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OFERTE SERVICIU
Adeje S.R.L., cu sediul social în comuna Chiajna,
Str.Italia nr.1-7, P3, Bucharest Logistic Park, clădirea 1,
suprafața 3mp și suprafața de depozitare 180mp din
spațiul închiriat, jud.Ilfov, J40/14697/2020, C.U.I.:
43281554, angajează: 1 post Reprezentant comercial
cod COR 332202, 1 post Secretar administrativ cod
COR 334301 și 1 post Agent vânzări cod COR 332203.
Pentru CV la adresa de e-mail: igen91241@gmail.com
SC Explo Mining SRL, având CUI: 35342014, cu
sediul în Municipiul Timișoara, Strada Emanuil Ungureanu, Nr.3 , Spațiu nr.4, Biroul nr.7, Etaj 1, Județ
Timiș, angajează: Instalator apă, canal cu cod COR
712602- 1 post, Excavatorist pentru excavatoare cu
rotor de mare capacitate cu cod COR 811106- 1 post.
Cerințe: studii medii, cunoștințe de limbă engleză,
cunoștințe în domeniul gastronomic. Selecția are loc în
data de 10.01.2022, ora 10.00, la sediul societății.
Deltamed angajeaza montatori subansamble si maistrii montaj. DESCRIERE JOB: Cautam persoane
responsabile, atente la detalii, pasionate de domeniul
tehnic si bine organizate! Cerinte: -studii medii/ scoala
profesionala -experienta pe o pozitie similara minim
1an (montatori subansamble)/ minim 3-5ani (maistru
montaj) in automotive/confectii metalice- cunostinte
temeinice in interpretarea desenelor tehnice Beneficii:
Transport asigurat spre si de la locul de munca Tichete
de masa Bonusuri si prime cu ocazia diferitelor evenimente si/sau in functie de nivelul de performanta
Conditii de munca moderne Daca te incadrezi in
cerintele noastre, asteptam sa te cunoastem! Trimite-ne
CV-ul tau pe adresa de e-mail cariere@deltamed.ro sau
contacteaza-ne la numarul de telefon +40 739.930.074/
+40.264.371.568
Primăria Bălilești, cu sediul în comuna Bălilești, sat
Bălilești, str.Principală nr.169, judeţul Argeș, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante de electrician, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura astfel: -Proba scrisă în data
de 01.02.2022, ora 12.00; -Proba interviu în data de
03.02.2022, ora 12.00. Pentru participarea la concurs,
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: superioare; -vechime: minim 5 ani în specialitate.
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 Primăriei Bălilești, județul Argeș. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Bălilești, judeţul Argeș,
persoană de contact: Olteanu Bogdan-Vasile, telefon
0744.362.398, fax 0248/562.080.
La Monitorul Oficial al României, Partea a III-a,
numărul 1323 din 27 decembrie 2021, la anunţul cu
numărul de înregistrare 314.584 al Primăriei Comunei
Bogdana, comuna Bogdana, județul Vaslui, pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante -asistent
medical comunitar, conform HG 286/2011, se face
următoarea rectificare: -în loc de: „Primăria Comunei
Bogdana, cu sediul în localitatea Bogdana, județul
Vaslui, organizează concurs, pentru ocuparea unui post
contractual vacant de asistent medical comunitar din
cadrul compartimentului de asistență socială”. se va

citi: „Primăria Comunei Bogdana, cu sediul în localitatea Bogdana, județul Vaslui, organizează concurs,
pentru ocuparea unui post contractual vacant de asistent medical comunitar-debutant din cadrul compartimentului de asistență socială”. Restul anunţului
rămâne neschimbat. (Prezenta rectificare nu se datorează Redacţiei Monitorului Oficial al României,
Partea a III-a.)”
Școala Gimnaziala Nr.81, București organizează
concurs pentru ocuparea următorului post vacant: -1
post îngrijitor pe perioadă nedeterminată; (probe:
practica, interviu), condiţii; studii generale sau medii;
-1 post muncitor calificat pe perioadă nedeterminată;
(probe: practică, interviu), condiți; școala profesională/
studii medii. Data concursului: 03.02.2022. Depunerea
dosarelor se face până pe 25.01.2022, în intervalul orar
09.00-16.00 la secretariatul unităţii. Relaţii la telefon:
021.326.32.20.
Spitalul Clinic de Urgenţă “Bagdasar – Arseni”, cu
sediul în București, Șoseaua Berceni nr. 12, Sector 4,
organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată a următoarelor posturi contractuale
vacante în cadrul structurilor organizatorice din
unitate, după cum urmează: 1. Unitatea transfuzie
sanguină: • 2 posturi – 0,5 normă asistent medical
generalist principal (PL): - diplomă de bacalaureat; diplomă de școală postliceală sanitară; - certificat de
grad principal; - 5 ani vechime ca asistent medical. 2.
Secția clinică recuperare neuromusculară: • 2 posturi
asistent medical generalist debutant (PL): - diplomă de
bacalaureat; - diplomă de scoală sanitară postliceală; fără vechime în specialitate. • 4 posturi infirmieră: școală generală; - 6 luni vechime în activitate; - curs de
infirmieră; - disponibilitate de lucru în ture.• 1 post
brancardier: - școală generală; - disponibilitate de lucru
în ture; - fără vechime în activitate. 3. Secția clinică
neurochirurgie III. • 1 post psiholog practicant: diplomă de bacalaureat; - diplomă de licență în specialitate; - 1 an vechime ca psiholog stagiar. • 2 posturi
asistent medical generalist (PL): - diplomă de bacalaureat; - diplomă de școală sanitară postliceală; - 6 luni
vechime în specialitate. • 2 posturi infirmieră;- școală
generală; - 6 luni vechime în activitate; - curs de infirmieră; - disponibilitate de lucru în ture. 4. Unitatea
primire urgențe: • 1 post asistent medical generalist
principal (S): - diplomă de bacalaureat; - diplomă de
licență în specialitate; - certificat de grad principal; - 5
ani vechime ca asistent medical. • 3 posturi asistent
medical generalist (PL); - diplomă de bacalaureat; diplomă de școală sanitară postliceală; - 6 luni vechime
în specialitate. • 1 post asistent medical generalist
debutant (PL); - diplomă de bacalaureat; - diplomă de
scoală sanitară postliceală; - fără vechime în specialitate. • 1 post infirmieră: - școală generală; - 6 luni
vechime în activitate; - curs de infirmieră; - disponibilitate de lucru în ture. 5. Unitatea primire urgențe –
compartiment radiologie. • 2 posturi asistent medical,
specialitatea radiologie (PL); - diplomă de bacalaureat;
- diplomă de scoală sanitară postliceală, specialitatea
radiologie; - 6 luni vechime în specialitate. 6. Serviciul
achiziții publice, contractarE. • 1 post economist II; diplomă de bacalaureat; - diplomă de licență; - 6 luni
vechime în specialitate. • 1 post inginer debutant; diplomă de bacalaureat; - diplomă de licență; - fără

vechime în specialitate. Concursul se va desfășura la
sediul instituţiei, astfel: 1. Selecția de dosare –
25.01.2022. 2. proba scrisă – 01.02.2022, ora 09.00., în
Amfiteatrul Centrului de Excelenţă în Neurochirurgie
și Amfiteatrul U.P.U. 3. Proba practică – 04.02.2022,
ora 09.00., în cadrul structurilor organizatorice. 4.
interviul – 09.02.2022, în Amfiteatrul Centrului de
Excelenţă în Neurochirurgie. Persoanele interesate pot
depune dosarul de înscriere în perioada 10.01.2022 –
21.01.2022 (inclusiv), ora 14.00, la sediul spitalului Serviciul R.U.N.O.S. Relaţii suplimentare se pot obţine
la telefon 021 334 30 25, interior 1122 și 1123 Serviciul
R.U.N.O.S. și pe site-ul spitalului www.bagdasar-arseni.ro.
Primăria Comunei Cornetu cu sediul în Șos. Alexandriei, nr. 140, comuna Cornetu, județul Ilfov, în baza
H.G. 286/2011, cu modificările și completarile ulterioare, O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare și Legea 53/2003
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de GUARD în cadrul Compartimentul
Administrativ Gospodaresc și Administrarea Domeniului Public, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
Condiţii de participare la concurs: studii generale sau
studii medii; curs noţiuni fundamentale de igienă
absolvit sau în curs de absolvire; vechime în muncă
minimum 5 ani. Durata timpului de muncă: 8h/zi, 40h/
săptămână; Data, ora și locul de desfășurare a concursului: Proba scrisă: Data 01.02.2022, ora 11:00 la sediul
Primăriei comunei Cornetu. Interviul: 03.02.2022.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul
instituţiei în termen de 10 zile lucratoare de la data
publicării anunţului în Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a III-a și pe site-ul Primăriei Comunei Cornetu,
respectiv până la data de 21.01.2022. Documentele
obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs
sunt cele prevăzute de H.G. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor contractuale. Bibliografia, precum si alte detalii referitoare la concurs vor
fi afișate la sediul instituţiei și pe site-ul Primăriei
Comunei Cornetu. Persoana de contact: Moraru Elena
– Consilier, Primăria Cornetu, telefon 021/468.92.20.
Inspectoratul De Poliţie Judeţean Călărași, cu sediul
în municipiul Călărași, B-dul Republicii, nr. 44, judeţul
Călărași organizează, conform HG nr. 286/23.03.2011,
concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale de
execuție vacante, muncitor calificat IV-I, la Serviciul
Logistic- Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar
și Intendenţă-Compartimentul Popotă, funcție prevăzută la poziția 52 în statul de organizare al unității.
Concursul se va desfășura astfel: - Selecţia dosarelor
de concurs –21.01.2022. - Proba scrisă – 15.02.2022, ora
10:00. - Interviu – 18.02.2022, ora 10:00. Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții: 1. Pregătire de bază: studii
minime obligatorii; 2. Pregătire de specialitate: cursuri/
programe de perfecționare finalizate prin susținere de
examen și eliberare de certificate de atestare – bucătar.
3. Alte cunoștinţe: cultură generală, cunoștinţe în
domeniul gastronomiei. 4. Autorizaţii speciale pentru
exercitarea atribuţiilor: autorizaţie de acces la infor-
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maţii secret de serviciu. 5. Vechime în muncă: 1 an. 6.
Vechime în specialitate: 1 an. - să îndeplinească condiţiile specifice din fișa postului scos la concurs. Candidații vor depune dosarele de concurs până la data de:
20.01.2022, ora 16:00 la sediul Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Călărași. Relaţii suplimentare la
sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călărași,
Serviciul Resurse Umane, persoana de contact:
inspector de poliție Ghica Olimpia, telefon: 0242306114, fax: 0242-306112.
Inspectoratul De Poliţie Judeţean Călărași, cu sediul
în municipiul Călărași, B-dul Republicii, nr. 44, judeţul
Călărași organizează, conform HG nr. 286/23.03.2011,
concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale de
execuție vacante, muncitor calificat IV-I, la Serviciul
Logistic- Compartimentul Exploatare și reparații auto,
funcție prevăzută la poziția 62 în statul de organizare
al unității. Concursul se va desfășura astfel: - Selecţia
dosarelor de concurs –21.01.2022. - Proba practică –
15.02.2022, ora 10:00. - Interviu – 18.02.2022, ora 10:00.
Pentru participarea la concurs candidații trebuie să
îndeplinească următoarele condiții: 1.Pregătire de bază
: studii minime obligatorii sau învățământ profesional
absolvit cu diploma /certificat de atestare a calificării
profesionale mecanic auto/electrician auto. 2.Pregătire
de specialitate: pentru cei care au absolvit studiile
minime obligatorii – cursuri/programe de perfecționare
finalizate prin susținere de examen și eliberare de certificate /atestat/ diplomă/ adeverință pentru calificarea
profesională mecanic auto/electrician auto. 3.Alte
cunoștinţe : cultură generală, cunoștinţe în domeniul
electrotehnicii. 4.Autorizaţii speciale pentru exercitarea
atribuţiilor: să obţina autorizaţie de acces la informaţii
clasificate nivel, clasa secret de serviciu. 5. Vechime în
muncă: 1 an. 6.Vechime în specialitate: 1 an - să îndeplinească condiţiile specifice din fișa postului scos la
concurs. Candidații vor depune dosarele de concurs
până la data de: 20.01.2022, ora 16:00 la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călărași. Relaţii suplimentare la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean
Călărași, Serviciul Resurse Umane, persoana de
contact: inspector de poliție Ghica Olimpia, telefon:
0242-306114, fax: 0242-306112.
Consiliul Judeţean Caraș-Severin organizează, la
sediul său din municipiul Reșița, Piaţa 1 Decembrie
1918, nr.1, județul Caraș-Severin, în perioada 01-07
februarie 2022, concurs de recrutare în vederea
ocupării funcției contractuale vacante de conducere de
șef serviciu la Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo, din subordinea Consiliului Județean Caraș-Severin. Condiții de participare la concurs: Condiţii
generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile
prevăzute de art.3 din Anexa la Hotărârea Guvernului
nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcțiilor 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. Condiţii specifice pentru postul de șef serviciu:
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; -să fie absolvenţi de

masterat sau de studii postuniversitare în domeniul
administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale
(cu respectarea prevederilor art.153 alin. (2) din Legea
nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și
completările ulterioare); -vechime în specialitatea
studiilor absolvite: minim 5 ani; -diplomă/certificat/
atestat eliberat de entitățile de profil competente care
să certifice pregătirea teoretică și practică, precum și
expertiza candidatului în calitate de salvator montan,
alpinist și/sau orice alte specializare specifică activității
desfășurate în mediul montan; -permis de conducere
categoria B. Instituţia publică și termenul la care se
depun dosarele de înscriere: Consiliul Judeţean
Caraș-Severin din Reșiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr.1,
camera 503 -Serviciul Resurse Umane, în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a, respectiv în perioada 10.01.2022-21.01.2022. Termenul-limită pentru
depunerea dosarelor de înscriere la concurs este data de
21.01.2022, ora 13.30. Dosarul de înscriere la concurs
trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele
prevăzute la art.6 din Anexa la Hotărârea Guvernului
nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcțiilor 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. Data, ora și locul organizării concursului: -Proba
scrisă va avea loc în data de 01 februarie 2022, ora
11.00, la sediul instituţiei; -Proba practică va avea loc în
data de 07 februarie 2022, ora 9.00, pe amplasamentul
stabilit de comisia de concurs și comunicat în prealabil
potențialilor candidați care promovează proba scrisă;
-Interviul va avea loc în data de 07 februarie 2022, ora
14.00, la sediul instituţiei. Bibliografia și actele ce
trebuie depuse în dosarul de înscriere se afișează la
sediul instituției și pe pagina web: http://www.cjcs.ro/
oportunitati-de-angajare.php. Relaţii suplimentare la
sediul Consiliului Judeţean Caraș-Severin, la numărul
de telefon: 0255.214.688.

Directia Judeţeana pentru Protecţia Plantelor
Vâlcea, cu sediul în Rm. Vâlcea, str. Maior V.Popescu,
Nr.8, organizează concurs conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/ 2011, cu modificarile si
completarile ulterioare, pentru ocuparea pe durata
nedeterminata a functiei contractuale de muncitor in
cadrul Directiei Judeţeane pentru Protecţia Plantelor
Vâlcea. Condiţiile generale de participare la concurs
sunt cele prevăzute la art.3 din Regulamentul cadru
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu
modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice: studii medii, permis de conducere auto, vechime in
munca minim 10 ani. Concursul se desfasoara in mai
multe etape succesive dupa cum urmeaza: a) Selectia
dosarelor de inscriere, pana in data de 26 ianuarie
2022, ora 16,00. b) Proba scrisa in data de 01.02.2022,
ora 10,00, la sediul unitatii. c) Interviul in data de
03.02.2022, ora 10,00 la sediul unitatii. Se pot prezenta
la urmatoarea etapa numai candidatii admisii la etapa
precedenta. Dosarele de înscriere la concurs se pot
depune in termen de 10 zile lucratoare de la data
publicarii anunţului în Monitorul Oficial al României
Partea a III-a. Detalii privind atributiile postului si
bibliografia de concurs sunt disponibile la avizierul
institutiei. Relaţii suplimentare se obţin la sediul
Directia Judeţeana pentru Protecţia Plantelor Vâlcea
din Rm. Vâlcea, str.Maior V.Popescu, Nr.8, jud. Vâlcea,
tel.0350/405956, persoana de contact: Diaconu Elena.

CITAŢII
Se citeaza paratul Pop Ioan, cu ultimul domiciliu
cunoscut in Barbateni, Bl.23, Ap.49, Lupeni-Hunedoara, in proces cu reclamanta E-Distributie Banat, in
dosarul nr. 5791/278/2021, avand ca obiect pretentii, la
Judecatoria Petrosani, Complet C.V.civil, ora 10:00,
pentru termenul din data de 26.01.2022.
Numita Binga Mariana, cu ultimul domiciliu
cunoscut in sat Oestii Ungureni, com.Corbeni, nr.7, jud.
Arges, este citata la Judecatoria Curtea de Arges pe
data de Marti, 08.02.2022, ora 09:00, completul 2 civil,
camera Sala 1, in calitate de parata in dosarul nr.
1772/216/2020, avand ca obiect: „succesiune la cererea

ANUNȚURI
creditorului“, in contradictoriu cu EOS Credit Funding
BL DAC.
Prisecaru Mihai, cu domiciliu necunoscut, este
chemat în ziua de 14.01.2022, ora 10.00, la Societatea
Profesională Notarială Fînaru, cu sediul în municipiul
București, str.Barbu Văcărescu, nr.21, sector 2, pentru a
participa la dezbaterea moștenirii după defunctul
Prisecaru Dumitru, decedat la data de 16.01.2021, fost
cu ultimul domiciliu în București, sector 2, str.Ion
Heliade Rădulescu nr.18. În caz de neprezentare la
termen, dezbaterile vor avea loc în lipsă și se va
proceda conform legii.
Se citează la Judecătoria Targu Mures numitul
Ogrean Teofil, cu ultimul domiciliu cunoscut în sat
Fanate, nr. 62, comuna Band, jud.Mureș, în calitate de
intimat, dosar nr.10986/320/2021, obiect declararea
judecătorească a morţii, pentru termenul din
02.02.2022.
Numita Villa de Brădițeanu Yessica, cu reședința în
Rm.Vâlcea, str.Doru Popian, nr.4, bl.B3, sc.A, ap.13,
jud. Vâlcea, este citată la Judecătoria Rm.Vâlcea, cu
sediul în Rm.Vâlcea, Scuarul Revoluției, nr.2, județul
Vâlcea, în calitate de pârâtă în dos. nr.3620/288/2021
având ca obiect divorț, stabilire nume, exercitare autoritate părintească, stabilire domiciliu minoră, stabilire
contribuție la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și pregătire profesională a minorei, reclamant fiind
Brădiţeanu Eliodor-Marius, pentru data de 22.02.2022,
ora 11.30.

DIVERSE
Ghyka Tudora Maria Safta și Ghyka Eliza Maria
Ioana (prin SC Irisilva SRL), titulare ale planului
„Amenajamentul Silvic UP I Ghyka”, amplasament în
UAT: Andreiașu, Poiana Cristei și Cotești, județul
Vrancea, anunță publicul interesat asupra deciziei
APM Vrancea de emitere a Avizului de mediu pentru
planul sus menţionat. Motivele care au stat la baza
luării acestei decizii au fost următoarele: -Planul
respectă cerințele legislației privind protecția mediului;
-Prin implementarea planului nu este afectată nici o
arie naturală protejată de interes național/internațional; -Nu sunt afectate zone de protecție specială
hidrogeologică. Informaţiile cu privire la planul sus
menţionat pot fi consultate la sediul O.S. INKGA
Investments SRL din Focșani, str. Vâlcele nr. 26, jud.
Vrancea, în zilele de luni- vineri între orele 8.00- 16.00.
Observaţiile publicului se vor primi în scris, sub semnătura și cu date de identificare, la sediul APM Vrancea
din Focșani, str. Dinicu Golescu, nr. 2, până la data de
17.01.2022.
S.C. Lidl discount S.R.L. cu sediul social în comuna
Ariceștii Rahtivani, DN 72, Crângul lui Bot, KM
73+810, sat Nedelea, județul Prahova, anunţă public
solicitarea de obținere a autorizaţiei de mediu pentru
obiectivul „supermarket Lidl” amplasat în Pașcani, Str.
Moldovei, nr. 17, județul Iași. Eventualele propuneri și
sugestii din partea publicului privind activitatea menţionată vor fi transmise în scris și sub semnătură la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iași, municipiul
Iași, Calea Chișinăului, nr. 43, tel: 023.221.54.97,
E-mail: office@apmis.anpm.ro în zilele de luni – joi,
între orele 8,00 –16,30, vineri 8,00 –14,00.
Unitatea Militară 02248 București anunţă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Realizare drumuri și
platforme betonate acoperite pentru tehnica militară în
cazarma 2783 Mihai Bravu -cod proiect 2021-I-2783”,
propus a fi realizat în comuna Mihai Bravu, CF 30146,
nr.cadastral 30146, judeţul Giurgiu. Informaţiile
privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
A.P.M.Giurgiu, din Giurgiu, șos.București, nr.111,
sc.A+B și la Unitatea Militară 02248 București, din
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www.jurnalul.ro
București, sector 6, cod poștal 061416, str. Drumul
Taberei, nr.7H. Observaţiile publicului se primesc la
sediul A.P.M.Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele
9.00-14.00, și vineri, între orele 9.00-12.00.

SOMAŢII
Dosar nr. 2209/322/2020 din 25.11.2021. Somaţie. Se
aduce la cunoștinţa publică faptul că pe rolul acestei
instanţe este înregistrat dosarul civil nr.2209/322/2020,
privind pe petentul Demeter Irimie, domiciliat în
comuna Zagon nr. 1192, judeţul Covasna, având ca
obiect dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune de către petent asupra imobilului în suprafaţă de
1800mp, înscris în CF nr. 25217 nr. top. 2015/1.
Prezenta somaţie va fi afișată termen de 1 lună la sediul
instanţei și la sediul Primăriei Zagon, perioadă în care
toţi cei interesaţi au posibilitate de a formula opoziţie,
în caz contrar se va trece la judecarea cererii.
Se aduce la cunoștința cetățenilor faptul că numita
Scheibel Rozalia a invocat dobândirea dreptului de
proprietate prin uzucapiune asupra imobilului înscris
în CF307999 Lipova nr. top. 304-305/a.2 Radna,
proprietar tabular fiind Krisan Gyorge. Cei interesați
sunt invitați să facă opoziții, în caz contrar, în termen
de 30 de zile de la emiterea celei din urmă publicații se
va trece la judecarea cererii.
Prin cererea intregistrata pe rolul Judecatoriei Gurahont, sub nr. 1366/238/2021, posesorul Negru Ștefan, cu
domiciliul in Crocna nr. 203, com. Dieci, jud. Arad, a
invocate dobandirea prin uzucapiunea a dreptului de
proproetate asupra imobilului inscris in CF 300580
Dieci, nr. top. 379-380/a, compus din teren intravilan in
suprafata de 1440 mp, asupra carora figureaza in CF
ca proprietar tabular Negru Iosana si Șerb Iuliana,
respective imobilul inscris in CF 303116 Dieci, nr. top.
380/a/1, compus din teren intravilan in suprafata de
1439 mp, asupra corara figureaza in CF ca proprietar
tabular Șerb Iulia. Reclamantul sustine ca a folosit
acest imobil de peste 20 de ani in modpublic, pasnic,
continuu si sub nume de proprietar. Tori cei interesati
sunt somati ca, in baza prev. art. 130 din Lege nr.
115/1938, de indata, sa inainteze opozitie la Judecatoria Gurahont deoarece in caz contrar in termen de o
luna de la aceasta publicare se va proceda la rezolvarea
cererii. Prezenta somatie se va afisa timp de o luna la
tabla de afisare a Judecatoriei Gurahont, la table de
afisare a Primariei Comunei Dieci.

ADUNĂRI GENERALE
Convocator: În conformitate cu prevederile Art.111
și art.117 și art. 119 alin.(1) și (2) din Legea nr. 31/1990
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
coroborate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind
emitenţii de instrumente financiare și operaţiuni de
piaţă și ale Regulamentelor emise de ASF în aplicarea
acesteia, Consiliul de Administraţie al Institutul de
Cercetari in Transporturi– INCERTRANS- S.A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul București sub nr. J40/17093/29.06.1993,
având Cod Unic de Înregistrare: RO4282451, convoacă
la adresa punctului de lucru situat în București,
Șoseaua București-Ploiești nr. 42-44, Baneasa Business
& Technology Park, clădirea B, aripa B1, et.2, sector 1:
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, pentru
data de 22.02.2022, ora 10:30, cu următoarea: Ordine
de Zi: 1. Revocarea administratorilor ca urmare a
încetării mandatului; 2. Alegerea administratorilor
Societăţii; 3. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii, pentru o perioadă de 4 (patru) luni,
conform prevederilor art.64 indice 1, alin.(5) din
O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a
intreprinderilor publice; 4. Stabilirea îndemnizaţiei fixe
brute lunare a administratorilor provizorii neexecutivi,
în conformitate cu prevederile art.37 alin.(2) din
O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a

intreprinderilor publice; 5. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii
provizorii; 6. Mandatarea reprezentantului acţionarului
majoritar, Ministerul Cercetarii, Inovării și Digitalizării
pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii provizorii; 7. Împuternicirea Președintelui de
ședinţă și a Secretarului de ședinţă, pentru semnarea
hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor; 8.
Împuternicirea Directorului General să îndeplinească
toate și oricare dintre formalităţile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilităţii către terţe
persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana
împuternicită va putea delega altor persoane mandatul
sau cu privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate
mai sus. 9. Aprobarea contractelor de mandat ce se vor
încheia cu administratorii Consiliului de Administraţie
ale căror mandate au fost reînnoite prin ședinţa AGOA
din data de 30.12.2021. 10. Mandatarea reprezentantului acţionarului majoritar, Ministerul Cercetării,
Inovării și Digitalizării, pentru semnarea contractelor
de mandat cu administratorii ale căror mandate au fost
reînnoite prin ședinţa AGOA din data de 30.12.2021.
11. Aprobarea indemnizaţiei fixe lunare în conformitate cu prevederile art.37 alin.(2) și (3) din OUG nr.
109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice, pentru administratorii executivi și neexecutivi ale căror mandate au fost reînnoite prin ședinţa
AGOA din data de 30.12.2021. 12. Alegerea a doi
administratori, membri în Consiliul de administraţie al
societăţii Institutul de Cercetări în Transporturi–
INCERTRANS S.A, pentru o perioadă de 4 luni, cu
posibilitatea prelungirii, pe locurile rămase vacante ca
urmare a expirării mandatului a doi administratori. 13.
Aprobarea încheierii cu cei doi administratori aleși pe
locurile rămase vacante, a contractelor de mandat în
forma aprobată pentru administratorii ale căror
mandate au fost reînnoite și mandatarea reprezentantului acţionarului majoritar, Ministerul Cercetării,
Inovării și Digitalizării, pentru semnarea contractelor
de mandat. 14. Aprobarea indemnizaţiei pentru cei doi
administratori aleși pe locurile rămase vacante, în
cuantumul aprobat pentru administratorii ale căror
mandate au fost reînnoite. 15. Împuternicirea Directorului General al Institutul de Cercetări în Transporturi– INCERTRANS– S.A. pentru efectuarea tuturor
procedurilor și formalităţilor prevazute de lege pentru
aducerea la îndeplinire a Hotărârilor AGOA, să
depună și să preia acte și să semneze în acest scop în
numele Societăţii în relaţiile cu Registrul Comerţului,
ASF, BVB, Depozitarul Central, sau alte entităţi
publice sau private, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru
efectuarea formalităţilor mai sus menţionate. 16.
Aprobarea datei de 15.03.2022 ca dată de înregistrare,
respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se
răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile
art.86 alin.1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de
instrumente financiare și operaţiuni de piaţă; 17. Aprobarea datei de 14.03.2022 ca “ex-date”, respectiv data
anterioară datei de înregistrare la care instrumentele
financiare obiect ale hotărârilor, se tranzacţionează fără
drepturile care derivă din hotărâri, în conformitate cu
prevederile art.2 alin.2 lit.l) din Regulamentul nr.
5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și
operațiuni de piață. Intrucât nu sunt aplicabile ședinţei
AGOA din 22.02.2022, acționarii nu vor decide asupra
datei participării garantate, astfel cum este definită de
Articolul 2 alin.2 litera j) din Regulamentul nr. 5/2018
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, sau asupra Datei Plății, astfel cum este
definită de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr.
6/2009. La Adunarea Generală a Acţionarilor sunt
îndreptăţiţi să participe și să voteze toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârșitul zilei de
09.02.2022, stabilită ca dată de referinţă conform
dispozițiilor art.123 alin.2 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu disp. Art. 192 din Regulamentul nr. 5/2018

privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. În cazul în care Adunarea Generală nu
se va putea ţine la data anunţată, din cauza neîndeplinirii condiţiilor de cvorum și de validitate prevăzute de
lege și de Actul constitutiv al societăţii, aceasta se va
ţine în data de 23.02.2022 la aceeași oră și în același loc,
cu aceeași ordine de zi. Lista cuprinzând informaţii cu
privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea
profesională a persoanelor propuse pentru funcţia de
administrator provizoriu se va afla la dispoziţia acţionarilor la adresa punctului de lucru al Institutul de
Cercetări în Transporturi– INCERTRANS- S.A.
precizată mai sus, precum și pe website-ul Societăţii,
începând cu data de 11.01.2022, putând fi consultată și
completată până cel mai târziu la data de 07.02.2022,
ora 11:00 data limită până la care se pot duce la îndeplinire prevederile art. 117 teza a II-a și art.117 indice 1
alin.(2) teza a II-a din Legea societăţilor nr. 31/1990,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Acţionarii societăţii au dreptul de a se prevala de
prevederile art. 117 teza a II-a și art.117 indice 1 alin.
(2) teza a II-a din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Propunerile vor fi transmise fie (a) în format fizic/letric,
la registratura Societăţii Institutul de Cercetări în
Transporturi– INCERTRANS- S.A. situată la adresa
punctului de lucru din București, Șoseaua BucureștiPloiești nr. 42-44, Băneasa Business & Technology
Park, clădirea B, aripa B1, et.2, sector 1, în plic închis,
cu menţiunea “Administratori Provizorii–Adunarea
Generală a Acţionarilor din data de 22/23.02.2022” sau
(b) prin e-mail, cu semnătura electronică extinsă încorporată, conform Legii 455/2001 privind semnătura
electronică, la adresa incertrans@incertrans.ro, astfel
încât să fie recepţionate până la data de 07.02.2022, ora
11:00, acesta fiind termenul limită. În conformitate cu
dispozițiile art.105 alin.3) din Legea nr. 24/2017 privind
emitenţii de instrumente financiare și operaţiuni de
piaţă, unul sau mai multi actionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social
are/au dreptul: a) de a introduce 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 hotarare pentru punctele incluse
sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării
generale. Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la art. 105 alin.3) din Legea nr.24/2017, până la
data de 25.01.2022, sub sancţiunea decăderii. În
conformitate cu dispozițiile art.198 din Regulamentul
nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și
operațiuni de piață fiecare actionar are dreptul sa
adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi
a adunării generale, până cel târziu la data de
16.02.2022, termen de decadere. Societatea poate
răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe pagina
de internet a societăţii: www.incertrans.ro, în format
întrebare- răspuns. Propunerile sau întrebările acţionarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau
servicii de curierat, la adresa punctului de lucru precizata mai sus, cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule,
„PENTRU Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 22/23.02.2022.” Pentru identificarea
persoanelor care adresează întrebări societăţii sau fac
propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestea vor
anexa solicitării și copii ale documentelor care să le
ateste identitatea și calitatea de acţionar la data solicitării. Propunerile sau intrebările acţionarilor care nu
sunt primite la adresa punctului de lucru precizată mai
sus, până la datele mai sus menţionate nu vor fi luate în
considerare. Accesul acționarilor înregistrați la data de
referinţă la adunarea generala va fi permis în baza
actului de identitate. Acţionarii persoane juridice pot
participa prin reprezentantul legal pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (de exemplu
extras/ certificat constatator emis de Registrul Comerţului). Acţionarii înregistrați la data de referinţă pot
participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentaţi de către alte persoane, pe baza unei procuri

speciale, sau pot vota prin corespondenţă conform
procedurilor afișate pe website-ul societăţii: www.incertrans.ro. Un exemplar original al procurii va fi predat
la intrarea în sala de ședință. Votul prin reprezentant
pe baza împuternicirii speciale: Acţionarii pot participa
personal sau pot fi reprezentaţi în cadrul Adunării
Generale a Acţionarilor de un reprezentant desemnat
(„Mandatar”) căruia i s-a acordat o împuternicire
specială, pe baza formularului de împuternicire
specială pus la dispoziţie de Societate, în condiţiile legii.
Împuternicirea specială va fi însoţită de următoarele
documente: a) pentru acționari persoane fizice: copie de
pe actul de identitate al acţionarului, care sa permită
identificarea acestuia în lista acționarilor INCERTRANS la data de referință eliberată de SC Depozitarul Central SA și copie de pe actul de identitate al
reprezentantului (BI sau CI pentru cetațenii români,
sau pașaport pentru cetățenii străini, cu CNP (cod
numeric personal)– dacă există în țara de origine); b)
pentru acționari persoane juridice: (i) certificatul
constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt
document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul
în care acţionarul este înmatriculat legal, în scopul
dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/
calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult
3 luni raportat la data publicării convocatorului
adunării generale, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor INCERTRANS la data de
referință eliberată de SC Depozitarul Central SA; (ii)
copie de pe actul de identitate al reprezentantului
(mandatarului) (BI sau CI pentru cetățeni români, sau
pașaport, pentru cetățeni străini cu CNP (cod numeric
personal) vizibil- dacă există în țara de origine); c)
documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin
actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu
caractere latine) vor fi însoțite de traducerea autorizată
în limba română; Împuternicirea specială este valabilă
doar pentru Adunarea Generală a Acţionarilor pentru
care a fost solicitată; reprezentantul are obligația să
voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de
acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării
votului. Împuternicirea specială pentru participarea și
votarea în cadrul adunării generale poate fi data de un
acționar și unei instituții de credit care prestează
servicii de custodie. Votul prin reprezentant în baza
unei împuterniciri generale: Acţionarul poate acorda o
împuternicire generală a cărei durată nu va depăși 3
ani, permiţând reprezentantului său de a vota în toate
aspectele aflate în dezbaterea Adunărilor Generale ale
Acţionarilor, cu condiţia ca imputernicirea să fie acordată de către acţionar în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, în conformitate cu prevederile
legale, anexându-se dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile
Art. 105 alin.(13) din Legea nr. 24/2017) fie de avocat,
iar acţionarul este client al acestora. Începând cu data
de 11.01.2022, formularele de împuterniciri speciale,
generale, precum și materialele aferente punctelor
aflate pe ordinea de zi se pot obţine de la adresa punctului de lucru precizată mai sus, în zilele lucrătoare,
între orele 10.00-14.00 sau se pot descărca de pe website-ul societăţii. Împuternicirile, în original, completate
și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate
valabil al acţionarului (buletin/carte de identitate în
cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) vor fi depuse, sub
sancţiunea pierderii exerciţiului de vot în adunare, la
adresa punctului de lucru al Institutul de Cercetări în
Transporturi– INCERTRANS- S.A. precizată mai sus,
până la data de 18.02.2022, ora 10:30, în plic închis, cu
menţiunea expresa pe plic: „PENTRU Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor din data de
22/23.02.2022” (vă rugăm să aveţi în vedere că registratura societăţii este închisă în timpul zilelor nelucrătoare). Acţionarii Institutul de Cercetări in
Transporturi- INCERTRANS- S.A. înregistraţi la data
de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespon-

denţă, înainte de Adunarea Generală a Acţionarilor.
Acţionarilor li se vor pune la dispoziţie gratuit Buletinele de vot prin corespondenţă începând cu data de
11.01.2022 la adresa punctului de lucru al Institutul de
Cercetări în Transporturi– INCERTRANS- S.A. precizată mai sus, precum și pe website-ul societăţii: www.
incertrans.ro. Buletinul de vot prin corespondenţă va fi
depus la adresa punctului de lucru al Institutul de
Cercetări în Transporturi– INCERTRANS- S.A. precizată mai sus, în plic închis, până la data de 18.02.2022,
ora 10:30, în plic închis, cu menţiunea expresă pe plic:
„PENTRU Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 22/23.02.2022” (vă rugăm să aveţi în
vedere că registratura societăţii este închisă în timpul
zilelor nelucrătoare). În cazul votului prin corespondenţă al persoanelor fizice, buletinul de vot, completat
si semnat in original, va fi însoţit de copia actului de
identitate al acţionarului, semnat pentru conformitate
de acesta. În cazul votului prin corespondenţă al
persoanelor juridice, Buletinul de vot completat și
semnat în original, va fi însoţit de certificatul constator
emis de Registrul Comerţului, în original, nu mai vechi
de 3 luni de zile înainte de data publicării convocării, în
original sau copie certificată conform cu originalul,
copia certificatului de înregistrare al societăţii și copia
actului de identitate al reprezentantului legal care
semnează Buletinul de vot prin corespondenţă. Buletinele de vot care nu sunt primite la adresa punctului de
lucru al Institutul de Cercetări în Transporturi–
INCERTRANS- S.A. din București, Șoseaua București- Ploiești nr. 42-44, Băneasa Business &
Technology Park, clădirea B, aripa B1, et.1 și 2, sector
1, până la data și ora mai sus menţionate nu vor fi luate
în considerare. Consiliul de Administraţie al societăţii
Institutul de Cercetări în Transporturi “INCERTRANS” SA Președinte de Ședinţă Miron Zapciu
Conform Deciziei CA nr. 138/06.01.2022.

LICITAŢII
Lichidatorul judiciar al Praxcom Impex SRL Botosani - in faliment, anunta organizarea de licitatii
publice cu strigare pentru valorificarea urmatorului
bun mobil: Autoturism M1, marca Volkswagen, tipul
Passat Variant 3BG, an de fabricaţie 2002, preţul de
pornire la licitaţie este 3.636 lei (735 euro). Prima licitatie va avea loc in data de 14.01.2022 orele 11,00 la
sediul lichidatorului din Botosani, str. Primaverii, nr. 2,
sc. C, ap. 2. In caz de neadjudecare licitatia se reia inca
o ședintă, saptamana următoare, in ziua de vineri,
21.01.2022, in acelasi loc la aceiasi ora. Relatii suplimentare la tel.0745614406.
Subscrisa Private Liquidation Group IPURL, cu
sediul profesional Oradea, str. Avram Iancu, nr.2,
ap.11, jud. Bihor, CIF 26176834, atribut fiscal RO,
număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență RFO-II-0412, în calitate de lichidator judiciar al
societății FRUITLAND S.R.L., J05/246/1992, CUI:
RO85406, societate în faliment, in bankruptcy, en
faillite, procedură ce face obiectul dosarului nr.
8134/111/2011 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, în
conformitate cu prevederile Legii 85/2006 și regulamentului de vânzare aprobat în ședința adunării
creditorilor din data de 11.09.2019, scoate la vânzare
prin licitație publică următoarele bunuri din patrimoniul societății debitoare, în natură: Autoutilitare Isuzu
– 4 bucăți după cum urmează: 1 bucată furgon izoterm,
tipul NPR 65P, an fabricație 1998, cilindree 3858cmc,
putere motor 89kW Ia 2800 rot./min, 385.000 km
parcurși, 1 bucată furgon izoterm tipul NPR 65P, an
fabricație 1998, cilindree 3858cmc, putere motor
89kW Ia 2800 rot./min, 395.582 km parcurși, 1 bucată
furgon izoterm tipul NPR 65P, an fabricație 1998,
cilindree 3858cmc, putere motor 89kW Ia 2800 rot./
min, 390.000 km parcurși, 1 bucată furgon izoterm
tipul NPR 65P, an fabricație 1998, cilindree 3858cmc,
putere motor 89kW Ia 2800 rot./min, 379.292 km
parcurși, la un preț de strigare total de: 40.590,00 lei.

ANUNȚURI

www.jurnalul.ro

Vineri, 7 ianuarie 2022

Supliment Anunţuri Mica Publicitate
de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și
Licitațiile publice pentru bunurile mobile vor avea loc
la sediul lichidatorului judiciar din Oradea, str. Avram
Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor, începând cu ora 12:00, la
data de 11.01.2022, iar în caz de nereușită aceasta se
reia la următoarele date: 18.01.2022 la aceeași oră și
aceeași adresă. Parcele terenuri agricole extravilane,
situate pe raza localităților Lugașu de Jos și Urvind în
suprafață de: 54.882 mp Lugașu de Jos – preț 72.200,00
lei și 12.800 mp Urvind – preț 10.600,00 lei.Licitațiile
publice pentru bunul imobil vor avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Oradea, str. Avram Iancu, nr.2,
ap.11, jud. Bihor, începând cu ora 12:00, la data de:
11.01.2022, iar în caz de nereușită aceasta se reia la
următoarele date: 18.01.2022, 25.01.2022, 01.02.2022 și
08.02.2022 la aceeași oră și aceeași adresă. Licitantul
trebuie să achiziționeze un caiet de sarcini privind
bunurile supuse prezentei licitații, contra sumei de 500
RON+TVA, ce va cuprinde și regulamentul de vânzare.
Licitantul va depune la sediul lichidatorului judiciar o
cerere de participare la licitație, inclusă în caietul de
sarcini, cu cel puțin trei zile înainte de termenul licitației stabilit prin anunțul public. Informații
tel:0359463661 fax: 0359463662 e-mail: office@plginsolv.ro
Municipiul Petroșani – prin Serviciul Urbanism și
Amenajarea Teritoriului, cu sediul administrativ pe str.
1 Decembrie 1918, nr.93, județul Hunedoara, telefon
0254/541220, 0254/541221, fax 0254/545903, cod fiscal
4468943, adresa de e-mail serv_urbanismpetrosani@
yahoo.com organizează: - licitaţie publică în vederea
atribuirii contractului de închiriere al unui spațiu
pentru cultură fizică (sală de sport), în suprafață utilă
de 275,16 mp, situat în incinta Stadionului “Petre
Libardi” din municipiul Petroșani, str. Lunca, nr.100, în
vederea desfășurării de activități de pregătire fizică,
fitness și culturism, aflat în Inventarul domeniului
public al municipiului Petroșani la poziția nr.552, notat
în C.F. 65726 Petroșani, nr. cadastral 65726. Ofertele se
depun într-un exemplar până la data de 31.01.2022, ora
9.00 și se vor deschide în ședinţa publică din data de
31.01.2022, ora 11.00, în sala de ședinţe, la sediul instituţiei. Relaţii, detalii, clarificări cât și documentaţia de
atribuire se pot obţine până la data de 20.01.2022, de la
Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului, din
cadrul Primăriei municipiului Petroșani, camera 37,
telefon 0254-541220(1), int.131. Instanţa competentă în
soluţionarea eventualelor litigii: Tribunalul Hunedoara,
str. 1 Decembrie 1918, nr.35, Deva, telefon 0254/211574,
fax 0254/216333, e-mail tribunalul.hunedoara@just.ro;
termenele pentru sesizarea instanţei: conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modificările și completările ulterioare. Costul documentaţiei de atribuire este de 30 lei și se va achita la
casieria din cadrul Primăriei municipiului Petroșani,
parter. Ofertele se depun la sediul instituţiei, biroul de
registratură, camera 5 sau 7.
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 Râfov, cu sediul în
comuna Râfov, sat Moara Domnească, str.Principală,
nr.55, județul Prahova, telefon 0244/478.416, fax
0244/478.589, e-mail: rafov@ph.e-adm.ro, cod fiscal
2845559. 2.Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: teren în suprafață de

1.400mp, Tarla 103, Ps602, nr.cadastral 23178,
amplasat în comuna Râfov, județul Prahova, aparținând domeniului privat al Comunei Râfov, conform
H.C.L.nr.92/10.12.2021 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 Râfov. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la care
se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Primăriei Comunei Râfov, comuna
Râfov, sat Moara Domnească, str.Principală, nr.55,
județul Prahova. 3.3.Costul și condiţiile de plată pentru
obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Gratuit.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
19.01.2022, ora 14.00. 4.Informaţii privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 28.01.2022, ora
10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei Comunei
Râfov, comuna Râfov, sat Moara Domnească, str.
Principală, nr.55, județul Prahova. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1
exemplar original. 5.Data și locul la care se va desfășura ședinţa publică de deschidere a ofertelor:
28.01.2022, ora 11.00, la sediul Primăriei Comunei
Râfov, comuna Râfov, sat Moara Domnească, str.
Principală, nr.55, județul Prahova. 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: Acțiunea în justiție se poate introduce la Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Prahova, Ploiești,
Piața Victoriei, nr.10, județul Prahova, telefon
0244/544.781, fax 0244/544.781, e-mail: tb-prahova-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
06.01.2022.
1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: Primăria Municipiului
Vatra Dornei, cu sediul în municipiul Vatra Dornei, Str.
Mihai Eminescu nr.17, județul Suceava, telefon/fax:
0230/375.229, 0230/375.170, e-mail: primaria@vatradornei.ro, cod fiscal 7467268. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului care urmează
să fie închiriat: spațiu în suprafață de 59,86mp, situat
în municipiul Vatra Dornei, Str.Oborului nr.7, ce aparține domeniului public al Municipiului Vatra Dornei,
județul Suceava, conform H.C.L. nr. 250/21.12.2021 și
temeiului legal: O.U.G.nr.57/03.07.2019, art.332-333. 3.
Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere,
de la sediul instituției, Compartimentul 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: Compartimentul Juridic din cadrul Primăriei
Municipiului Vatra Dornei, Str. Mihai Eminescu nr.17,
județul Suceava. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru
obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind Codul adminis-

trativ: 200 de lei, iar suma se achită la Casieria Primăriei Municipiului Vatra Dornei. 3.4.Data-limită pentru
solicitarea clarificarilor: 19/01/2022, ora 16.30. 4.Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a
ofertelor: 28/01/2022, ora 09.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Vatra
Dornei, Str. Mihai Eminescu nr.17, județul Suceava,
cod poștal 725700. 4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original. 5.
Data și locul la care se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 28/01/2022, ora 11.00, Primăria
Municipiului Vatra Dornei, Str.Mihai Eminescu nr.17,
județul Suceava, cod poștal 725700. 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
Suceava, Suceava, Str.Ștefan cel Mare nr.62, județul
Suceava, cod poștal 720062, telefon 0230/214.948, fax
0230/522.296, e-mail: trsv-registratura@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării: 06/01/2022.
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 Orașului Ineu, oraș Ineu,
str. Calea Republicii, nr.5, județul Arad, cod poștal
315300, telefon 0257/511.550, interior 128, fax
0257/511.965, e-mail: primaria@primariaineu.ro, cod
fiscal 3519020. 2.Informații generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie concesionat: teren extravilan în
suprafață de 112.787mp, ce aparține domeniului privat
al Orașului Ineu și identificat cu nr. Cadastral/nr.Topografic: 308632, înscris în CF nr.308632 al localității Ineu,
destinat pentru construirea de parc fotovoltaic cu o
capacitate de minim 2,50MWp. Concesionarea se face
conform O.U.G. nr. 57/03.07.2019 și Hotărârii Consiliului Local al Orașului Ineu nr.225/21.12.2021. 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 Primăriei Orașului Ineu, str.Calea
Republicii, nr.5, județul Arad. 3.2.Denumirea și adresa
serviciului/compartimentului din cadrul concedentului,
de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Tehnic Urbanism și Amenajare Teritoriu din cadrul Primăriei Orașului Ineu, str.
Calea Republicii, nr.5, județul Arad. 3.3.Costul și
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul: 200Lei/exemplar, ce se achită numerar
la Casieria Primăriei Orașului Ineu. 3.4. Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 21.01.2022, ora 16.00.
4.Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 01.02.2022, ora 16.00. 4.2.Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Primăria Orașului Ineu, str.
Calea Republicii, nr.5, parter, Registratură, județul
Arad. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: într-un singur exemplar original, într-un
plic sigilat. 5.Data și locul la care se va desfășura
ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 03.02.2022,
ora 10.00, Primăria Orașului Ineu, str.Calea Republicii,
nr.5, Sala de ședințe, etaj 1, județul Arad. 6. Denumirea,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail
ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanţei: Secția
de Contencios Administrativ a Tribunalului Arad,

@Oferte serviciu
@Vânzări
Tel. 021/208.75.01
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Arad, Bd.V.Milea, nr.2, județul Arad, telefon
0374/491.086, fax 0257/256.484, e-mail: tr-arad-reg@
just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 06.01.2022.
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 Orașului Ineu, oraș Ineu,
str.Calea Republicii nr.5, județul Arad, cod poștal
315300, telefon 0257/511.550, interior 128, fax
0257/511.965, e-mail: primaria@primariaineu.ro, cod
fiscal 3519020. 2.Informații generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie concesionat: teren extravilan în
suprafață de 200.000mp, ce aparține domeniului privat
al Orașului Ineu și identificat cu nr. Cadastral/nr.Topografic: 315564, înscris în CF nr.315564 al localității Ineu,
destinat pentru construirea de parc fotovoltaic cu o
capacitate de minim 2,50MWp. Concesionarea se face
conform O.U.G. nr. 57/03.07.2019 și Hotărârii Consiliului Local al Orașului Ineu nr.226/21.12.2021. 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 Primăriei Orașului Ineu, str.Calea
Republicii nr.5, județul Arad. 3.2.Denumirea și adresa
serviciului/compartimentului din cadrul concedentului,
de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Tehnic Urbanism și Amenajare Teritoriu din cadrul Primăriei Orașului Ineu, str.
Calea Republicii nr.5, județul Arad. 3.3.Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde
este cazul: 200Lei/exemplar, ce se achită numerar la
Casieria Primăriei Orașului Ineu. 3.4. Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 21.01.2022, ora 16.00.
4.Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 01.02.2022, ora 16.00. 4.2.Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Primăria Orașului Ineu, str.
Calea Republicii nr.5, parter, Registratură, județul
Arad. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: într-un singur exemplar original, într-un
plic sigilat. 5. Data și locul la care se va desfășura
ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 03.02.2022,
ora 12.00, Primăria Orașului Ineu, str.Calea Republicii
nr.5, Sala de ședințe, etaj 1, județul Arad. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail
ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanţei: Secția
de Contencios Administrativ a Tribunalului Arad,
Arad, Bd.V.Milea nr.2, județul Arad, telefon
0374/491.086, fax 0257/256.484, e-mail: tr-arad-reg@
just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea publicării: 06.01.2022.
Ministerul Apărării Naţionale, prin U.M.02547
București, cu sediul în strada Slt.Constantin Godeanu
nr. 121-129, sector 1, București, telefon: 021.667.20.98,
CUI: 4192804, e-mail: um02547@mapn.ro, cont Trezorerie: RO84TREZ7015005XXX000142, deschis la
Trezoreria Statului Sector 1 București, legal reprezentată de șeful Unității Militare 02547 București și
contabil șef, organizează licitaţie publică în vederea
închirierii unei suprafeţe de teren de 700mp din
imobilul aflat în proprietatea privată a Ministerului
Apărării Naționale situat în București, strada Brașov,
nr.21A, sector 6, având numărul cadastral 212185.

Licitaţia are loc în ziua de 27.01.2022, ora 10.00, la
sediul U.M.02547 București, din str. Slt. Godeanu
Constantin nr.121-129, sector 1, București. Condiţiile
privind participarea și adjudecarea sunt cuprinse în
caietul de sarcini și în fișa de date a procedurii, care se
achiziţionează de la sediul U.M. 02547 București, în
perioada 10.01.2022-14.01.2022, contra sumei de 15Lei,
care se depune la casieria unităţii militare. Ofertele
împreună cu celelalte documente se depun la registratura unităţii militare, până la data de 26.01.2022, ora
14.00, într-un exemplar, redactat în limba română, în
conformitate cu cerințele caietului de sarcini și al fișei
de date a procedurii. Garanţia de participare se
exprimă în lei și se constituie prin scrisoare de garanție
bancară, care se prezintă în original, prin virament
bancar sau prin depunere în numerar la casieria
unităţii militare până la data și ora depunerii ofertei.
Informaţii suplimentare se obţin la sediul unităţii militare sau la telefon: 021.667.20.98/int.130 -Birou patrimoniu imobiliar, persoană de contact: Prodan Daniel.
Căi de atac: În termen de două zile de la comunicarea
rezultatului licitației se va depune la sediul Tribunalului Municipiului București și se va comunica autorității contractante pe adresa de e-mail: um02547@
mapn.ro sau prin depunere directă la Registratura
(CDC) U.M.02547, la adresa: str.Slt.Constantin
Godeanu 121-129, sector 1, București.
Ministerul Apărării Naţionale, prin U.M.02547
București, cu sediul în strada Slt.Constantin Godeanu
nr. 121-129, sector 1, București, telefon: 021.667.20.98,
CUI: 4192804, e-mail: um02547@mapn.ro, cont Trezorerie: RO84TREZ7015005XXX000142, deschis la
Trezoreria Statului Sector 1 București, legal reprezentată de șeful Unității Militare 02547 București și
contabil șef, organizează licitaţie publică în vederea
închirierii unei suprafeţe de teren de 927mp din
imobilul aflat în proprietatea privată a Ministerului
Apărării Naționale, situat în București, strada Brașov,
nr.21A, sector 6, având numărul cadastral 216424.
Licitaţia are loc în ziua de 27.01.2022, ora 12.00, la
sediul U.M.02547 București, din str. Slt. Godeanu
Constantin nr.121-129, sector 1, București. Condiţiile
privind participarea și adjudecarea sunt cuprinse în
caietul de sarcini și în fișa de date a procedurii, care se
achiziţionează de la sediul U.M. 02547 București, în
perioada 10.01.2022-14.01.2022, contra sumei de 15Lei,
care se depune la casieria unităţii militare. Ofertele
împreună cu celelalte documente se depun la registratura unităţii militare, până la data de 26.01.2022, ora
14.00, într-un exemplar, redactat în limba română, în
conformitate cu cerințele caietului de sarcini și al fișei
de date a procedurii. Garanţia de participare se
exprimă în lei și se constituie prin scrisoare de garanție
bancară, care se prezintă în original, prin virament
bancar sau prin depunere în numerar la casieria
unităţii militare până la data și ora depunerii ofertei.
Informaţii suplimentare se obţin la sediul unităţii militare sau la telefon: 021.667.20.98/int.130 -Birou patrimoniu imobiliar, persoană de contact: Prodan Daniel.
Căi de atac: În termen de două zile de la comunicarea
rezultatului licitației se va depune la sediul Tribunalului Municipiului București și se va comunica autorității contractante pe adresa de e-mail: um02547@
mapn.ro sau prin depunere directă la Registratura
(CDC) U.M.02547, la adresa: str.Slt.Constantin
Godeanu 121-129, sector 1, București.

Spitalul de Urgență Petroșani, cu sediul în Petroșani,
cod poștal 332058, jud.Hunedoara, str.1 Decembrie 1918,
nr.137A, cod fiscal: 4374873, tel.0254.541.432,
0254.541.989, fax: 0254.543.611, 0254.549.849, dorește
valorificarea prin vânzare a deșeurilor feroase rezultate în
urma casărilor pieselor/materialelor, prin scoaterea din uz
a unor bunuri care nu mai sunt necesare unității. Cantitatea estimată este de aproximativ 18000kg (fier), urmând
ca la predare prin cântărire să se stabilească cantitatea
reală. Materialele/piesele care fac obiectul licitației pot fi
văzute de ofertanți la sediul unității menționat mai sus,
luni-joi, orele 7.30-14.30, și vineri, orele 7.30-11.30.
Dezmembrarea și tăierea mijloacelor fixe și obiectelor de
inventar se va face la sediul spitalului în prezența comisiei
de evaluare numită prin Decizia nr. 165/04.11.2021. Toate
operațiunile de tăiere, dezmembrare, sortare (fier), încărcare și descărcare, precum și transportul deșeurilor de la
sursă revin firmei achizitoare. Plata manoperei acestor
operațiuni va fi suportată de către achizitor, care va trebui
să dispună de personal propriu. Cântărirea fierului vechi
și a tablei uzate se va face în prezența unui delegat al
Spitalului de Urgență Petroșani. Firma achizitoare este
direct răspunzătoare pentru asigurarea măsurilor de
protecția muncii și instructajul personalului. Ofertele,
însoțite de acte care să dovedească îndeplinirea condițiilor
de înregistrare, se vor depune în plic închis la Secretariatul
unității noastre, de luni până joi, între orele 07.00-15.30, și
vineri, între orele 07.00-13.00. Plicul trebuie să fie marcat
cu adresa și denumirea ofertantului pentru a permite
returnarea documentelor de participare în cazul în care
oferta este declarată întârziată, și cu inscripția: Pentru
licitație de «Vânzare deșeuri feroase». A nu se deschide
până la data de 25.01.2022, ora 10.00. În vederea participării la această procedură de achiziție vă solicităm prezentarea următoarelor documente: 1. Certificat constatator
emis de Oficiul Registrul Comerțului, respectiv dovada că
sunt persoane fizice autorizate, din care să reiasă că au în
obiectul de activitate desfășurarea de astfel de activități
-copie lizibilă semnată și ștampilată pentru „conformitate
cu originalul” de reprezentantul legal; 2.Codul fiscal -copie
lizibilă semnată și ștampilată pentru „conformitate cu
originalul” de reprezentantul legal; 3. Chitanța de achitare
a cotei de cheltuieli de participare la licitație în valoare de
200.00Lei -plata se poate face prin virament bancar, prin
Ordin de plată în lei (RO88TREZ3685006XXX001848
Trezoreria Petroșani) sau direct la casieria spitalului.
4.Formularul de ofertă, care reprezintă elementul principal
al propunerii financiare; 5.Autorizația eliberată de autoritățile publice de mediu pentru activitatea de colectare,
transport, depozitare, valorificare sau eliminare deșeuri
valabilă la data ținerii licitației, copie lizibilă semnată și
ștampilată pentru „conformitate cu originalul” de reprezentantul legal. Neîndeplinirea condițiilor minime de
participare la licitație duce la descalificarea ofertei. Prețul
de pornire a licitației este de 1.05Lei/kg deșeuri fier vechi
nepregătit. Ofertele se judecă după: prețul cel mai mare.
Pasul de strigare va fi de 0.02Lei pornind de la prețul inițial
de vânzare. Menționăm că oferta poate fi transmisă la
sediul spitalului, în plic închis și înregistrat la secretariatul
spitalului până la data 25.01.2022, ora 09.00. Prima ședință
de licitație, respectiv de deschidere a plicurilor va avea loc
la sediul Spitalului de Urgență Petroșani, Sala de ședințe,
în data de 25.01.2022, ora 10.00. În caz de neadjudecare,
datele de desfășurare a următoarelor licitații sunt: -data de
31.01.2022 (cel puțin 5 zile de la prima licitație), ora 10.00;
-data de 07.02.2022 (cel puțin 5 zile de la a doua licitație),
ora 10.00.
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Anunţ închiriere licitaţie publică. 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: U.A.T. Oraș Călimănești, Calea lui Traian nr.
380, Călimănești, judeţul Vâlcea, telefon 0250750080,
fax 0250750082, email primaria_calimanesti@yahoo.
com. 2.Informații generale privind obiectul procedurii
de licitație publică, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat: imobilul compus
din Pavilion B1 din cadrul Centrului de Convenţii și
Expoziţii Nord Oltenia, în suprafaţă construită la sol de
1.078 mp și suprafaţă construită desfășurată de 1.349
mp și respectiv teren parcare din faţa pavilionului până
la calea de acces în suprafaţă de 400 mp, nr. CAD
39218-C2, CF 39218, situat în orașul Călimănești,
Calea lui Traian, nr. 5, Judeţul Vălcea imobil ce aparține domeniului privat al U.A.T. Oraș Călimănești, în
baza art. 332-346 din OUG 57/2019 și a HCL nr. 106
din 27.12.2021. 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, contra cost de la Direcţia Economică a U.A.T. Oraș Călimănești. 3.2 Denumirea și
datele de contact ale serviciului/compartimentului din
cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar
din documentația de atribuire: Direcţia Economică a
U.A.T. Oraș Călimănești – Pripas Georgeta, tel.
0250751063. 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 în numerar la casierie
sau prin virament în contul
RO14TREZ67121360250XXXXX, Trezoreria Rm.
Vâlcea. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
25/01/2022, ora 16.00. 4.Informații privind ofertele: Se
regăsesc în caietul de sarcini. 4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 01.02.2022, ora 16.00. 4.2 Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Registratura U.A.T. Oraș
Călimănești, str. Calea lui Traian nr. 380. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă oferta: un singur
exemplar. 5.Data și locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor: 02.02.2022, ora 10.00,
la sediul U.A.T. Oraș Călimănești, str. Calea lui Traian
nr. 380. 6.Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Tribunalul Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, Scuarul
Revoluţiei nr. 1, Telefon: 0250/739120, Fax:
0250/732207, e-mail: tribunalul-valcea@just.ro 7.Data
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării: 06/01/2022.
Debitorul SC Consov SGM SRL – in faliment, in
bankruptcy, en faillite, cu sediul în Bechet, str. Nisipului nr. 6, jud. Dolj, CIF:33558055, J16/1411/2014,
aflat în procedura de faliment dosar nr. 4659/63/2017
pe rolul Tribunalului Dolj, prin lichidator judiciar
Consultant Insolvență SPRL, cu sediul în Dr.Tr.
Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinţi, scoate la
vânzare, la pretul stabilit prin Raportul de Evaluare nr.
172 din data de 27.11.2021: - Semiremorca O4 marca
SCHMITZ caroseria DA suprastructura deschisa tip/
varianta S01/cu prelata, numar de inmatriculare
DJ-18–NAJ numar de omologare D1SC130011J7500,
numar de identificare WSM00000003125887, an de
fabricatie 2010, masa totala max.autorizata 39000,
numar axe 3, culoare ROSU, , prelata cu uzura
normala urme de rugina, localizata in Mun. Craiova,
Aleea 3 Drumul Apelor/Bld. Decebal – Parcare, camioane - Craiova, jud. Dolj, la pretul de 7.290 Euro
exclusiv TVA(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua
platii). Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul
judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile
descrise anterior, il reprezinta Sentinta nr. 5 din data de
08.01.2019 de deschidere a procedurii de faliment
pronunțată de către judecătorul sindic in dosarul de
insolvență nr. 4659/63/2017 aflat pe rolul Tribunalului
Dolj. Licitaţia va avea loc în localitatea Dr. Tr. Severin,

str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi la data de
18.01.2022 orele 14:oo. Participarea la licitaţie este
condiţionată de consemnarea, a unei cauţiuni de 10%
din preţul de pornire al licitaţiei cel mai târziu in ziua
anterioara in care are loc licitatia orele 17.00 si achizitionarea caietului de sarcini in cuantum de 500,00 lei
exclusiv TVA pentru bunul mobil. Cont deschis la
Banca Romaneasca Suc. Dr Tr Severin, sub nr.
RO11BRMA0999100095497563. Invităm pe toti cei
care vor sa se prezinte la ședinţa de licitaţie la termenul
de vânzare, la locul fixat în acest scop și pâna la acel
termen să depună oferte de cumpărare. Somam pe toti
cei care pretind vreun drept asupra bunurilor mobile sa
anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita
pentru vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de
lege. Relaţii la telefon-fax: 0742592183, sau
0252/35.43.99, e-mail: office@consultant-insolventa.ro;
site: www.consultant-insolventa.ro sau la sediul lichidatorului judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str.
Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi. Lichidator
judiciar, Consultant Insolvență SPRL, prin reprezentant asociat coordonator ec. Emil Popescu.
Debitorul SC Ecofarm K.H. Cermei SRL – in faliment, cu sediul în Sat Seleuș, Comuna Seleuș, nr. 146,
judet Arad, având CUI 33141286, J2/528/2014, aflat în
procedura de faliment, in bankruptcy, en faillite, dosar
nr. 869/108/2021, prin lichidator judiciar, Consultant
Insolventa SPRL Filiala Timis,cu sediul ales in Dr. Tr.
Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti, CUI
38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 0918, prin
reprezentant asociat coordonator Serban Valeriu,
scoate la vânzare, urmatoarele bunuri mobile: - Grapa
cu discuri TERRADISC 6001 TEGOSEM, seria
VBP00070008004272, producator POTTINGER, an
2016, model 2017, masa proprie (kg) 2500, la pretul de
32.060 Euro - Exclusiv TVA (echivalentul in lei la
cursul BNR din ziua platii). - TOCATOR MASCHIO
GEMELLA 620 producator MASCHIO GASPARDO
SpA, tip/varianta Gemella 620, serie HMM280252, an
de fabricatie 2017, masa proprie (kg) 2660, la pretul de
16.300 Euro - Exclusiv TVA (echivalentul in lei la
cursul BNR din ziua platii). Licitatia va avea loc, la
sediul lichidatorului judiciar, situat in Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuţului, nr.7A, jud.Mehedinţi la data de
11.01.2022 orele 14:00. Titlul executoriu în baza căruia
lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurile
mobile, conform Raportului de evaluare nr.
161/20.10.2019, o reprezinta Sentința nr. 436 din data
de 17.06.2021 de deschidere a procedurii de faliment
pronunțată de către judecătorul sindic în dosarul de
insolvență nr. 869/108/2021. Participarea la licitaţie este
condiţionată de consemnarea în contul unic de insolventa al debitoarei SC Ecofarm K.H. Cermei SRL,
pana la data de 10.01.2022, orele 17:00, a unei cauţiuni
de 10% din preţul de pornire pentru fiecare bun mobil
in parte și achiziţionarea caietului de sarcini in
cuantum de 500,00 lei exclusiv TVA pentru fiecare bun
mobil in parte. Somam pe toti cei care pretind vreun
drept asupra bunurilor mobile sa anunțe lichidatorul
judiciar înainte de data stabilita pentru vânzare în
termen, sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii suplimentare la telefoanele 0756482035, 0252/354399.
Lichidator Judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL
FILIALA TIMIS.
Debitorul SC D&G Agricolture Enterprise SRL societate în faliment, cu sediul în Dr.Tr.Severin, str.
George Cosbuc nr.3, jud.Mehedinti, J25/272/2006,
C.U.I. 18704890, prin administrator judiciar, Consultant Insolventa SPRL Filiala Timis, cu sediul ales in
Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti,
CUI 38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 0918, prin
reprezentant Serban Valeriu, scoate la vânzare, la
preturile diminuate cu 50% fata de preturile stabilite
prin Raportul de Evaluare nr. 21/24.02.2020 conform
hotarare adunare creditori din data de 27.07.2021,
urmatoarele bunuri imobile: Teren si vita de vie in
suprafata de 212.500 mp situate in comuna Punghina,
jud. Mehedinti, nr. CF 50225 si nr cadastral 50225 la

pretul de pornire a licitatie in suma de 325.125,00 Euro,
Teren si vita de vie in suprafata de 60.938 mp situate in
comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50171 si nr
cadastral 50171 la pretul de pornire a licitatie in suma
de 93.235,00 Euro, Teren si vita de vie in suprafata de
66.000 mp situate in comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50175 si nr cadastral 50175 la pretul de
pornire a licitatie in suma de 100.980,00 Euro, Teren si
vita de vie in suprafata de 84.000 mp situate in comuna
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50173 si nr cadastral
50173 la pretul de pornire a licitatie in suma de
128.520,00 Euro, Teren si vita de vie in suprafata de
320.546 mp situate in comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50092 si nr cadastral 50092 la pretul de
pornire a licitatie in suma de 490.435,00 Euro, Teren si
vita de vie in suprafata de 56.600 mp situate in comuna
Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50267 si nr cadastral
50267 la pretul de pornire a licitatie in suma de
86.597,50 Euro, Teren si vita de vie in suprafata de
90.834 mp situate in comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 50072 si nr cadastral 50072 la pretul de
pornire a licitatie in suma de 138.975,00 Euro. Total
suprafata de teren si vita de vie valorificata in bloc 891.418 mp; Valoarea totala a bunurilor este de
1.363.867,50 Euro, pret neafectat de TVA (echivalentul
in lei la cursul BNR din ziua platii). Licitaţia va avea
loc la biroul administratorului judiciar din Dr. Tr.
Severin, str. Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti la data
de 12.01.2022, orele 14:00. Titlul executoriu în baza
căruia administratorul judiciar procedează la vânzarea
bunurilor imobile descrise anterior, il reprezinta
sentinta nr.43 din data de 06.10.2021, privind deschiderea procedurii de faliment a debitoarei SC D&G
Agricolture Enterprise SRL, pronunţată de Tribunalul
Mehedinti Secţia a II - a Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal în dosarul nr. 1726/101/2019. Creditori
ipotecari: DGRFP Craiova AJFP Mehedinti, U.A.T.
Com Punghina, M.C. Vivai Italia S.C.A. si Cabinet Av.
Predescu Daniela. Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea în contul unic de insolventa al
debitoarei SC D&G Agricolture Enterprise SRL, pana
la data de 11.01.2022 orele 17.00 a unei cauţiuni de
10% din preţul de pornire pentru bunul imobil pe care
intentioneaza sa-l achizitioneze precum și achiziţionarea caietului de sarcini in suma de 1.000,00 lei+TVA.
Cont deschis la Banca Romaneasca S.A., sub nr. RO11
BRMA 0999100087949896. Invităm pe toti cei care vor
să participe la ședinţa de licitaţie să transmita oferte de
cumpărare și documentele în copie xerox din care
rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație și
contravaloarea caietului de sarcină la adresa de email:
office@consultant-insolventa.ro. Avand in vedere
măsurile de prevenire a răspândirii virusului COVID
19 (CORONAVIRUS), precum si a ordonantelor militare emise, administratorul judiciar recomanda ca
participarea la licitatie sa aiba loc prin sistem de videoconferinta, iar in masura in care se doreste participarea
fizica se impune prezenta unui singur participant care
sa respecte masurile impune de autoprotectie (masca,
manusi, halat, etc.). Somam pe toti cei care pretind
vreun drept asupra bunurilor imobile descrise anterior
sa anunte administratorul judiciar inainte de data
stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea
prevazută de lege. Relaţii suplimentare la telefoanele:
0756482035, 0742592183 0252/354399, email office@
consultant-insolventa.ro. Administror judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis.
Debitorul SC Tecnogreen SRL - societate în faliment
cu sediul in Dr.Tr.Severin, str.George Cosbuc nr. 3A,
Camera 2, Sc.1, Et.Subsol, Ap.3, jud. Mehedinti,
CIF:15195512, J25/302/2016, prin administrator judiciar, Consultant Insolventa SPRL Filiala Timis, cu
sediul ales in Dr.Tr.Severin, str. Zabrautului nr.7A, jud.
Mehedinti, CUI 38704372, inregistrata in RFO II sub
nr. 0918, prin reprezentant Serban Valeriu, scoate la
vânzare, la pretul diminuat cu 25% fata de pretul
stabilit prin Raportul de Evaluare nr. 54/13.03.2020,
urmatorul bun imobil: - teren extravilan avand S =
12.200 mp, Tarlaua 295 Parcela 1396/6/14, nr. CF vechi

662, nr. cadastral vechi 662, nr. CF 316836, nr. cadastral
316836, la pretul de 5.197,50 Euro exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii), situat in
extravilanul satului Turnu, oras Pecica, Judeţul Arad.
Licitaţia va avea loc la biroul administratorului judiciar
din Mun.Timișoara, str.Daliei nr.8, mansardă, jud.
Timiș la data de 18.01.2022, orele 14:00. Titlul executoriu în baza căruia administratorul judiciar procedează la vânzarea bunului imobil descris anterior , il
reprezinta din data de 03.11.2021, de intrare in procedura de faliment a debitoarei SC Tecnogreen SRL,
pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a
Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal în dosarul
nr. 2726/101/2018. Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea în contul unic de insolventa al
debitoarei SC Tecnogreen SRL, pana la data de
17.01.2022 orele 17.00 a unei cauţiuni de 10% din
preţul de pornire pentru bunul imobil pe care intentioneaza sa-l achizitioneze precum și achiziţionarea caietului de sarcini in suma de 500,00 lei+TVA. Cont
deschis la Banca Romaneasca S.A. sub nr.
RO11BRMA0999100083622047. Invităm pe toti cei
care vor să participe la ședinţa de licitaţie să transmita
oferte de cumpărare și documentele în copie xerox din
care rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație și contravaloarea caietului de sarcină la adresa de
email: office@consultant-insolventa.ro. Avand in
vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului
COVID 19 (CORONAVIRUS), precum si a ordonantelor militare emise, administratorul judiciar recomanda ca participarea la licitatie sa aiba loc prin sistem
de videoconferinta, iar in masura in care se doreste
participarea fizica se impune prezenta unui singur
participant care sa respecte masurile impune de autoprotectie (masca, manusi, halat, etc.). Somam pe toti
cei care pretind vreun drept asupra bunurilor imobile
descrise anterior sa anunte administratorul judiciar
inainte de data stabilita pentru vânzare în termen, sub
sanctiunea prevazută de lege. Relaţii suplimentare la
telefoanele: 0756482035, 0742592183, 0745267676,
0252/354399. Administror judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis.
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 Bonțida, Str.
Mihai Eminescu, nr.446, județul Cluj, telefon
0264/262.259, fax 0264/262.290, email: primariabontida@yahoo.com, cod fiscal 4565261. 2.Informații
generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie conce-

sionat: teren extravilan în suprafață de 12,388 mp,
situat în Comuna Bonțida, arabil, liber de construcții,
nr.cadastral 56310, aparținând domeniului privat al
Comunei Bonțida, conform H.C.L. nr.69/09.07.2021 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: la cerere de la sediul Primăriei
Comunei Bonțida, comuna Bonțida, Str.Mihai
Eminescu, nr.446, județul Cluj sau prin email la adresa:
primariabontida@yahoo.com. 3.2.Denumirea și adresa
serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul juridic
Primăria Comuna Bonțida, Str.Mihai Eminescu, nr.
446, județul Cluj. 3.3. Costul și condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 200
de lei, se pot achita în contul RO87TREZ2185006
XXX002436 al Primăriei Comunei Bonțida deschis la
Trezoreria Gherla, cod fiscal 4565261. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 19.01.2022, ora 10.00. 4.
Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 31.01.2022, ora 10.00. 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Bonțida, Str.Mihai Eminescu, nr.446, județul Cluj. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: 1 exemplar. 5.Data și locul la care se va desfășura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
31.01.2022, ora 12.00, Primăria Comunei Bonțida, Str.
Mihai Eminescu, nr.446, județul Cluj. 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: Judecătoria Gherla, Gherla, Str.Bobâlna, nr.55, județul Cluj,
telefon 0264/243.854, fax 0264/243.701, email:
jud-gherla@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de
licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
06.01.2022.

PIERDERI
Pierdut ștampila rotundă, cu stema României, cu
diametrul de 30mm, fotopolimer, cu următorul
facsimil: „ROMÂNIA -Ministerul Afacerilor Interne
-Inspectoratul De Poliţie Judeţean Prahova -Biroul
Control Intern”. O declarăm nulă.
Pierdut Certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R cu
seria HD 001254 eliberat la data de 8.01.2010 pe
numele Gajac Miruna Ioana.

DECESE

A plecat dintre noi, după o grea și
nedreaptă suferință, iubitul nostru
Iulian Popa, tată, soț, frate, unchi și
bunic minunat, un suflet frumos,
infinit de generos și dedicat
comunitatății din Secăria, Prahova,
satul natal pe care l-a prețuit și
gospodărit ca primar cu toată
dragostea.
Dumnezeu să îl odihnească în pace!
Ceremonia funerară va avea loc sâmbătă,
8 ianuarie, la Secăria.

