborarea sau revizuirea
planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, invită publicul
interesat să consulte proiectul „Plan
Urbanistic Zonal -Parcelare Teren”,
propus pe nr.cadastral 35498,
comuna Bolintin-Deal, sat Bolintin-Deal, Str.Republicii nr.45, jud.
Giurgiu. Documentația poate fi
consultată la sediul Primăriei
Comunei Bolintin-Deal, Bulevardul
Republicii nr.26, Bolintin-Deal, județ
Giurgiu.
l Unitatea Administrativ-Teritorială Costești, judeţul Buzău, anunţă
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectoarele cu
număr: 47, 48, 53, 54, 55, începând
cu data de 12.04.2022, pe o perioadă
de 60 zile, termen în care se pot
depune contestaţii la sediul Primăriei
Costești, situate în satul Costești,
comuna Costești, judeţul Buzău,
conform art.14, alin.(1) și (2) din
Legea cadastrului și publicităţii
imobiliare nr.7/1996, republicată cu
modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse
la sediul Primăriei Costești și pe
site-ul Agenţiei de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
l Anunţ public privind decizia
etapei de încadrare SC Oberhauser
Invest SRL, cu sediul în municipiul
Baia Mare, Bulevardul Unirii, nr. 20,
judeţul Maramureș, titular al proiectului “imobil de apartamente cu
spații comerciale/ administrative la
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parter, împrejmuire, branșamente
utilități” propus a fi amplasat în
municipiul Baia Mare, str. Mărășești,
f.n., judeţul Maramureș, anunţă
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către
Agenţia pentru Protecţia Mediului
Maramureș, în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul mai sus
menţionat. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Maramureș, cu sediul în localitatea
Baia Mare, str. Iza, nr.1A, jud. Maramureș, în zilele de luni – joi între
orele 8.00 - 16.30 și vineri între orele
8.00 – 14.00 precum și la următoarea
adresă de internet http://apmmm.
anpm.ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii/observaţii la
proiectul deciziei de încadrare în
termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet
a Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Maramureș.

ADUNĂRI GENERALE
l Convocare A.G.O.A. Consiliul de
Administratie al S.C. PREMIUM
S.A. cu sediul in Localitatea
Brazi,Sat Brazii de Sus, Judetul
Prahova, Strada Trandafirilor nr.69,
ORC J29/1318/1997, CUI 9921050,
in conformitate cu dispozitiile
Actului constitutiv si cu prevederile
Legii 31/1990 republicata, modificata
si completata, convoaca
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C.
PREMIUM S.A. in data de
05.05.2022 ora 14:00, la sediul societatii din Localitatea Brazi, Sat Brazii
de Sus-Judetul Prahova, Str.Trandafirilor nr.69 cam.401 et.4. cu urmatoarea ORDINE DE ZI: 1.
Prezentarea, dezbaterea si aprobarea
Raportului de gestiune al Consiliului
de Administratie pentru exercitiul
financiar 2021; 2. Prezentarea
Raportului Comisiei de Cenzori; 3.
Prezentarea, dezbaterea si aprobarea
Bilantului contabil si a Contului de
profit si pierderi –Exercitiu financiar
2021; 4. Aprobarea descarcarii de
gestiune a administratorilor pentru
anul 2021. 5. Repartizarea profitului
aferent anului 2021; 6. Prezentarea,
dezbaterea si aprobarea Bugetului de
Venituri si cheltuieli pe anul 2022; 7.
Numirea auditorului financiar si
fixarea duratei contractului de audit
financiar. 8. Prezentarea, dezbaterea
si aprobarea programului de eficientizare energetica a cladirii in conditiile modificarilor actuale; 9.
Împuternicirea persoanei desemnate
pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înscriere și înregistrare la
Oficiul Registrului Comertului a
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mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală
Ordinara a Societăţii. La Adunarea
Generala Ordinara a Actionarilor
sunt indreptatiti sa participe si sa
voteze actionarii inregistrati in
Registrul Actionarilor tinut de S.C.
Depozitarul Central S.A. la sfarsitul
zilei de 19.04.2022, considerata data
de referinta. Capitalul social al S.C.
PREMIUM S.A. este format din
276165 actiuni, fiecare actiune dand
dreptul la un vot in cadrul adunarii
generale a actionarilor. Unul sau mai
multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din
capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a
AGOA. Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi
vor fi depuse, in termenul legal, la
sediul societatii din Comuna
Brazi,Sat Brazii de Sus, Strada Trandafirilor nr.69, judetul Prahova, in
plic inchis, cu mentiunea scrisa clar
si cu majuscule “PENTRU A.G.O.A.
din data de 05.05.2022”. Actionarii
vor inainta propunerile de noi
puncte pe ordinea de zi insotite de
copia actului de identitate valabil
(buletin/carte de identitate in cazul
persoanelor fizice, respectiv certificat
de inregistrare in cazul persoanelor
juridice). Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau
impreuna, cel putin 5% din capitalul
social au dreptul de a prezenta
proiecte de hotarare pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi incluse
pe ordinea de zi. Proiectele de hotarare vor fi depuse in termen legal la
sediul societatii din Comuna
Brazi,Sat Brazii de Sus, Strada Trandafirilor nr.69, judetul Prahova, in
plic inchis, cu mentiunea scrisa clar
si cu majuscule “PENTRU A.G.O.A.
din data de 05.05.2022”. Actionarii
vor inainta propunerile de hotarare
insotite de copia actului de identitate
valabil (buletin/carte de identitate in
cazul persoanelor fizice, respectiv
certificat de inregistrare in cazul
persoanelor juridice). Actionarii
societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, au dreptul
de a adresa intrebari, in termenele
stabilite de lege, in scris privind
punctele de pe ordinea de zi la sediul
societatii din Comuna Brazi, Sat
Brazii de Sus, Strada Trandafirilor
nr.69, judetul Prahova, in plic inchis,
cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule “PENTRU A.G.O.A. din data
de 05.05.2022”. Actionarii vor
inainta intrebarile insotite de copia
actului de identitate valabil (buletin/
carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de
inregistrare in cazul persoanelor
juridice). Actionarii inregistrati la
data de referinta pot participa si
vota direct sau pot fi reprezentati si

prin alte persoane decat actionarii cu
exceptia administratorilor, pe baza
de procura speciala. Formularele
pentru procuri speciale de reprezentare se pot ridica numai la cererea
actionarilor care doresc sa mandateze o alta persoana pentru a-i reprezenta, de la sediul societatii sau de pe
pagina de web. www.premiumgrup.
ro. incepand cu 21.04.2022. Procurile
speciale in original, completate si
semnate insotite de copia actului de
identitate valabil (bulletin /carte de
identitate in cazul persoanelor fizice,
respectiv certificat de inregistrare in
cazul persoanelor juridice), se vor
depune /expedia la sediul societatii
din Comuna Brazi, Sat Brazii de Sus,
Strada Trandafirilor nr.69, judetul
Prahova, pana la data de 03.05.2022
ora 13, in plic inchis, cu mentiunea
scrisa clar si cu majuscule
“PENTRU A.G.O.A. din data de
05.05.2022”, cel de-al doilea exemplar urmand a fi inmanat/expediat
reprezentantului, care il va avea
asupra sa in adunare. In cazul in
care la data de 05.05.2022 nu se
intruneste cvorumul prevazut de
Legea 31/1990 cu modificarile ulterioare si de actul constitutiv al societatii, se convoaca si se fixeaza in
temeiul art. 118 din Legea 31/1990,
republicata, cea de-a doua Adunare
Generala Ordinara/Extraordinara a
Actionarilor pentru data de
06.05.2022, la ora 13:00, la sediul
societatii din Localitatea Brazi-Judetul Prahova, Str.Trandafirilor nr.69
cam.401 et.4. Materialele si documentele informative pot fi consultate
la sediul societatii incepand cu data
21.04.2022. Informatii suplimentare
se pot obtine la sediul societatii sau
la tel.0244.526606 intre orele 8-14.
Presedinte Consiliu de Administratie
Musoi Valentin-Catalin.
l Convocare a Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor Societatii
Germina Agribusiness S.A. (completare a ordinii de zi). Consiliul de
Administratie al Societatii Germina
Agribusiness S.A. (denumita in
continuare „Societatea” sau
„Germina”) cu sediul in Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5,
Camera 502, sector 4, inmatriculata
la Registrul Comertului sub nr.
J40/895/1991, cod unic de inregistrare RO 351290, avand in vedere
cererea actionarului majoritar SIF
Muntenia S.A. inregistrata sub nr.
158/28.03.2022, in temeiul art. 1171
din Legea nr. 31/1990, completeaza
ordinea de zi a Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor (Adunare/
AGOA), convocata pentru data de
18/19.04.2022, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a
IV-a, nr. 1127/17.03.2022 si in ziarul
Jurnalul National din data de
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18.03.2022, potrivit celor de mai jos.
Adunarea este convocata pentru
data de 18.04.2022, ora 11:00, la
adresa din Bucuresti, sector 4,
Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera
503, pentru toti actionarii inregistrati
in registrul actionarilor la sfarsitul
zilei de 08.04.2022, stabilita ca Data
de Referinta conform prevederilor
art. 2 alin. (2) lit. g) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, iar in caz de
neintrunire a cvorumului, la data de
19.04.2022, ora 11:00. Ordinea de zi
completata este urmatoarea: 1.
Prezentarea, discutarea si aprobarea
situatiilor financiare individuale ale
Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie
2021, intocmite in conformitate cu
Ordinul Ministrului Finantelor
Publice nr. 1802/2014, pe baza
Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului
financiar al Societatii. 2. Aprobarea
Raportului financiar anual pentru
2021, care cuprinde Raportul Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar incheiat la data de
31 decembrie 2021, intocmit conform
prevederilor Anexei nr. 15 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. 3. Aprobarea repartizarii unui dividend
anual in valoare de 0,99 RON/
actiune, din care valoarea de 0,72
RON/actiune a fost distribuita ca
dividend interimar in baza hotararilor AGOA din 27 ianuarie 2022, iar
diferenta in valoare de 0,27 RON/
actiune urmeaza a fi repartizata in
baza hotararilor prezentei Adunari
Generale si va fi platita la Data Platii
catre actionarii inregistrati la Data
de Inregistrare stabilita de prezenta
Adunare Generala. 4. Aprobarea
descarcarii de gestiune a membrilor
Consiliului de Administratie al Societatii care au functionat in anul 2021
pentru activitatea desfasurata in
exercitiul financiar 2021, pe baza
rapoartelor prezentate. 5. Aprobarea
Raportului de remunerare a conducatorilor Societatii pentru exercitiul
financiar 2021, intocmit in conformitate cu politica de remunerare prevazuta la art. 106 din Legea nr. 24/2017.
6. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii aferent anului
2022, conform propunerii Consiliului
de Administratie. 7. Aprobarea
remuneratiei membrilor Consiliului
de Administratie pentru exercitiul
financiar 2022, a nivelului sumei
asigurate prin asigurarea de risc
profesional a administratorilor si
acoperirea cuantumului primei de
asigurare a administratorilor de
catre Societate, conform propunerii
Consiliului de Administratie. Propunerea actionarului majoritar SIF
Muntenia S.A.: Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de
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Administratie pentru exercitiul
financiar 2022 la nivelul de 1.000 lei
net/luna/administrator, si a nivelului
sumei asigurate prin asigurarea de
risc profesional a administratorilor
la nivelul de 30.000 euro valoare
asigurata /administrator, cu acoperirea cuantumului primei de asigurare a administratorilor de catre
Societate. 8. Aprobarea prelungirii
mandatului auditorului financiar –
Contexpert Consulting SRL, pentru
o perioada de 2 ani, cu incepere de la
data de 31.05.2022, cu tariful anual
de 3.500 euro+TVA pentru auditarea
situatiilor financiare aferente anilor
2022 si 2023, si imputernicirea Directorului General in vederea semnarii
contractului cu acesta. 9. Alegerea a
doi membri ai Consiliului de Administratie, cu un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea
mandatelor predecesorilor, respectiv
de la data Adunarii Generale a Actionarilor pana la data de 30.09.2025,
ca urmare a demisiei Doamnei Alina
Constantinescu si Doamnei Silvia
Trifu. 10. Aprobarea Contractului de
administrare – cadru care se incheie
de catre Societate cu administratorii
alesi, de la data semnarii pana la
finalizarea mandatelor administratorilor. 11. Mandatarea doamnei
Gagea Cristina Gabriela pentru a
semna, din partea Societatii,
Contractele de administrare. 12.
Informare privind vanzarea urmatoarelor active ale Societatii in cursul
anului 2021: Sucursala Complex
Agrosem Braila, Sucursala Complex
Agrosem Dambovita, Sucursala
Complex Agrosem Urziceni si
Punctul de lucru SUCP Vadeni. 13.
Aprobarea datei de 06.05.2022, ca
Data de Inregistrare, conform prevederilor art. 123 coroborat cu art. 87
alin. (1) din Legea nr. 24/2017
privind emitentii de instrumente
financiare si operatiuni de piata
republicata pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang
hotararile adoptate in prezenta
Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, si a datei de 05.05.2022, ca
Ex–Date, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. 14.
Aprobarea datei de 17.05.2022, ca
Data Platii (daca este cazul), astfel
cum este definita de art. 2 alin. (2) lit.
h) din Regulamentul A.S.F. nr.
5/2018, pentru efectuarea platii dividendelor la 31.12.2021 catre actionarii Societatii de la Data de
Inregistrare. 15. Aprobarea imputernicirii Dnei. Iuliana Cernat, Presedintele Consiliului de Administratie
si Directorul General al Societatii, cu
posibilitatea de substituire, pentru a
efectua si/sau semna si/sau executa
in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii toate actele si a realiza
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toate formalitatile prevazute de lege
pentru a duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale Ordinare a
actionarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor
Adunarii Generale Ordinare a actionarilor, negocierea, incheierea si
executarea actelor juridice necesare
executarii prezentelor hotarari,
depunerea si preluarea actelor si
semnarea lor in numele si pe seama
Societatii la si de la Oficiul Registrul
Comertului de pe langa Tribunalul
Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul
Central S.A. Bucuresti, Bursa de
Valori Bucuresti S.A., organele
fiscale, precum si alte persoane fizice
sau juridice, publice sau private.
PRECIZARI SUPLIMENTARE
P R I V I N D S E D I N TA A G O A .
Dreptul actionarilor de a formula
propuneri de candidati pentru postul
de administrator. Actionarii au
dreptul de a nominaliza persoane
pentru candidatura la postul de
administrator, conform art. 1171
alin. (2) si art. 1371 alin. (2) din
Legea nr. 31/1990. Candidatii pentru
functia de administrator vor depune
dosarele de candidatura la sediul
Societatii pana cel tarziu la data de
11.04.2022, ora 12:00. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele
si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de
administrator se va afla la dispozitia
actionarilor, publicata pe site-ul societatii www.germina.ro, si poate fi
completata pana la data limita de
depunere a dosarelor. Pe site-ul Societatii vor fi afisate candidaturile
depuse, in ordinea cronologica a
primirii, insotite de CV-urile puse la
dispozitie de candidat. Candidatii
pentru calitatea de administrator vor
fi inscrisi pe buletinele de vot in
ordinea inregistrarii candidaturii.
Participarea si votul in Adunare: Votul prin reprezentant. Imputernicirea speciala pentru punctul 9. va fi
depusa intr-un plic inchis avand
inscrisa mentiunea „imputernicire
vot secret”. In cazul depunerii acesteia prin email, actionarul va transmite doua emailuri distincte,
mentionand corespunzator la subiect
caracterul secret al votului respectiv.
- Votul prin corespondenta. Buletinul
de vot prin corespondenta pentru
punctul 9. va fi depus intr-un plic
inchis avand inscrisa mentiunea „vot
secret”. In cazul depunerii acestuia
prin email, actionarul va transmite
doua emailuri distincte, mentionand
corespunzator la subiect caracterul
secret al votului respectiv. Celelalte
instructiuni de participare si de vot
cuprinse in Convocarea publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a IV-a, nr. 1127/17.03.2022 si
in ziarul Jurnalul National din data

de 18.03.2022, raman neschimbate.
Informatii suplimentare se pot
obtine la adresa din Mun. Bucuresti,
Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera
502, sector 4 sau la numarul de
telefon 021.322.54.80, in fiecare zi
lucratoare, intre orele 09:00 –17:00.
Societatea Germina Agribusiness
S.A. Iuliana Cernat, Presedintele
Consiliului de Administratie.
l Convocator: Consiliul de Administraţie al societăţii IMSAT SA, cu
sediul în București, Str. Sergent
Ghercu Constantin nr.1B, clădirea
The Bridge 3, etaj 9-10, sector 6,
având nr. de înregistrare la ORC–
J40/1015/1991, C.U.I.: 1571536,
convoacă la sediul său Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor la
data de 11.05.2022, ora 10.00 și
Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor la data de 11.05.2022,
ora 12.00 pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la
sfârșitul zilei de 04.05.2022, cu
următoarea ordine de zi: I. Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor: 1.
Prezentarea și aprobarea Raportului
de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar
al anului 2021. 2. Prezentarea raportului auditorului financiar asupra
situaţiilor financiare ale anului 2021.
3. Prezentarea și aprobarea situaţiilor financiare ale anului 2021 și
stabilirea modului de repartizare a
profitului. 4. Aprobarea bugetului de
venituri și cheltuieli al societăţii
pentru anul 2022. 5. Aprobarea
planului de investiții pentru anul
2022. 6. Descărcarea de gestiune a
administratorilor pentru activitatea
desfășurată până la data de
31.12.2021, în baza Raportului de
gestiune și a Raportului de audit. 7.
Prelungirea cu 1 an a duratei
contractului de audit financiar
încheiat cu S.C. Ernst & Young
Assurance Services S.R.L. II.
Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor: 1.Aprobarea prelungirii
cu 1 an a contractului și majorarea
facilităţilor de credit acordate de
Banca Comercială Română
(„BCR”). 2.Aprobarea prelungirii cu
1 an a contractului de credit acordat
de Groupe Societe Generale
(„BRD”). În cazul în care cvorumul
necesar nu se va întruni la data
menţionată, Adunarea Generală
Ordinară și Adunarea Gererală
Extraordinară a Acţionarilor se vor
ţine la data de 12.05.2022, ora 10,
respectiv ora 12, în același loc, cu
aceeași ordine de zi. Documentele și
materialele informative referitoare la
problemele incluse pe ordinea de zi a
adunării, precum și formularele de
procură specială pot fi obţinute de la
sediul societății. Informații suplimentare se pot obţine la tel.:
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021/316.66.00/274. Acţionarii pot
participa la adunările generale
personal sau prin reprezentanţi, în
baza unei procuri speciale, conform
dispoziţiilor legale. Procura specială
în original se depune la sediul societății conform legii. Acționarii pot
vota prin corespondenţă prin utilizarea „Buletinului de vot prin corespondenţă” care poate fi obţinut de la
sediul societăţii. Buletinul de vot
prin corespondenţă trebuie transmis
la sediul societăţii până cel târziu în
data de 04.05.2022. Președinte
Consiliu de Administraţie Olivier
Jouven, Prin Director General delegate Ligia Ionescu, Conf. Delegaţiei
din 25.03.2022.

LICITAŢII
l VIOZOIS SRL prin lichidator
judiciar VIA INSOLV SPRL scoate
la vânzare impreuna la licitatie
publica proprietatea imobiliara
compusă din teren intravilan în
suprafață de 15.701 mp și construcție
C1 cu suprafața desfășurată de 824
mp, cabină poartă, construcții
speciale și instalatie de premixuri,
electrocompresor, recipient cilindric
independent, situate in com.
Puchenii Mari, sat Puchenii
Mosneni, jud. Prahova, tarla 33,
parcela A185/1 si A185/2, pornind de
la pretul total de 873.428 lei fara
TVA. Regimul TVA se stabileste
conform prevederilor fiscale in
vigoare. Persoanele interesate vor
achita taxa de participare de 5.000
lei + TVA care include dosarul de
prezentare și vor depune documentele necesare participarii la licitatie
impreuna cu garanţia de participare
de 87.343 lei cu cel puţin 1 zi lucratoare înainte de data stabilită pentru
licitaţie, orele 12/00. Pasul minim de
licitatie este de 17.500 lei. Licitatia va
avea loc la 14.04.2022, ora 14/30 la
sediul lichidatorului judiciar din
Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B,
ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244
519800. În cazul neadjudecării
vânzarea va fi reluată în zilele de
20.04.2022 si 28.04.2022 la aceeași
oră, în același loc.
l CONPET S.A. achiziţionează
bunuri/ servicii/ lucrări confom
Normelor Procedurale Interne de
Achiziţii, Revizia 4. În perioada 23 29.03.2022 s-au postat pe site-ul
Conpet, următoarele achiziţii: Servicii de curăţare de șlam a rezervoarelor de depozitare ţiţei R1 și R13
din cadrul staţiei de pompare ţiţei
Cartojani, judeţul Giurgiu, cu toate
operaţiile aferente curăţării, transportul șlamului rezultat, și valorificarea/ eliminare în condiţii de
siguranţă pentru mediu ; - Furnizare
13 tone material absorbant natural
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biodegradabil; - Servicii de întreţinere, reparaţii și înlocuire de componente la sistemele tehnice de
securitate instalate la Sediul Dispeceratului Central, Sediul Administrativ 2, Depozitul de materiale
Inotești, Baza Sportivă Voinţa,
Staţiile Bărăganu, Călăreţi, Orlești,
Poiana Lacului, Siliște, Icoana,
Cartojani, Rampa Bărbătești,
Depozit Bărbătești, Sector Constanţa
- Bărganu și Staţia Constanţa Sud; Execuţie lucrări de modernizare/
reabilitare apartamente Constanţa; Servicii de efectuare a unei expertize
de specialitate și de elaborare a unui
studiu de soluţie pentru identificarea
cauzelor defecţiunilor pompelor
elicoidale orizontale de ţiţei montate
în staţia de pompare Mădulari; Servicii de elaborare studiu de soluţie
și proiectare pentru modernizare și
mărire capacitate a rezervorului de
ţiţei R1 (V = 5000 m3) din Staţia de
pompare Călăreţi; - Servicii de
proiectare pentru înlocuire colectoare și robineţi punct de lucru
Conpet S.A. - Depozit Oil Terminal
Constanţa; - Servicii de mentenanţă
pentru mijloacele auto marca
Mercedes; - Servicii de elaborare a
unui studiu de fezabilitate privind
oportunitatea utilizării pompelor de
căldură și eventual a energiei solare
și/sau geotermale pentru încălzire în
Rampa automatizată de încărcare
ţiţei și gazolină Biled; - Furnizare,
montare și punere în funcţiune a 51
de unităţi aparate de aer condiţionat
în locaţiile Conpet S.A.
l I.N.C.D.S. Marin Drăcea - prin
Baza Experimentală Tomnatic, cu
sediul în Str. Calea Bucovinei, 73 Bis,
Loc. Câmpulung Moldovenesc, Jud.
Suceava, vinde prin licitație publică
deschisă cu strigare, un număr de 3
mijloace fixe nedezmembrate, depozitate pe raza B.E.Tomnatic, cu
prețurile de pornire după cum
urmează: Autoturism Dacia Logan
– 1650 lei; Automobil mixt Dacia
1307 – 1800 lei; Autobasculantă AB
– 8500 lei. Prețurile de pornire nu
conțin TVA. Licitația va avea loc la
sediul BE Tomnatic în data de
11.04.2022, ora 10:00. La licitație
poate participa orice persoană juridică sau fizică care îndeplinește
condițiile prevăzute în caietul de
sarcini. Caietul de sarcini se poate
obține, contracost (100 lei, inclusiv
TVA), de la sediul B.E. Tomnatic
Câmpulung Moldovenesc începând
cu data de 04.04.2022. Taxa de participare la licitație este de 50 lei.
Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului
licitației: Dr.Ing.Cristian Ioan
Cojocia telefon 0757082265, fix
0230/314044, fax 0230/314041.
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l S.C. CITADIN S.A. Iasi, cu sediul
in Bd. T. Vladimirescu, nr. 32C, cod
700310, organizeaza la sediul sau
procedura de licitatie deschisa, cu
oferte de pret in plic inchis, in
vederea atribuirii contractului
„motorina Euro 5”. 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
19.04.2022 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 19.04.2022, ora 10:00. Deschiderea ofertelor va avea loc la data de
19.04.2022, 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 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: bitum rutier. 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
18.04.2022 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 18.04.2022, ora 10:00. Deschiderea ofertelor va avea loc la data de
18.04.2022, 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 Anunţ de participare la licitaţie
deschisă pentru concesiune bunuriteren construire locuinţă si economic
în comuna Platonești. 1. Informaţii
generale privind concedentul, în
special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon, telefax
și/sau adresa de e-mail a persoanei
de contact UAT Platonesti, comuna
Platonești, str. Fetești, nr. 18judeţul
Ialomiţa, telefon 0243279120, fax
0243279120, cod fiscal 17453693,
email primaria_platonesti@yahoo.
com. 2.Informaţii generale privind
obiectul concesiunii, în special
descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie concesionat:
Loturi ce urmează a se concesiona: 1.
Lot Tarla 31 parcela 1001 cf 22489
Strada Digului nr.10 în suprafaţă de
709 mp 2. Lot Tarla 31 parcela 1002
cf 25501 Strada Digului nr.12 în
suprafaţă de 747 mp 3. Lot 2
cvartal 53 cf 22491 Strada Principală
nr.36 B în suprafaţă de 999 mp, 4,
Lot 3 cvartal 53 cf 22497 Strada
Principală nr.36 C în suprafaţă de
995 mp, 5. Lot 4 cvartal 53 cf 22490
Strada Principală nr.36 D în suprafaţă de 999 mp 6. Lot 5 cvartal 53 cf
22492 Strada Căminului nr.19A în
suprafaţă de 995 mp, 7. Lot 6 cvartal
53 cf 22488 Strada Căminului nr.19B
în suprafaţă de 999mp, 8. Lot 7
cvartal 53 cf 22495 Strada Căminului nr.19C în suprafaţă de 997mp.
bunuri aparţinând domeniului privat
al UAT Platonești, conform HCL.nr.
16/17.03.2022 și OUG 57/03.07.2019.
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: Se va
elibera un exemplar al documentaţiei
de atribuire doar în urma unei solicitări scrise de la sediul instituţiei. 3.2.
Denumirea și adresa serviciului /
compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine
un exemplar din documentaţia de
atribuire: Compartiment Secretariat,
UAT Platonești, comuna Platonești,
strada Fetești, nr. 18, judeţ Ialomiţa.
3.3. Costul și condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor
legale: 10 lei/exemplar, se achită
numerar la casierie UAT Platonești.
3.4. Data limită pentru solicitarea
clarificărilor: 15.04.2022, ora 14,00.
4. Informaţii privind ofertele: 4.1.
Data limită de depunere a ofertelor:
27.04.2022, ora 16,00. 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele: UAT
Platonești, str. Fetești, NR. 18, Plato-
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nești, judeţul Ialomiţa, - Compartiment Registratură. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: 1 exemplar. 5. Data și
locul la care se va desfășura ședinţa
publică de deschidere a ofertelor:
29.04.2022 ora 10,00 la sediul UAT
Platonești, com. Platonești, str.
Fetești nr. 18, judeţ Ialomiţa. 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 Ialomiţa, Slobozia, b-dul.
Cosminului, nr. 12, cod poștal:
920030, judeţul Ialomiţa Telefon:
0243 236 952, Fax: 0243 232 266
E-mail: infopubil@just.ro. 7. Data
transmiterii anunţului de licitaţie
către instituţiile abilitate, în vederea
publicării 05.04.2022.
l Direcţia Administrare Pieţe, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local
al municipiului Roman, cu sediul
administrativ în Roman, str. Petrodava nr.8, jud. Neamț, CUI 2614066,
reprezentată legal prin Doinița
Maftei în calitate de Director, tel/
fax.0233744758, 0722303068 anunţă
organizarea unei licitaţii publice în
data de 07.05.2022 la ora 09.
Obiectul închirierii aparținând
domeniului public al Municipiului
Roman și în administrarea Direcției
Administrare Piețe Roman îl constituie chioșcuri comerciale, spațiu
comercial și de alimentație publică,
magazin mixt, boxe situate în Hala
Centrală, Piața Centrală, Chioșcuri
Piața Centrală, Complex Comercial
- Piața Centrală, Piața Smirodava
administrate de Direcția Administrare Piețe, după cum urmează: 1.
Chioșc nr. 5 (11,10 mp) situat în
Complex Comercial Piața Centrală
pentru comercializare cu amănuntul
mărfuri nealimentare; 2. Chioșc nr.
13 (11,10 mp) situat în Complex
Comercial Piața Centrală pentru
comercializare cu amănuntul
mărfuri nealimentare; 3. Chioșc nr.
14 (11,10 mp) situat în Complex
Comercial Piața Centrală pentru
comercializare cu amănuntul
mărfuri alimentare; 4. Chioșc nr. 16
(8,90 mp) situat în Complex Comercial Piața Centrală pentru comercializare cu amănuntul mărfuri
nealimentare; 5. Chioșc nr. 19 (15,70
mp) situat în Complex Comercial
Piața Centrală pentru comercializare
cu amănuntul mărfuri nealimentare;
6. Chioșc nr. 20 (8,90 mp) situat în
Complex Comercial Piața Centrală
pentru comercializare cu amănuntul
mărfuri nealimentare; 7. Chioșc nr.
21 (8,90 mp) situat în Complex
Comercial Piața Centrală pentru
comercializare cu amănuntul
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mărfuri nealimentare; 8. Chioșc nr.
22 (15,70 mp) situat în Complex
Comercial Piața Centrală pentru
comercializare cu amănuntul
mărfuri alimentare; 9. Chioșc nr. 3 (8
mp) situat în Chioșcuri Piața
Centrală pentru comercializare cu
amănuntul mărfuri nealimentare;
10. Chioșc nr. 4 (8 mp) situat în
Chioșcuri Piața Centrală pentru
comercializare cu amănuntul
mărfuri nealimentare; 11. Chioșc nr.
16 (8 mp) situat în Chioșcuri Piața
Centrală pentru comercializare cu
amănuntul mărfuri alimentare; 12.
Chioșc nr. 18 (8 mp) situat în
Chioșcuri Piața Centrală pentru
comercializare cu amănuntul
mărfuri alimentare; 13. Chioșc nr. 22
(8 mp) situat în Chioșcuri Piața
Centrală pentru comercializare cu
amănuntul mărfuri alimentare; 14.
Spațiu amplasare tonomat cafea (2
mp) situat în Chioșcuri Piața
Centrală; 15. Magazin mixt Piața
Centrală (55,74 mp) situat în Spații
Piața Centrală pentru comercializare
cu amănunul mărfuri nealimentare;
16. Spațiu alimentație publică
(156,47 mp) situat în bd. Republicii
pentru alimentație publică; 17.
Chioșc nr. 1 (9 mp) situat în Piața
Smirodava pentru comercializare cu
amănuntul legume-fructe; 18. Chioșc
nr. 2 (9 mp) situat în Piața Smirodava pentru comercializare cu
amănuntul legume-fructe; 19. Chioșc
nr. 3 (9 mp) situat în Piața Smirodava pentru comercializare cu
amănuntul legume-fructe; 20. Chioșc
nr. 4 (9 mp) situat în Piața Smirodava pentru comercializare cu
amănuntul legume-fructe. 21. Chioșc
nr. 5 (9 mp) situat în Piața Smirodava pentru comercializare cu
amănuntul legume-fructe. 22. Chioșc
nr. 6 (9 mp) situat în Piața Smirodava pentru comercializare cu
amănuntul legume-fructe. 23. Chioșc
nr. 7 (7,80 mp) situat în Piața Smirodava pentru comercializare cu
amănuntul legume-fructe. 24. Spațiu
comercial (10 mp) situat în Piața
Smirodava pentru comercializare cu
amănuntul mărfuri alimentare; 25.
Teren Chioșc (7 mp) situat în Piața
Centrală pentru mărfuri nealimentare; 26. Teren Chioșc (11 mp) situat
în Piața Anton Pann pentru magazin
mixt; 27. Teren Chioșc (23 mp) situat
în Piața Anton Pann pentru magazin
mixt; 28. Boxa nr. 2 (12,05 mp)
situată în Hala Centrală pentru
comercializare cu amănuntul lapte și
produse lactate /preparate din carne;
29. Boxa nr. 3 (12,05 mp) situată în
Hala Centrală pentru Comercializare cu amănuntul lapte și produse
lactate/preparate din carne; 30. Boxa
nr. 9 (13,68 mp) situată în Hala
Centrală pentru Comercializare
carne vită/porc; 31. Boxele nr. 1-15
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situate pe exteriorul Potcoavei din
Piața Centrală pentru comercializare
cu amănuntul răsaduri, pepeni,
varză. Închirierea se face în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.
57/2019 și H.C.L. nr. 70 din
30.03.2022. Documentaţia de atribuire, cuprinzând Caietul de sarcini,
Fișa de date a procedurii, vor putea
fi achiziţionate după achitarea
prețului de 50 lei prin virament
b a n c a r î n c o n t u l D . A . P. n r.
RO72TREZ 4925006XXX000171,
deschis la Trezoreria municipiului
Roman sau în numerar la casieria
D.A.P. sau descărcată spre informare
de pe pagina de internet www.primariaroman.ro. Licitaţia va avea loc în
data de 07.05.2022, ora 9.00, la sediul
din Piaţa Centrală, dată la care va
avea loc ședinţa publică de deschidere a ofertelor. Depunerea ofertelor
se va face până la data de
06.05.2022, ora 14:00 la sediul din
Piaţa Centrală, str. Petrodava nr. 8
Roman, într-un exemplar, oferta
constând în două plicuri sigilate,
unul exterior și unul interior. Data
limită de depunere a solicitărilor de
clarificări privind Documentației de
atribuire este 02.05.2022. Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu
atribuirea, încheierea,contractului de
închiriere, se realizează potrivit
prevederilor legale la Tribunalul
Neamț, bd. Decebal nr. 5, Piatra
Neamț, cod poștal 610012, adresa
e-mail: tr-neamt@just.ro, tel.
0233/212717, fax 0233/232363.
Relaţii suplimentare la telefon/fax
0233/744758, Compartiment Resurse
Umane, S.S.M., juridic, Achiziţii.

compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine
un exemplar din documentaţia de
atribuire: Compartimentul achiziții
publice, comuna Suseni, sat Suseni,
nr. 301, judeţul Argeș, tel/fax
0248/6993973.3. Costul și condiţiile
de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul: 50 lei și se
achită la caseria instituției3.4.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 18/04/2022, ora 12.004. Informaţii privind ofertele:4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor:
28/04/2022, ora 10.004.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele:
Comuna Suseni, sat Suseni, nr. 301,
judeţul Argeș. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: un exemplar5. Data și
locul la care se va desfășura sedinţa
publică de deschidere a ofertelor:
28/04/2022, ora 12.00 la sediul
Comunei Suseni, comuna Suseni, sat
Suseni, nr. 301, judeţul Argeș 6.
Denumirea, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail
ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul
Argeș, secţia de contencios administrativ și fiscal, b-dul I.C. Brătianu,
nr. 7, municipiul Pitești, judeţul
Argeș, telefon 0248/216599, fax
0248/212410. Termenele pentru sesizarea instanţei, conform Legii nr.
554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 7. Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării:
04/04/2022.

pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: Direct la
sediul Comunei Cerna sau prin
mijloace electronice. 3.2.Denumirea
și datele de contact ale serviciului /
compartimentului din cadrul instituției, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire:
Compartiment relații cu publicul,
telefon/fax 0240.575.511, email
primariacernatl@yahoo.com.
3.3.Costul și condițiile de plată
pentru obținerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor
OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ: Gratuit.
3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 20.04.2022, ora 16.30.
4.Informații privind ofertele: Se
regăsesc în caietul de sarcini. 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor:
27.04.2022, ora 16.30. 4.2.Adresa la
care trebuie depuse ofertele: localitatea Cerna, judeţul Tulcea, str.
Școlii, Nr.2. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1.
5.Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor: 28.04.2022, la ora 10.00, la
sediul comunei Cerna, județul
Tulcea, localitatea Cerna, str.Școlii,
Nr.2. 6.Denumirea, adresa, numărul
de telefon și/sau adresa de e-mail aIe
instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanței: Tribunalul
Tulcea, Tulcea, Str.Toamnei, nr.15,
judeţul Tulcea,Telefon: 0240.504.276,
E-mail: tribunalul-tulcea@just.ro.
7.Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 04.04.2022.

l 1. Informații generale privind
concedentul, în special denumirea,
codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa
de e-mail, persoană de contact:
Comuna Suseni, Sat Suseni Nr. 301,
Suseni, judeţul Arges, telefon
0248699397, fax 0248699397, email
primarie@suseni.cjarges.ro 2. Informații generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează
să fie concesionat: teren extravilan în
suprafaţă de 1,5049 ha aferent
”Heleșteului Țigani”, înscris în CF
83002, aflat în domeniul public al
Comunei Suseni, în vederea desfășurării de activităti piscicole. Concensionarea se face conform H.C.L. nr.
71/29.12.2021 și OUG 57/2019.3.
Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: prin
solicitare scrisă, înaintată în acest
sens la sediul Comunei Suseni. 3.2.
Denumirea și adresa serviciului /

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 Cerna, Județul
Tulcea, str.Școlii, nr.2, localitatea
Cerna, județul Tulcea, telefon/fax
0240.575.511, email: primariacernatl@yahoo.com. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de
licitație publică, în special descrierea
și identificarea bunului care urmează
să fie închiriat: 1.lot de teren în
suprafață de 49.762 mp, amplasat în
extravilanul Comunei Cerna, Tarla
94, A1132; 2.lot de teren în suprafață
de 109.914 mp, amplasat în extravilanul Comunei Cerna, Tarla 95,
A1170; 3.lot de teren în suprafață de
10.000 mp, amplasat în extravilanul
Comunei Cerna, Tarla 108, A1244,
din domeniul privat al Comunei
C e r n a , c o n f o r m H C L n r.
21/24.03.2022 și OUG 57/2019. 3.
Informații privind documentația de
atribuire: Se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate

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
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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:
18.04.2022, orele 16.00. Data limită
solicitare prin cerere scrisă documentație de atribuire: 18.04.2022, orele
16.00. 6.Informaţii privind ofertele:
Data limită pentru depunerea ofertelor: 27.04.2022, 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:
28.04.2022, 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:
04.04.2022.
l Formenerg S.A, cu sediul in B-dul
Gheorghe Sincai, nr.3, sect.4-Bucuresti, Cod postal: 040311, publica
prezentul anunt de participare, cu
scopul atribuirii contractului de
Inchirierea spatiului cu destinatia
sala sport, in incinta cladirii Formenerg S.A., suprafata de 91mp, Cod
CPV: 70310000-7/ (Servicii de inchiriere sau de vanzari imobile), prin
procedura de atribuire „licitatie
deschisa publica (cu oferte in plic
inchis)“. Documentatia pentru
elaborarea si prezentarea ofertei se
va putea obtine gratuit, intre orele
8,00-16,00, de la sediul societatii
noastre de catre reprezentantul
dumneavoastra, pe baza de delegatie
semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului, sau de pe
site-ul www formenerg.ro. Criteriul
de atribuire a contractului:Tariful
unitar euro /mp/luna cel mai ridicat
dintre ofertele calificate.Modalitatea
de prezentarea a ofertei: oferta se va
prezenta in original si va fi intocmita
conform cerintelor din documentatia
de atribuire pentru ofertanti. Solicitarile de clarificari vor fi transmise la
adresa de email:achizitie@formenerg.ro sau la nr. de fax:0213069901.
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Raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi postate pe site-ul: www.
formenerg.ro. Oferta va fi redactata
in limba Româna. Durata contractului de inchiriere:3(trei) ani de la
data atribuirii contractului.Valoarea
estimativa minima a serviciilor, fara
TVA: 4368 euro /an + TVA; 13104
euro/3 ani + TVA. Contravaloarea
garantiei de participare la procedura
de selectie este de 1200 lei. Contravaloarea garantiei de buna executie
este egala cu contravaloarea pe
1(una) luna a contractului de inchiriere. Data limita pentru depunerea
ofertelor 27.04.2022, ora 16,00.
Oferta va fi insotita de scrisoarea
dumneavoastra de inaintare si
dovada depunerii garantiei de participare. Plicul exterior trebuie sa fie
marcat cu adresa societatii noastre si
cu inscriptia „A nu se deschide
inainte de data de 28.04.2022, ora
11,00.” Deschiderea ofertelor va
avea loc in data de 28.04.2022, ora
11.00 la sediul Formenerg SA, Bdul.
Gheorghe Sincai, nr. 3, sector 4, in
prezenta reprezentantilor ofertantilor. Orice reprezentant al ofertantului, are dreptul de a participa la
sedinta de deschidere, daca prezinta
in acest sens, o imputernicire scrisa
semnata de reprezentantul legal al
ofertantului.
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: Spitalul Clinic Județean
de Urgență Craiova, municipiul
Craiova, strada Tabaci, nr.1, județul
Dolj, telefon/fax: 0251.502.200,
e-mail: oficiuljuridicdolj@yahoo.
com, cod fiscal 5002142. 2.Informații
generale privind obiectul procedurii
de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: 3 Spații
destinate amplasării de ATM-uri, în
suprafață de câte 1 mp fiecare ce se
află în incinta Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, în holul de
la intrarea principală a Ambulatoriul
Integrat conform caietului de sarcini,
ce aparține domeniului public al
Consiliului Județean Dolj și aflat în
administrarea Spitalului Clinic
Județean de Urgență Craiova,
județul Dolj, conform HCJ
214/29.09.2021 și 270/25.11.2021 și
temeiului legal: OUG 57/03.07.2019,
art.332-333. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care
persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la
sediul instituției, Biroul Juridic. 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 Biroul Juridic din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență
Craiova, municipiul Craiova, strada
Tabaci nr. 1, județul Dolj. 3.3. Costul
și condițiile de plată pentru obținerea
acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor OUG nr.57/2019
privind Codul administrativ: 100 Lei
/exemplar, se achită fie prin virament
în contul autorităţii contractante:
RO44TREZ 29120F330800
XXXX-deschis la Trezoreria Craiova
sau numerar la casieria instituției.
3.4. Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 19.04.2022, ora 10.00.
4. Informații privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor:
29.04.2022, ora 15.00. 4.2.Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Spitalul
Clinic Județean de Urgență Craiova,
Municipiul Craiova, Biroul Juridic,
strada Tabaci nr. 1, județul Dolj.
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: 02.05.2022,
ora 12.00, Spitalul Clinic Județean
de Urgență Craiova, Municipiul
Craiova, strada Tabaci, nr.1, județul
Dolj. 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
Dolj, Craiova, Strada Brestei nr.12,
județul Dolj, telefon/fax
0251.410.140, e-mail: registraturaacte.dj@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 05.04.2022.
l Comuna Șoldanu, Județul Călărași, cod fiscal 3796934, banca Trezoreria Orașului Budești, adresa
Șoseaua Olteniței, nr.70, Satul
Șoldanu, Comuna Șoldanu, Judeţul
Călărași, cod poștal 917235, telefon
0242530530, fax 0242530530, e-mail
soldanu@cl.e-adm.ro, site http://
www.primaria-soldanu.ro, organizează la data de 27.04.2022, ora
13:00, la sediul secundar din Șoseaua
Olteniței, nr.27, Satul Șoldanu,
Comuna Șoldanu, Județul Călărași,
cod poștal 917235, licitația publică
cu ofertă în plic închis pentru
vânzarea imobilului compus din
clădire C1 –Magazie, în suprafață
construită de 553,45mp și teren
aferent, în suprafață de 862,00mp,
situat în intravilanul satului
Șoldanu, cvartal 1, parcela 1/5, nr.
cadastral 20588, aparținând dome-
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niului privat al Comunei Șoldanu,
Judeţul Călărași, administrat de
Consiliul Local al Comunei Șoldanu.
Documentaţia de licitaţie se poate
achiziționa de la sediul secundar al
Primăriei Comunei Șoldanu, Judeţul
Călărași, la preţul de 1 leu/pagină.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 18.04.2022, ora 16:00.
Ofertele se vor depune în două exemplare până la data de 26 aprilie 2022,
ora 16:00, la sediul secundar al
Primăriei Comunei Șoldanu.
Instanța competentă în soluționarea
litigiilor: Tribunalul Călărași, Str.
București nr.106, 910068 –Călărași,
judeţul Călărași. Termenele pentru
sesizarea instanței: conform prevederilor Legii contrenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și
completările ulterioare. Pentru relații
suplimentare, persoanele interesate
se pot adresa Secretarului general al
Comunei Șoldanu, tel. 0242530790.
l Comuna Șoldanu, Județul Călărași, cod fiscal 3796934, banca Trezoreria Orașului Budești, adresa
Șoseaua Olteniței, nr.70, Satul
Șoldanu, Comuna Șoldanu, Judeţul
Călărași, cod poștal 917235, telefon
0242530530, fax 0242530530, e-mail
soldanu@cl.e-adm.ro, site http://
www.primaria-soldanu.ro, organizează la data de 27.04.2022, ora
10:00, la sediul secundar din Șoseaua
Olteniței, nr.27, Satul Șoldanu,
Comuna Șoldanu, Județul Călărași,
cod poștal 917235, licitația publică
cu ofertă în plic închis pentru
vânzarea imobilului compus din
clădire C1 –Grajd, în suprafață
construită de 699,00mp și teren
aferent, în suprafață de 1074,00mp,
situat în intravilanul Satului
Șoldanu, cvartal 1, parcela 1/10, nr.
cadastral 20581, aparținând domeniului privat al Comunei Șoldanu,
Judeţul Călărași, administrat de
Consiliul Local al Comunei Șoldanu.
Documentaţia de licitaţie se poate
achiziționa de la sediul secundar al
Primăriei Comunei Șoldanu, Judeţul
Călărași, la preţul de 1 leu/pagină.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 18.04.2022, ora 16:00.
Ofertele se vor depune în două exemplare până la data de 26 aprilie 2022,
ora 16:00, la sediul secundar al
Primăriei Comunei Șoldanu.
Instanța competentă în soluționarea
litigiilor: Tribunalul Călărași, Str.
București nr.106, 910068 –Călărași,
judeţul Călărași. Termenele pentru
sesizarea instanței: conform prevederilor Legii contrenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și
completările ulterioare. Pentru relații
suplimentare, persoanele interesate
se pot adresa Secretarului general al
Comunei Șoldanu, tel. 0242530790.
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l 1.Informații generale privind
autoritatea contractantă, în special
denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail, persoană
de contact: Primăria Comunei
Bezdead, comuna Bezdead, sat
Bezdead, Str.Principală nr.247A,
județul Dâmbovița, telefon
0245/663.011, fax 0245/663.011,
e-mail: primaria_bezdead@yahoo.
com, cod fiscal 4280191. 2. Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie vândut:
teren intravilan în suprafață de
585mp, situat în Comuna Bezdead,
sat Bezdead, punctul „Pod Râmata”,
aparținând domeniului privat al
Comunei Bezdead, conform caietului de sarcini, H.C.L. nr.31.03.2022
și temeiului legal O.U.G.nr.5
7/03.07.2019. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la
sediul instituției sau electronic la
adresa de email: primaria_bezdead@
yahoo.com. 3.2.Denumirea și datele
de contact ale serviciului /compartimentului din cadrul vânzătorului, de
la care pot obține un exemplar din
documentația de atribuire: se poate
obține de la Compartimentul Achiziții publice din cadrul Primăriei
Comunei Bezdead, Str.Principală
nr.247A, 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: 50 lei/exemplar, se
achită cash la Casieria Primăriei
Comunei Bezdead sau prin virament
în contul RO81TREZ
2755006XXX000271 -Trezoreria
Pucioasa. 3.4.Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 15.04.2022,
ora 10.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 27.04.2022, ora 15.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Comunei Bezdead,
Str. Principală nr.247A, județul
Dâmbovița. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta:
se depun într-un singur exemplar, în
două plicuri sigilate -unul exterior și
unul interior. 5.Data și locul la care
se va desfașura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 28.04.2022,
ora 10.00, Primăria Comunei
Bezdead, Str.Principală nr.247A,
județul Dâmbovița. 6.Denumirea,
adresa, numarul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea
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instanței: Tribunalul 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 instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 05.04.2022.
l 1.Informații generale privind
autoritatea contractantă, în special
denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail, persoană
de contact: Primăria Comunei
Bezdead, comuna Bezdead, sat
Bezdead, Str.Principală nr.247A,
județul Dâmbovița, telefon
0245/663.011, fax 0245/663.011,
e-mail: primaria_bezdead@yahoo.
com, cod fiscal 4280191. 2. Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie vândut:
teren extravilan, categoria de folosință „arabil”, în suprafață de 710
mp, situat în Comuna Bezdead, sat
Măgura, punctul „Belciuga”, aparținând domeniului privat al Comunei
Bezdead, conform caietului de
sarcini, H.C.L.nr.31.03.2022 și temeiului legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019.
3.Informații privind documentația
de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: la cerere,
de la sediul instituției sau electronic
prin mail la adresa: primaria_
bezdead@yahoo.com. 3.2.Denumirea
și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un
exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Achiziții
publice din cadrul Primăriei
Comunei Bezdead, Str.Principală
nr.247A, 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: 50 lei/exemplar, se achită cash
la Casieria Primăriei Comunei
Bezdead sau prin virament în contul
RO81TREZ 2755006XXX000271
-Trezoreria Pucioasa. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
15.04.2022, ora 10.00. 4.Informații
privind ofertele: 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor: 27.04.2022, ora
15.00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria Comunei
Bezdead, Str.Principală nr.247A,
județul Dâmbovița. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
oferta: se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate -unul
exterior și unul interior. 5.Data și
locul la care se va desfașura ședința
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publică de deschidere a ofertelor:
28.04.2022, ora 10.00, Primăria
Comunei Bezdead, Str.Principală
nr.247A, 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: Tribunalul
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 instituțiile
abilitate, în vederea publicării:
05.04.2022.

publică de deschidere a ofertelor:
28.04.2022, ora 13.00, la sediul
Primăriei Comunei Vadu Pașii, Str.
Principală nr.26, județul Buzău. 6.
Denumirea, adresa, numărul de
telefon, fax și /sau adresa de e-mail
ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanţei: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului Buzău, Buzău, Bulevardul
Nicolae Bălcescu nr.8, județul Buzău,
telefon 0238/717.960, fax
0238/717.959, email: tr.buzau@just.
ro. 7.Data transmiterii anunţului de
licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 05.04.2022.

l 1.Informații generale privind
concedentul, în special denumirea,
codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa
de e-mail, persoană de contact:
Primăria Comunei Vadu Pașii, Str.
Principală nr.26, județul Buzău,
telefon/fax 0238/788.109, e-mail:
primaria.vadupasii@yahoo.com, cod
fiscal 4385538. 2.Informații generale
privind obiectul concesiunii, în
special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: teren extravilan în suprafață de
46.000mp, aparținând domeniului
privat al Comunei Vadu Pașii, situat
în Comuna Vadu Pașii, satul
Focșănei, tarlaua 85, nr.cadastral
30438, județul Buzău, în vederea
dezvoltări unor activități economice,
conform H.C.L. nr. 29/25.02.2022 și
O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: prin
solicitare scrisă de la sediul instituției. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul
juridic din cadrul Primăriei Comunei
Vadu Pașii, Str.Principală nr.26,
județul Buzău. 3.3.Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul: 100Lei
care se achită numerar la Casieria
Primăriei Comunei Vadu Pașii, Str.
Principală nr.26, județul Buzău.
3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 19.04.2022, ora 14.00.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 28.04.2022, ora 11.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Comunei Vadu
Pașii, sat Vadu Pașii, Str.Principală
nr.26, județul Buzău. 4.3. Numărul
de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: un exemplar. 5.Data și
locul la care se va desfășura sedinţa

l Primăria Comunei Stoenești, cu
sediul în localitatea Stoenești, tel./
fax: 0248/550.150, e-mail: primaria_
stoenesti_arges@yahoo.com, CUI:
4122426, organizează licitaţie pentru
concesionarea golului alpin Tâbra și
Vâja din domeniul public al localităţii. Concesionarea se face cu
respectarea dreptului de preferinţă
al asociaţiilor patrimoniale ale
membrilor colectivităţii locale,
proprietari de animale înscrise în
RNE. Documentaţia de atribuire se
ridică de la sediul Primăriei Stoenești. Ofertele se depun într-un
singur exemplar la sediul primăriei
până la data de 26.04.2022, ora
14.00. Licitaţia va avea loc în data de
29.04.2022, ora 11.00, la sediul
Primăriei Stoenești -sala de ședinţă.
Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul primăriei și la nr.de telefon:
0248.550.150.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Primăria Comunei Bordești, sat
Bordești, Str.Podgoriilor nr.93, judeţul
Vrancea, telefon 0237/254.100, fax
0237/254.100, email: primariabordesti@yahoo.com, cod fiscal 4297657.
2.Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat:
Cămin Cultural Bordeștii de Jos, în
suprafaţă de 213mp, situat în tarla 2,
parcela 62, conform cărții funciare
nr.50324, aparţinând domeniului
public al Comunei Bordești, judeţul
Vrancea, cu destinaţia desfășurării
activităţii de confecţii. Închirierea se
face conform art.333, art.335 din
O.U.G.57/03.07.2019 și Hotărârii
Consiliului Local Bordești
nr.42/31.08.2021. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc
în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea
sau modalitațile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atri-
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buire: Documentaţia de atribuire se
ridică, la cerere, de la sediul instituţiei: Secretariat sau Compartimentul
Registrul Agricol, Relaţii cu Publicul
de la Primăria Comunei Bordești, sat
Bordești. 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: Secretariat sau
Compartimentul Registrul Agricol,
Relații cu Publicul, la Primăria
Comunei Bordești, sat Bordești, Str.
Podgoriilor nr.93, judeţul Vrancea.
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: 150 Lei /exemplar, se
achită cu numerar la Casieria unităţii,
sau prin ordin de plată în contul de
trezorerie RO19TREZ 69121300250,
deschis la Trezoreria Focșani.
3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificarilor: 02.05.2022, ora 16.00.
4.Informații privind ofertele: Ofertele
se depun la sediul instituției. 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor:
10.05.2022, ora 16.00. 4.2.Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Primăria
Comunei Bordești, sat Bordești, Str.
Podgoriilor nr.93, judeţul Vrancea.
4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar. 5.Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 12.05.2022, ora 10.00,
Primăria Comunei Bordești, sat
Bordești, Str.Podgoriilor nr.93, judeţul
Vrancea. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa de
e-mail ale instanței competente în
soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanței:
Secţia de Contencios Administrativ și
Fiscal a Tribunalului Focșani,
Focșani, Bulevardul Independenţei
nr.19-21, judetul Vrancea, telefon/fax
0237/232.094, e-mail: tr-vrancea@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 05.04.2022.

Tipar DeaPrint București
și Garamond Clu

l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoana de contact:
Municipiul Calafat, Calafat, Str.
Tudor Vladimirescu nr.24, județul
Dolj, telefon/fax 0251/231.424,
0251/232.884, e-mail: primariacalafat@yahoo.com, cod fiscal 4554424.
2.Data publicării anunțului de licitație
în Monitorul Oficial al României,
Partea a VI-a: 24.02.2022, conform
O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Criteriile
utilizate pentru determinarea ofertei
câștigătoare: -cel mai mare nivel al
chiriei 40 puncte; -capacitatea economico financiară 30 puncte; -protecția

mediului înconjurător 20 puncte;
-condiții specifice impuse de natura
bunului închiriat 10 puncte. 4.
Numărul ofertelor primite și al celor
declarate valabile: 1 ofertă primită, 1
ofertă declarată valabilă, în cadrul
celei de a doua proceduri de licitație
publică. 5.Denumirea /numele și
sediul /adresa ofertantului a cărui
ofertă a fost declarată câștigătoare:
S.C.NKU Marmonic S.R.L., municipiul Calafat, Str.1 Mai nr.1 H, județul
Dolj. 6.Durata contractului: 5 ani.
7.Nivelul chiriei: 0,50 Euro /mp /lună.
8.Denumirea, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale
instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanței: Tribunalul Dolj,
municipiul Craiova, Str.Brestei nr.12,
județul Dolj, telefon 0251/418.612, fax
0251/410.140, e-mail: tribunalul.dolj@
just.ro. 9.Data informării ofertanților
despre decizia de stabilire a ofertei
câștigătoare: 31.03.2022. 10.Data
transmiterii anunțului de atribuire
către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 05.04.2022.
l Primăria Orașului Rovinari, cu
sediul în oraș Rovinari, str.Florilor
nr.2, jud.Gorj, vinde prin licitaţie
publică cu strigare bunuri scoase din
funcţiune aparţinând instituţiei,
respectiv „Instalaţie de încălzire
Punct Termic nr.3”, având în componenţă: -Cazane termice pentru producerea agentului termic de încălzire;
-Pompe de alimentare și de circulaţie;
-Ţevi de oţel pentru alimentare cu apă
rece; -Ţevi pentru agentul termic tur/
retur; -Rezervoare și bazine; -Armături (robineţi, vane, clapete etc.);
-AMC (aparate de măsură control,
siguranţă); -Materiale de izolaţii.
Valoarea instalaţiei de încălzire Punct
Termic nr.3 este de 56.081Lei. Preţurile nu includ TVA. Pasul de licitaţie
este de 5% din preţul de pornire. Licitaţia publică cu strigare va avea loc la
sediul vânzătorului, str.Florilor nr.2,
sala de ședinţe a Consiliului Local în
data de 28.04.2022, ora 12.00. Începând cu data de 13.04.2022 până în
data de 21.04.2022, persoanele interesate pot achiziţiona de la sediul
Primăriei Oraș Rovinari caietul de
sarcini al licitaţiei cu strigare contra
sumei de 30 de lei, sumă ce se va
achita la casieria instituţiei. Cererea
de înscriere, taxa de participare,
garanţia de participare, împreună cu
documentele necesare în vederea
participării la licitaţia publică cu strigare se vor depune până la data de
21.04.2022, ora 14.00, la Registratura
Primăriei Oraș Rovinari. Taxa de
participare în valoare de 50Lei și
garanţia de participare în valoare de
300 de lei se vor achita la casieria
instituţiei. Relaţii suplimentare și
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achiziţionarea caietului de sarcini se
vor obţine de la secretarul comisiei de
licitaţie a bunurilor, d-na Ţenchea
Vasilica Lăcrămioara, din cadrul
Primăriei Oraș Rovinari, telefon
0253/371.011, de luni până vineri,
între orele 12.00-15.00.
l Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul
de telefon, telefax și /sau adresa de
e-mail ale persoanei de contact:
Comuna Buciumi, sat Buciumi, Str.
Principală nr.124, județul Sălaj, cod
poștal 457050, telefon 0260/624.928,
fax 0260/624.608, e-mail: primaria.
buciumi@mynextgen.ro, cod fiscal
4291611. Reglementări legale privind
acordarea de finanţare nerambursabilă: -Legea nr.350/2005 privind
regimul finanţărilor nerambursabile
din fonduri publice alocate pentru
activităţi nonprofit de interes general.
Perioada de finanţare: anul 2022.
Suma totală: 75.000 Lei. Domeniile
pentru care se acordă finanţarea
nerambursabilă: 50.000Lei -domeniul
culte religioase. 25.000Lei -domeniul
sport. Criteriile de acordare a finanţărilor nerambursabile sunt cele prezentate în Regulamentul privind regimul
finanțărilor nerambursabile alocate de
la bugetul local pentru activitățile
nonprofit de interes local. Documentația pentru elaborarea și prezentarea
propunerilor de programe /proiecte și
proiecte /programe sportive se poate
obține de la Registratura Comunei
Buciumi. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte:
09.05.2022, ora 14.00. Perioada la care
se desfășoară selecția de proiecte,
verificarea eligibilității, a îndeplinirii
criterilor referitoare la capacitatea
tehnică și financiară și evaluarea
propunerilor de proiecte este:
10.05.2022-12.05.2022.

PIERDERI
l Subsemnatul Munteanu Stefan, în
calitate de moștenitor, declar pierdut
în împrejurări necunoscute
Contractul de Construire numărul
237/1, emis de ICVL București în
22.03.1978, pe numele beneficiarului
defunct Domide Adrian. Îl declar
nul.
l Pierdut carnet și legitimație de
student pe numele Badea Codrin,
emise de UAUIM Bucureș ti,
promoția 2021.
l Pierdut Certificat Unic de Înregistrare seria A, nr.0557594, aparținând
Flutur Sorina Mihaela PFA, cod
fiscal 25093668, eliberat de Registrul
Comerțului Galați, la data de
10.02.2009. Îl declar nul.

