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OFERTE SERVICIU
SC Leon&Ral Trans SRL, CUI: 23174111, anga-

jează conducător auto transport rutier de persoane 
cod COR 833101, vorbitor de limba turcă, cu experi-
ență. Transmitere CV la: o�ce@kdk-consulting.ro

Sc Patiseria Ismet cu sediu in jud. Bacau, mun. 
Onesti, angajeaza 1 lucrator bucatarie (spalator vase 
mari) COD COR 941201. Cerinte: 8 clase, cunoas-
terea bucatariei sarbesti (prajitura burek). CV-urile se 
depun la adersa de mail patiserii_zoran@yahoo.com 
pana la data de 07.12.2021, selectia candidatilor va 
avea loc in data de 08.12.2021. info tel: 0745330061.

S.C. Morani Construct S.R.L.  Zărnești angajează:  
șoferi autocamion  /mașină de mare tonaj: 10 posturi,  
muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri, 
șosele, poduri, baraje: 15 posturi. Studii generale + 
calificare. Oferim salariu motivant! Telefon:  
0368/460066, fax:  0368/460187. E-mail morani_
impex@yahoo.com.

SC Mitliv Industry Agregate SRL, având CUI: 
28545377, cu sediul în Municipiul Craiova, Calea 
Severinului, nr. 48, Judeţ Dolj, angajează: operator la 
mașini-unelte cu comandă numerică, cod COR 
722323- 20 posturi; fierar betonist, cod COR- 711402- 
15 posturi. Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba 
engleză, cunoștințe în domeniul construcţiilor. 
Selecția are loc în data de 07.12.2021, ora 09.00, la 
sediul societății.

SC Termodrill SRL, având CUI: 23465382, cu 
sediul în Municipiul Târgu Mureș, Str.Gheorghe 
Doja, Nr.50, Ap.3, Județ Mureș, angajează: muncitor 
necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, 
plăci mozaic, faianță, gresie cu COD COR 931301- 
50 posturi. Cerințe: studii medii, cunoștiințe de limba 
engleză, cunoștințe în domeniul constuctiilor. Selecția 
are loc în data de 07.12.2021, ora 10.00, la sediul 
societății.

Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Elena 
Doamna” Iași, cu sediul în strada Elena Doamna, 
nr.49, organizează  concurs (promovare interna) 
pentru ocuparea unui post de: -Cercetător Științific  I 
–domeniul medicină. Dosarele de concurs se depun la 
Biroul RUNOS al unității in termen de 30 zile de la 
publicarea anunțului. Conținutul dosarului și condi-
țiile de participare sunt afișate la sediul unității. 
Relații suplimentare se pot obține la  0232/210390 
int.210.

Spitalul Județean de Urgență Alexandria, județul 
Teleorman, Strada Libertății, numărul 1, organizează 
concurs pentru ocuparea următorului post contrac-
tual vacant: 1 post economist debutant în cadrul 
Serviciului Administrativ cu atribuții în achiziții. 
Condiții specifice de participare la concurs pentru 
funcția de economist debutant: -Studii: superioare 
absolvite cu diplomă de licență în profil economic; 
-Vechime: fără vechime în specialitate. Concursul se 
organizează la sediul Spitalului Județean de Urgență 
în data de 10.01.2022, ora 10.00, proba scrisă, iar data 
și ora interviului vor fi anunțate după rezultatul 
probei scrise. Dosarele se depun la sediul Spitalului 
Județean de Urgență în termen de 10 zile lucrătoare 

de la data publicării anunțului și trebuie să conțină, 
în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.7 
din HG nr.286/2011, cu modificările și completările 
ulterioare. Taxa de concurs este de 100Lei și se va 
achita la casieria unității. Bibliografia și relații supli-
mentare la avizierul Spitalului Județean de Urgență 
Alexandria, la serviciul RUNOS sau la telefonul 
0247/306.723.

Spitalul Județean de Urgență Alexandria, județul 
Teleorman, Strada Libertății, numărul 1, organizează 
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi 
contractual vacante: 2 posturi de infirmier debutant 
în cadrul Secției de Pshihiatrie Balaci; 1 post de îngri-
jitoare în cadrul Secției de Pshihiatrie Balaci. Condiții 
specifice de participare la concurs pentru funcția de 
infirmier debutant: -Studii: școală generală; -Vechime: 
fără vechime în specialitate. Condiții specifice de 
participare la concurs pentru funcția de îngrijitoare: 
-Studii: școală generală; -Vechime: fără vechime în 
specialitate. Concursul se organizează la sediul Spita-
lului Județean de Urgență în data de 11.01.2022, ora 
10.00, proba scrisă, iar data și ora interviului vor fi 
anunțate după rezultatul probei scrise. Dosarele se 
depun la sediul Spitalului Județean de Urgență în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării 
anunțului și trebuie să conțină, în mod obligatoriu, 
documentele prevăzute la art.7 din HG nr.286/2011, 
cu modificările și completările ulterioare. Taxa de 
concurs este de 100Lei și se va achita la casieria 
unității. Bibliografia și relații suplimentare la avizi-
erul Spitalului Județean de Urgență Alexandria, la 
serviciul RUNOS sau la telefonul 0247/306.723.      

Institutul Naţional de Gerontologie și Geriatrie 
„Ana Aslan”, cu sediul în București, str.Căldărușani, 
nr.9, sector 1, București, Cod fiscal 4283333, organi-
zează concurs în conformitate cu Hotărârea 
nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, 
pentru ocuparea următoarelor posturi vacante 
contractuale, pe perioadă nedeterminată, cu respec-
tarea condițiilor generale și specifice în vigoare: -2 
posturi infirmieră debutant (G) -Secția II Sediul 
Central; -1 post infirmieră (G) -Secția III Sediul 
Central; -1 post infirmieră (G) -Secția IV Sediul 
Central; -1 post asistent medical generalist debutant 
(PL) -Secția I Sediul Otopeni; -1 post asistent medical 
balneofiziokinetoterapie (PL); Laborator recuperare, 
medicină fizică și balneologie Sediul Otopeni -3 
posturi asistent medical balneofiziokinetoterapie 
debutant (PL); Laborator recuperare, medicină fizică 
și balneologie Sediul Otopeni -1 post muncitor cali-
ficat II bucătar (G) -Personal bloc alimentar Sediul 
Otopeni; -1 post șofer II (M) -Personal activitate 
conducere auto; -1 post garderobier (M/G); -2 posturi 
muncitor calificat I lăcătuș mecanic (G) -Activitate 
de întreținere și reparații Sediul Central; -1 post 
muncitor calificat I fochist (G) -Activitate de întreți-
nere și reparații Sediul Central; -1 post muncitor 
calificat I zugrav (G) -Activitate de întreținere și 
reparații Sediul Otopeni; -1 post muncitor calificat I 
electrician (G) -Activitate de întreținere și reparații 
Sediul Otopeni; -1 post muncitor calificat I lăcătuș 
mecanic (G) -Activitate de întreținere și reparații 
Sediul Otopeni; -1 post muncitor calificat II lăcătuș 
mecanic (G) -Activitate de întreținere și reparații 
Sediul Otopeni; -1 post muncitor calificat I fochist 
(G) -Activitate de întreținere și reparații Sediul 

Otopeni. Condițiile generale de ocupare a posturilor 
sunt prevăzute la art.3 din Hotărârea nr.286/2011. 
Condițiile minime specifice de ocupare a posturilor 
stabilite cu respectarea Ordinului 1470/2011, cu 
modificările și completările ulterioare sunt următoa-
rele: -asistent medical balneofiziokinetoterapie (PL): 
-diplomă de școală sanitară postliceală sau diplomă 
de studii postliceale prin echivalare conform Hotă-
rârii Guvernului nr.797/1997 în specialitatea postului, 
minim 6 luni vechime în specialitatea postului, adeve-
rință, certificat de  liberă practică și după caz aviz 
anual eliberate de Ordinul Asistenţilor Medicali 
Generaliști, Moașelor și Asistenţilor Medicali din 
România pentru participare la concurs; -asistent 
medical generalist /balneofiziokinetoterapie debutant 
(PL): -diplomă de școală sanitară postliceală sau 
diplomă de studii postliceale prin echivalare conform 
Hotărârii Guvernului nr.797/1997 în specialitatea 
postului, fara vechime în specialitatea postului, 
adeverință, certificat de liberă practică și după caz 
aviz anual eliberate de Ordinul Asistenţilor Medicali 
Generaliști, Moașelor și Asistenţilor Medicali din 
România pentru participare la concurs; -infirmieră 
(G): -școală generală, curs de infirmiere organizat de 
Ordinul Asistenţilor Medicali Generaliști, Moașelor și 
Asistenţilor Medicali din România sau curs de infir-
miere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul 
Muncii, cu aprobarea Ministerului Sănătăţii -Direcţia 
generală resurse umane și certificare, minim 6 luni 
vechime în activitate; -infirmieră debutant (G): 
-școală generală, fără vechime în specialitate; 
-muncitor calificat I (G): -minim studii generale, 
calificare în specialitatea postului, vechime în meserie 
minim 9 ani, autorizație RSVTI (ISCIR) însoțită de 
talon vize pentru fochist; -muncitor calificat II (G): 
-minim studii  generale, calificare în specialitatea 
postului, vechime în meserie minim 6 ani; -șofer II 
(M) -Activitatea de conducere auto: -diplomă de 
absolvire a învăţământului mediu ori profesional de 
specialitate, permis de conducere pentru șofer profe-
sionist valabil pentru autovehicule din categoriile B și 
C, autovehicul cu capacitatea până la 2 t inclusiv și 
autovehicul de transport de persoane cu până la 8 
locuri inclusiv, minim 3 ani vechime ca șofer (condu-
cător auto) profesionist; -garderobier (M/G): 
-diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a 
școlii generale, fără vechime în specialitate. Proba 
scrisă se va desfășura în data de 10.01.2022, ora 9.00 
și interviul în data 12.01.2022, ora 9.00, în  Str.Căldă-
rușani, nr.9, Sector 1, București. Dosarele de concurs 
vor conține documentele prevăzute la art.6 din Hotă-
rârea nr. 286/2011, cu modificările și completările 
ulterioare și se pot depune in termen de 10 zile lucră-
toare de la data publicării anunțului, în perioada 
07.12.2021-20.12.2021, de luni până joi între orele 
8.00-13.00 și vineri între orele 08.00-12.00, la sediul 
Institutului din Str.Căldărușani, nr.9, Sector 1, Bucu-
rești. Informaţiile referitoare la organizarea și desfă-
șurarea concursului, bibliografia și după caz tematica, 
calendarul de desfășurare a concursului sunt afișate 
la sediul Institutului, pe pagina de internet www.
ana-aslan.ro și portalul posturi.gov.ro. Relații supli-
mentare la telefon 031.805.93.01 -05, int.123.

Consiliul Local Petrila-Direcția de Asistenţă 
Socială Petrila, jud.Hunedoara, anunţă. Consiliul 
Local Petrila- Direcția de Asistenţă Socială Petrila 
organizează la sediul din Petrila, strada 8 Martie, 

bl.33, parter, concurs pentru ocuparea următoarelor 
funcţii contractuale de execuţie vacante: 1.Comparti-
mentul cabinete medicale școlare: -asistent medical 
generalist debutant- 3 (trei) posturi; vechime în 
muncă: nu este necesară. Concursul va avea loc în 
data de 28.12.2021, ora 10.00 proba scrisă și 
30.12.2021, ora 10.00 interviul. Candidaţii trebuie sa 
îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Hotă-
rârea Guvernului nr.286/2011, modificată prin Hotă-
rârea nr.1027/2014, pentru modificarea și 
completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzator funcţiilor 
contractuale și a criteriilor de promovare in grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice , precum și următoarele condiţii de partici-
pare: -școală sanitară postilceală; -asigurare de 
malpraxis; -certificat de membru al Ordinului Asis-
tenților Medicali Generaliști și Moașelor din 
România. Dosarele se vor depune în maximum 10 
zile lucrătoare de la data publicării anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la 
sediul Direcției de Asistenţă Socială Petrila și trebuie 
să cuprindă obligatoriu documentele prevăzute de 
art.6(1) din HG nr.286/2011, cu modificările prevă-
zute de Hotărârea nr. 1027/2014. Tematica si biblio-
grafia sunt afișate la sediul instituţiei. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la telefon 0254.550.434, 
Compartimentul economico-financiar, resurse 
umane, persoana de contact Bașa Claudia.

Liceul de Industrie Alimentară, cu sediul în 
Craiova, str.Brestei, nr.144, județul Dolj, organizează 
concurs, în conformitate cu prevederile HG nr. 
286/2011, modificată și completată de HG 
nr.1027/2014, pentru  ocuparea urmatoarelor posturi 
contractual vacant pe perioadă nedeterminată, în 
cadrul instituției: Muncitor calificat- 1 post; Suprave-
ghetor noapte- 1 post. Condiții specifice de partici-
pare la concurs: Nivelul studiilor: medii; Vechime în 
muncă: minim 5 ani. Concursul se va desfășura 
astfel: Proba scrisă: 28.12.2021, ora 11.00; Proba de 
interviu: 29.12.2021, ora 11.00. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a la sediul instituției. 
Relaţii suplimentare la sediu Liceului de Industrie 
Alimentară, telefon: 0251.422.937.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez casa nouă, Micro 5, Târgoviște, lângă 

Liceul Carabella, mobilată, utilată. 0722.326.147.

CITAŢII
Se citează numitul Neda Cătălin-Crăciunel în 

cauza dosar nr.3757/290/2021 al Judecătoriei Reșița, 
cu obiect autoritate părintească exclusivă, având ca 
reclamantă pe numita Gyorodi Cristina-Monica, 
pentru termenul de judecată din data de 11 ianuarie 
2022, ora 09.00.

Se citează Costea Alina Mihaela, cu ultim domi-
ciliu cunoscut în Bârlad, str.Ghe.Emandi, nr.50, jud.
Vaslui, pentru termenul din 16.02.2022, ora 8.30, la 
Judecătoria Bârlad, în calitate de pârâtă în dosarul 

nr. 3418/189/2019, având ca obiect partaj succesoral 
-ieșire din indiviziune, și constatare drept creanță, 
reclamanți fiind Patriche Eugen și Patriche Maria.

Se citează pârâţii Dobjanschi Florin și Dobjanschi 
Georgică, cu domiciliul necunoscut, în proces cu 
reclamanta Caucă Cornelia în Dosarul nr. 
2055/217/2019 la Judecătoria Darabani, sala Theodor 
Balș, în data de 08.02.2021, ora 09:00, dosar având ca 
obiect hotărâre care să ţină loc de act autentic.

Numitul Achim Alexandru, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în localitatea Pitești, Str.C.Brâncoveanu, 
Bl.B1, Sc. A, Ap. 36, Jud.Argeș, este citat la Judecă-
toria Pitești pe data de Luni, 10.01.2022, ora 09.00, 
completul C1-7 L, Camera Consiliu- NCPC, în cali-
tate de pârât, dosarul civ. nr.5479/280/2021, în 
procesul de declarare judecătorească a morții cu 
reclamantul Achim Marian.

Dosar nr. 27134/245/2020- Judecătoria Iași: 
Admite în parte acţiunea civilă formulată de recla-
manţii Burduja Vasile, Burduja Eliza și Burduja 
Adriana în contradictoriu cu pârâtul Pîslaru (fost 
Burduja) Ioan. Constată deschisă succesiunea de pe 
urma defunctei Burduja Elena, decedată la data de 
19.06.2004. Constată că după defuncta Burduja 
Elena a rămas masa succesorală compusă din cota de 
1/2 din imobilul apartament, în valoare de 
71366,235Lei, restul cotei de 1/2 din imobil fiind 
bunul propriu al reclamantului Burduja Vasile, în 
calitate de soţ supravieţuitor. Respinge cererea recla-
manţilor de includere în masa succesorală a locului 
de veci. Constată că după defuncta Burduja Elena au 
rămas ca succesori reclamantul Burduja Vasile, cu 
cota de 1/4 (1/8) din masa succesorală, cotă expri-
mată valoric la suma de 1784155Lei, reclamanta 
Burduja Eliza, în calitate de descendentă, cu o cotă 
de 1/8 din succesiune, cotă exprimată valoric la suma 
de 17841,55Lei, reclamanta Burduja Adriana, în 
calitate de descendentă, cu o cotă de 1/8 din succe-
siune, cotă exprimată valoric la suma de 17841,55Lei, 
și pârâtul Pîslaru (fost Burduja) Ioan, în calitate de 
descendent, cu o cotă de 1/8 din succesiune, cotă 
exprimată valoric la suma de 17841,55Lei. Dispune 
ieșirea părţilor din indiviziune și ca efect al parta-
jului: Atribuie în natură și în indiviziune reclaman-
ţilor Burduja Vasile, Burduja Eliza și Burduja 
Adriana masa succesorală compusă din cota de 1/2 
din imobilul apartament, situat în ..., în valoare de 
71366,235Lei, restul cotei de 1/2 din imobil fiind 
bunul propriu al reclamantului Burduja Vasile. 
Obligă reclamanţii să plătească pârâtului suma 
de17841,55Lei cu titlu de sultă pentru echivalarea 
loturilor, fiecare dintre ei câte 5947,18 Lei. Obligă 
reclamanţii să plătească către Statul român suma de 
4824,42Lei reprezentând ajutorul public acordat 
pentru plata taxei judiciare de timbru. Reduce onora-
riul de avocat pentru reclamanţi de la suma de 
5.800Lei la suma de 3000Lei. Obligă pârâtul să 
plătească reclamanţilor suma de 2559,15Lei cu titlu 
de cheltuieli de judecată cu titlu de cheltuieli de jude-
cată, reprezentând c/v taxă judicară de timbru și 
onorariu de avocat astfel cum a fost redus. Cu apel 
(care se depune la Judecătoria Iași) în 30 zile de la 
comunicare. Document: Hotarâre 10796/2021 
20.10.2021.

DIVERSE
S.C. OMV Petrom S.A anunţă publicul interesat 

asupra depunerii Raportului privind impactul asupra 
mediului pentru proiectul „Lucrări de suprafaţă, 
foraj, echipare de suprafaţă și conductă de amestec 
sonda 1H bis Independenţa”, propus a fi amplasat în 
satul Schela, comuna Schela, judeţul Galaţi. Tipul 
deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Galaţi poate fi emiterea sau respingerea 
solicitării de emitere a acordului de mediu. Raportul 
este disponibil la următoarea adresă de internet: 
http://apmgl-old.anpm.ro/rapoarte_eia_si_studii_
ea-41121. Dezbaterea publică a Raportului privind 
impactul asupra mediului va avea loc la sediul 
Primăriei Comunei Schela, judeţul Galaţi, în data de 
10.01.2022, începând cu orele 14:00. Publicul inte-
resat poate transmite în scris comentarii /opinii /
observaţii privind documentul susmenţionat la 
A.P.M. Galaţi, la adresa de email: office@apmgl.
anpm.ro, până la data de 10.01.2022.

S.C. OMV Petrom S.A anunţă publicul interesat 
asupra depunerii Raportului privind impactul asupra 
mediului pentru proiectul „Lucrări de suprafaţă, 
foraj, echipare de suprafaţă și conductă de amestec 
sondele 25H, 26H Independenţa”, propus a fi 
amplasat în satul Schela, comuna Schela, judeţul 
Galaţi. Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Galaţi poate fi emiterea sau 
respingerea solicitării de emitere a acordului de 
mediu. Raportul este disponibil la următoarea adresă 
de internet: http://apmgl-old.anpm.ro/rapoarte_eia_
si_studii_ea-41121. Dezbaterea publică a Raportului 
privind impactul asupra mediului va avea loc la 
sediul Primăriei Comunei Schela, judeţul Galaţi, în 
data de 10.01.2022, începând cu orele 14:00. Publicul 
interesat poate transmite în scris comentarii /opinii /
observaţii privind documentul susmenţionat la 
A.P.M. Galaţi, la adresa de email: office@apmgl.
anpm.ro, până la data de 10.01.2022.

C.I.I. Apostol Andra notifica deschiderea proce-
durii simplificate a  insolventei in Dosarul nr. 
3681/90/2021, Tribunalul Valcea, Sentinta nr. 
158/24.11.2021 privind pe SC Lili si Vasi SRL, cu 
termenele: depunere declarații creanță 07.01.2022, 
întocmirea tabelului preliminar 17.01.2022, întoc-
mirea tabelului definitiv 11.02.2022, Adunarea Credi-
torilor avand loc in data 21.01.2022, orele 12.00.

C.I.I. Apostol Andra notifica deschiderea proce-
durii generale a  insolventei in Dosarul nr. 
4558/105/2021, Tribunalul Prahova, Sentinta nr. 
537/19.11.2021 privind pe SC Rinamid Logistic SRL, 
cu termenele: depunere declarații creanță 05.01.2022, 
întocmirea tabelului preliminar 25.01.2022, întoc-
mirea tabelului definitiv 18.02.2022, Adunarea Credi-
torilor avand loc in data 28.01.2022, orele 12.00.

Anunt Public. Mihai Cristian-Sebastian, avand 
domiciliul in Str. Lizeanu, nr. 28, ap. 2, sect.2, locali-
tatea Mun. Bucuresti, titular al planului P.U.Z.-Ame-
najare zona sport-agrement-parc, terenuri sport, zona 
servicii aferenta functiunii, lacuri agrement (prin 
exploatare agregate in sistem balastiera) amenajare 
circulatii si utilitati, loc. Magurele-Ilfov, adresa T184, 
P664/2-5, 664/36/1, 664/17, 17/1-2, 664/26a, 664/12, 
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19, 20, 22, 664/29-49, anunţă publicul interesat 
asupra deciziei de emitere a avizului de mediu pentru 
planul mentionat. Urmatoarele documente care 
privesc planul adoptat, modalitatile prin care consi-
deratiile privind mediul au fost integrate in plan, 
modul de pregatire a raportului de mediu, motivele 
pentru alegerea alternativei de plan avizate si masu-
rile decise privind monitorizarea efectelor asupra 
mediului, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr. 1, 
sect. 6, de luni pana vineri intre orele:900-1200. Nota: 
anunt la decizia emiterii avizului de mediu planu-
lui-ART. 32 si ART. 33-ALIN. (1) SI (2)-Titularul are 
obligatia afisarii anuntului si pe propria pagina de 
internet.

Petre Dumitru in calitate de beneficiar pentru 
investitia P.U.Z.-„Pentru construire 3 locuinte indivi-
duale P+2, la adresa T6,P136, N.C.56397, Str. Pelica-
nului, Nr.44, Orasul Buftea-Jud. Ilfov, anunta 
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de 
obtinere a avizului de OPORTUNITE. Observatiile/
comentariile si sugestii se primesc in scris la Directia 
urbanism si amenajarea teritoriului, Primaria Buftea, 
cu sediul in Piata Mihai Eminescu, Nr. 1, Orasul 
Buftea-Jud.Ilfov, Tel: 031.824.12.31, mail: contact@
primariabuftea.ro in termen de 15 zile calendaristice 
de la publicarea anuntului.

SC Tencuieli și Finisări SRL, titular al proiectului 
„Construire imobil locuințe colective, cu regim de 
înălțime S+P+4E+5R, împrejmuire, utilități” anunță 
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de 
încadrare a nu se supune evaluării de impact asupra 
mediului de către Agenția pentru Protecția Mediului 
Ilfov, în cadrul procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului, pentru proiectul „Construire imobil 
locuințe colective, cu regim de înălțime S+P+4E+5R, 
împrejmuire, utilități”, propus a fi amplasat în 
Popești Leordeni, Jud.Ilfov, Str.Solstițiului, Nr.55-59, 
NC 124172. Proiectul acordului de mediu și informa-
țiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate 
la sediul Agenției pentru Protecţia Mediului Ilfov: 
București, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.1, și la 
sediul SC Tencuieli și Finisări SRL în Popesti Leor-
deni, Jud.Ilfov, Str.Biruinței, Nr.3, în zilele de luni-joi, 
între orele 09.00-13.00, vineri, între orele 09.00-12.00, 
precum și la următoarea adresă de internet: apmif.
anmp.ro. Observațiile /contestațiile publicului se 
primesc la sediul APM Ilfov- București, sector 6, 
Aleea Lacul Morii, nr.1, în termen de 10 zile de la 
data publicării anunțului pe pagina de internet a 
autorității competente pentru protecția mediului.

Aducem la cunoștinţa publică faptul că pe rolul 
Judecătoriei Timișoara se af lă dosarul nr. 
14067/325/2021, având ca obiect deschiderea proce-
durii de declarare judecătorească a morţii cu privire la 
numita Schneider Maria, cu ultimul domiciliu în 
localitatea Biled (com. Biled), jud. Timiș. Invităm orice 
persoană care cunoaște date cu privire la persoana 
antemenționată, să le comunice instanţei de judecată.

Anunț public privind depunerea solicitării de 
emitere a acordului de mediu. CNAIR prin DRDP 
București anunță publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „Consolidare parte carosabilă și refacere zid 
de sprijin pe DN 72A adiacent km 56+250- km 
56+500”, propus a fi amplasat în comuna Stoenești, 
sat Stoenești, județul Argeș- titular CNAIR prin 
DRDP București. Informațiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul APM Argeș din 
Pitești, str.Egalității, nr.50, județul Argeș și la sediul 
CNAIR prin DRDP București din București, sector 6, 
Bulevadul Iuliu Maniu 401A, în zilele de luni-vineri, 
între orele 09.00-11.00. Observațiile publicului se 
primesc zilnic la sediul APM Argeș din Pitești, str.
Egalității, nr.50, județul Argeș, între orele 09.00-11.00.

Cabinet Individual de Insolvență Grigorian Andre-
ea-Gina, administrator judiciar al societății Elitcon-
struct SRL cu sediul în Negrești, str. Gării nr. 48, (în 
incinta FUC Negrești), jud. Vaslui, J37/656/2006, 
CUI 19098407, notifică deschiderea procedurii gene-
rale a insolvenţei societății Elitconstruct SRL 
conform Sentinței civile nr. 207/24.11.2021 pronun-
tată în dosarul nr. 1495/89/2021 aflat pe rolul Tribu-
nalului Vaslui. Societatea are obligaţia ca în termen 
de 10 zile de la deschiderea procedurii insolventei să 
depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la 
art. 67 din Legea nr. 85/2014.Termenul limită pentru 
depunerea cererilor de creanţe este 07.01.2022. 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întoc-
mirea și publicarea tabelului preliminar este 
27.01.2022.Termenul pentru depunerea contestațiilor 
la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea 
acestuia in BPI. Termenul pentru publicarea tabe-
lului definitiv este 20.02.2022. Termenul pentru 
continuarea procedurii este 03.03.2022. Se notifică 
faptul că prima Adunare a Creditorilor va avea loc la 
sediul administratorului judiciar din mun. Iași, șos. 
Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 4, bl. A5, demisol, spațiul 
nr. 2, în data de 01.02.2022 ora 12:00 având ca ordine 
de zi:1.Alegerea comitetului creditorilor și desem-
narea președintelui acestuia. 2.Confirmarea adminis-
tratorului judiciar și stabilirea remunerației acestuia. 
Se notifică asociații societăţii debitoare cu privire la 
faptul că va avea loc Adunarea Asociaţilor la sediul 
administratorului judiciar în data 06.12.2021, ora 
12:00, în vederea desemnării administratorului 
special.

Anunț public privind decizia etapei de încadrare 
pentru Primăria Otopeni. Primăria Otopeni, titular al 
proiectului „Extindere microstație de epurare zona 
străzilor Grivița-Crăițelor”, anunță publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare „nu se 
supune evaluării de impact asupra mediului/evaluării 
adecvate/evaluării impactului asupra corpurilor de 
apă” de către Agenția pentru Protecția Mediului 
Ilfov, în cadrul procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului, pentru proiectul „Extindere micros-
tație de epurare zona străzilor Grivița-Crăițelor” 
propus a fi amplasat pe strada Marin Preda, oraș 
Otopeni, județul Ilfov. Proiectul acordului de mediu 
și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi 
consultate la sediul Agenției pentru Protecţia 
Mediului Ilfov: București, sector 6, Aleea Lacul Morii, 
nr.1, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-12.00, 
precum și la următoarea adresă de internet: apmif.
anpm.ro. Observațiile/contestațiile publicului se 
primesc la sediul A.P.M.Ilfov -București, sector 6, 
Aleea Lacul Morii, nr.1, în termen de 10 zile de la 
data publicării anunțului pe pagina de internet a 
autorității competente pentru protecția mediului.

SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata prin 
asociat coordonator Liscan Aurel, anunta prin 
prezenta, numirea acesteia in calitate de  lichidator 
judiciar  a debitoarei Radeco Consult SRL cu sediul 
in București, Sectorul 6, Str. Ceahlău, Nr. 17, Bloc 68, 
Scara 1,  Etaj 8,  Ap. 50,  CUI 24721306, 
J40/19000/2008, cu indeplinirea atributiilor prevazute 
de legea 85/2014, conform  incheierii de sedinta  din 
data de 25.11.2021 pronuntata de Tribunalul Bucu-
resti, Sectia a VII- a Civila in dosar nr. 36578/3/2019, 
prin care s-a dipus înlocuirea lichidatorului judiciar 
CII Kerezsi Adriana Liliana cu lichidatorul judiciar 
Evrika Insolvency IPURL.  

SOMAŢII
Somaţie emisă în temeiul Încheierii de ședinţă din 

data de 12 noiembrie 2021. Prin cererea înregistrată 
pe rolul Judecătoriei Marghita sub nr.25/255/2021, 
reclairanţii Toth Suru Ildiko Ilona, cu domiciliul în 
loc. Suplacu de Barcău, sat Dolea, nr.63, judeţul 
Bihor și Palfi Zoltan Zsolt, cu domiciliul în loc.

Marghita, str. Republicii, nr.51, judeţul Bihor, a 
invocat dobândirea prin uzucapiune a dreptului de 
proprietate asupra terenului în suprafaţă de 4129mp, 
din imobilul situat în extravilanul localităţii Petreu, 
jud.Bihor, înscris în CF 51021 Abrămuţ, nr.topo 
1055/2, 1056/2. Persoanele interesate vor formula 
opoziţie cu privire la intenţia reclamantului de a 
dobândi dreptul de proprietate asupra imobilului 
menţionat mai sus prin uzucapiune, în termen de o 
lună de zile de la data afișării somaţiei, opoziţie care 
va fi depusă la Judecătoria Marghita.

ADUNĂRI GENERALE
SC 4 D Timber Trading CO SRL, Județul Ilfov, 

Oraș Voluntari, Bulevardul Pipera, nr.55, Camera 1, 
R.C. J23/1783/2002, CUI 12210812, Convocator al 
adunării generale a asociaților SC 4 D Timber 
Trading CO SRL: Administratorul societății 4D 
Timber Trading Co S.R.L, în temeiul prevederilor 
Actului Constitutiv Actualizat și a prevederilor Legii 
31/1990 republicată, convoacă la sediul punctului de 
lucru al societăţii din Str. serg. Nuţu Ion nr.8-12, 
sector 5, București, Adunarea Generală a Asociaţilor 
pe data de 27 Decembrie 2021 ora 13.00 cu urmă-
toarea ordine de zi: 1). Majorare capital social și 
distribuire părți sociale în urma majorări capitalului 
social. 2). Transfer părți sociale între asociați. În cazul 
neîntrunirii cvorumului pentru prima convocare, a 
doua convocare AGA va avea loc pe data de 28 
Decembrie 2021 ora 13.00 la sediul punctului de 
lucru al societăţii din Str. serg. Nuţu Ion nr.8-10, 
sector 5, București cu aceeași ordine de zi, fără altă 
notificare a asociaţilor. Administrator Menabit Ersin.

S.C. Universalcoop S.R.L. Str. serg. Nuţu Ion nr.8-
12, sector 5, București, Tel. 0745.11.90.72; Fax 
021.310.63.51, Nr. Reg. Com. J40/5336/1991, C.U.I. 
RO404793, Capital social: 661.410 Lei, Convoca-
tor:Consiliul de Administrație al S.C. Universalcoop 
S.R.L., în temeiul prevederilor Actului Constitutiv 
Actualizat și a prevederilor Legii 31/1990 republicată, 
convoacă la sediul societăţii din Str. serg. Nuţu Ion nr. 
8-10, sector 5, București, Adunarea Generală a Asoci-
aţilor pe data de 27 Decembrie 2021 ora 13.00 cu 
următoarea ordine de zi: 1). Majorare capital social și 
distribuire părți sociale în urma majorări capitalului 
social. 2). Transfer părți sociale între asociați. În cazul 
neîntrunirii cvorumului pentru prima convocare, a 
doua convocare AGA va avea loc pe data de 28 
Decembrie 2021 ora 13.00 la sediul societăţii din Str. 
serg. Nuţu Ion nr.8-10, sector 5, București cu aceeași 
ordine de zi, fără altă notificare a asociaţilor. Admi-
nistratori Hanganu A., Oros, Eugen– Cristian, 
Iuliana Cristina.

Convocator. Administratorul societatii SOLAR 
S.A., cu sediul in Ploiesti, Str. Poligonului, nr. 2, 
Judetul Prahova, inregistrata la Oficiul Registrului 
Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. 
J29/1101/2001, avand CIF RO14344934, in temeiul 
dispozitiilor Legii nr.31/1990, republicata, cu comple-
tarile si modificarile ulterioare si ale actului consti-
tutiv, convoaca Adunarea Generala Ordinara a 
Actionarilor societatii, pentru data de 12.01.2022, ora 
8.00, care se va tine la sediul acesteia situat in Ploiesti, 
Str. Poligonului, nr. 2, Judetul Prahova, avand urma-
toarea ordine de zi: 1. Prezentarea, discutarea si 
aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exer-
citiului financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate 
de administratorul societatii si de auditorul financiar. 
2. Aprobarea repartizarii profitului aferent anului 
2021, in dividende. 3. Aprobarea bugetului de veni-
turi si cheltuieli pentru anul 2022. 4. Aprobarea 
descarcarii de gestiune a administratorului pentru 
exercitiul financiar aferent anului 2022. 5. Desem-
narea/ imputernicirea unei persoane pentru indepli-
nirea formalitatilor necesare pentru publicarea si 
inregistrarea Hotararii Adunarii Generale Ordinara a 

Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe 
langa Tribunalul Prahova. La adunare pot participa 
toti actionarii, personal sau prin mandatar, conform 
dispozitiilor statutare. In cazul in care nu se vor inde-
plini conditiile legale privind cvorumul si valabili-
tatea deliberarilor, Adunarea Generala Ordinara a 
Actionarilor societatii SOLAR S.A., se va tine in data 
de 13.01.2022, la aceeasi ora, adresa si avand aceeasi 
ordine de zi.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţio-
narilor Universal S.A. Consiliul de Administrație al 
Universal S.A., societate pe acțiuni înființată și func-
ționând conform legilor din România, cu sediul social 
în București, Sector 3, Str. Franceză nr. 2-4, etaj 1, 
având număr de înregistrare în Registrul Comerţului: 
J40/10/1991 și cod de înregistrare fiscală: RO 361390, 
(denumită în continuare „Societatea“), convoacă: 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la data 
de 11.01.2022, ora 11:00, la sediul Societăţii din Bucu-
rești, Sector 3, Str. Franceză nr. 2-4, etaj 1 și prin 
corespondență, pentru toţi acţionarii înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor la data de referinţă 31.12.2021. 
În cazul în care la această dată nu se va întruni 
cvorumul legal, Adunarea Generală Ordinară se va 
întruni la a doua convocare, în condiţiile legii, la data 
de 12.01.2022, ora 11:00, în aceeași locaţie și cu 
aceeași ordine de zi. La Adunarea Generala Ordinară 
a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe și să 
voteze acţionarii înscriși în Registrul Acţionarilor la 
data de 31.12.2021, stabilită ca dată de referinţă. 
Ordinea de zi a adunării generale ordinare a acţiona-
rilor. 1. Aprobarea situaţiilor financiare interimare 
aferente perioadei 01.01. - 30.09.2021, compuse din: 
- Bilanţ; - Cont de profit și pierdere; - Situaţia fluxu-
rilor de numerar; - Situaţia modificării capitalurilor 
proprii; - Notele explicative la situaţiile financiare 
interimare aferente perioadei 01.01. - 30.09.2021 în 
baza Raportului Consiliului de Administraţie și a 
Raportului auditorului extern. 2. Aprobarea reparti-
zării profitului contabil net înregistrat la data de 
30.09.2021, conform propunerii Consiliului de Admi-
nistrație al Societății. 3. Împuternicirea directorului 
general al Societății, domnul Ovidiu Iuliu Marian, în 
vederea semnării oricăror documente aferente hotă-
rârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, 
precum și a efectuării, personal sau printr-o împuter-
nicire subsecventă, a tuturor procedurilor și formali-
tăţilor prevăzute de lege în scopul îndeplinirii 
hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţiona-
rilor. Participarea la Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor se face în conformitate cu dispoziţiile 
actului constitutiv al Societăţii, precum și cu prevede-
rile legale aplicabile societăţilor pe acţiuni. Acţionarii 
pot participa fie personal, fie prin reprezentant, prin 
acordarea unei împuterniciri altor persoane. În caz de 
prezentare prin împuternicit, un exemplar original al 
împuternicirii se va depune la sediul social al Socie-
tăţii cu 48 de ore înainte de adunare. În temeiul și cu 
respectarea prevederilor art. 14.8. din Actul Consti-
tutiv actualizat al Societăţii, participarea acționarilor 
în cadrul AGOA poate avea loc și prin corespon-
denţă. Astfel, acționarii Societății își vor putea exer-
cita dreptul de vot prin corespondenţă, prin utilizarea 
formularului de buletin de vot pentru votul prin 
corespondență atașat prezentului Convocator și 
înaintat la secretariatul Societății prin e-mail, la 
adresa de e-mail office@universal.ro, votul astfel 
exprimat fiind valabil dacă buletinul de vot este 
primit către Administrator cel tarziu la data AGOA 
ora 11:00 (ora României). Unul sau mai mulţi acţio-
nari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 
5 % din capitalul social are / au dreptul: a) de a intro-
duce puncte pe Ordinea de zi a adunării generale, cu 
condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare 
sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare 
de adunarea generală; și b) de a prezenta proiecte de 
hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi 
incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Dreptu-
rile acţionarilor prevăzute mai sus pot fi exercitate 

numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau 
prin mijloace electronice) în termen de cel mult 15 
(cincisprezece) zile de la data publicării convocării. În 
cazurile în care exercitarea dreptului prevazut la lit. 
a) de mai sus determină modificarea Ordinii de zi a 
Adunării Generale comunicate deja acţionarilor, 
Societatea va trebui să facă disponibilă o ordine de zi 
revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utili-
zată pentru ordinea de zi anterioară, cu respectarea 
termenului prevăzut de Legea nr. 31/1990, republi-
cată, cu modificările și completările ulterioare, astfel 
încat să permită celorlalţi acţionari să desemneze un 
reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin 
corespondenţă. Fiecare acţionar are dreptul să adre-
seze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a 
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor până cel 
târziu la data de 07.01.2022. Societatea va răspunde 
la întrebările adresate de acţionari. Președinte al 
Consiliului de Administrație Petru Ioan Văduva prin 
împuternicit Ovidiu Iuliu Marian.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţio-
narilor METEOR S.A. Consiliul de Administrație al 
METEOR S.A., societate pe acțiuni înființată și 
funcționânând conform legilor din România, cu 
sediul social în București, Sector 3, Str. Franceză nr. 
2-4, având număr de înregistrare în Registrul Comer-
ţului: J40/32/1990 și cod de înregistrare fiscală: 
RO361340 (denumită în continuare „Societatea“), 
convoacă:  Adunarea Generală Ordinară a Acţiona-
rilor la data de 11.01.2022, ora 10:00, la sediul Socie-
tăţii din București, Sector 3, Str. Franceză nr. 2-4 și 
prin corespondență, pentru toţi acţionarii înregistraţi 
în Registrul Acţionarilor la data de referinţă 
31.12.2021. În cazul în care la această dată nu se va 
întruni cvorumul legal, Adunarea Generală Ordinară 
se va întruni la a doua convocare, în condiţiile legii, la 
data de 12.01.2022, ora 10:00, în aceeași locaţie și cu 
aceeași ordine de zi. La Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe și să 
voteze acţionarii înscriși în Registrul Acţionarilor la 
data de 31.12.2021, stabilită ca dată de referinţă. 
ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE 
ORDINARE A ACŢIONARILOR. 1. Aprobarea 
situaţiilor financiare interimare aferente perioadei 
01.01. - 30.09.2021, compuse din: - Bilanţ; - Cont de 
profit și pierdere; - Situaţia fluxurilor de numerar; - 
Situaţia modificării capitalurilor proprii; - Notele 
explicative la situaţiile financiare interimare aferente 
perioadei 01.01. - 30.09.2021 în baza Raportului 
Consiliului de Administraţie și a Raportului audito-
rului extern. 2. Aprobarea repartizării profitului 
contabil net înregistrat la data de 30.09.2021, 
conform propunerii Consiliului de Administrație al 
Societății. 3. Împuternicirea directorului general al 
Societății, domnul Ovidiu Iuliu MARIAN, în vederea 
semnării oricăror documente aferente hotărârilor 
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor și a efec-
tuării, personal sau printr-o împuternicire subsec-
ventă, a tuturor procedurilor și formalităţilor 
prevăzute de lege în scopul îndeplinirii hotărârilor 
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.Partici-
parea la Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
se face în conformitate cu dispoziţiile actului consti-
tutiv al Societăţii, precum și cu prevederile legale 
aplicabile societăţilor pe acţiuni. Acţionarii pot 
participa fie personal, fie prin reprezentant, prin 
acordarea unei împuterniciri altor persoane. În caz de 
prezentare prin împuternicit, un exemplar original al 
împuternicirii se va depune la sediul social al Socie-
tăţii cu 48 de ore înainte de adunare. În temeiul și cu 
respectarea prevederilor art. 14.8. din Actul Consti-
tutiv actualizat al Societăţii, participarea acționarilor 
în cadrul AGOA poate avea loc și prin corespon-
denţă. Astfel, acționarii Societății își vor putea exer-
cita dreptul de vot prin corespondenţă, prin utilizarea 
formularului de buletin de vot pentru votul prin 
corespondență atașat prezentului Convocator și 
înaintat la secretariatul Societății prin e-mail, la 
adresa de e-mail office@meteorsa.ro, votul astfel 
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exprimat fiind valabil dacă buletinul de vot este 
primit către Administrator cel tarziu la data AGOA, 
ora 10:00 (ora României). Unul sau mai mulţi acţio-
nari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 
5% din capitalul social are / au dreptul: a) de a intro-
duce puncte pe Ordinea de zi a adunării generale, cu 
condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare 
sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare 
de adunarea generală; și b) de a prezenta proiecte de 
hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi 
incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Dreptu-
rile acţionarilor prevăzute mai sus pot fi exercitate 
numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau 
prin mijloace electronice) în termen de cel mult 15 
(cincisprezece) zile de la data publicării convocării. În 
cazurile în care exercitarea dreptului prevazut la lit. 
a) de mai sus determină modificarea Ordinii de zi a 
Adunării Generale comunicate deja acţionarilor, 
Societatea va trebui să facă disponibilă o ordine de zi 
revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utili-
zată pentru ordinea de zi anterioară, cu respectarea 
termenului prevăzut de Legea nr. 31/1990, republi-
cată, cu modificările și completările ulterioare, astfel 
încat să permită celorlalţi acţionari să desemneze un 
reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin 
corespondenţă. Fiecare acţionar are dreptul să adre-
seze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a 
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor până cel 
târziu la data de 07.01.2022. Societatea va răspunde 
la întrebările adresate de acţionari. Președinte al 
Consiliului de Administrație Petru Ioan Văduva prin 
împuternicit Ovidiu Iuliu Marian.

LICITAŢII
SC Sticla Prahova SRL, prin lichidator judiciar 

Just Insolv SPRL, anunta vanzarea la licitatie 
publica a imobilului situat in com. Magurele, inscris 
in CF 20542 Magurele, ce este ocupat fara titlu de o 
familie, iar cumparatorul isi asuma cumpararea 
imobilului in aceste conditii, respectiv de imobil 
ocupat. Pretul este cel stabilit de Adunarea Credito-
rilor din 25.11.2021. Garantia de participare la lici-
tatie este in cuantum de 4.500 lei. Licitatiile publice 
se organizeaza in baza hotararii Adunarii Credito-
rilor din 01.09.2020  si din 25.11.2021 si  vor avea loc 
pe data de: 09.12.2021,10.12.2021, 14.12.2021, 
15.12.2021, 16.12.2021  orele 12.00,  la sediul lichida-
torului judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, 
Bl.33S1 Cab.7B, Et.7. Conditiile de participare si 
relatii suplimentare in caietul de sarcini intocmit de 
lichidatorul judiciar la pretul de 500 lei plus TVA si 
la tel. 0344104525.

Anunţ important! În conformitate cu prevederile 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, Comuna 
Periam, având statut de Unitate Administrativ 
Teritorială - persoană juridică de drept public, iden-
tificată prin CIF 4759543, cu sediul în Comuna 
Periam, str. Mureșului, nr.1 Bis, Județul Timiș, Tel./
Fax: 0256-375001/375002, e-mail: o£ce@primatim-
periam.ro, face cunoscut că în data de 11.01.2022, 
orele 1000, în sala de ședințe a Primăriei Comunei 
Periam (Comuna Periam, str. Mureșului, nr.1 Bis, 
Jud.Timiș) va avea loc licitaţia publică în vederea 
închirierii unui imobil aflat în proprietatea Comunei 
Periam, patrimoniu privat, închiriere aprobată prin 

H.C.L. Periam nr. 76/25.11.2021. 1. Denumirea 
imobilului scos spre închiriere, caracteristici princi-
pale: terenul neproductiv cu luciu de apă situat în 
intravilanul Comunei Periam și care este înscris în 
C.F. nr. 400631 Periam, având nr. cadastral 400631, 
în suprafață totală de 17.429 mp. 2. Preţul minim de 
pornire a licitației este de 311 lei/lună. 3. Destinaţia 
închirierii terenului: desfășurarea activităților de 
pescuit sportiv și de agrement. 4. În vederea partici-
pării la licitație, ofertanții vor achiziționa documen-
tația de participare la licitație achitând 
contravaloarea acesteia, în cuantum de 200 lei, la 
casieria Primăriei Comunei Periam. 5. Data-limită 
pentru depunerea ofertelor: 10.01.2022 inclusiv, ora 
14:00, la Registratura Primăriei Comunei Periam. 6. 
Eventualele oferte depuse după data de 10.01.2022, 
ora 14:00, sunt excluse de la licitație. 7. Persoanele 
interesate vor depune într-un exemplar ofertele, 
după cum urmează: – Plic exterior format A4 pe 
care se va indica licitația publică deschisă pentru 
care este depusă oferta, numele ofertantului și 
adresa/sediul acestuia și care va cuprinde: a) copie 
de pe cartea de identitate/certificatul de înmatricu-
lare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; b) 
copie de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate 
actele adiționale relevante, pentru persoanele juri-
dice; c) certificat fiscal emis de Administrația Finan-
ciară de la domiciliul/sediul social al ofertantului; d) 
certificat fiscal emis de Compartimentul Financi-
ar-contabil, impozite și taxe a Primăriei de la domi-
ciliul/sediul social al ofertantului, din care rezultă că 
nu are datorii la bugetul local; e) dovada achitării 
contravalorii caietului de sarcini - 200 lei, a taxei de 
participare la licitație - 1000 lei și a garanției de 
participare la licitație - 500 lei prin depunerea xero-
copiilor după chitanțele eliberate de casieria Primă-
riei Comunei Periam sau O.P.; f) declarație pe 
propria răspundere a reprezentantului legal al 
societății comerciale, din care să rezulte că socie-
tatea nu se află în reorganizare judiciară sau fali-
ment; g) declarație păstrare destinație teren; h) 
împuternicirea de reprezentare a unei alte persoane 
autentificată la notarul public pentru ofertantul, 
persoană fizică/juridică, care nu poate fi prezent la 
licitaţie; persoanele juridice pot fi reprezentate însă 
și de administrator sau, în lipsa acestuia, de o altă 
persoană în baza unei împuterniciri scrise în acest 
sens de către administratorul persoanei juridice. 8. 
În plicul format A4 se va introduce plicul format A5 
care va conține oferta financiară înscrisă în formu-
larul obținut de la Primăria Comunei Periam, ofertă 
exprimată în lei/lună. 9. Criteriile care vor fi utilizate 
pentru atribuirea contractului de închiriere sunt cele 
menționate în caietul de sarcini. 10. Prețul de închi-
riere adjudecat se va achita în conformitate cu 
clauzele contractuale. Închirierea se face pentru o 
perioadă de 10 ani. 11. Persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de 
atribuire de la Registratura Primăriei Comunei 
Periam de unde pot obține și Formularele tipizate în 
vederea întocmirii dosarului de participare la lici-
tație și clarificări. Persoană de contact: Oprișa 
Diana-Ramona, inspector I asistent-dezvoltare 
locală în cadrul Primăriei Comunei Periam, telefon/
fax: 0256-375001; 0256-375002. 12. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 29.12.2021. 13. Data, 
ora și locul deschiderii ofertelor: în data de 
11.01.2022, orele 1000, în sala de ședințe a Primăriei 

Comunei Periam. 14. Instanţa competentă în soluţi-
onarea eventualelor litigii și termenele pentru sesi-
zarea instanţei: se va respecta procedura prealabilă 
de a depune o contestaţie la comisia de licitație în 
termen de 15 zile de la desemnarea ofertei câștigă-
toare și în caz de nesoluţionare ori atunci când 
contestatarul este nemulţumit de soluţie, se poate 
depune plângere la judecătoria competentă terito-
rial, în termen de 30 de zile de la comunicarea 
răspunsului primit din partea comisiei de soluțio-
nare a contestațiilor, sub sancţiunea decăderii din 
termen. 15. Data transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 
06.12.2021. 16. Perioada de valabilitate a ofertelor, 
de la deschiderea acestora: 30 zile. 17. Limba de 
redactare a ofertei: română. Condițiile de partici-
pare și actele solicitate sunt afișate la sediul institu-
ției și se regăsesc în caietul de sarcini. Informații la 
telefon/fax: 0256-375001, 0256-375002.

SC Amed Group SRL, prin lichidator judiciar 
Evoplan Insolv IPURL (fosta C.I.I. Pohrib Ionela), 
anunţă scoaterea la vânzare, a activelor societăţii 
debitoare, după cum urmează: 1.Proprietate imobi-
liara “teren si constructii”( neintabulate) situate in 
Pascani, str. Fintanele, nr. 70-72, jud. Iasi, care se 
compune din: cladire administrativa in suprafata de 
751,9 mp, hala productie in suprafata de 507,40 mp. 
si teren in suprafata de 1,316 mp. Pret de vanzare 
este de 1.209.750 lei (fara TVA ), 75% din valoarea 
de evaluare. Persoanele care pretind vreun drept 
asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare 
au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, să facă 
dovada acestui fapt până la data de 13.12.2021, ora 
14.00, la sediul lichidatorului judiciar din Iași, str. 
Vasile Lupu, nr. 43, jud. Iași. Licitaţia va avea loc la 
sediul lichidatorului judiciar din Iași, Str. Vasile 
Lupu, Nr. 43, Jud. Iași, în data de 14 decembrie 
2021, orele 12:00 și se va desfășura în conformitate 
cu prevederile legii nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei și ale regulamentului de vânzare aprobat 
de adunarea creditorilor din data de 16.03.2021 
modificat prin hotararea adunarii creditorilor din 
data de 03.12.2021. Adjudecarea se va face în 
conformitate cu prevederile Regulamentului de 
organizare și desfășurare a licitaţiei, Regulament ce 
poate fi consultat atat la dosarul cauzei cat si la 
sediul lichidatorului. Adjudecatarul va fi ţinut la 
plata preţului de adjudecare in termenul stabilit prin 
Regulamentul de organizare și desfăsurare a licita-
ţiei. Ofertantii sunt obligati sa depuna, pana la 
termenul de vanzare, o garantie de participare la 
licitatie in procent de 10 % din pretul de incepere a 
licitatiei. Garantia se va depune in numerar, prin 
plata in contul indicat de lichidator. Pentru partici-
parea la licitaţie, potenţialii cumpărători trebuie să 
se înscrie la sediul lichidatorului judiciar din mun. 
Iași, str. Vasile Lupu, nr. 43, jud. Iași, până la data de 
14.12.2021, ora 10:00. Relaţii suplimentare se pot 
obţine: la telefoanele: 0232/240.890; 0742/109899, 
Fax 0232/240890.

Ocolul Silvic Penteleu al Academiei Române, cu 
sediul în Calea Mihai Viteazu, nr.45A, oraș Nehoiu, 
judeţul Buzău, telefon/fax: 0238.554.900, 
0238.554.990, organizează la sediul său, în data de 
15.12.2021, ora 12.00, licitaţia/negocierea pentru 
vânzarea de masă lemnoasă pe picior -producţia 

anului 2022, tipul licitației -licitație publică cu stri-
gare. Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit 
la licitație este de 34.453,1mc din care pe natură de 
produse: produse principale 19.752,11mc și produse 
secundare 14.700,99mc. Pentru participarea la lici-
taţie, agenţii economici vor depune documentaţia de 
preselecţie în formă scrisă. Înscrierea la licitaţie se 
face până la data de 13.12.2021, ora 10.00, la Ocolul 
Silvic Penteleu, cu sediul în Calea Mihai Viteazu, 
nr.45A, oraș Nehoiu, judeţul Buzău. Preselecția agen-
ților economici înscriși va avea loc în data de 
13.12.2021, între orele 10.00-12.00. Rezultatul prese-
lecției se afișează la sediul organizatorului și se comu-
nică reprezentantului agentului economic. Relaţii 
suplimentare se pot obține la Ocolul Silvic Penteleu, 
prin telefon la nr.0238.554.900 sau prin e-mail la 
adresa: ospenteleu@gmail.com. Documentația de 
participare la licitație (caietul de sarcini, lista cu 
partizile/loturile de masă lemnoasă pe picior scoase la 
licitație, prețurile de pornire la licitație/negociere, 
modelul contractului de vânzare-cumpărare etc.) se 
obține de la Compartimentul Fond Forestier. 
Persoană de contact: ing.Cîrstian Robert, care va 
coordona și vizualizarea în teren a partizilor din listă.

1.Informații generale privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa 
de e-mail, persoana de contact: Primăria Comunei 
Cireșu, Str.1 Decembrie 1918, nr.12, județul Brăila, 
telefon 0239/623.749, fax 0239/638.434, e-mail: 
primariaciresu@yahoo.com, cod fiscal 4342804. 2.
Informații generale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie vândut: teren intravilan 
în suprafață de 21.954mp, Cvartal 36, Parcela 531/4, 
Lot 2, CF 77778, aparținând domeniului privat al 
Primăriei Comunei Cireșu, conform H.C.L. nr.26 din 
04.08.2021 și prevederilor O.U.G. nr.57/03.07.2019. 3. 
Informații privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al documentației de atri-
buire: prin solicitare scrisă, de la sediul Primăriei 
Comunei Cireșu. 3.2.Denumirea și datele de contact 
ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzăto-
rului, de la care pot obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: Compartimentul Relații cu 
publicul, Registratură, Arhivă din cadru Primăriei 
Comunei Cireșu, Str.1 Decembrie 1918, nr.12, județul 
Brăila. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru obți-
nerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul admi-
nistrativ: 50 lei/exemplar, ce se achită la Casieria 
Primăriei  Comunei Cireșu sau în contul 
RO64TREZ15321360250XXXXX deschis la Trezo-
reria Făurei, județul Brăila. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 16.12.2021, ora 10.00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 27.12.2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei 
Comunei Cireșu, sat Cireșu, Str.1 Decembrie 1918, 
nr.12, județul Brăila. 4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă oferta: două exemplare (original 
și copie), într-un plic sigilat. 5.Data și locul la care se 
va desfășura ședința publică de deschidere a ofer-
telor: 27.12.2021, ora 13.00, Sala de ședință a Consi-
liului local al Primăriei Comunei Cireșu, sat Cireșu, 

Str.1 Decembrie 1918, nr.12, județul Brăila. 6. Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în soluționarea litigi-
ilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: 
Judecătoria Făurei, oraș Făurei, Str. Păcii, nr.7, 
județul Brăila, telefon/fax 0239/661.320, e-mail: 
jud-faurei@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 03.12.2021.

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 Prejmer, 
comuna Prejmer, Str.Mare nr.565, județul Brașov, 
telefon 0268/362.003, fax 0268/362.363, e-mail: 
primaria.prejmer@yahoo.com, cod fiscal 4688701. 
2.Informații generale privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: Teren identificat în CF 
106805, având număr cadastral 106805, Prejmer, în 
suprafață de 4.197mp, aparținând domeniului privat 
al Comunei Prejmer, județul Brașov, conform Hotă-
rârii Consiliului Local Prejmer nr.70/30.09.2021 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 Primăriei Comunei 
Prejmer, județul Brașov. 3.2.Denumirea și adresa 
serviciului/compartimentului din cadrul conceden-
tului, de la care se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Compartimentul juridic al 
Primăriei Comunei Prejmer, comuna Prejmer, Str.
Mare nr.565, județul Brașov. 3.3.Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul: Persoanele interesate pot achita contravaloarea 
documentației de atribuire de 500Lei în contul conce-
dentului RO65 TREZ 1312 1360 250X XXXX, 
deschis la Trezoreria Brașov, cod fiscal al conceden-
tului: 4688701. 3.4. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 17/12/2021, ora 15.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofer-
telor: 27/12/2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Oferta va fi depusă la Registratura 
Primăriei Comunei Prejmer, comuna Prejmer, Str.
Mare nr. 565, județul Brașov. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar 
original. 5. Data și locul la care se va desfășura 
ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 27/12/2021, 
ora 12.00, la sediul Primăriei Comunei Prejmer, 
comuna Prejmer, Str.Mare nr.565, județul Brașov. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Acțiunea în justiție se poate introduce la 
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului 
Brașov, municipiul Brașov, B-dul 15 Noiembrie nr.45, 
județul Brașov, telefon 0268/419.615, fax 
0268/418.054, e-mail: trbrasov@just.ro. 7. Data trans-
miterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, 
în vederea publicării: 03/12/2021.

1.Informații generale privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa 
de e-mail, persoană de contact: Municipiul Aiud, 

C.I.F. 4613636, str.Cuza Vodă nr.1, Aiud, județul 
Alba, telefon 0258/861.310, fax 0258/861.280, e-mail: 
o£ce@aiud.ro, persoană de contact: Ovidiu Ranca 
-Direcția Arhitect-șef, e-mail: tehnic@aiud.ro. 2. 
Informații generale privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: Obiectul concesiunii îl 
constituie imobilele terenuri intravilane, situate în 
Aiud, str.Tribun Tudoran, nr.72M, înscris în CF 
nr.81674, în suprafață de 4106mp, str.Tribun 
Tudoran, nr. 72N, înscris în CF nr.81670, în supra-
față de 3740mp, str.Tribun Tudoran, nr.72S, înscris în 
CF nr. 81666, în suprafață de 3177mp și str.Tribun 
Tudoran, nr.72U, înscris în CF nr.95896, în suprafață 
de 2300mp, aflate în domeniul privat al Municipiului 
Aiud. Concesionarea se face conform H.C.L. nr. 
265/21.10.2021 și O.U.G. nr. 57/2019. 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: Direct 
de la sediul Primăriei Municipiului Aiud -Direcția 
Arhitect-șef, în baza unei solicitări scrise. 3.2.Denu-
mirea și datele de contact ale serviciului/ comparti-
mentului din cadrul vânzătorului, de la care pot 
obține un exemplar din documentația de atribuire: 
Direcţia Arhitect-șef din cadrul Primăriei Munici-
piului Aiud, telefon: 0258.861.310, int.1039, e-mail: 
tehnic@aiud.ro. 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/documentație, care se 
achită în numerar la casierie sau în contul 
RO84TREZ00421360250XXXXX. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 17.12.2021, ora 12.00. 
4.Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 28.12.2021, ora 12.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Municipiul 
Aiud, str. Cuza Vodă nr.1, județul Alba, Primăria 
Municipiului Aiud, Centrul de Informații pentru 
Cetățeni. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă oferta: 1 (unu) exemplar original, într-un plic 
sigilat. 5.Data și locul la care se va desfășura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 29.12.2021, ora 
12.00, la sediul Primăriei Municipiului Aiud, str. 
Cuza Vodă, nr.1, sala de ședințe. 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 Alba -Secția de Contencios Administrativ 
și Fiscal, Piața Iuliu Maniu, nr.24, Alba Iulia, județul 
Alba, telefon: 0258.813.510, e-mail: tribunalulalba@
just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
02.12.2021.

PIERDERI
Certificat de înregistrare pentru societatea Dezvol-

tări Imobiliare Dobrogea SRL, cu seria B, 
Nr.1818667. Îl declar pierdut.

Rolavel SRL, cu sediul social la adresa: Mun. 
Craiova, str. Dr. Victor Papillian, BL. E13, sc.1, ap.11, 
județ Dolj, J16/549/1999, CUI: 12083409, declar 
pierdut Certificat de Înregistrare în scopuri de TVA, 
Seria B, nr. 395664. Se declară nul.


