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OFERTE SERVICIU
SC B&A Prefabricate angajează muncitori necalificați în domeniul construcțiilor metalice. CV-urile
pot fi depuse până la data de 08.02.2022 la adresa de
mail: baprefabricate@yahoo.com
SC BME Fabrication SRL din Tg.Neamț angajează muncitor necalificat în construcții, cunoscător
limba turcă. CV la: bmerenovation@gmail.com.
Relații la tel.0721.378.804.
Banualumin SRL anunță vacantarea următoarelor posturi: 2 posturi de confecționer tâmplărie
aluminiu și mase plastice și 1 post de șofer autoturisme și camionete. CV-urile se pot depune pe adresa
de mail: chr.esat@gmail.com până la data de
09.02.2022.
Societatea SC Evimeria Cos S.R.L., cu sediul
social în sat Păltinoasa, comuna Păltinoasa, nr.94,
jud. Suceava, înregistrată cu J33/926/2021, CUI:
44259806, angajează: Ajutor bucătar cod
COR-941101 -5 posturi, Lucrător în bucătărie
(spălător vase mari) cod COR-941201 -2 posturi.
Pentru CV, la adresa de e-mail: cosmin.vartolomei15@yahoo.com
Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”, cu
sediul în: municipiul Roman, strada Cuza Vodă,
nr.34, județul Neamţ, organizează concurs pentru
ocuparea următorului post contractual vacant,
aprobat prin H.G. nr. 286/2011. Denumirea postului:
1 post vacant de Muncitor calificat de întreținere,
contractual, pe perioadă nedeterminată. Condiţii
specifice de participare la concurs: -nivelul studiilor:
minim școală profesională; -atestat profesional în
profilul: lăcătuș mecanic; -minim 3 (trei) ani vechime
în profilul postului, prestați în cadrul unităților de
învățământ; -curs de Igienă absolvit în ultimii doi
ani. Data, ora și locul de desfășurare a concursului:
-Proba practică în data de 01.03.2022, ora 13, la
sediul instituției; -Proba interviu în data de
03.03.2022, ora 13, la sediul instituției. Data limită
până la care candidaţii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este de 21.02.2022 la secretariatul
instituției. Intervalul orar pentru primirea dosarelor
va fi între orele 14.30-15.30. Date contact: Secretariat, tel.: 0233/741.410.
Unitatea de Asistenţa Medico Socială cu sediul în
orașul Boldești-Scăeni, str.Calea Unirii nr.56, judeţul
Prahova, organizează concurs pentru ocuparea unor
funcţii contractuale vacante de: -Asistent medical
generalist -normă întreagă -3 posturi. -Infirmieră
-normă întreagă -1 post. -Brancardier -normă întreagă
-1 post. -Muncitor necalificat bloc alimentar -normă
întreagă -1 post, conform H.G. 286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura la sediul insituției astfel:
Proba -scrisă: în data de 01.03.2022, ora 11.00; Proba
-interviu: în data de 01.03.2022, orele 14.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii medii de specialitate cu sau fără vechime; Pentru postul de muncitor
necalificat minim studii medii. Candidaţii vor depune
dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a la sediul U.A.M.S. Calea Unirii
nr.56 Boldești Scăeni, Jud.Prahova. Relaţii suplimentare la sediul: U.A.M.S. Calea Unirii nr.56, BoldeștiScăeni, Jud.Prahova, persoană de contact: Coman
Maria, telefon 0244/211.383.
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf.
Maria” Iași organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea următorului post vacant, pe perioadă nede-

terminată, în conformitate cu prevederile
H.G.nr.286/2011, modificată și completată de
H.G.1027/2014: -1 post de șef serviciu RUNOS în
cadrul Serviciului RUNOS. Concursul constă în
următoarele etape succesive: selecţia dosarelor de
înscriere, proba scrisă și proba interviu. Condiţii de
desfășurare a concursului: 1.Perioada pentru depunerea dosarelor de înscriere este 08.02.202221.02.2022, ora 16.00. 2.Data și ora organizării
probei scrise: 02.03.2022, ora 10.00. 3.Data și ora
interviului: 07.03.2022, ora 10.00. 4.Locul depunerii
dosarelor și al organizării probelor de concurs:
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf.Maria”
Iași, strada Vasile Lupu, nr.62. Condiţii specifice de
participare la concursul pentru ocuparea postului de
șef serviciu RUNOS: -studii: diplomă de licență în
domeniul economic sau juridic; -vechime în specialitatea serviciului: minim 2 ani vechime în resurse
umane; -cunoștințe operare Microsoft Office (Word,
Excel). Anunţul de concurs și bibliografia sunt afișate
la avizier și pe site-ul unităţii: www.sfmaria-iasi.ro.
Relaţii suplimentare se obţin de la persoana care
asigură secretariatul comisiei de concurs, Serviciul
Resurse Umane, telefon: 0730.260.249.
Administraţia Domeniului Public Sector 1, București, anunţă concurs de recrutare organizat în data
de 01.03.2022, ora 11.00, proba scrisă și în data de
04.03.2022, ora 11.00, proba interviu pentru
ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante
de inspectori de specialitate și consilier juridic și în
data de 07.03.2022, ora 11.00, proba scrisă, respectiv
în data de 10.03.2022, ora 11.00, proba interviu
pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie
vacante de auditor. Condiţii de participare la
concurs: -1 post de inspector de specialitate, gradul
profesional IA, în cadrul Serviciului Spații Verzi:
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată absolvite
cu diplomă de licenţă în domeniul agronomic, silvic,
horticol, peisagistică; -studii universitare de
masterat; -vechimea în specialitate necesară: minim
6 ani și 6 luni; -1 post de inspector de specialitate,
gradul profesional I, în cadrul Biroului Achiziţii
Publice: -studii universitare de licenţă absolvite cu
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă; -certificat/atestat
expert achiziţii publice; -vechimea în specialitate
necesară: minim 3 ani și 6 luni; -1 post de inspector
de specialitate, gradul profesional II, în cadrul Serviciului Juridic: -studii universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul
administraţie sau juridic; -vechime în specialitatea
postului: minim 6 luni; -1 post de consilier juridic,
gradul profesional IA, în cadrul Serviciului Juridic:
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată absolvite
cu diplomă de licenţă în domeniul juridic; -studii
universitare de masterat în domeniul juridic;
-vechimea în specialitate necesară: minim 6 ani și 6
luni; -1 post de inspector de specialitate, gradul
profesional IA, în cadrul Biroului Drumuri Semnalizare Rutieră: -studii universitare de licenţă absolvite
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul
construcţiilor; -studii universitare de masterat;
-vechimea în specialitate necesară: minim 6 ani și 6
luni; -1 post auditor, gradul profesional IA, în cadrul
Compartimentului Audit Intern: -studii universitare
de licenţa absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de
licenţă în domeniul economic, juridic; -vechimea în
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei:
minim 6 ani și 6 luni. Dosarele de înscriere se depun
la sediul instituţiei, din Bd.Poligrafiei, nr.4, sector 1,

în perioada 08.02.2022-21.02.2022. Condiţiile de
participare și bibliografia se afișează la sediul instituţiei și pe pagina de internet a instituţiei: http://
adp-sector1.ro. Relaţii suplimentare la secretarul
comisiei de concurs, telefon: 031.94.40.

CITAŢII
Numitul Rus Chisman, persoană cu domiciliul
necunoscut, este citat la data de 01.03.2022, ora
12.00, în dosar 847/242/2021, la Judecătoria Huedin.
Pascariu Constantin Ciprian, domiciliat in sat
Zgura, com Oltenesti, jud Vaslui sunteti chemat la
judecatoria Iasi in data de 23.02.2022, ora 10:30, sala
4, complet C11M in calitate de parat in dosarul nr.
18265/245/2021.
Numitul Bobar Marcus Alain, cu domiciliul/reședința în USA, 9155 Judicial Drive #5212, San Diego
CA, 92122, este citat în calitate de pârât la Judecătoria Oradea pentru data de 01.03.2022, ora 08.30,
completul C3 civil-, camera 9, în dosarul
16154/271/2019, în procesul de partaj judiciar, avându-l ca reclamant pe Bobar Dean.
Numitul Bobar Ryan-Darcy, cu domiciliul/reședința în USA, 5481 Saint Mary’s Circle, Westminster,
CA, 92683, este citat în calitate de pârât la Judecătoria Oradea pentru data de 01.03.2022, ora 08.30,
completul C3 civil-, camera 9, în dosarul
16154/271/2019, în procesul de partaj judiciar, avându-l ca reclamant pe Bobar Dean.
Numiții Ardelean Ioan, Ardelean Floare,
Turdeanu Alexandru, Turdeanu Iuliana, Bartha
Sigismund și Bartha Veronica, toți cu domiciliu
necunoscut, sunt citați la Judecătoria Satu Mare, în
data de 16 martie 2022, ora 09.00, Completul C8 C_
FF, camera Sala 6, în calitate de pârâți, în dosarul
civil nr. 2549/296/2021, având ca obiect partaj judiciar SISTARE, în proces cu reclamanții Kando Eva
și Dorner Stefan.
Pârâtul Scarlat Florin George, cu ultimul domiciliu cunoscut în Timișoara, Calea Circumvalațiunii,
nr.37, sc. A, ap.44, jud.Timiș, este chemat în judecată
la Judecătoria Timișoara, P-ța Țepeș Vodă, nr.2A,
secția I civilă, camera sala 331, complet c6c, în data
de 23.02.2022, ora 10.00, de către petenta Direcția
Fiscală a Municipiului Timișoara, în dosarul
nr.22887/325/2021 având ca obiect înlocuire amendă
cu muncă în folosul comunității.
Judecătoria Deta. Dosar 404/220/2021. Citație. Se
citează numiții Ciucurel Eugenia și Ciucurel
Emilian, ambii cu ultimul domiciliu cunoscut în
Gataia, Semlacu Mare, nr.131, județul Timis, actualmente cu domiciliul necunoscut, având calitate de
pârâți, în dosarul nr.404/220/2021 al Judecătoriei
Deta, cu obiect acțiune în constatare și rectificare
carte funciară, în contradictoriu cu reclamantul
Milos Ioan pentru termenul de judecată din
10.03.2022, ora 11.00 la Judecătoria Deta, str.Victoriei, nr.3/A, jud. Timiș. Președinte, Hauder Ștefania
Dochița, grefier, Craiovan Liliana-Corina.
Citație. (1)PFA Deac Șuteu Dorin Vasile (ultim
domiciliu Mediaș), (2)Marcel Dan Tender (ultim
domiciliu Târgu Mureș), (3)Deven Anthony Mitchel
(ultim domiciliu Cluj-Napoca), (4)Dario Rugosevic
(ultim domiciliu Mediaș), (5)Susnjar Aleksandar
(ultim domiciliu Mediaș), (6)Molorad Perovic (ultim
domiciliu București), (7)Trtavac Jasmin (ultim domiciliu Mediaș), (8)Rareș Andrei Mandache (ultim
domiciliu Arad), (9) Llukkaku Azdren (ultim domi-

ciliu Mediaș), (10)Victor Da Silva Medeiros (ultim
domiciliu Mediaș), (11) Ignat Raul Simion (ultim
domiciliu Alba), (12)Rodica Serv SRL, (13)Trif
Răzvan Alin (ultim domiciliu Sibiu), (14) Cosereanu
Valentin (ultim domiciliu Olt), (15)Centrul Medical de
Elita SRL, (16)Uros Petrovic, (17) I.F. Rasnovean și
(18)Ioan Dan Mihai sunt chemați în instanță la
Curtea de Apel Alba Iulia, Secția a II-a Civilă, dosar
nr.310/57/2021, Str.I.C.Brătianu nr.1, Alba Iulia, jud.
Alba, fax: +40258.810.286, e-mail: ca-albaiulia@just.
ro, camera 11 -Sala de ședinţă „I.L.Georgescu”, în
ziua de 15.02.2022, Completul C6 Apel -Insolvența,
ora 10.00, în calitate de Creditori, în proces cu Club
Sportiv Gaz Metan Mediaș, CUI: 6442311, în calitate
de Revizuent, închiderea procedurii revizuire
dos.2054/85/2014*. În caz de neprezentare a părţilor,
judecata se va face în lipsă, dacă se solicită în scris
acest lucru de către una din părţi. Prin publicare în
ziare naționale. Prin înmânarea citaţiei, sub semnătură de primire, personal sau prin reprezentant legal
sau convenţional, pentru un termen de judecată, cel
citat este prezumat că are în cunoștinţă și termenele
de judecată ulterioare aceluia pentru care citaţia i-a
fost înmânată. Notă: -Să transmiteţi anterior termenului de judecată, prin e-mail: ca-albaiulia@just.ro
sau fax: 0258.810.286, toate înscrisurile pe care intenţionaţi să le depuneţi la dosar; -Aveţi posibilitatea
completării cererii de acces la dosarul electronic și de
exprimare (sau nu) a acordului pentru comunicarea
actelor în format electronic care poate fi descărcată de
pe site-ul Curţii de Apel Alba Iulia: curteadeapelalbaiulia.ro; -Prezenţa nu este obligatorie, având posibilitatea să solicitaţi judecarea în lipsă.

DIVERSE
Just Insolv SPRL notifica intrarea in procedura
generala a falimentului in dosarul nr. 3707/105/2019,
Tribunal Prahova, conform Sentintei nr. 16 din
12.01.2022 privind pe Canvey Moda SRL, cu urmatoarele termenele: depunere declarații creanță nascute
dupa deschiderea procedurii 01.03.2022, întocmirea
tabelului suplimentar al creanțelor 30.03.2022, întocmirea tabelului definitiv consolidat 30.04.2022.
Just Insolv SPRL notifica intrarea in procedura
generala a falimentului in dosarul nr. 956/105/2021,
Tribunal Prahova, conform Sentintei nr. 48 din
25.01.2022 privind pe G&S Total Properties Solution
SRL, cu urmatoarele termenele: depunere declarații
creanță nascute dupa deschiderea procedurii
11.03.2022, întocmirea tabelului suplimentar al
creanțelor 11.04.2022, întocmirea tabelului definitiv
consolidat 13.05.2022.
Just Insolv SPRL notifica intrarea in procedura
generala a falimentului in dosarul nr. 3481/105/2021,
Tribunal Prahova, conform Sentintei nr. 47 din
25.01.2022 privind pe Adon Ideal Expert SRL, cu
urmatoarele termenele: depunere declarații creanță
nascute dupa deschiderea procedurii 11.03.2022,
întocmirea tabelului suplimentar al creanțelor
11.04.2022, întocmirea tabelului definitiv consolidat
13.05.2022.
Just Insolv SPRL notifica intrarea in faliment prin
procedura simplificata in dosarul nr. 3896/105/2021,
Tribunal Prahova, conform Sentintei nr.
68/02.02.2022 privind pe Ronaxa CO SRL.
Just Insolv SPRL notifica intrarea in procedura
simplificata si inceperea procedurii falimentului in
dosarul nr. 2865/105/2021 al Tribunalului Prahova,
conform sentintei nr. 15/12.01.2022 privind pe SC
Leomad Interprest SRL.

Just Insolv SPRL notifica intrarea in procedura
simplificata si inceperea procedurii falimentului in
dosarul nr. 3209/105/2021 al Tribunalului Prahova,
conform sentintei nr. 21/12.01.2022 privind pe SC
Bespoke Packing SRL.
Anunt Public. Această informare este efectuată de
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Medias, str. Piata
Constantin I. Motas nr. 1, Medias, ce intenționează să
solicite de la Administrația Națională ”Apele
Române” – SGA Prahova, aviz de gospodărire a
apelor pentru realizarea proiectului “punerea în siguranță a conductei de transport gaze naturale DN500
Posada - Bobolia (Stânga Râu) la subtraversare
Prahova zona Comarnic, Jud. Prahova” propus a fi
amplasat în extravilanul orasului Comarnic, judetul
Prahova. Această investiție este nouă. Ca rezultat al
procesului de producție nu vor rezulta ape uzate.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și
completările ulterioare. Persoanele care doresc să
obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea
avizului de Gospodărire a Apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată. Persoanele care
doresc să transmită observații, sugestii și recomandări
se pot adresa solicitantului sau la Expert Serv SRL, cu
sediul in str. Mihai Eminescu, nr. 7, et.1, Ploiești, jud.
Prahova, cod postal 100329, tel/fax: 0244-513233.
Anunt Public. Această informare este efectuată de
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Medias, str. Piata
Constantin I. Motas nr. 1, Medias, ce intenționează să
solicite de la Administrația Națională “Apele
Române” – S.G.A. Vâlcea, aviz de gospodărire a
apelor pentru realizarea proiectului “punerea in siguranta a conductei dn 500 Tigveni-Govora la subtraversarea unui torent (parau) care se varsa in raul Simnic,
zona localitatii Golesti, Judetul Valcea” propus a fi
amplasat în intravilanul localitatii Popesti, comuna
Golesti, judetul Valcea. Această investiție este nouă.
Ca rezultat al procesului de producție nu vor rezulta
ape uzate. Această solicitare de aviz este conformă cu
prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și
completările ulterioare. Persoanele care doresc să
obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea
avizului de Gospodărire a Apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată. Persoanele care
doresc să transmită observații, sugestii și recomandări
se pot adresa solicitantului sau la Expert Serv SRL, cu
sediul in str. Mihai Eminescu, nr. 7, et.1, Ploiești, jud.
Prahova, cod postal 100329, tel/fax: 0244-513233.
Anunt public. Această informare este efectuată de
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Medias, str. Piata
Constantin I. Motas nr. 1, Medias, ce intenționează
să solicite de la Administrația Nationala Apele
Romane - ABA Olt, aviz de gospodărire a apelor
pentru realizarea proiectului “punerea in siguranta a
conductei de transport gaze naturale dn 500 Schitu
Golesti – Govora – Dragasani subtraversare rau
Topolog, zona localitatii Tigveni, Judetul Arges”
propus a fi amplasat în intravilanul si extravilanul
comunei Tigveni, localitatea Tigveni, judetul Arges.
Această investiție este nouă. Ca rezultat al procesului de producție nu vor rezulta ape uzate. Această
solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii
apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările
ulterioare. Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului
de Gospodărire a Apelor pot contacta solicitantul de
aviz la adresa menționată. Persoanele care doresc să
transmită observații, sugestii și recomandări se pot
adresa solicitantului sau la Expert Serv SRL, cu
sediul in str. Mihai Eminescu, nr. 7, et.1, Ploiești, jud.
Prahova, cod postal 100329, tel/fax: 0244-513233.

Anunt Public. Această informare este efectuată
de S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Medias, str. Piata
Constantin I. Motas nr. 1, Medias, ce intenționează
să solicite de la Administrația Nationala Apele
Romane - ABA Arges-Vedea, aviz de gospodărire a
apelor pentru realizarea proiectului “punerea in
siguranta a conductei de transport gaze naturale dn
500 Schitu Golesti-tigveni la traversarea aeriana a
paraului Valea Danului, zona localitatii Valea
Danului, Judetul Arges” propus a fi amplasat în
extravilanul comunei Valea Danului, localitatea
Valea Danului, judetul Arges. Această investiție este
nouă. Ca rezultat al procesului de producție nu vor
rezulta ape uzate. Această solicitare de aviz este
conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996,
cu modificările și completările ulterioare. Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare
cu privire la solicitarea avizului de Gospodărire a
Apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa
menționată. Persoanele care doresc să transmită
observații, sugestii și recomandări se pot adresa
solicitantului sau la Expert Serv SRL, cu sediul in
str. Mihai Eminescu, nr. 7, et.1, Ploiești, jud.
Prahova, cod postal 100329, tel/fax: 0244-513233.
Anunţ public privind depunerea solicitării de
emitere a acordului de mediu. Unitatea Militară
02248 București anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul ”Lucrări de intervenţie la
poligonul de instructie CBRN din cazarma 1671
Valea Poienii” propus a fi amplasat în comuna
Leresti, str. General Vasile Milea, judeţul Argeș
-titular Unitatea Militară 02248 București. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la
sediul APM Argeș din Pitești, str. Egalităţii, nr.50,
judeţul Argeș si la sediul Unitatii Militare 02248
București din municipiul București, sector 6, str.
Drumul Taberei, nr.7H, în zilele de luni -vineri, între
orele 9:00-11:00. Observaţiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Argeș din Pitești, str. Egalităţii,
nr.50, judeţul Argeș, între orele 9:00-11:00.
Anunţ Public. SC Rewe (Romania) SRL, cu
sediul în sat Ștefăneștii de Jos, comuna Ștefăneștii
de Jos, Str. Bușteni, nr.7, județul Ilfov, anunţă
public solicitarea de obținere a autorizaţiei de
mediu pentru obiectivul „Supermarket Penny”
amplasat în municipiul Vatra Dornei, Str. Unirii, nr.
66-78, județul Suceava. Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventualele contestații
sau sugestii, la sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Suceava, Str. Bistriței, nr. 1A, jud.
Suceava, Telefon: 0230.514.056, e-mail: office@
apmsv.anpm.ro.
Subscrisa Dinu Urse Si Asociatii SPRL, in calitate de lichidator judiciar al SC Constructii Feroviare Iasi SA, CUI 1956052, J40/12059/2012,
conform Incheierii de sedinta din data de
04.09.2018, pronuntata in dosarul 29207/3/2018 de
catre Tribunalul Bucuresti Sectia a VII-a Civila,
invita toate persoanele (fosti salariati) care au de
incasat drepturi salariale restante, prevazute in
Planurile de distributie depuse la dosarul cauzei si
publicate in Buletinul Procedurilor de Insolventa,
sa contacteze lichidatorul judiciar pe email dinu.
urse@gmail.com, sau la telefon 021.318.74.25, pana
la data de 25.02.2022, intre orele 10:00-18:00,
pentru a le fi achitate sumele. Prezentul anunt se va
publica in Buletinul Procedurilor de Insolventa,
intr-un ziar national de larga circulatie si pe site-ul
www.dinu-urse.ro, fiind afisat si la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti nr. 71, etaj
5, cam. 502-505, sector 1.
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Dealul cu Afine SRL, titular al proiectului „Înființare plantație de afin în regim ecologic”, anunță
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de
încadrare „Continuarea procedurii privind emiterea
aprobării de dezvoltare”, pentru proiectul „Înființare
plantație de afin în regim ecologic”, propus a fi
amplasat în jud.Brașov, com.Mândra, sat Toderița,
sector extravilan. Proiectul deciziei de încadrare și
motivele care o fundamentează pot fi consultate la
sediul APM Brașov, str.Politehnicii, nr.3, în zilele de
luni-joi, între orele 8.00-16.30, și vineri, între orele
8.00-14.00, precum și la următoarea adresă de
internet: http://www.apmbv.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data
publicării prezentului anunț.
SC Waref Rom SRL, sediul în Str.Merișori, nr.18,
bl.corp C7, localitatea Buftea, Jud.Ilfov, titular al
planului/ programului plan urbanistic zonal în
vederea construirii: locuințe cu regim de înălțime
P-P+2 ȘI funcțiuni complementare din com.Balotești, localitatea Săftica, str.Ficusului, jud.Ilfov, NC
114693 și NC 52935, anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de
mediu pentru planul /programul menționat și
declanșarea etapei de încadrare. Prima versiune a
planului/programului poate fi consultată la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului Ilfov din Aleea
Lacul Morii, nr.1, sector 6, de luni până joi, între
orele 09.00-11.00. Observații/comentarii și sugestii se
p r i m e s c î n s c r i s l a s e d i u l A P M I l f o v,
(tel.021.430.15.23, 021.430.14.02, 0746.248.440) în
termen de 18 zile de la data publicării anunțului.
SC Waref Rom SRL, sediul în Str.Merișori, nr.18,
bl.corp C7, localitatea Buftea, Jud.Ilfov, titular al
planului /programului plan urbanistic zonal- în
vederea construirii: locuințe cu regim de înălțime
P-P+2 și funcțiuni complementare din com.
Mogoșoaia, localitatea Mogoșoaia, str.Drumul Morii,
nr.10, NC 52923, jud. Ilfov, anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de
mediu pentru planul /programul menționat și
declanșarea etapei de încadrare. Prima versiune a
planului/programului poate fi consultată la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului Ilfov din Aleea
Lacul Morii, nr.1, sector 6, de luni până joi, între
orele 09.00-11.00. Observații/comentarii și sugestii se
p r i m e s c î n s c r i s l a s e d i u l A P M I l f o v,
(tel.021.430.15.23, 021.430.14.02, 0746.248.440) în
termen de 18 zile de la data publicării anunțului.
SC Florarome SRL, cu sediul în str.Maior Ilie
Opriș, nr.39, sector 4, București, înregistrată la
ORCTB cu nr. J40/12773/1992, CUI nr.RO375671,
informează pe cei interesați că s-a depus solicitarea
pentru emiterea autorizației de mediu pentru activitatea Producție de compoziții de parfumare, desfășurată în str.Maior Ilie Opriș, nr.39, sector 4, București.
Informații se pot solicita la sediul Agenției Pentru
Protecția Mediului București din sectorul 6, Aleea
Lacul Morii, nr.1 (Barajul Lacul Morii- în spatele
benzinăriei Lukoil), între orele 09.00-12.00, de luni
până vineri. Propuneri sau contestații se pot depune
la sediul APM București în termen de 10 zile de la
data publicării prezentului anunț.

SOMAŢII
Romania. Judecatoria Sannicolau Mare. Dosar
nr.3642/295/2021. Termen de judecată 07.04.2022.
Somație emisă de Judecătoria Sânnicolau Mare în
dosarul nr. 3642/295/2021. Prin care se aduce la
cunoștința tuturor celor interesați că petenții Dulău
Vasile și Dulău Ileana , cu domiciliul ales pentru
comunicarea actelor de procedură la Societatea
Civilă de Avocați Doandeș și Asociații, cu sediul în
Sânnicolau Mare, str. Gh. Lazăr nr. 13, bl.L5, sc.B
ap.2, jud. Timiș, a formulat acțiune civilă necontencioasă uzucapiune, prin care să se constate: 1- că a
dobândit, dreptul de proprietate asupra imobilului
reprezentând teren intravilan în suprafață de 1.101
mn., înscris în CF nr. 400481 Valcani nr. top 833/a și
asupra imobilului reprezentând teren intravilan în
suprafață de 1101 mp., ănscris în CF nr. 403908
Valcani, nr. top 833/b, cu titlu de bun comun, prin
uzucapiune: 2- înscrierea dreptului de proprietate în
CF nr. 400481, nr. top833/a și asupra imobilului
înscris în CF nr. 403908 Valcani nr. top 833/b, cu titlu

de bun comun, drept dobândit prim uzucapiune. În
baza art.1051 N.C.P.C. cei interesați sunt invitați să
facă opoziție, cu precizarea că, în caz contrar, în
termen de 30 zile de la emiterea celei din urmă
publicații se va trece la judecarea cererii. Președinte:
Mureșan Rusandra Ștefana, Grefier: Nuțaș Liliana.

ADUNĂRI GENERALE
Convocator: Consiliul de Administraţie al S.C PC
SPLAI S.A, cu sediul în București, Splaiul Unirii,
Nr.162, Sector 4, înregistrată la Registrul Comerţului
București sub nr. J40/932/1991, C.U.I. RO 368046,
prin președintele Consiliului de Administraţie–
George Minculescu, convoacă Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor ce va avea loc, în data
de 16.03.2022, ora 12.00 la sediul societăţii, pentru
toţi acţionarii înregistraţi la Depozitarul Central S.A.
la data de 10.03.2022, cu următoarea ordine de zi: 1.
Aprobarea contractării de urgenţă a unui împrumut
pentru achitarea datoriilor restante faţă de bugetele
de stat și asigurarea desfășurării activităţii curente.
Daca este nevoie, împrumutul va fi garantat cu activele societăţii. 2. Aprobarea majorării capitalului
social al societăţii prin emisiunea de noi acţiuni, în
conformitate cu legislaţia în vigoare. În cazul în care,
cvorumul nu se va îndeplini la data mai sus menţionată, adunarea generală extraordinară a acţionarilor
va fi convocată pentru data de 17.03.2022, în același
loc și la aceeași oră. Președinte Consiliu de Administraţie, George Minculescu.

LICITAŢII
S FISE Electrica Serv SA -Punct de lucru Târgoviște, cu sediul în str.Calea Domnească, nr.236, jud.
Dâmboviţa, organizează în data de 09.02.2022
acțiune de vânzare mijloace fixe. Lista cu mjloacele
fixe supuse procesului de valorificare, precum și
documentația de licitație se pot ridica de la sediul
punctului de lucru. Pentru mijloacele fixe care nu vor
fi adjudecate în prima ședință se vor organiza, după
caz, încă patru ședințe, la interval de 7 (șapte) zile,
conform documentației de licitație. Persoane de
contact: -Eugen Ionică, telefon: 0722.243.937, -Valerica Mănăilă, telefon: 0786.809.407.
SC Lili’s Green Hotels Ploiesti SRL, prin lichidator judiciar Just Insolv SPRL, anunta vanzarea la
licitatie publica a Complexului Restaurant cu spatii
de cazare Pensiune „Hanul Gazarilor” situat in
Ploiesti, str. M. Bravu, nr. 45, jud. Prahova, inscris in
CF nr. 123740 a Mun. Ploiesti, compus din teren in
suprafata de 720 mp in acte, respectiv 719 mp masurata si constructii: C1 – Hotel + restaurant si C2 –
Anexa + beci, la pretul de 230.000 euro, ce se va
achita in lei la cursul euro de la data efectuarii platii.
Licitatiile publice pentru imobilul Hanul Gazarilor
au loc in baza hotararii Adunarilor Creditorilor din
28.06.2019 si 03.02.2022 si a Caietului de sarcini
intocmit de lichidatorul judiciar. Sedintele de licitatie vor avea loc pe data de: 10.02.2022 si 17.02.2022
orele 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7, cab.
7B. Relatii suplimentare se obtin de la lichidatorul
judiciar la telefon 0344104525 si din caietul de
sarcini ce se poate procura de la sediul acestuia la
pretul de 5.000 lei fara TVA.
Invitație de participare la ofertare. Comuna
Sâncraiu de Mureș, sat Nazna, Data: 07.02.2022.
Denumire proiect: ”CONSTRUIRE CENTRU
MEDICAL DE EXCELENȚĂ –IMAGISTICĂ,
RADIOTERAPIE ȘI TRATAMENT ONCOLOGIC” Medex Vital Serv S.R.L, cu sediul în TârguMureș, str. Călărașilor, nr. 16, ap. 1, jud. Mureș, cod
postal 540044, anunță începerea procedurii de
achiziție pentru selectarea executantului de
construcții și a furnizorului de bunuri necesare realizării proiectului. 1. Documentația de atribuire se
poate obține gratuit, la solicitarea scrisă a oricărui
operator economic. Solicitarea trebuie să conțină
datele de contact a potențialului ofertant. Solicitarea
se trimite/se depune la sediul Medex Vital Serv
S.R.L din Târgu-Mureș, str. Călărașilor, nr. 16, ap. 1,
jud. Mureș, cod postal 540044 sau la adresa de
e-mail: medexvital@gmail.com. 2. Data limită
pentru primirea solicitărilor de clarificări:
16.02.2022. 3. Termen de depunere oferte:

24.02.2022, ora 10:00. 4. Adresa la care se transmit
ofertele: la sediul Medex Vital Serv S.R.L (TârguMureș, str. Călărașilor, nr. 16, ap. 1, jud. Mureș, cod
postal 540044). 5. Sursa de finanțare: 1. Ajutor
Public Nerambursabil – Buget de Stat prin
H.G.807/2014. 2. Surse proprii. 6. Criterii de calificare și selecție: în conformitate cu Documentația de
atribuire, se solicită îndeplinirea unor cerințe
minime referitoare la situația personală a ofertantului, capacitatea financiară și capacitatea de exercitare a activității profesionale. 7. Criteriul de
atribuire: conform Caietului de sarcini. 8. Valabilitate ofertă: 60 de zile de la termenul limită de depunere a ofertelor. Persoana de contact: Nume
persoana de contact: D-na.Cîmpian Mirela Lenuța.
Funcție: Director economic. Telefon: 0742.298.872,
e-mail: medexvital@gmail.com.
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 Independența, str. Unirii, nr. 42, Independența, judeţul
Călărași, telefon 0242535353, fax 0242535433, email
primarindependenta@yahoo.com. 2. Informații
generale privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie închiriat: Închirierea unei suprafețe de teren extravilan din domeniul privat al
comunei Independența de 5,00 ha, situată în tarlaua
75/5/3, parcela 1. Închirierea se face în baza HCL nr.
4/25.01.2022 și a O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul
Administrativ. 3. Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: se depune solicitare
scrisă la sediul Primăriei comunei Independența. 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: birou achiziții publice, Primăria comunei
Independența, str. Unirii, nr. 42, telefon 0242535353,
fax 0243535433, e-mail: primarindependenta@
yahoo.com. 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: contravaloarea documentației de atribuire
în cuantum de 30 lei, se achită la casieria instituției.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor:
18/02/2022, ora 14.00. 4. Informații privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 02/03/2022,
ora 9.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria comunei Independența, str. Unirii, nr. 42.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: 1 exemplar. 5. Data și locul la care se
va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 02/03/2022, ora 10.00, la Căminul Cultural
Independența, str. Unirii, nr.44, sat Independența,
comuna Independența, județul Călărași. 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 Călărași, str. București, nr. 106, telefon
0242311947, e-mail trcl@just.ro. 7. Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării : 26/01/2022
Anunţ de licitaţie. 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 concesiune al terenului în suprafață de 3,0 mp, situat în municipiul Petroșani, str.
Nicolae Bălcescu, f.nr., în scopul suplimentării
concesiunii terenului aferent unui garaj, notat în C.F.
66289 Petroșani, nr. cadastral 66289; - licitaţie
publică în vederea atribuirii contractului de concesiune al terenului în suprafață de 24,0 mp, situat în
municipiul Petroșani, str. Coasta, aferent unui garaj,
notat în C.F. 66483 Petroșani, nr. cadastral 66483; licitaţie publică în vederea atribuirii contractului de
concesiune al terenului în suprafață de 24,0 mp,
situat în municipiul Petroșani, str. Rovinei, în scopul
construirii unui garaj, notat în C.F. 65787 Petroșani,
nr. cadastral 65787. Ofertele se depun într-un exemplar până la data de 28.02.2022, ora 9.00 și se vor

deschide în ședinţa publică din data de 28.02.2022,
orele 11.00, 13.00 respectiv 15.00, în sala de ședinţe,
la sediul instituţiei. Relaţii, detalii, clarificări cât și
documentaţia de atribuire se pot obţine până la data
de 18.02.2022, de la Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului, din cadrul Primăriei municipiului
Petroșani, camera 37, telefon 0254-541220(1),
int.131. - licitaţie publică în vederea atribuirii
contractului de concesiune al terenului în suprafață
de 3,0 mp, situat în municipiul Petroșani, str. 9 Mai,
f.nr., în scopul suplimentării concesiunii terenului
aferent unui garaj, notat în C.F. 66281 Petroșani, nr.
cadastral 66281; - licitaţie publică în vederea atribuirii contractului de concesiune al terenului în suprafață de 8,0 mp, situat în municipiul Petroșani, str.
Independenței, în scopul suplimentării concesiunii
terenului aferent unui garaj, notat în C.F. 66277
Petrosani, nr. cadastral 66277; - licitaţie publică în
vederea atribuirii contractului de concesiune al terenului în suprafață de 19,0 mp, situat în municipiul
Petroșani, str. Independenței, aferent unui garaj,
notat în C.F. 66300 Petroșani, nr. cadastral 66300.
Ofertele se depun într-un exemplar până la data de
02.03.2022, ora 9.00 și se vor deschide în ședinţa
publică din data de 02.03.2022, orele 11.00, 13.00
respectiv 15.00, în sala de ședinţe, la sediul instituţiei.
Relaţii, detalii, clarificări cât și documentaţia de
atribuire se pot obţine până la data de 22.02.2022, 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 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 Giurgiu, B-dul București nr.49-51, telefon
0246/211.627, fax 0246/215.405, email: primarie@
primariagiurgiu.ro, cod fiscal 4852455. 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 3.736,00mp, identificat cu număr
cadastral 38366, aparținând domeniului privat al
Municipiului Giurgiu, situat în Str.Sloboziei, FN,
județul Giurgiu, conform H.C.L.M.
nr.433/25.11.2021 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: prin solicitare scrisă de la sediul Primăriei
Municipiului Giurgiu, B-dul București nr.49-51,
județul Giurgiu. 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 Patrimoniu
-Compartiment Urmărire, Executare Contracte,
Primăria Municipiului Giurgiu, B-dul București
nr.49-51, județul Giurgiu. 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: 100 Lei, la care se
adaugă TVA și se achită în numerar la Direcția de
Impozite și Taxe Locale Giurgiu, Șos. Alexandriei
nr.7, Bl.G2, județul Giurgiu sau în contul IBAN:
RO04TREZ3 2121300205XXXXX, deschis la Trezoreria Giurgiu. 3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 21.02.2022, ora 10.00. 4.Informații
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 02.03.2022, ora 16.30. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei
Municipiului Giurgiu, B-dul București nr.49-51,
județul Giurgiu. 4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă oferta: un singur exemplar, într-un
plic sigilat. 5. Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor: 03.03.2022,
ora 14.00, Primăria Municipiului Giurgiu, B-dul
București nr.49-51, județul Giurgiu, Sala Parter.

6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Secţia de Contencios Administrativ Fiscal
a Tribunalului Giurgiu, orașul Giurgiu, Str.Episcopiei nr.13, județul Giurgiu, telefon 0246/212.725, fax
0337/819.940, e-mail: registratura-tr@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării: 04.02.2022.
1.Informații privind concedentul/locatorul:
Comuna Jitia, reprezentant legal prin primar Păun
Ion, cu sediul în satul Jitia, str.Principală, nr.8,
comuna Jitia, județul Vrancea, cod poștal: 627185,
tel./fax: 0237/259.949, 0237/259.949, e-mail: secretariat@primariajitia.ro, web: primariajitia.ro, având
cont de virament nr.RO33TREZ6915006XXX
004540, deschis la Trezoreria Focșani. 2.Informații
privind obiectul închirierii conform HCL
nr.55/21.12.2021: Spațiu cu destinaţia de cabinet
medical- medicină de familie, situat în cadrul imobilului Clădire internat școlar în suprafața totală de
61,23mp, situat sat Jitia, str. Principală nr.10, aparținând domeniului public al Comunei Jitia, județul
Vrancea, cu datele de identificare după cum
urmează: Adresa imobil: intravilan, sat Jitia, str.
Principală, clădire C2, CF 50547, comuna Jitia,
județul Vrancea. 3.Informații suplimentare și documentația de atribuire pot fi obținute: -în format
tipărit la birou Secretariat din cadrul Primăriei Jitia,
în urma achitării sumei de 20Lei reprezentând
contravaloarea documentației de atribuire pusă la
dispoziție de autoritatea locală, în contul:
RO33TREZ 6915006XXX004540, CUI: 4350696 sau
la Casieria instituției. 4.Informații privind ofertele:
-Data-limită de depunere a ofertelor: 01 martie 2022,
ora 15.00; -Ofertele se vor depune într-un singur
exemplar la sediul Primăriei în forma stabilită în
documentația de atribuire; -Data licitației: 03 martie
2022, ora 10.00. 5.Locul desfășurării ședinței de licitație: sala de ședințe a Primăriei Jitia. 6. Denumire,
adresa, număr de telefon, e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termene
pentru sesizarea instanței: Tribunalul Vrancea,
adresa: Focșani, str.Republicii nr.96, jud. Vrancea,
telefon: +40237.216.000, fax: +40237.612.665, e-mail:
tr-vrancea@just.ro. 7.Data transmiterii anuntului de
licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 07.02.2022.
Primaria Comunei Acățari, cu sediul în: localitatea Acățari, strada Principală, nr.214, județul
Mureș, Cod Fiscal 4323578, tel/fax: 0265.333.112/
0265.333.298, E-mail: acatari@cjmures.ro, organizează licitaţie publică pentru: Concesionarea imobilului aflat in domeniul public al comunei Acățari,
situat în loc. Acățari, nr.199, jud.Mureș. Imobilul
aflat în domeniul public al comunei Acățari, situat în
loc.Acățari, nr. 199, jud.Mureș, are destinaţia de
Salon coafură și alte activități de înfrumusețare în
suprafată de 40,20 mp; Documentaţia de atribuire: :
Documentația se poate solicita la sediul Primăriei
Comunei Acățari în baza unei cereri. Denumirea și
adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obține un exemplar din
documentația de atribuire: Primăria Comunei
Acățari, loc. Acățari, nr.214, jud. Mureș. Data limită
pentru solicitarea clarificărilor este: 18.02.2022, ora
12.00. Ofertele se depun într-un exemplar în original
la sediul Primăriei Comunei Acățari, până la data de
28.02.2022, ora 14.00. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Comunei Acățari, comuna
Acățari, nr. 214, județul Mureș. Data și locul la care
se va desfășura ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 01.03.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei
Comunei Acățari, nr.214, județul Mureș.

PIERDERI
Se declară pierdute și nule: Carnet de student,
Legitimație de student, Legitimație de transport,
eliberate de Facultatea de Medicină Dentară din
Craiova pentru studentul Decă Mircea.
Subsemnata Ioan Madalina Elena, domiciliată în
București, sector 3, declar că am pierdut contract de
cumpărare nr.1246 din 23.07.1976 și procesul verbal
de predare-primire din 01.07.1977, pe numele Tutuianu Dumitru și Tutuianu Ioana. Le declar nule.

