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OFERTE SERVICIU
l Haqali &Forcejobs angajează femeie
de serviciu. Tel.0721.228.134.
l SC Garofița Pietrei Craiului SRL,
CUI: 3623380, din Zărnești, jud.Brașov,
angajează lucrători bucătărie (spălător
vase mari). CV la: office@jobtips.ro
l SC Roxmya Residence SRL, CUI:
36671961, din Bistrița, angajează mecanici utilaje și femeie de serviciu. CV pe:
office@jobtips.ro
l SC Select Turism SRL, CUI:
14771536, din București, angajează
ajutor bucătar. CV pe: office@jobtips.ro
l SC Sport Horse Excellence SRL,
CUI: 36596754, din București, angajează îngrijitori animale. CV pe: office@
jobtips.ro
l SC Mecatin SRL, având CUI:
1881880, cu sediul în Municipiul
Constanța, Bulevardul I.C. Brătianu,
Nr.39A, Judet Constanța, angajează:
Spălător vehicule cu cod COR 912201- 1
post. Cerințe: studii medii, cunoștiințe
de limbă engleză, cunoștințe în domeniul auto. Selecția are loc în data de
08.04.2022, ora 10.00, la sediul societății.
l SC Gerrom Thermohaus SRL, având
CUI: 14512850, cu sediul în Sat Sălicea,
Comuna Ciurila, Nr. 84M, Județ Cluj,
angajează: Îngrijitor animale, cod COR
921201- 1 post. Cerințe: vechime 6 luni,
studii medii, cunoștințe de limba
engleză, cunoștințe în domeniul zootehniei. Selecția are loc în data de
08.04.2022, ora 09.00, la sediul societății.
l SC Cuw Impex SRL, din municipiul
Târgu Jiu, jud.Gorj, angajează 5 Manipulanți mărfuri, cu cod COR-933303, 1
Cofetar, cu cod COR-751202, 1 Patiser,
cu cod COR-751203, 1 Îngrijitor spații
verzi, cu cod COR-931202. Se solicită
cunoștințe de limba engleză. Se oferă
salariu brut 2.550Lei. Relații la telefon:
0785.106.416. CV-urile se pot trimite la
adresa de e-mail: documentesuport@
gmail.com până la data de 14.04.2022.
l SC Don Pedro SRL, din comuna
Budești, jud.Vâlcea, angajează 15
Manipulanți mărfuri, cu cod
COR-933303, 1 Automatist, cu cod
COR-742201, 2 Strungari universali,
cu cod COR-722413, 1 Maistru
mecanic, cu cod COR-311508. Se solicită cunoștințe de limba engleză. Se
oferă salariu brut 2.550Lei. Relații la
telefon: 0785.106.416. CV-urile se pot
trimite la adresa de e-mail: documentesuport@gmail.com până la data de
14.04.2022.

l Hamudeco Trading Impex S.R.L, cu
sediul social în municipiul București,
sector 6, B-dul Iuliu Maniu, nr. 12, bloc
M16, scara 1, etaj 6, ap.39, înregistrată
la ORC sub nr.J40/29/1998, CUI:
10114622, angajează: muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor
cod COR-932906 -2 posturi; spălător
auto cod COR-912201 -7 posturi. Pentru
CV, la adresa de e-mail: igen91241@
gmail.com
l Treehouse Development SRL -București, Sect.5, Bd.Naţiunile Unite 1, Birou
A4, Ansamblul „Gemenii Sitraco”,
bl.108A, et.4, ORC J40/17118/2021,
CUI: 45011778, angajează: 1 reprezentant comercial cod COR-332202,
cerințe: studii medii; experiență 10 ani în
domeniu, limba engleză avansat scris și
vorbit, limba arabă avansat scris și
vorbit, și 1 agent imobiliar cod
COR-333401, cerințe: studii medii, experiență 8 ani în domeniu; limba engleză
avansat scris și vorbit, limba arabă
avansat scris și vorbit. Cei interesați pot
depune CV-ul, însoțit de actele de studii
și scrisoarea de intenție, pe adresa de
e-mail: contact@atarlawyer.ro până pe
data de 13.04.2022, inclusiv. Selecția va

avea loc în data de 14.04.2022 și se va
face în baza documentelor transmise
prin e-mail.
l Unitatea Militară 02414 București,
din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concursul pentru ocuparea
postului vacant de personal civil
contractual, agent D.D.D. debutant/
studii generale sau medii din cadrul
laboratorului supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile al secţiei
evaluare și monitorizare în sănătate
publică, astfel: -04.05.2022, ora 10.00 –
probă scrisă; -10.05.2022, ora 10.00 –
interviul. -data limită de depunere
dosarelor– 21.04.2022, ora 15.30. Depunerea dosarelor și organizarea concursului se vor face la sediul U.M. 02414,
Str. Mircea Vulcănescu nr.88, sector 1,
București, unde vor fi afișate și detaliile
organizatorice necesare. Date de contact
ale secretariatului, la telefon:
0213193051/ int. 7601.
l Agenţia Municipală pentru Ocuparea
Forţei de Muncă București cu sediul in
București Str. Spătarul Preda, nr. 12,
sector 5, scoate la concurs, la sediul
agenţiei, postul contractual vacant de

sofer I, conform H.G. nr. 286/2011, cu
modificările și completările ulterioare.
Candidaţii trebuie să îndeplinească
condiţiile generale prevăzute de art.3
din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și
completările ulterioare. Condiţii specifice de participare la concursul pentru
ocuparea funcţiei de conducere vacantă:
Pregătire de specialitate – studii medii
liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; să posede permis de conducere
categoria B; să aibă cunoștințe de mecanică, electricitate auto și de prim ajutor;
vechime de minim 10 ani în muncă și
minimum 3 ani vechime în meseria de
șofer. Programul concursului:
03.05.2022 ora 10:00 – proba scrisă la
sediul Agenţiei Municipale pentru
Ocuparea Forţei de Muncă București;
05.05.2022 ora 10:00 – proba practică pe
autoturismele Agenţiei Municipale
pentru Ocuparea Forţei de Muncă
București 09.05.2022 ora 10:00 – interviul la sediul Agenţiei Municipale
pentru Ocuparea Forţei de Muncă
București. Termenul limita de depunere
a dosarelor de concurs este de 10 zile
lucrătoare de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 07-20 aprilie
2022. Dosarele de înscriere la concurs
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trebuie să conţină în mod obligatoriu
documentele prevăzute de art.6, alin.(1)
din H.G. nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare. Detalii privind
condiţiile specifice și bibliografia de
concurs sunt afișate pe site-ul instituţiei.
l În conformitate cu Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale și a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, aprobat prin
H.G.286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Clubul Sportiv Olimpia,
cu sediul în București, Șos.Iancului
nr.128A, Sector 2, organizează concurs
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 4 (patru) posturi contractual
vacante după cum urmează: Compartimentul Sport 1 Post -Antrenor -specializare tir glonț; Pentru ocuparea postului
-categoria -Antrenor (conform Legislației
în vigoare) antrenorii care vor participa la
concurs, trebuie să îndeplinească următoarele condiții: a)antrenorului asistent,
care după minimum un an de activitate
desfășurată în acest nivel a fost declarat
reușit la examenul de promovare prin
evaluarea competenţelor aferente acestui
nivel; b)absolventului studiilor de învăţământ superior, licenţiat cu specializare/
aprofundare într-o ramură de sport,
organizate de instituţiile de învăţământ
superior acreditate sau autorizate în
condiţiile legii; c)absolventului studiilor
de masterat cu specializare/aprofundare
într-o altă ramură de sport decât cea
obținută în timpul studiilor universitare,
organizate de instituțiile de învățământ
superior din domeniul educației fizice și
sportului. 1 Post -Antrenor Senior -specializare box; Pentru ocuparea postului
-categoria -Antrenor senior (conform
Legislației în vigoare) antrenorii care vor
participa la concurs, trebuie să îndeplinească următoarele condiții: a)antrenorului care după minimum 4 ani de
activitate desfășurată în acest nivel a fost
declarat reușit la examenul de promovare
prin evaluarea competenţelor aferente
acestui nivel; b)absolventului studiilor de
masterat cu specializare/aprofundare în
aceeași ramură de sport în care s-a specializat în timpul studiilor universitare, dar
care are minimum 2 ani de activitate
desfășurată la nivelul de antrenor în
această ramură de sport și a fost declarat
reușit la examenul de promovare prin
evaluarea competenţelor aferente acestui
nivel. 1 Post -Antrenor Asistent -specializare Baschet; Pentru ocuparea postului
de antrenor asistent: (conform Legislației
în vigoare) antrenorii care vor participa la
concurs, trebuie să îndeplinească următoarele criterii: a)absolventului cursului
de formare a antrenorilor organizat de
către Autoritatea Naţională pentru Sport
și Tineret prin C.N.F.P.A., în colaborare
cu federaţiile sportive naţionale; b)absolventului studiilor de masterat cu specializare/aprofundare într-o ramură de sport
organizate de instituţiile de învăţământ
superior acreditate sau autorizate în
condiţiile legii, care nu este absolvent de
studii universitare cu licenţă în domeniul
educaţiei fizice și sportului; c)absolven-

tului de învăţământ superior cu licenţă în
domeniul educaţiei fizice și sportului, fără
specializare/aprofundare într-o ramură
de sport, după un an de specializare într-o
ramură de sport efectuată în cadrul
C.N.F.P.A.; d)absolventului altor cursuri
de formare a antrenorilor cu durata de
minimum 2 ani organizate de către alte
instituţii de formare a antrenorilor acreditate sau autorizate în condiţiile legii.
Serviciul Administrativ-Cantină-Cămin-Cazare: -1 Post -Muncitor calificat I
-(ajutor ospătar) -studii medii/generale;
diplomă de ajutor ospătar; abilități de
comunicare și de lucru în echipă; servirea
la mese și debarasarea meselor; posedă
cunoștințe temeinice referitoare la
normele igenice-sanitare din bucătării,
spații de servire a mesei, magazii, spații
de depozitare și anexe. Candidații vor
depune dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile lucrătoare de la data
publicării anunțului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Clubul Sportiv
Olimpia, Șos.Iancului nr.128A, sector 2
București -Compartiment Resurse
Umane -Secretariat Relaţii Publice.
Data-limită până la care se pot depune
actele pentru dosarul de concurs
-26.04.2022, ora 14.00. Data, ora și locul
de desfășurare a concursului: -03.05.2022,
ora 10.00 -proba scrisă pentru următoarele posturile: (antrenor, antrenor senior,
antrenor asistent); -03.05.2022, ora 10.00
-proba practică pentru postul muncitor
calificat I (ajutor ospătar); -09.05.2022,
ora 10.00 -proba interviu pentru toate
posturile. Concursul se desfășoară la
sediul Clubul Sportiv Olimpia cu sediul în
Bucuresti, Șos.Iancului nr.128A sector 2.
Date de contact: Compartiment Resurse
Umane -Secretariat Relaţii Publice:
tel.021/250.51.55, int.102. email: contact@
olimpiabucuresti.ro.

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

CITAŢII
l Se citează Meternă Mihaela Elisabeta, in data de 03.05.2022 la Judecătoria Făgăraș, ora 11, in dosar nr.
240/226/2020, având ca obiect succesiune, in proces cu Szelelki Luminița
Simona.
l Se caută rudele defunctului Cojocaru
Marin pentru dezbaterea succesiunii.
Rog să se prezinte la Biroul BIN Isac
Nicoleta, cu sediul în orașul Bolintin-Vale, str.Republicii, nr.10, în data de
26 aprilie 2022, la ora 12.00.
l Onofrei Cristina, domiciliata in com.
Probota, jud. Iasi, este citata la Judecatoria Iasi, camera Sala 4, complet C28,
in data de 2 mai 2022, ora 11.00, in calitate de parata, in proces cu Apostol Ioan
pentru succesiune iesire din indiviziune.
l Eventualii moștenitori și eventualii
succesibili ai defunctului Vasile
Dănilă, CNP 1280502400328, decedat
la data de 28.12.2020, cu ultimul
domiciliu în municipiul București, Str.
Herța nr. 2, sector 2, sunt citați să se
prezinte la data de 27.04.2022, ora
11:00, la sediul Societății Profesionale
Notariale „De Iure” București, Calea
Dudești nr. 139, Corp 1, etaj 1, Sector
3, tel. 021/311.98.69, pentru dezbaterea succesiunii.

l Ouatu Anisoara, domiciliata in com.
Tansa, jud. Iasi, este citata la Judecatoria Iasi, camera Sala 4, complet C28,
in data de 2 mai 2022, ora 11.00, in calitate de parata, in proces cu Apostol Ioan
pentru succesiune iesire din indiviziune.
l Dosar nr. 402/305/2022.Termen de
judecată 08.06.2022. Prin prezenta
somație, se aduce la cunoștință celor
interesați faptul că petenții Ciobanu Ion
și Ciobanu Lucica domiciliați în Com.
Vâlcele, sat Araci, nr. 379, jud. Covasna,
solicită constatarea dobândirii prin
uzucapiune conform prevederilor art.28
alin.1 și art. 130 din Decretul-Lege nr.
115/1938, a dreptului de proprietate
imobilului situat în Com.Vâlcele, sat
Araci, nr. 379, înscris în CF.nr. 28561Vâlcele nr.top.196, teren arabil în suprafață de 1800mp, având ca proprietar
tabular pe numitul Tok Bela, decedat la
data de 13.01.1998. Prezenta se va afișa
la ușa instanței, la Primăria Com.
Vâlcele, la imobilul din litigiu, la Oficiul
de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Covasna și se va publica într-un ziar de
largă circulație. Toți cei interesați pot
face opoziție în termen de 1 lună de la
afișare la Judecătoria Sfântu Gheorghe,
str. Kriza Janos, nr.2, jud.Covasna.

DIVERSE
l Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru
Agricultură Constanţa dorește să închirieze un spaţiu în suprafaţă utilă totală
de aproximativ 1000 mp în Municipiul
Constanţa, Jud. Constanţa, cu destinaţia sediu pentru APIA Centrul Judeţean și Centrul Local Constanţa. Data
limită pentru depunerea ofertelor este
27.04.2022, ora 10:00, la sediul APIA CJ
Constanţa, Bd. Tomis, nr. 51. Documen-
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taţia de atribuirie a contractului de
„închiriere imobil (clădire existentă și
terenul aferent) necesar funcţionării
APIA Centrul Judeţean și Centrul Local
Constanţa” se poate descărca de pe
site-ul APIA și catalogul electronic
SICAP. Informaţii suplimentare se pot
obţine la adresa apia.constanta@apia.
org.ro, telefon 0241488900, fax
0241488911.
l Primăria Comunei Pârteștii de Jos,
jud.Suceava, face cunoscut intenția de a
atribui contracte de finanțare în conformitate cu prevederile Legii 350/2005, cu
modificările și completările ulterioare
potrivit anunțului de participare
publicat în M.Of. nr. 66/05.04.2022.
Locul și data-limită de depunere a
proiectelor este 21.04.2022, ora 12.00, la
sediul Primăriei Pârteștii de Jos. Documentația necesară este prevăzută pe
pagina de internet a comunei: http://
www.comunapirtestiidejos.ro/L350.
html. Persoană de contact: secretar
comisie Todosi Daniela, 0230.237.019.
l S.C. Black Stone Construct S.R.L.
informeaza ca intentioneaza sa solicite
de la Administratia Nationala „Apele
Romane“, Administratia Bazinala de
Apa Arges-Vedea, aviz de gospodarire a
apelor PUZ pentru „PUZ Dezmembrare
in loturi pentru construire locuinte
P+1E“, sat.Joita, str.Podul Banului,
T43, P260/67, NC37024, CF37024, com.
Joita, jud.Giurgiu. Persoanele care
doresc sa transmita observatii, sugestii si
recomandari se pot adresa: Societatii:
S.C. Black Stone Construct S.R.L,cu
sediul social in sat.Joita, com. Joita, str.
Primaverii, nr.29, jud.Giurgiu, reprezentata de dna.Tudorica Andreea Ioana, in
calitate de administrator, telefon
0763646983; Administratiei Bazinale de
Apa Arges-Vedea Pitesti, str.Campulung
nr. 6-8, cod postal 0300, tel.0248/223449.
l Oficiul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Călărași anunță publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului
pentru U.A.T.CHISELET, județul Călărași, sectoarele cadastrale: 0, 1, 3, 5, 11,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25 începând cu data de 13.04.2022, pe o
perioadă de 60 de zile la sediul Primăriei
Chiselet, conform art.14 alin.(1) și (2)
din Legea cadastrului și a publicității
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse de către
proprietarii, posesorii sau alți deținători,
la sediul primăriei și pe site-ul Agenției
Naționale de Cadastru și Publicitate
Imobiliară.
l S.C. Auto Convenabil S.R.L., cu
sediul în mun. Constanţa, str. Ion Raţiu,
nr. 1B, bl. PA6B, et. 4, ap. 14, camera 1,
judeţ Constanţa, solicită de la Agenţia
de Protecţie a Mediului obţinerea autorizaţiei de mediu pentru activitatea:
“Întreţinerea și repararea autovehiculelor – vopsitorie auto”, conform cod
CAEN 4520 (rev.2)/ 5020 (rev.1), desfășurată la punctul de lucru al societăţii
din comuna Cumpăna, șoseaua
Constanţei, nr. 224. Persoanele fizice sau
juridice interesate pot depune eventuale
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contestaţii sau sugestii la sediul A.P.M.
Constanţa, str. Unirii, nr. 23, telefon
0241/ 546 696.
l Anexa Nr.5G la procedura. Anunt
public privind depunerea solicitarii de
emitere a acordului de mediu. SC Top
Beton SRL, avand sediul in:Bucuresti,
str.Grapei, nr.12D, sector 5, anunta
publicul interesat asupra:depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul: “construire statie
mobila preparare betoane si anexe (hala
depozitare, containere birouri, vestiare
laborator, padocuri depozitare agregate,
cantar si grupuri sanitare), imprejmuire
si utilitati” propus a fi amplasat in jud.
Ilfov, Com. Cornetu str. Barajului nr. 7.
Informatiile privind propiectul propus
pot fi consultate la sediul autorizatii
competente pentru protectia mediului
Ilfov din Aleea Lacul Morii nr. 1, sect.
6-Bucuresti si la sediul SC Top Beton
SRL din str. Grapei nr. 12D, sect.
5-Bucuresti, in zilele de Luni-Vineri intre
orele 8-16. Observatiile publicului se
primesc zilnic la sediul autoritatii
competente pentru Protectia Mediului
Ilfov din str. Aleea Lacul Morii nr. 1,
sect. 6-Bucuresti, email: office@apmif.
anpm.ro.
l Anunț Public Privind Decizia Etapei
de Încadrare. S.N.T.G.N. Transgaz S.A.,
titular al proiectului “punerea in siguranta a conductei de transport gaze
naturale Corunca – Coroi – Sinca Bucuresti 28”- 24” – 20” Platou Izvor Sinaia
– Filipesti, in zona loc. Valea Tarsei, Jud.
Prahova, Punct Ferma”, anunță
publicul interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare de a nu se supune
evaluării impactului asupra mediului,
nu se supune evaluării adecvate și nu se
supune evaluării impactului asupra
corpurilor de apă de către Agentia
pentru Protectia Mediului Prahova, în
cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru
proiectul “punerea in siguranta a
conductei de transport gaze naturale
corunca – Coroi – Sinca Bucuresti 28”24” – 20” Platou Izvor Sinaia – Filipesti,
In Zona Loc. Valea Tarsei, Jud.
Prahova, Punct Ferma”, propus a fi
amplasat în extravilanul orasului
Breaza, localitatea Valea Tarsei, judetul
Prahova; terenul apartine Orasului
Breaza si Apelor Romane; categoria de
folosinta drum, pasune si apa curgatoare (paraul Tarsa) - Tarla 24, Parcela:
De929, P1334, Hr 2821. 1. Proiectul
deciziei de încadrare și motivele care o
fundamentează pot fi consultate la
sediul autorității competente pentru
protecția mediului Agentia pentru
Protectia Mediului Prahova din Ploiesti,
Strada Ghe.Gr. Cantacuzino Nr. 306,
Jud. Prahova, în zilele de Luni, Miercuri
- Vineri între orele 09:00 – 13:00, precum
și la următoarea adresă de internet
http://apmph.anpm.ro/. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații
la proiectul deciziei de încadrare în
termen de 10 zile de la data publicării
anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția
mediului. 2. Publicul interesat poate
depune propuneri în ceea ce privește
conținutul raportului privind impactul

asupra mediului la sediul autorității
competente pentru protecția mediului
Agentia pentru Protectia Mediului
Prahova din Ploiesti, în termen de 10
zile de la data publicării anunțului pe
pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.
l Anunț prealabil privind afișarea
publică a documentelor tehnice ale
cadastrului. Denumire județ: Sibiu.
Denumire UAT: Cârța, Sectoare cadastrale: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59,
60, 61, 63, 64, 65, 66. Oficiul De
Cadastru Și Publicitate Imobiliară Sibiu
anunță publicarea documentelor tehnice
ale cadastrului pentru UAT Cârța pe o
perioadă de 60 de zile calendaristice,
conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea
Cadastrului și a Publicității Imobiliare
nr. 7/1996, republicată, cu modificările și
completările ulterioare. Data de început
a afișării: 12.04.2022. Data de sfârșit a
afișării: 10.06.2022. Adresa locului
afișării publice: Localitatea Cârța,
Strada Principală, nr. 23, județul Sibiu.
Repere pentru identificarea locației:
Primăria Comunei Cârța. Cererile de
rectificare ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul Primăriei
Comunei Cârța de luni până vineri
între orele 9.00 – 15.00, și pe pagina de
internet a Agenției Naționale de
Cadastru și Publicitate Imobiliară.
Informații privind Programul național
de cadastru și carte funciară 2015-2023
se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa
http://www.ancpi.ro/pnccf/
l Primăria Comunei Andrid, cu sediul
în comuna Andrid, Str.Principală nr.508,
județul Satu Mare, cod poștal 447010,
telefon 0261/820.409, fax 0261/820.492,
e-mail: primariaandrid@yahoo.com, cod
fiscal 3897076. În conformitate cu Legea
nr.350/2005, privind regimul finanțărilor
nerambursabile, cu modificările și
completările ulterioare. Pentru a putea
participa la procedura privind atribuirea
contractului de finanțare nerambursabilă, solicitanții trebuie să fie persoane
fizice sau persoane juridice fără scop
patrimonial- asociații ori fundații constituite conform legii sau culte religioase
recunoscute conform legii. Data-limită
pentru depunerea proiectelor este de
09.05.2022, ora 12.00. Selecţia publică de
proiecte și evaluare în vederea atribuirii
contractelor de finanțări nerambursabile
în anul 2022 de la bugetul local va avea
loc în data de 10.05.2022, ora 12.00,
pentru următoarele domenii: sport și
culte religioase -suma totală: 120.000 lei,
conform HCL nr.14/30.03.2022. Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect și informații
suplimentare se pot obține de la
Primăria Comunei Andrid, Str.Principală nr.508, județul Satu Mare, telefon
0261/820.409, fax 0261/820.492, e-mail:
primariaandrid@yahoo.com, site-ul:
http://www.primariaandrid.ro.
Programul anual al finanțării nerambursabile a fost publicat în Monitorul
Oficial, Partea a VI-a, nr.66/05.04.2022.
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l S.C. BNT Sistem S.R.L., titular al
proiectului „Construire hală depozitare,
showroom și birouri P+1E, împrejmuire,
utilități, organizare de șantier”, propus a
fi amplasat în Lot 1, Tarla 1, Parcela 18;
18/15, cartier 1, NC 57916, comuna
Cernica, județul Ilfov, anunță publicul
interesat asupra luării deciziei etapei de
încadrare nu se supune evaluării de
impact asupra mediului/ evaluării adecvate /evaluării impactului asupra corpurilor de apă de către Agenția pentru
Protecția Mediului Ilfov, în cadrul
procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul
„Construire hală depozitare, showroom
și birouri P+1E, împrejmuire, utilități,
organizare de șantier”, propus a fi
amplasat în Lot 1, Tarla 1, Parcela 18;
18/15, cartier 1, NC 57916, comuna
Cernica, județul Ilfov. Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante
pentru luarea deciziei pot fi consultate la
sediul Agenției pentru Protecţia
Mediului Ilfov: București, sector 6,
Aleea Lacul Morii, nr.1, în zilele de
luni-joi, între orele 9.00-12.00, precum și
la următoarea adresă de internet: apmif.
anpm.ro. Observațiile /contestațiile
publicului se primesc la sediul A.P.M.
Ilfov -București, sector 6, Aleea Lacul
Morii, nr.1, în termen de 10 zile de la
data publicării anunțului pe pagina de
internet a autorității competente pentru
protecția mediului.

SOMAŢII
l Se aduce la cunoștința cetățenilor
localității că numiții Paulescu
Diana-Corina și Paulescu Vasile au
invocat dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra imobilului
înscris în CF nr.307405 Ususău, provenită din conversia pe hârtie a CF 862
Ususău nr. top. 276-277/b, compus din
teren intravilan de 1.224mp, proprietar
tabular fiind Toplean Maria, soția lui
Todorescu Todor. Cei interesați sunt
invitați să facă opoziții, cu precizarea că,
în caz contrar, în termen de 30 de zile de
la emiterea celei din urmă publicații se
va trece la judecarea cererii.

ADUNĂRI GENERALE
l În data de 27 aprilie 2022, ora 1700,
în Rm. Vâlcea, la Casa Tineretului, et.
II, sala B, se convoacă adunarea generala extraordinară a Fundației Județene
pentru Tineret Vâlcea. În cazul în care,
la data și ora stabilite nu se întrunește
cvorumul necesar, adunarea generală
este reconvocată în data de 28 aprilie
2022, ora 1700, la aceeași adresă.
Persoanele care vor reprezenta structurile asociative de tineret in cadrul
adunării generale sunt rugate sa aibă
asupra lor mandatul de reprezentare în
original și cartea de identitate.
l În temeiul art.117 din legea nr.31/1990
republicată și a art.13.3 din Statutul
Societăţii SANIFARM SA, Administratorul unic al SC SANIFARM SA, cu
sediul în Sânmartin, str.Principală,
nr.106, județul Bihor, înregistrată la
Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă
Tribunalul Bihor sub J05/249/1991, Cod
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unic de înregistrare 108160 și atribut
fiscal RO, convoacă Adunarea Generală
Extraordinară a Acţionarilor la data de
16.05.2022, ora 13.00, la punctul de lucru
al societății din București, B-dul.Iuliu
Maniu, nr.6, sector 6, pentru toţi acţionarii înscriși în registrul acţionarilor la
sfârșitul zilei de 05.05.2022 stabilită ca
dată de referinţă, cu următoarea ordine
de zi: I.Radierea punctului de lucru al
societății, situat în Municipiul Oradea,
B-dul. Dacia, Nr.55, Bloc AN48, Județ
Bihor. II.Discutarea și aprobarea cesionării tuturor părților sociale deținute de
Sanifarm SA în calitate de asociat la SC
Montero SRL, CUI:3458836,
J05/251/1993, către Remedio Valea
Dragului SRL. III.Propunerea pentru
data de înregistrare este data de
01.06.2022. Accesul acţionarilor în sala se
poate face între orele 12.45-12.55 pe baza
cărții de identitate. În cazul neîndeplinirii
condiţiilor prevăzute de lege pentru
prima convocare, a doua convocare va fi
în același loc și la aceeași oră în data de
17.05.2022 și convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. La data de
16.05.2022, ora 12.00, la punctul de lucru
al societatii din București, B-dul.Iuliu
Maniu, nr.6, sector 6, pentru toţi acţionarii înscriși în registrul acţionarilor la
sfârșitul zilei de 05.05.2022 stabilită ca
dată de referinţă, cu următoarea ordine
de zi: I.Prezentarea raportului de
gestiune pe anul 2021; II.Prezentarea
raportului cenzorilor pentru anul 2021;
III.Discutarea și aprobarea sau modificarea situaţiilor financiare anuale pe anul
2021, pe baza rapoartelor; IV.Aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
2022; V. Alegerea administratorului unic;
VI.Propunerea pentru data de înregistrare este data de 01.06.2022. Accesul
acţionarilor în sala se poate face între
orele 11.45-11.55, pe baza cărții de identitate. În cazul neîndeplinirii condiţiilor
prevăzute de lege pentru prima convocare, a doua convocare va fi în același loc
și la aceeași oră în data 17.05.2022. Acţionarii pot participa la Adunarea generală
personal sau prin reprezentant, care să
fie tot acţionar, pe baza unei procuri
speciale sau prin mandat special. Formularul de procura specială pentru reprezentarea în AGA se poate obține de la
punctul de lucru al societății din București, B-dul.Iuliu Maniu, nr.6, sector 6,
începând cu data de 11.05.2022. Procurile speciale vor fi depuse la punctul de
lucru al societății din București, B-dul.
Iuliu Maniu, nr.6, sector 6, până la data
de 13.05.2022. Data de referință este data
de 05.05.2022, doar persoanele care sunt
acționari la această dată au dreptul de a
participa și de a vota în cadrul adunării
generale. Documentele și materialele
informative referitoare la problemele
incluse în ordinea de zi se pot consulta la
punctul de lucru al societății din București, B-dul.Iuliu Maniu, nr.6, sector 6,
începând cu data de 15.04.2022. Relaţii
suplimentare se pot obţine zilnic la
telefon 0721.558.222, în zilele lucrătoare,
între orele 09.00-15.00. Administrator
unic, Tudorache Rareș.
l Convocator: Consiliul de Administraţie al SC Industria Iutei SA cu sediul
în București, str. Intr. Ferentari A, nr. 72,
sector 5 convoacă Adunarea Generală
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Extraordinară a Acţionarilor în data de
16.05.2022 , ora 12.00, la S.C. Electromagnetica S.A, Calea Rahovei nr.266268C, sector 5, București. În cazul în care
adunarea nu este statutară, a doua
convocare este pentru data de 17.05.2022
ora 12.00, la aceeași adresă. -Ordinea de
zi este următoarea: 1.Aprobarea dizolvării și lichidării voluntare în scopul
radierii societatii SC Industria Iutei SA,
conform art.15 și 23 din actul constitutiv,
art.227 alin.1 litera d), art.228, art. 252 și
art.264 din Legea 31/1990 republicată cu
modificările și completările ulterioare, cu
numire de lichidator cu drepturi depline
în vederea realizării acestei proceduri. 2.
Aprobarea propunerii Consiliului de
Administraţie în privința desemnării
lichidatorului RISE Insolvency S.P.R.L.,
cu sediul în București, Calea 13 Septembrie, nr.128, Bl. P35, scara 2, parter,
ap.39, sector 5, înregistrată în registrul
formelor de organizare sub nr. RFO II
1253, CIF 43356100, telefon
0722.433.540/0727.828.823, fax
031.4104757, E-mail: office.riseinsolvency@yahoo.com. 3. Aprobarea plății
onorariului lichidatorului privind procedura de dizolvare si lichidare voluntară
,în sumă de 7.000 Euro. Cheltuielile cu
administrarea patrimoniului si cheltuielile procedurale se suportă din fondurile
societatii SC Industria Iutei SA. 4. Aprobarea efectuarii plăților către acţionarii
SC Industria Iutei SA a drepturilor
bănești ce le revin din returnarea capitalului social și a fondului rezultat din
rezervele legale precum și a dividendelor
nerepartizate până la data preluării
societăţii de către lichidator, plăţi ce vor fi
efectuate de catre RISE Insolvency
S.P.R.L, prin reprezentant legal Nitu
Marius Claudiu. 5. Aprobarea efectuării
formalităților de radiere a societății SC
Industria Iutei SA pe lângă instituțiile de
resort de către lichidator RISE Insolvency S.P.R.L. 6. Împuternicirea președintelui CA să întocmească toate
documentele, să întreprindă toate măsurile, să îndeplinească toate formalitățile și
acțiunile necesare în vederea ducerii la
îndeplinire, înscrierii și publicității Hotărârii adoptate de AGEA potrivit ordinei
de zi. Președinte Consiliul de Administraţie, Ing. Vlad Niculae Dan.
l Convocator Completat având în
vedere: - solicitarea formulată prin
adresa nr. 170/21.03.2022, înregistrată la
ROMAERO nr. 2758/21.03.2022 de către
acționarul Fondul Proprietatea S.A.,
care deţine 18,8798% din capitalul
social, respectiv 1.311.691 acţiuni, de
completare a ordinii de zi a ședinţei
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor ROMAERO S.A. din data de
18.04.2022, publicată în Monitorul
Oficial Partea a IV a nr. 1146 din
18.03.2022. În conformitate cu prevederile art. 1171 din Legea nr. 31/1990
republicată și cu Decizia C.A.
ROMAERO nr. 10/10.04.2022. Consiliul
de Administraţie al ROMAERO S.A. cod unic de înregistrare RO 1576401,
număr de ordine in Registrul Comerţului J40/3940/1991- completează
ordinea de zi a Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor (A.G.O.A.),
convocată la data de 18.04.2022 ora
13.00, la sediul societăţii din București,

Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1,
pentru toţi acţionarii înregistraţi în
Registrul Acţionarilor la data de referinţă de 11.04.2022, cu punctele 8-12,
celelalte puncte ale ordinii de zi fiind
renumerotate. Ordinea de zi completată
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea: 1. Constatarea
încetării calității de membru al Consiliului de Administrație al ROMAERO
S.A. a dlui. Petre Florian DINU, începând cu data de 05.08.2021, ca urmare a
renunțării acestuia la mandatul acordat.
2. Aprobarea efectuării tuturor demersurilor necesare în vederea radierii dlui.
Petre Florian DINU din evidențele
Registrului Comerțului. 3. Alegerea a
șapte administratori provizorii, ca
urmare a expirării mandatul de administrator al societăţii ROMAERO S.A.
al dlui. Viorel BELEUZU, dlui. Victor
Vlad CAZANA, dlui. Costel ENACHE,
dnei. Luiza Mihaela HASCHKA, dlui.
Mișa POPIC, dlui. Mihail-Dan STAN și
dlui. Gabriel-Andrei ȚECHERĂ la data
de 25.04.2022. 4. Stabilirea duratei
mandatului administratorilor provizorii
aleși la pct.3; 5. Stabilirea indemnizației
brute fixe lunare a administratorilor
provizorii aleși la pct.3; 6. Aprobarea
formei contractului de mandat ce
urmează a fi încheiat cu administratorii
provizorii aleși la pct.3; 7. Împuternicirea reprezentantului Ministerului
Economiei pentru semnarea contractului de mandat/actului adițional la
contractul de mandat al administratorilor provizorii aleși la pct.3; 8. Alegerea
membrilor Consiliului de Administrație
al societății prin aplicarea metodei
votului cumulativ. 9. Stabilirea duratei
mandatului administratorilor aleși prin
aplicarea metodei votului cumulativ
pentru o perioadă de 4 (patru) luni. 10.
Stabilirea indemnizației fixe brute
lunare a administratorilor aleși prin
aplicarea metodei votului cumulativ. 11.
Aprobarea formei contractului de
mandat ce va fi încheiat cu administra-
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torii aleși prin aplicarea metodei votului
cumulativ. 12. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerului Economiei, pentru semnarea
contractelor de mandat cu administratorii aleși prin aplicarea metodei votului
cumulativ. “ 13. Aprobarea ex-date de
05.05.2022 și a datei de 06.05.2022 ca
dată de înregistrare; 14. Aprobarea
împuternicirii Directorului General al
societății ROMAERO S.A. pentru a
semna documentele necesare privind
înregistrarea și publicarea hotărârii
A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând
delega unei alte persoane, salariată a
societății, mandatul său cu privire la
îndeplinirea formalităţilor menţionate
mai sus. La ședinţă pot participa și vota
numai acţionarii înregistraţi în Registrul
Acţionarilor societăţii la data de
11.04.2022, stabilită ca dată de referinţă.
Documentele și informaţiile referitoare
la problemele incluse pe ordinea de zi
precum și proiectul de hotărâre supus
dezbaterii și aprobării A.G.O.A. sunt
disponibile la sediul ROMAERO S.A., la
Secretariatul A.G.A., începând cu data
de 18.03.2022, precum și pe website-ul
societăţii ROMAERO S.A.: www.
romaero.com. Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau
împreună, cel puţin 5% din capitalul
social au dreptul: de a introduce, până la
data de 01.04.2022, puncte pe ordinea
de zi a adunării generale ordinare a
acţionarilor, cu condiţia ca fiecare punct
să fie însoţit de o justificare sau de un
proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală ordinară a
acţionarilor; de a prezenta, până la data
de 01.04.2022, proiecte de hotărâre
pentru punctele incluse sau propuse
spre a fi incluse pe ordinea de zi a
adunării generale ordinare. Fiecare
acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi
a adunării generale. Societatea are obligaţia de a răspunde la întrebările adre-
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sate de acţionari, sub condiţia respectării
art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr.
5/2018. Drepturile prevăzute anterior
pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin
mijloace electronice). Lista cuprinzând
informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru
funcţia de administrator provizoriu se
află la dispoziţia acţionarilor, putând fi
consultată și completată la propunerea
acestora, la sediul ROMAERO S.A., la
Secretariatul A.G.A., începând cu data
de 18.03.2022. Propunerile de candidaţi
pentru funcţia de administrator provizoriu se pot depune la registratura
societăţii până la data de 01.04.2022 sau
pot fi transmise prin email cu semnatură
electronică extinsă incorporată conform
Legii nr. 455/2001 privind semnatura
electronică, până la data de 01.04.2022
la adresa office@romaero.com, menţionând la subiect: „PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN
18/19.04.2022.” Acţionarii înscriși în
registrul acţionarilor la data de referință
pot exercita dreptul de vot direct, prin
reprezentant sau prin corespondență.
Formularul de vot prin corespondență
atât în limba română, cat și în limba
engleză, se pun la dispoziţia acţionarilor
la sediul societăţii precum și pe pagina
de Internet a societăţii www.romaero.
com, începând cu data de 18.03.2022.
Formularul de vot prin corespondență,
completat de către acţionar și însoțit de
o copie a actului de identitate a acţionarului persoană fizică, respectiv Certificat
de înregistrare eliberat de ORC
împreună cu copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al
acestora, în cazul persoanelor juridice,
sunt expediate sau se depun la sediul
Societăţii cu cel puţin o oră înainte de
adunare (18/19.04.2022 ora 12.00) cu
menţiunea scrisă pe plic în clar și cu
majuscule “VOT PRIN CORESPONDENŢĂ PENTRU ADUNAREA
GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 18/19.04.2022”. Buletinele de vot prin corespondenţă care nu
sunt primite în forma și în termenul
stipulat în prezentul convocator nu vor
fi luate în calcul pentru determinarea
cvorumului de prezenţă și vot precum și
la numărătoarea voturilor în Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor. În
temeiul prevederilor legale (art. 105 alin.
(10) – Legea nr. 24/2017, republicată),
acţionarii pot fi reprezentaţi de alţi acţionari, în baza unei Împuterniciri
speciale (Procuri speciale), înscris sub
semnatură privată, pusă la dispoziţie de
către Consiliul de Administraţie sau în
baza unei Împuterniciri generale
(Procuri generale). Forma Împuternicirii
speciale (Procurii speciale) atât în limba
română, cât și în limba engleză, se pun
la dispoziţia acţionarilor atât la sediul
societăţii cât și pe pagina de Internet a
societăţii www.romaero.com și pot fi
consultate începând cu data de
18.03.2022. Împuternicirea specială
(Procura specială) se depune sau se
poate expedia, în original, la societate cu
cel puţin o oră înainte de adunare
(18/19.04.2022 ora 12.00). În cazul în
care Împuternicirea specială (Procura
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specială) se expediază prin poștă trebuie
făcută pe plic menţiunea scrisă în clar și
cu majuscule “PENTRU ADUNAREA
GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 18/19.04.2022”. Procurile speciale care nu sunt primite în
termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi acceptate de către Societate. Formularele de vot prin
corespondenţă sau împuternicirile
speciale pot fi transmise și prin email cu
semnatură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind
semnatura electronică până cel târziu cu
o oră înainte de adunare (18/19.04.2022
ora 12.00), la adresa office@romaero.
com, menţionând la subiect: “PENTRU
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN
DATA DE 18/19.04.2022”. Reprezentarea acţionarilor în cadrul adunării
generale de către alte persoane decât
acţionarii se poate face și în baza unei
Împuterniciri generale (Procuri generale) valabilă pentru o perioadă care nu
va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele af late în dezbaterea adunării
generale a acţionarilor societăţii cu
condiţia ca împuternicirea generală să
fie acordată de către acţionar, în calitate
de client, unui Intermediar definit
conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea
nr. 24/2017 sau unui avocat. Împuternicirile generale (Procurile generale)
trebuie să conţină informaţiile prevăzute
la art. 202 din Regulamentul ASF nr.
5/2018 și se depun/expediază la societate
cu cel puţin o oră înainte de adunare
(18/19.04.2022 ora 12.00), în copie,
cuprinzând menţiunea conformităţii cu
originalul, sub semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale Împuternicirilor generale (Procurilor generale) sunt
reţinute de societate, făcându-se
menţiune despre acestea în procesul
verbal al adunării generale. Acţionarii
nu pot fi reprezentaţi în adunarea generală a acţionarilor, pe baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale), de
către o persoană care se află într-o situaţie de conflict de interese, în conformitate cu dispoziţiile art. 105 alin. (15) din
Legea nr. 24/2017, republicată. În cazul
neîntrunirii condiţiilor de cvorum/validitate prevăzute de Actul Constitutiv al
societăţii pentru prima convocare,
A.G.O.A. se reprogramează pentru data
de 19.04.2022, în același loc, la aceeași
oră, cu aceeași ordine de zi și dată de
referinţă. Informaţii suplimentare se pot
obţine la telefon 021/599.41.04; fax
021/319.20.82.” Președinte C.A. Viorel
Beleuzu.

LICITAŢII
l CONPET S.A. achiziționează bunuri/
servicii/ lucrări confom Normelor Procedurale Interne de Achiziții, Revizia 4. În
perioada 30.03. - 05.04.2022 s-a postat
pe site-ul Conpet, următoarea achiziție:
- Achiziţie cuptoare calcinare electrozi și
etuve menţinere temperatură electrozi.
l S.C Fabot Interfruct SRL prin lichidator judiciar Quintus Insolv IPURL
vinde prin licitatie publica chiosc
metalic in suprafata de 16 mp situat in
Piata Aurora Vest proprietatea debi-

toarei, la pretul de 19.171,60 Lei (TVA
inclus), pret redus cu 30% . Licitatia va
avea loc in zilele de 11, 13, 15, 18, 20 si
21 aprilie orele 11 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Plaiesilor
nr. 47. Relatii la tel: 0728.878298.
l Primăria Comunei Pârteștii de Jos,
jud.Suceava, organizează licitaţie
publică pentru închirierea pășunilor
comunale după cum urmează: În data
de 28.04.2022, ora 10.00: Trup Rodină
Chitic=3 parcele de 1,6209 ha;
1P=0,8111ha; 2P=0,1364ha; 3P=0,6734
ha; Trup Imaș Rodină 5 parcele=4.9928
ha; 2P8=1,00 ha; 3P1 =0,9982 ha;
3P2=0,9982 ha; 3P3=0,9982ha;
3P4=0,9982ha. Cererile pentru participare la licitaţie, însoţite de documentele
prevăzute în caietul de sarcini, se depun
la sediul Primăriei Comunei Pârteștii de
Jos începând cu data publicării anunțului în Monitorul Oficial, Partea a VI-a,
4.04.2022, până cel târziu 27.04.2022,
ora 12.00, ziua lucrătoare premergătoare
desfășurării licitaţiei. Persoană contact:
secretar comisie Buliga Marius-Adrian,
tel.0230.237.019.
l Primăria Comunei Pârteștii de Jos,
jud.Suceava, vinde prin licitație publică
terenuri proprietate privată a Comunei
Pârteștii de Jos, situate în intravilanul
satului Pârteștii de Jos, zona „Islaz
Rodină -Față Pășcănel”, nr.carte
funciară/nr.topo 30245 -998mp, 30247
-998mp, 30249 -998mp, 30251 -998mp,
30253 -998mp, 30255 -998mp, 30256
-998mp, 30257 -859mp, 30258 -923mp,
conform prevederilor O.U.G. 57/2019 și
conform H.C.L. Pârteștii de Jos,
nr.9/28.03.2022. Licitația va avea loc în
data de 12.05.2022, ora 10.00, la sediul
Primăriei Comunei Pârteștii de Jos, jud.
Suceava. Caietul de sarcini se poate
procura la cerere, de la sediul instituției
(15Lei) sau accesând pagina de internet:
www.comunapirtestiidejos.ro. Documentele prevăzute în caietul de sarcini
se depun la Primăria Comunei Pârteștii
de Jos până cel târziu 11.05.2022, ora
12.00. Persoană de contact: secretar
comisie Buliga Marius-Adrian,
0230.237.019.
l S.C. „CITADIN” S.A. Iasi, cu sediul
in Bd. T. Vladimirescu, nr. 32C, cod
700310, organizeaza la sediul sau “licitatie deschisa”, cu oferte de pret in plic
inchis, in vederea atribuirii contractului
“masina de marcaj rutier - prin contractarea finantarii de tip leasing financiar
pentru o perioada de 60 luni”. Procedura de achizitie se va desfasura
conform prevederilor “Regulamentului
privind organizarea si desfasurarea
achizitiilor” al SC CITADIN SA Iasi.
Pentru participare la procedura de achizitie, ofertantii trebuie sa indeplineasca
conditiile cerute in „Documentatia de
achizitie“. Documentatia de achizitie va
fi postata pe site-ul societatii www.citadinis.ro si va fi accesata pana pe data de
20.04.2022 pe baza de cod unic de acces,
ce va fi comunicat doar persoanelor care
solicita in scris accesul la documentatie
cu date de identificare clara si cu declaratie pe propria raspundere privind
siguranta informatiilor pentru evitarea
introducerii unor virusi in sistemul
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informatic al societatii. Criteriul care va
fi aplicat pentru evaluarea ofertelor:
pretul cel mai scazut. Documentatia de
ofertare va fi depusa la sediul SC
CITADIN SA pana la data de
20.04.2022 ora 10:00. Deschiderea ofertelor va avea loc la data de 20.04.2022,
ora 12:00, la sediul S.C. CITADIN S.A.
Relatii suplimentare privind procurarea
documentatiei si conditiile de participare se pot obtine la tel.: 0751048290;
e-mail: achizitii_citadin@yahoo.com.
l Acvila Petroprod Trading SRL prin
lichidator judiciar VIA Insolv SPRL,
scoate la vânzare prin licitaţie publică
proprietate imobiliară compusa din
teren intravilan în suprafață de 1.756
mp și clădire nefinalizată P+E
mansardat cu Scd de 337 mp, situată în
com. Păulești, sat Cocoșești, la prețul de
536.932 lei. Licitaţia va avea loc în
12.04.2022, ora 14/30 la sediul lichidatorului judiciar din str. Banatului, nr.1, bl.
37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax 0244
519800. Persoanele interesate se pot
programa pentru vizionare la numărul
de telefon susmentionat, iar ulterior vor
achizitiona dosarul de prezentare de la
sediul lichidatorului judiciar și vor
depune documentația însoțită de taxa de
garanţie de 10% din prețul de pornire cu
cel putin o zi înainte de data licitatiei. În
cazul neadjudecării vânzarea va fi
reluată în zilele de 19.04.2022 și
26.04.2022, aceeași oră, în același loc.»
l Via Insolv SPRL Ploiești, str. Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax
0244/519.800, numită administrator
j u d i c i a r c o n f o r m S e n t i n ț a n r.
175/28.03.2022, Tribunal Prahova, dosar
nr. 443/105/2022, anunţă deschiderea
procedurii generale a insolvenței Alizo
Construct Serv SRL Ploiești, str. Mihai
Bravu, nr. 69, camera nr. 2, jud.
Prahova, J29/472/2010, CIF 26761382.
Termenul limită pentru înregistrarea
cererii de admitere a creanţelor este
06.05.2022. Termenul limită pentru
verificarea creanţelor, întocmirea,
afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 25.05.2022.
Termenul pentru întocmirea tabelului
definitiv al creanţelor este 16.06.2022.
Prima adunare a creditorilor la data de
30.05.2022, ora 15:00.
l TVMP SRL prin lichidator judiciar
VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin
licitaţie publică Dacia Logan la prețul de
4.200 lei. Persoanele interesate vor achizitiona dosarul de prezentare de la
lichidatorul judiciar și vor depune documentele de participare la licitaţie cu cel
putin o zi înainte de data licitaţiei. Licitaţia va avea loc în 14.04.2022, ora 14/00
la sediul lichidatorului, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax
0244 519800. În cazul neadjudecării
vânzarea va fi reluată în zilele de
21.04.2022, 28.04.2022, aceeași oră, în
același loc.
l Primăria Municipiului Mediaș cu
sediul în Mediaș P-ța Corneliu Coposu
nr. 3, în conformitate cu Hotărârea
Consiliului Local - Mediaș nr.
102/30.03.2022 și OUG nr.57/2019,
anunță organizarea licitației publice cu
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strigare, pentru concesionarea unui
imobil, aparținând domeniului privat al
Municipiului Mediaș. Imobilul este
situat în intravilanul municipiului
Mediaș str.M.Kogălniceanu nr.25., identificat în - CF Mediaș nr. 115324 sub
nr.cadastral/nr.topografic 115324-C1 –
construcție Sconstruită la sol 148mp și
CF Mediaș nr.115324 sub nr. cadastral/
nr.topografic 115324 - teren intravilan în
suprafață de 472mp. Licitația va avea
loc în data de 12 mai 2022, la sediul
Primăriei Municipiului Mediaș, P-ța
Corneliu Coposu nr. 3 ora 11:00. Prețul
minim de pornire a licitației este de
13.200 lei/an, reprezentând redevența
minima anuală. Procurarea documentației de licitație și depunerea ofertelor de
licitație se va face în perioada 13 aprilie
2022 – 11 mai 2022 ora 15.oo la Centrul
de Informare Cetățeni din cadrul
Primăriei Municipiului Mediaș. Informații suplimentare se pot obține zilnic
de la Primăria Municipiului Mediaș sau
la tel. 0269803816 sau 0269803818.
l Primăria Municipiului Mediaș cu
sediul în localitatea Mediaș P-ța
Corneliu Coposu nr. 3 jud. Sibiu, în
conformitate cu Hotărârea Consiliului
Local - Mediaș nr. 122/30.03.2022,
anunță organizarea licitației publice cu
strigare, pentru vânzarea unui imobil,
aparținând domeniului privat al Municipiului Mediaș, situat în localitatea
Mediaș, Măgurei f.n., identificat în CF
Mediaș nr. 116167 sub nr. cadastral/
topografic 116167 teren intravilan în
suprafață de 674 mp. Licitația va avea
loc în data de 05 mai 2022 - ora 11,oo, la
sediul Primăriei Municipiului Mediaș,
P-ța Corneliu Coposu nr. 3 jud. Sibiu.
Procurarea documentația de atribuire
precum și depunerea ofertei se va face la
Centrul de Informare Cetățeni din
cadrul Primăriei municipiului Mediaș în
perioada 11.04.2022 – 04.05.2022 ora
15:oo. Documentația de atribuire costă
de 200 lei și se achită numerar sau în
contul organizatorului
RO80TREZ57721360250XXXXX
deschis la Trezoreria Mediaș. Pentru
relații suplimentare vă rugăm să ne
contactați la: tel. 0269803816 sau
0269803818, fax. 0269803817.
l Concesionare pajisti aparținând
domeniului public al Comunei Miroslava 1. Informaţii generale privind
concedentul: denumire: UAT Comuna
Miroslava, cod fiscal: 4540461, adresa:
sat Miroslava, str. Constantin Langa nr.
93, comuna Miroslava, cod 707305, jud.
Iași, E-mail: secretariat@primariamiroslava.ro. 2.Informaţii generale privind
obiectul concesiunii: pajiști aparținând
domeniului public al comunei Miroslava
crescătorilor de animale persoane fizice
și/sau juridice având animalele înscrise
în registrul agricol și RNE. Redevența:
este de minim: 150 lei/an/ha. 3.Informaţii privind documentaţia de atribuire:
Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar
al documentaţiei de atribuire: persoanele interesate pot înainta o solicitare pe
suport hârtie pentru obţinerea unui
exemplar al documentaţiei de atribuire;
Denumirea și adresa compartimentului
de la care se poate obţine un exemplar al
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documentaţiei de atribuire: birou achiziţii publice din cadrul Primăriei
comunei Miroslava, judeţul Iași. 4.
Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea unui exemplar al documentației
de atribuire: costul documentaţiei este
de 50 lei și se poate achita odata cu solicitarea efectuată în acest sens; 5.Data
limită pentru solicitare clarificări:
18.04.2022, orele 16.00. Data limită solicitare prin cerere scrisă documentație de
atribuire: 18.04.2022, orele 16.00. 6.
Informaţii privind ofertele: Data limită
pentru depunerea ofertelor: 27.04.2022,
orele 16.00; Adresa la care trebuie
depusă oferta: Primăria comunei Miroslava, sat Miroslava, comuna Miroslava,
judeţul Iasi, cod postal 707305; Numărul
de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: un exemplar în două
plicuri sigilate unul exterior și unul
interior. 7.Data și locul unde se va desfășura ședinţa publică de deschidere a
ofertelor: 28.04.2022, orele 10.00 la
sediul Primăriei com. Miroslava, judeţul
Iași. 8. Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax, și adresa de e-mail a
instanţei competente în soluţionarea
litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanţei: Tribunalul Judeţean
Iași, Secţia contencios administrativ, Str.
Elena Doamna nr. 1A, jud. Iasi, cod
700398, tel. 0232/213332;
fax.0232/219899; e-mail: tr-iasi-reg@
just.ro. 9. Data transmiterii anunţului de
licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 04.04.2022.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Primăria Comunei Șișești, sat Șișești,
nr.430, județul Maramureș, telefon
0262/298.000, fax 0262/298.001, e-mail:
primariasisesti@yahoo.com, cod fiscal
3627277. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică,
în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat:
imobil teren pășune format din șase
trupuri în suprafață totală de 61,96Ha,
situat în Comuna Șișești, sat Șurdești,
județul Maramureș, în vederea exploatării prin pășunat, aparținând domeniului public Comuna Șișești, conform
caietului de sarcini, H.C.L.nr.2
7/29.03.2022 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 Agricol.
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 Agricol din cadrul
Primăriei Comunei Șișești, nr.430,
județul Maramureș. 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/exemplar,
se achită numerar la Casieria Primăriei
Comunei Șișești. 3.4.Data-limită pentru

solicitarea clarificărilor: 19.04.2022, ora
14.00. 4. Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
28.04.2022, ora 10.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Compartimentul Agricol din cadrul Primăriei
Comunei Șișești, comuna Șișești, nr.430,
județul Maramureș. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: se depun într-un singur exemplar,
în două plicuri sigilate: unul exterior și
unul interior. 5.Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere
a ofertelor: 28.04.2022, ora 12.00,
Primăria Comunei Șișești, comuna
Șișești, nr.430, județul Maramureș. 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 Maramures, municipiul Baia Mare, Bd.Republicii nr.2A,
județul Maramureș, telefon
0262/218.235, fax 0262/218.209, e-mail:
tr-maramures-reg@just. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
06.04.2022.
l 1.Informaţii generale: Comuna
Bucoșniţa, CIF: 3227645, adresa: Bucoșniţa nr.154, jud.Caraș-Severin, cod
poștal 327060, telefon: 0255.519.400,
fax: 0255.519.423, mail: primaria_bucosnita@yahoo.com, persoană de contact:
Agent agricol; 2.Informaţii generale
privind obiectul procedurii de licitaţie
publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: -închirierea a 222ha pajiști
diponibile pentru pășunat, în localitatea
Vălișoara, din comuna Bucoșniţa, jud.
Caraș-Severin, enumerate în Anexa nr.1
a H.C.L.nr. 57/31.03.2022, de aprobare a
închirierii și documentaţiei de atribuire,
contract-cadru de închriere. La licitaţie
se pot prezenta crescătorii de animale
persoane fizice, pesoane juridice de tip:
P.F.A., I.I., I.F, asociaţii, care îndeplinesc
condiţiile din caietul de sarcini. Durata
închirierii este de maxim 10 ani de la
data încheierii contractului de închiriere
a pajiștilor. Preţul minim de pornire a
licitaţiei se stabilește la 210 Lei/ha/an și
pasul de licitaţie 21 Lei /ha/an. 3.Informaţii privind documentaţia de atribuire:
Documentaţia de atribuire și Caietul de
sarcini se eliberează solicitanţilor, pe
bază de cerere, după achitarea taxei de
50 Lei /exemplar, la Casieria Primăriei
Comunei Bucoșniţa. Pentru înscrierea la
licitaţia publică se achită la Casieria
Primăriei Comunei Bucoșniţa: a)taxa de
participare la licitaţie în sumă de 10Lei;
b)garanţia de participare la licitaţie în
cuantum de 466Lei; -Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 21.04.2022, ora
15.00. 4.Informaţii privind ofertele:
Data-limită de depunere a ofertelor:
26.04.2022, ora 10.00. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Ofertele se
depun la sediul Primăriei Comunei
Bucoșniţa, jud.Caraș-Severin, din data
de 06.04.2022, până la data de
26.04.2022, ora 11.00. Oferta se depune
în 1 exemplar original, în 2 plicuri sigilate, unul exterior și unul interior. Data
și locul la care se va desfășura ședinţa
publică de deschidere a ofertelor:
26.04.2022, ora 12.00, în sala de ședinţă
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din incinta Primăriei, iar informarea
ofertanţilor despre rezultat: 27.04.2022.
Instanţa competentă în soluţionarea
eventualelor litigii și termenele pentru
sesizarea instanţei conf.Legii nr.
544/2004 Contecios Administrativ este
Judecătoria Caransebeș, str.Episcopiei,
nr.2, telefon 0255/511.210, e-mail:
jud-caransebes-brp@just.ro. Data transmiterii anunţului de licitaţie catre instituţiile abilitate, în vederea publicării:
06.04.2022.
l 1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Primăria Comunei
Gura Ocniței, cu sediul în comuna Gura
Ocniței, sat Gura Ocniței, Str.Principală
nr.180, județul Dâmbovița, telefon/fax
0245/673.260, e-mail: primariaguraocnitei@gmail.com, cod fiscal 4344465.
2.Informații generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: Teren în suprafață de
54,2264ha, număr cadastral 70336,
Tarla 33, Parcela 314, ce aparține domeniului privat al Comunei Gura Ocniței,
județul Dâmbovița, conform
H.C.L.nr.40/29.03.2022 și temeiului
legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire:
se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.
Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire: La cerere, de la sediul Primăriei
Comunei Gura Ocniței, Biroul Achiziții,
investiții, pregătire și monitorizare
proiecte, urbanism, patrimoniu.
3.2.Denumirea și adresa serviciului /
compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire:
Biroul Achiziții, investiții, pregătire și
monitorizare proiecte, urbanism, patrimoniu din cadrul Primăriei Comunei
Gura Ocniței, cu sediul în comuna Gura
Ocniței, sat Gura Ocniței, Str. Principală
nr.180, județul Dâmbovița. 3.3.Costul și
condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul:
150Lei/exemplar, se achită numerar la
casieria instituției sau în contul concedentului: RO31TREZ2715006
XXX000255, deschis la Trezoreria
Târgoviște, cod fiscal al concedentului
4344465. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 15/04/2022, ora
12.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor:
29/04/2022, ora 12.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Oferta va fi
depusă la Registratura Primăriei
Comunei Gura Ocniței, comuna Gura
Ocniței, sat Gura Ocniței, Str. Principală
nr.180, județul Dâmbovița. 4.3.Numărul
de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: se depun într-un singur
exemplar, în două plicuri sigilate: unul
exterior și unul interior. 5. Data și locul
la care se va desfășura ședinţa publică
de deschidere a ofertelor: 02/05/2022,
ora 12.00, în sala de ședințe a Primăriei
Comunei Gura Ocniței, comuna Gura
Ocniței, sat Gura Ocniței, Str.Principală
nr. 180, județul Dâmbovița. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax

26

anunțuri

și/sau adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea
instanţei: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Dâmbovița, Târgoviște, Str.Calea București nr.2, județul
Dâmbovița, telefon 0245/612.344, fax
0245/216/622, e-mail: trdambovita-brp@
just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de
licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 06/04/2022.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Primăria Comunei Dărmănești, comuna
Dărmănești, Str.Principală nr.575,
județul Suceava, telefon/fax
0230/551.532, e-mail: primaria_comdarmanesti@yahoo.ro, cod fiscal 4244300.
2.Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: Imobil-teren în
suprafață de 186.464 mp, având nr. CF
48435, situat în extravilanul localității
Dărmănești, județul Suceava, ce aparține domeniului privat al Comunei
Dărmănești, conform H.C.L. nr.
28/23.03.2022 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,
Serviciul Achiziții Publice. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului
/compartimentului din cadrul instituției
de la care se poate obține un exemplar
din documentația de atribuire: Se poate
obține de la Serviciul Achiziții Publice
din cadrul Primăriei Comunei Dărmănești, comuna Dărmănești, Str.Principală nr.575, 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 administrativ: 10 Lei/
exemplar, se achită numerar la Casieria
Primăriei Comunei Dărmănești. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 18/04/2022, ora 10.00. 4.Informații
privind ofertele: 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor: 28/04/2022, ora
10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Comunei Dărmănești,
comuna Dărmănești, Serviciul Achiziții
Publice, Str.Principală nr.575, județul
Suceava. 4.3. Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: se
depun într-un singur exemplar, în două
plicuri sigilate: unul exterior și unul
interior. 5.Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere
a ofertelor: 28/04/2022, ora 11.00,
Primăria Comunei Dărmănești, comuna
Dărmănești, Str. Principală nr.574,
județul Suceava. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa de
e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului Suceava, Suceava, Str.Ștefan cel
Mare, nr.62, județul Suceava, telefon
0230/214.948, fax 0230/214.948, e-mail:
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trsv-birp@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării:
06/04/2022.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Spitalul Clinic Județean de Urgență
„Sf.Apostol Andrei” Galați, Str.Brăilei
nr.177, județul Galați, telefon/fax
0236/301.410, e-mail: secretariat@spitalulurgentagalati.ro, cod fiscal 3126853.
2.Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: 2 (două) spații
cu suprafețele de 106mp și 1mp, situate
în incinta unității, pentru desfășurarea
de activități comerciale, ce aparțin
domeniului public al Orașului Galați și
în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”
Galați, conform caietului de sarcini,
H.C.L. nr. 961/04.02.2022 și temeiului
legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019, art.332333. 3.Informații privind documentația
de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile
prin care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin solicitare scrisă de
la sediul instituției sau de pe site-ul
spitalului la adresa: www.spitalulurgentagalati.ro. 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: Biroul Contractări
din cadrul Spitalului Clinic Județean de
Urgență „Sf.Apostol Andrei” Galați,
Str.Brăilei nr.177, județul Galați.
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: gratuit. 3.4.Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 21.04.2022, ora
15.00. 4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
04.05.2022, ora 13.00. 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Secretariatul Spitalului Clinic Judetean de
Urgență „Sf.Apostol Andrei” Galați,
Str.Brăilei nr.177, județul Galați.
4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: se depun
într-un singur exemplar, în două plicuri
sigilate: unul exterior și două interioare
pentru fiecare obiectiv în parte. 5.Data
și locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor:
05.05.2022, ora 10.00, Spitalul Clinic
Județean de Urgență „Sf.Apostol
Andrei” Galați, Str.Brăilei nr.177,
județul Galați. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa de
e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului Galați, Galați, Str.Brăilei nr.153,
județul Galați, telefon 0236/460.027, fax
0249/437.370, e-mail: trgalati@just.ro.
7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 06.04.2022.

l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Primăria Municipiului Calafat, Calafat,
Str.Tudor Vladimirescu nr.24, județul
Dolj, telefon 0251/231.424, fax
0251/232.884, e-mail primariacalafat@
yahoo.com, cod fiscal 4554424. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: Imobilul clădire
în suprafață de 375mp, situat în municipiul Calafat, Str.Traian nr.9A, județul
Dolj, imobil ce aparține domeniului
public al Municipiului Calafat, conform
caietului de sarcini, aprobat prin H.C.L.
nr. 50/31.03.2022 si temeiului legal
O.U.G. 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, Secretariat. 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: Secretariatul
Primăriei Municipiului Calafat, Calafat,
Str.Tudor Vladimirescu nr. 24, județul
Dolj. 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:
15 Lei /exemplar, se achită numerar la
Casieria Primăriei Municipiului Calafat.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 21.04.2022, ora 16.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită
de depunere a ofertelor: 03.05.2022, ora
16.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Municipiului Calafat,
Secretariat, Calafat, Str.Tudor Vladimirescu nr.24, județul Dolj. 4.3. Numărul
de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: Se depun într-un singur
exemplar, în două plicuri sigilate: unul
exterior și unul interior. 5.Data și locul la
care se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 04.05.2022, ora
10.00, Primăria Municipiului Calafat,
Calafat, Str.Tudor Vladimirescu nr.24,
județul Dolj. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa de
e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului Dolj, municipiul Craiova, Str.
Brestei nr.12, județul Dolj, telefon
0251/418.612, fax 0251/419.851, e-mail:
tr-dolj@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării:
06.04.2022.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Primăria Municipiului Calafat, Calafat,
Str.Tudor Vladimirescu nr.24, județul
Dolj, telefon 0251/231.424, fax
0251/232.884, e-mail: primariacalafat@
yahoo.com, cod fiscal 4554424. 2.Infor-
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mații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: Imobilul clădire
în suprafață de 220mp, situat în municipiul Calafat, Str.A.I.Cuza nr.4A, județul
Dolj, imobil ce aparține domeniului
public al Municipiului Calafat, conform
caietului de sarcini, aprobat prin H.C.L.
nr. 51/31.03.2022 și temeiului legal
O.U.G.57/03.07.2019, art.332-333. 3.
Informații privind documentația de
atribuire: Se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitațile
prin care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: La cerere, de la sediul
instituției, Secretariat. 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: Secretariatul
Primăriei Municipiului Calafat, Calafat,
Str.Tudor Vladimirescu nr.24, județul
Dolj. 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: 15 Lei/exemplar, se achită
numerar la Casieria Primăriei Municipiului Calafat, Calafat, Str.Tudor Vladim i r e s c u n r. 2 4 , j u d e ț u l D o l j .
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 21.04.2022, ora 16.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 03.05.2022, ora
16.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Municipiului Calafat,
Secretariat, Calafat, Str. Tudor Vladimirescu nr.24, județul Dolj. 4.3.Numărul
de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: Se depun într-un singur
exemplar, în două plicuri sigilate: unul
exterior și unul interior. 5.Data și locul la
care se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 04.05.2022, ora
11.30, Primăria Municipiului Calafat,
Calafat, Str.Tudor Vladimirescu nr.24,
județul Dolj. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa de
e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului Dolj, municipiul Craiova, Str.
Brestei nr.12, județul Dolj, telefon
0251/418.612, fax 0251/419.851, e-mail:
tr-dolj@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării:
06.04.2022.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Primăria Municipiului Calafat, Calafat,
Str.Tudor Vladimirescu nr.24, județul
Dolj, telefon 0251/231.424, fax
0251/232.884, e-mail: primariacalafat@
yahoo.com, cod fiscal 4554424. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: Imobilul C1
clădire în suprafață de 148mp, situat în
municipiul Calafat, Str.Ghe.Doja nr.3B,
județul Dolj, imobil ce aparține domeniului public al Municipiului Calafat,
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conform caietului de sarcini, aprobat
prin H.C.L. nr. 52/31.03.2022 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 modalitațile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: La cerere, de la
sediul instituției, Secretariat. 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: Secretariatul Primăriei Municipiului Calafat,
Calafat, Str.Tudor Vladimirescu nr. 24,
județul Dolj. 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: 15Lei/exemplar, se achită
numerar la Casieria Primăriei Municipiului Calafat. 3.4. Data-limită pentru
solicitarea clarificarilor: 21.04.2022, ora
16.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor:
03.05.2022, ora 16.00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Calafat, Secretariat, Calafat,
Str.Tudor Vladimirescu nr.24, județul
Dolj. 4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: Se depun
într-un singur exemplar, în două plicuri
sigilate: unul exterior și unul interior.
5.Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor: 04.05.2022, ora 13.00, Primăria
Municipiului Calafat, Calafat, Str.Tudor
Vladimirescu nr.24, județul Dolj. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon
și/sau adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Dolj, municipiul
Craiova, Str. Brestei nr.12, județul Dolj,
telefon 0251/418.612, fax 0251/419.851,
e-mail: tr-dolj@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
06.04.2022.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Primăria Municipiului Calafat, Calafat,
Str.Tudor Vladimirescu nr.24, județul
Dolj, telefon 0251/231.424, fax
0251/232.884, e-mail: primariacalafat@
yahoo.com, cod fiscal 4554424. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: Imobilul clădire
în suprafață de 363mp, situat în municipiul Calafat, Str.22 Decembrie nr.126A,
județul Dolj, imobil ce aparține domeniului public al Municipiului Calafat,
conform caietului de sarcini, aprobat
prin H.C.L. nr. 53/31.03.2022 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
modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar
al documentației de atribuire: La cerere,
de la sediul instituției, Secretariat.
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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:
Secretariatul Primăriei Municipiului
Calafat, Calafat, Str.Tudor Vladimirescu nr. 24, județul Dolj. 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: 15Lei/
exemplar, se achită numerar la Casieria
Primăriei Municipiului Calafat. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 26.04/2022, ora 16.00. 4.Informații
privind ofertele: 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor: 04.05.2022, ora
16.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Municipiului Calafat,
Secretariat, Calafat, Str.Tudor Vladimirescu nr.24, județul Dolj. 4.3. Numărul
de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: Se depun într-un singur
exemplar, în două plicuri sigilate: unul
exterior și unul interior. 5.Data și locul la
care se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 05.05.2022, ora
10.00, Primăria Municipiului Calafat,
Calafat, Str.Tudor Vladimirescu nr.24,
județul Dolj. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa de
e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului Dolj, municipiul Craiova, Str.
Brestei nr.12, județul Dolj, telefon
0251/418.612, fax 0251/419.851, e-mail:
tr-dolj@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării:
06.04.2022.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Primăria Municipiului Calafat, Calafat,
Str.Tudor Vladimirescu nr.24, județul
Dolj, telefon 0251/231.424, fax
0251/232.884, e-mail: primariacalafat@
yahoo.com, cod fiscal 4554424. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: Imobilul clădire
în suprafață de 290mp, situat în municipiul Calafat, Str.C-tin Stere nr.144A,
județul Dolj, imobil ce aparține domeniului public al Municipiului Calafat,
conform caietului de sarcini, aprobat
prin H.C.L. nr. 54/31.03.2022 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
modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar
al documentației de atribuire: La cerere,
de la sediul instituției, Secretariat.
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:
Secretariatul Primăriei Municipiului
Calafat, Calafat, Str.Tudor Vladimirescu nr.24, județul Dolj. 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: 15Lei/
exemplar, se achită numerar la Casieria
Primăriei Municipiului Calafat. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 26.04.2022, ora 16.00. 4.Informații
privind ofertele: 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor: 04.05.2022, ora
16.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Municipiului Calafat,
Secretariat, Calafat, Str.Tudor Vladimirescu nr.24, județul Dolj. 4.3. Numărul
de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: Se depun într-un singur
exemplar, în două plicuri sigilate: unul
exterior și unul interior. 5.Data și locul la
care se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 05.05.2022, ora
13.00, Primăria Municipiului Calafat,
Calafat, Str.Tudor Vladimirescu nr.24,
județul Dolj. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa de
e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului Dolj, municipiul Craiova, Str.
Brestei nr.12, județul Dolj, telefon
0251/418.612, fax 0251/419.851, e-mail:
tr-dolj@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării:
06.04.2022.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Primăria Comunei Brezoaele, comuna
Brezoaele, Str.Principală nr.24, județul
Dâmbovița, telefon/fax 0245/715.601/
0245/715.689, e-mail: primaria_
brezoaele@yahoo.ro, cod fiscal 4449348.
2.Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: Spațiu cu destinație medicală, compus dintr-un cabinet
medical în suprafață de 20,06mp,
împreună cu cotă de 1/4 dintr-o cameră
(toaletă medici) în suprafață de 4,75mp,
cotă de 1/4 din hol în suprafață de
27,48mp, cotă 1/1 dintr-o boxă de 4mp,
situat la Dispensarul Uman Brezoaele,
ce aparține domeniului public al
Comunei Brezoaele, județul Dâmbovița,
conform H.C.L.nr.14/10.03.2022 și temeiului legal: O.U.G.nr.57/03.07.2019.
3.Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile
prin care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul
instituției, Compartimentul Achiziții
Publice. 3.2. Denumirea și datele de
contact ale serviciului/compartimentului
din cadrul instituției de la care se poate
obține un exemplar din documentația de
atribuire: Se poate obține de la Compartimentul Achiziții Publice din cadrul
Primăriei Comunei Brezoaele, comuna
Brezoaele, Str.Principală nr.24, județul
Dâmbovița. 3.3. Costul și condițiile de
plată pentru obținerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 20Lei/exemplar, se achită
numerar la Casieria Primăriei Comunei
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Brezoaele. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 18.04.2022, ora 14.00.
4. Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
28.04.2022, ora 10.00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria
Comunei Brezoaele, comuna Brezoaele,
Compartimentul Achiziții Publice, Str.
Principală nr.24, județul Dâmbovița.
4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: se depun
într-un singur exemplar, în două plicuri
sigilate: unul exterior și unul interior.
5.Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor: 29.04.2022, ora 11.00, Primăria
Comunei Brezoaele, comuna Brezoaele,
Str.Principală nr.24, județul Dâmbovița.
6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon și/sau adresa de e-mail ale
instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanței: Secția de Contencios
Administrativ a Tribunalului Dâmbovița, Târgoviște, Str.Calea București nr.3,
județul Dâmbovița, telefon/fax
0245/612.344, email: tr-dambovita-arh@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 06.04.2022.
l Comuna Drăgănești, cu sediul în
localitatea Drăgănești, str.Principală
nr.196, sat Dragănești, jud.Galaţi, cod
poștal 807110, telefon 0236/820.130, fax
0236/820.130, cod fiscal 3264597, e-mail:
pdraganesti@vahoo.com, organizează
licitaţie publică pentru atribuirea
contractelor de concesionare pentru 9
loturi teren intravilan din domeniul
privat al Comuniei Drăgănești, judeţul
Galaţi, cu destinaţia construcţii de locuinţe, după cum urmează: -lot casă 185,
în suprafaţă de 1.030mp, situat în tarla
29, parcela 100, lot 57, înscris în cartea
funciară nr.107476; -lot casă 198, în
suprafaţă de 956mp, situat în tarla 29,
parcela 100, lot 45, înscris în cartea
funciară nr.107464; -lot casă 199, în
suprafaţă de 1.004mp, situat în tarla 29,
parcela 100, lot 44, înscris în cartea
funciară nr.107463; -lot casă 201, în
suprafaţă de 1.014mp, situat în tarla 29,
parcela 100, lot 42, înscris în cartea
funciară nr.107461; -lot casă 202, în
suprafaţă de 978mp, situat în tarla 29,
parcela 100, lot 41, înscris în cartea
funciară nr.107460; -lot casă 203, în
suprafaţă de 960mp, situat în tarla 29,
parcela 100, lot 40, înscris în cartea
funciară nr.107459; -lot casă 221, în
suprafaţă de 942mp, situat în tarla 29,
parcela 100, lot 11, înscris în cartea
funciară nr. 107430; -lot casă 222, în
suprafaţă de 1.029mp, situat în tarla 29,
parcela 100, lot 12, înscris în cartea
funciară nr.107431; -lot casă 261, în
suprafaţă de 1.018mp, situat în tarla 30,
parcela 102, lot 13, înscris în cartea
funciară nr.107313. Concesionarea se
face pe durata existenţei construcţiilor
până la 49 ani. Licitaţia va avea loc în
data de 06.05.2022, ora 10.00, la sediul
Căminului Cultural Drăgănești, str.
Principală, nr.292, judeţul Galaţi. Preţul
de pornire la licitaţie este de 0,49Lei/mp/
an, data-limită de depunere a ofertelor
este 06.05.2022, ora 9.30, la sediul
Primăriei Comunei Drăgănești. Documentaţia necesară (caiet de sarcini și
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instrucţiuni pentru ofertanţi) se pune
gratuit la dispoziţia celor interesaţi, la
sediul Primăriei Comunei Drăgănești,
judeţul Galaţi. Relaţii suplimentare la
telefon: 0236/820.130, 0755.124.320.
l 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, jud.Mehedinţi la data de
P u b li c i t at e
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19.04.2022 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, sub nr.
RO11BRMA 0999100095497563.
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. Lichidator
judiciar, Consultant Insolvență SPRL.
l Debitorul Gogonetu Melania Gabriela
Intreprindere Individuala, sediul social
in com Șimian, sat dudașu, str. DC11, nr.
156, jud. Mehedinţi, CUI 36145916,
F25/292/2016, aflat în procedura simplificata de faliment conform Sentintei nr.
18/2021 din data de 02.06.2021, pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II
- a Civilă de Contencios Administrativ si
Fiscal, în dosarul nr. 286/101/2021, prin
lichidator judiciar Consultant Insolvenţă
SPRL Filiala București, cu sediul in
București, str.Barbu Delavrancea nr.7,
etaj1, ap.2bis, sector 1 și sediul procesual
ales în Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuţului
nr.7A, jud.Mehedinţi, CUI 43503529 ,
înregistrată în RFO II sub nr. 1266, prin
Neagoe Roxana-Violeta, scoate la
vânzare la preturile stabilite prin

Raportul de Evaluare nr. 27 din data de
07.03.2022, conform hotararii adunarii
creditorilor din data de 29.03.2022,
urmatoarele bunuri mobile mijloace fixe:
- de tipul utilaje: 1. Remorca Rema
Meusel (an aprox. 1980), tip/varianta:
MTCHLW 20/57/2 // TRAILER, numar
de identificare W09PCL220YEM17066,
masa proprie (kg) aprox. 4000, 2 axe,
capacitate incarcare – 18000kg, culoare
gri, anvelope 8.25-15 18PR, starea
tehnica constatata precara, in functiune,
localizata in Sat Halanga, Comuna
Izvoru Barzii, Mehedinti – la valoarea de
piata de 2.235,00 Euro exclusiv TVA
(echivalent in lei la cursul BNR din ziua
platii); - de tipul deseuri: 2. LINIE
RECICLARE MASE PLASTICE localizata in Sat Halanga, Comuna Izvoru
Barzii, Mehedinti – la valoarea de piata
de 1.210,00 Euro exclusiv TVA (echivalent in lei la cursul BNR din ziua platii).
3. ECHIPAMENT FOLIE localizata in
Sat Halanga, Comuna Izvoru Barzii,
Mehedinti - la valoarea de piata de
485,00 Euro exclusiv TVA (echivalent in
lei la cursul BNR din ziua platii). Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului
judiciar din Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti la data de
19.04.2022, orele 14:00. In situatia in
care la licitatia publica din data de
19.04.2022 bunurile nu vor fi valorificate,
licitatia se va relua in aceleasi conditii si
la aceeasi ora (ora 14:00) in data de
03.05.2022 si in data de 17.05.2022.
Titlul executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea
bunurilor mobile descrise anterior, il
reprezinta Sentinta nr. 18/2021 din data
de 02.06.2021, pronunţată de Tribunalul
Mehedinti, în dosarul nr. 286/101/2021
prin care s-a dispus deschiderea proce-
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durii simplificate de faliment impotriva
debitoarei Gogonetu Melania Gabriela
Intreprindere Individuala. Participarea
la licitaţie este condiţionată de consemnarea în contul unic de insolventa al
debitoarei Gogonetu Melania Gabriela
Intreprindere Individuala, cu cel putin o
zi inainte de data stabilita pentru inceperea licitatiei, a unei cauţiuni de 10%
din preţul de pornire pentru fiecare bun
mobil pe care intentioneaza sa-l achizitioneze precum și achiziţionarea caietului
de sarcini in suma de 300,00 lei plus
TVA pentru toate bunurile mobile,
respectiv 100,00 lei plus TVA pentru un
singur bun mobil pe care intenţionează
sa il achizitioneze. Cont deschis la Banca
Romaneasca S.A., sub nr. RO11 BRMA
0999 1000 9452 5138. 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), lichidatorul judiciar
recomanda ca participarea la licitatie sa
se realizeze cu respectarea masurile
propuse de autoritati de autoprotectie
(masca, distantare sociala, etc.). Somam
pe toti cei care pretind vreun drept
asupra bunurilor mobile descrise anterior sa anunte lichidatorul judiciar
inainte de data stabilita pentru vânzare
în termen, sub sanctiunea prevazută de
lege. Relaţii suplimentare la telefoanele:
0754.704.704, 0252/354.399, email
office@consultant-insolventa.ro, sau la
sediul profesional al lichidatorului judiciar din Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului
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nr.7A, jud.Mehedinti. Gogonetu Melania
Gabriela Intreprindere Individuala prin
lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL Filiala București.
l Debitorul Mola N. Sorin Laurenţiu
P.F.A. - societate în faliment, in
bankrupcy, en faillite, cu sediul în Com.
Devesel, sat Scăpău, str.Principală nr.249,
jud.Mehedinţi, CUI 368227395,
F25/573/2016, prin lichidator judiciar
Consultant Insolvență SPRL, cu sediul
social în Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului
nr.7A, jud. Mehedinți, RFO II-0649, CIF
31215824, reprezentată de asociat coordonator ec. Emil Popescu, conform
Sentintei nr. 53 din data de 05.10.2020,
pronunţată de Tribunalul Mehedinti, în
dosarul nr. 937/101/2020, scoate la
vânzare, la preturile diminuate cu 20%
fata de preturile stabilite prin Raportul
de Evaluare nr. 19726/EB/06.04.2021
conform hotarare adunare creditori din
data de 08.02.2022, urmatoarele bunuri
mobile: -Grapa cu discuri Gregoire
Besson cu seria N142994, Model XRVP
666-44 – Big Pro 4.8, An fabricatie 2017,
Stare Buna, Culoare rosu, la pretul de
pornire al licitatiei de 20.000 Euro;
-Semanatoare Gaspardo MTR 6, Serie
HG9271020, An fabricatie 2017, Stare
Buna, Culoare rosie, la pretul de pornire
al licitatiei de 11.200 Euro. Preturile nu
includ T.V.A (echivalentul in lei la cursul
BNR din ziua platii). Licitaţia va avea loc
la biroul lichidatorului judiciar din Dr.
Tr.Severin, str.Zabrautului nr. 7A, jud.
Mehedinti la data de 28.04.2022, orele
14:00. Titlul executoriu în baza căruia
lichidatorul judiciar procedează la
vânzarea bunurilor mobile, conform
Raportului de evaluare nr. 19726/
EB/06.04.2021, il reprezinta Sentinta nr.
53 din data de 05.10.2020, de deschidere
a procedurii de faliment impotriva debitoarei Mola N. Sorin Laurenţiu P.F.A.,
pronunţată de Tribunalul Mehedinti
Secţia a II - a Civilă de Contencios
Administrativ si Fiscal în dosarul nr.
937/101/2020. Participarea la licitaţie este
condiţionată de consemnarea în contul
unic de insolventa al debitoarei Mola N.
Sorin Laurenţiu P.F.A., pana la data de
27.04.2022 orele 17.00 a unei cauţiuni de
10% din preţul de pornire pentru bunul
mobil 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. RO11 BRMA 0999 1000 9140
3775. 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, lichidatorul
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 mobile descrise
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anterior sa anunte lichidatorul judiciar
inainte de data stabilita pentru vânzare
în termen, sub sanctiunea prevazută de
lege. Relaţii suplimentare la telefoanele:
0742592183, 0756482035, 0252/354399,
email office@consultant-insolventa.ro,
Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL.
l 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 21.04.2022 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 20.04.2022,
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.
l Debitorul Popovici Nelu Persoana
Fizica Autorizata cu sediul în sat Zlagna
nr.65, com.Turnu Ruieni, jud. Caras –
Severin, F11/496/2015, C.U.I. 34952987,
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 asociat
coordonator Serban Valeriu, conform
Sentintei nr. 11 din data de 23.01.2020,
pronunţată de Tribunalul Caras Severin,
Secţia a II - a Civilă, de Contencios
Administrativ și Fiscal, în dosarul nr.
2427/115/2019, scoate la vânzare, la
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pretul diminuat cu 25% fata de pretul
stabilit prin Raportul de Evaluare nr.
20258/28.06.2021, conform hotarare
adunare creditori nr. 99/04.04.2022,
bunurile mobile: - Tractor Deutz Fahr
6155 cu seria WSXCA40200LD50228,
An fabricatie 2018, Culoare Verde, Stare:
Foarte buna, Ore functionare 60, la
pretul de pornire al licitatiei de 58.500
Euro Exclusiv T.V.A (echivalentul in lei
la cursul BNR din ziua platii). -Incarcator frontal Stoll FZ 60.1 cu serie
7124711, An fabricatie 2019, Stare Foarte
Buna, Culoare negru, la pretul de pornire
al licitatiei de 5250 Euro Exclusiv T.V.A
(echivalentul in lei la cursul BNR din
ziua platii). -Cupa Stoll Robust M 2,40
MH cu seria 5954455, An fabricatie 2019,
Stare Foarte Buna, Culoare negru, la
pretul de pornire al licitatiei de 675 Euro
Exclusiv T.V.A (echivalentul in lei la
cursul BNR din ziua platii). Total valoare
bunuri mobile valorificate in bloc 64.425
Euro exclusiv TVA (echivalentul in lei la
cursul BNR din ziua platii). Licitatia va
avea loc în Dr.Tr. Severin, str. Zăbrăuţului, nr.7A, jud.Mehedinţi la data de
04.05.2022 orele 14:00. Titlul executoriu
în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurile mobile,
conform Raportului de evaluare nr.
20258/28.06.2021 o reprezinta Sentința
nr. 11 din data de 23.01.2020 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată
de către judecătorul sindic în dosarul de
insolvență nr. 2427/115/2019. Participarea la licitaţie este condiţionată de
consemnarea în contul unic de insolventa
al debitoarei Popovici Nelu Persoana
Fizica Autorizata pana la data de
03.05.2022 orele 17:00, a unei cauţiuni de
10% din preţul de pornire pentru bunurile mobile și achiziţionarea caietului de
sarcini in suma de 500,00 lei exclusiv
TVA Cont deschis la Banca Romaneasca
S.A., sub nr. RO11 BRMA 0999 1000
9049 7019. Somam pe toti cei care
pretind vreun drept asupra bunului
imobil sa anunțe lichidatorul judiciar
înainte de data stabilita pentru vânzare
în termen, sub sanctiunea prevazută de
lege. Avand in vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului COVID 19
(CORONAVIRUS), precum si a ordonantelor militare emise, lichidatorul
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, etc.). Relaţii
suplimentare la telefoanele: 0756482035,
0252/354399 sau email:office@consultant-insolventa.ro. Lichidator judiciar,
Consultant Insolvenţă SPRL Filiala
Timis.

PIERDERI
l Pierdut legitimație de student pe
numele Cerbu Constantin-Cătălin. O
declar nulă.
l Pierdut C.U.I., S.C.Iaan Design
Studio S.R.L., str.Tache Ionescu nr.8,
camera 33, bloc a, etaj 11,
J40/1058/2020, CUI: 42172818. Îl
declarăm nul.
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