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OFERTE SERVICIU
Icard Expert Construct SRL, CUI 

45083308, angajează muncitori 
necalificați la demolarea clădirilor, 
căptușeli, zidărie, plăci mozaic. 
Relații la tel.0746.702.085.

B R AVA L E 4 U 2 F LY,  C U I 
43453650, angajează funcționar 
administrativ și curieri. Relații la 
tel.0761.400.390.

Food Strada Grill, CUI 45716272, 
a ngaje ază ajutor i  bucăt a r i  ș i 
lucrător bucătărie (spălător vase 
mari). Relații la tel.0762.262.879.

Brutărie Patiserie Alta SRL din 
Șagu angajează 10 lucrători bucă-
tărie (spălători vase mari)- cod COR 
941201, condiții minime: studii 
gimnaziale (8 clase), cunoștințe 
limba engleză. CV-urile se depun pe 
e-mail la adresa: expertoffice8@
gmail.com. Vor fi luate în conside-
rare CV-urile primite până la data 
de 08.06.2022. Selecția candidaților 
va avea loc în data de 09.06.2022 și 
constă în concurs de CV-uri. Infor-
mații la telefon: 0740.530.807.

Patiseria La Pet SRL din Vladi-
mirescu angajează 6 lucrători bucă-
tărie (spălători vase mari)- cod COR 
941201, condiții minime: studii 
gimnaziale (8 clase), cunoștințe 
limba engleză. CV-urile se depun pe 
e-mail la adresa: expertoffice8@
gmail.com. Vor fi luate în conside-
rare CV-urile primite până la data 
de 08.06.2022. Selecția candidaților 
va avea loc în data de 09.06.2022 și 
constă în concurs de CV-uri. Infor-
mații la telefon: 0740.530.807.

SC Banualumin SRL, având 
CUI:41009279, cu sediul în Sat 
Șiliștea Snagovului, Comuna Gruiu, 
Siliștea-Ciolpani, nr.199, spațiul de 
315mp, Hala C11, Secțiunea 1 Ușa 
acces zona, Județ Ilfov, angajează: 
C o n fe c ț i o n e r  t â m p l ă r i e  d i n 
aluminiu și mase plastice, cod COR 
712409- 1 post. Cerințe: studii 
medii, cunoștințe de limba engleză, 
cunoștințe în domeniul construcți-
ilor. Selecția are loc în data de 
08.06.2022, ora 09.00, la sediul 
societății.

Societatea SC Global Treat S.R.L. 
cu sediul social în Loc.Galați, Str.
Portului nr.157, Clădirea adminis-
trativă, Camera 222, etaj 2, județul 
Galați, înregistrată cu J17/1158/2013; 
C.U.I: 32255894 angajează: agent de 
vânzări cod COR- 332203 -1 post 
Pentru CV, la adresa de e-mail: 
igen92241@gmai.com.

Patiseria Ibro SRL din Vladimi-
rescu angajează 5 lucrători bucă-
tărie (spălători vase mari)- cod COR 
941201, condiții minime: studii 
gimnaziale (8 clase), cunoștințe 
limba engleză. CV-urile se depun pe 
e-mail la adresa: expertoffice8@
gmail.com. Vor fi luate în conside-
rare CV-urile primite până la data 
de 08.06.2022. Selecția candidaților 
va avea loc în data de 09.06.2022 și 
constă în concurs de CV-uri. Infor-
mații la telefon: 0740.530.807.

Erată: La anunțul publicat în 
z i a r u l  Ju r n a l u l ,  î n  d a t a  d e 
03.06.2022, de către Școala Gimna-
zială Beuca, cu sediul în com. 
Beuca, str. Școlii, nr.10, judeţul 
Teleor ma n,  la  r ubr ic a  Ofer te 
serviciu, pentru secretar se modifică 
d in „Proba scr i să  în  data de 

28.06.2022, ora 10.00; Proba interviu 
în data de 28.06.2022, ora 13.00” în 
„Proba scrisă în data de 30.06.2022, 
ora 10.00; Proba interviu în data de 
30.06.2022, ora 13.00”. Restul anun-
țului rămâne neschimbat.

Erată: La anunțul publicat în 
z i a r u l  Ju r n a l u l ,  î n  d a t a  d e 
03.06.2022,  de către Pr imăr ia 
Comunei Voinești, cu sediul în sat 
Voinești, comuna Voinești, județul 
Iași, str.Principală nr.153, judeţul 
Iași, la rubrica Oferte serviciu, 
pentru administrator bază sportivă, 
se modifică din „Proba scrisă în 
data de 28.06.2022, ora 09.30; Proba 
interviu în data de 29.06.2022, ora 
14.00” în „Proba scrisă în data de 
30.06.2022, ora 09.30; Proba interviu 
în data de 01.07.2022, ora 14.00”. 
R e s t u l  a n u n ț u l u i  r ă m â n e 
neschimbat.

UAT Comuna Calopăr, cu sediul 
în comuna Calopăr, sat Calopăr, str.
Principală, nr.572, judeţul Dolj, 
o r g a n i z e a z ă  c o n c u r s  p e n t r u 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante, de: Inspector de speciali-
tate, gradul I, în cadrul Comparti-
mentului administrativ, conform 
HG nr.286/23.03.2011. Concursul se 
va desfășura la sediul instituției 
astfel: Proba scrisă în data de 
30.06.2022, ora 10.00; Proba interviu 
în data de 01.07.2022, ora 11.00. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -Studii superi-
oare în domeniul juridic; -Vechime 
în specialitatea studiilor: minim 5 
ani. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen 
de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a la sediul 
UAT Comuna Calopăr, Județul 
Dolj, Str.Principală, Nr.572. Relaţii 
s upl i ment a re  l a  s e d iu l :  UAT 
Comuna Calopăr, persoană de 
cont act :  P rod i le a nu Du m it r u 
Adrian, telefon 0785.273.578.

Anunt concurs recrutare pentru 
ocuparea unui post de personal 
contractual de consilier I Școala Nati-
onala de Grefieri organizeaza concurs 
pentru ocuparea, pe durata nedeter-
minata, a unui post de personal 
contractual de consilier I, studii supe-
rioare absolvite cu diploma de licenta, 
vechime minima in specialitatea 
studiilor de 3ani si 6luni in cadrul 
Departamentului de formare profesi-
onala continua. Concursul va avea loc 
la sediul Scolii Nationale de Grefieri 
din Bucuresti, bd.Regina Elisabeta 
nr.53, sector 5 dupa cum urmeaza: 
-04.07.2022, ora-10.00 -proba scrisa; 
-11.07.2022, ora-10.00 -proba practica; 
-18.07.2022, incepand cu ora-10.00 
-proba interviului. In vederea partici-
parii la concurs, candidatii vor 
depune dosarele pana la data de 23 
.06.2022, ora-16.00, la sediul Scolii 
Nationale de Grefieri, et.4, secretariat. 
Alte informatii si date relevante 
privind organizarea concursului sunt 
publicate pe pagina de internet a 
institutiei noastre: www.grefieri.ro, la 
sectiunea „Concursuri“ -“Carie-
re“-“personal contractual“. Datele de 
contact ale persoanei care asigura 
secretariatul comisiei de concurs sunt 
urmatoarele: Georgiana Alexandra 
Tanga, telefon: 021/4076283, adresa de 
email: georgiana.tanga@grefieri.ro.

Oficiul Naţional de Prevenire și 
Combatere a Spălării Banilor orga-
nizează concurs, pentru ocuparea a 
5 (cinci) posturi vacante, contrac-

tuale de execuție, pe perioadă nede-
terminată, în conformitate cu 
Regulamentul-cadru aprobat prin 
H.G. nr. 286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, după cum 
urmează: A.1. Denumirea postului: 
analist financiar gradul IV -patru 
posturi; 2. Nivel studii: superioare 
-absolvenți ai unei instituții de învă-
țământ superior cu specializare 
economică sau juridică, cu diplomă 
de licență; 3. Vechimea în speciali-
tatea studiilor absolvite: minimum 2 
ani.  B.1.  Denumirea postului: 
analist financiar gradul III -un post: 
2.Nivel studii: superioare -absolvenți 
ai unei instituții de învățământ 
superior cu specializare economică 
sau juridică sau absolvenți ai insti-
tuțiilor de învățămînt superior în 
domeniul limbilor străine, științelor 
administrative sau comunicare, cu 
diplomă de licență; 3. Vechimea în 
specialitatea studiilor absolvite: 
minimum 4 ani. Data, ora și locul 
desfășurării concursului: Proba 
scrisă: 30.06.2022, orele 10.00; Inter-
viul: 06.07.2022, începând cu orele 
9.00. Locație: la sediul instituţiei din 
București, str.Ion Florescu, nr.1, 
sector 3. 1. Data-limită până la care 
candidaţii pot depune dosarul de 
concurs este 22.06.2022. 2.Detalii 
privind condițiile generale și speci-
fice, dosarul de concurs, calendarul 
de desfășurare și bibliografia de 
concurs, sunt disponibile accesând 
pagina de internet a ONPCSB. 3. 
Relaţii suplimentare se pot obţine de 
la persoana care asigură secretari-
atul comisiei de concurs -telefon 
021/314.52.25 și de pe site-ul institu-
ţiei, respectiv www.onpcsb.ro.

Primăria Comunei Catalina, cu 
sediul în sat Catal ina, nr.413, 
judeţu l  Covasna,  organ izează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante, pe perioadă 
nedeterminată de: bibliotecar I A, 
conform H.G. nr. 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura la sediul 
instituției astfel: -Proba scrisă în 
data de 01.07.2022, ora 10.00; -Proba 
interviu în data de 06.07.2022, ora 
10.0 0.  Pentr u par t ic iparea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii: superioare cu diplomă de 
licență în specializarea pedagogia 
învățământului primar și preșcolar; 
-vechime în muncă: 10 ani; -vechime 
î n  sp e c ia l i t a t e :  Nu ne c e s i t ă ; 
-cunoaște limba română scris și 
vorbit. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a la 
sediul Primăriei Comunei Catalina. 
Relaţi i suplimentare la sediul: 
P r i m ă r i a  Comu ne i  Cat a l i n a , 
persoană de contact: Kovacs Erika, 
t e l e f o n  0 2 6 7 / 3 4 6 . 1 6 1 ,  f a x 
0267/346.171. 

Liceul Tehnologic Nr.2, cu sediul 
în oraș Târgu Jiu, str.Victoriei 
nr.132-138, judeţul Gorj, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante, de: 
îngrijitor pe perioadă nedetermi-
n a t ă ,  c o n f o r m  H . G .  n r . 
286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura la sediul inst ituției: 
- P r o b a  p r a c t i c ă  î n  d a t a  d e 
30.06 .2022 ,  ora 10.0 0;  -Proba 
interviu în data de 07.07.2022, ora 
10.0 0.  Pentr u par t ic iparea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-studii: medii; -fără vechime în 
specialitatea postului. Candidaţii 

vor depune dosarele de participare 
la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a III-a la sediul Licelui 
Tehnologic Nr. 2 Tg-Jiu. Relaţii 
suplimentare la sediul unități i 
școlare, persoană de contact: Cîntă-
rețu Lidia, telefon 0253/228.006.

Serviciul de Ambulanţă Judeţean 
Vâlcea, cu sediul în Municipiul 
Rm.Vâlcea, Str.G-ral Magheru 
nr.42, judeţul Vâlcea, organizează 
concurs pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeter m inată a  1  post 
contractual vacant de magaziner la 
Stația centrală Rm.Vâlcea, conform 
a r t .7  d i n  H .G . R . n r. 2 8 6  d i n 
31.03.2011 (actualizat) privind apro-
b a re a  Re g u l a m e nt u lu i - c ad r u 
privind stabilirea principiilor gene-
rale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale și a criteri-
i lor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice. Condiţii: -studii -liceul cu 
diplomă de bacalaureat; -certificat 
absolvire curs operare PC; -vechime 
minimă în activitate -6 luni, înregis-
trată în cartea de muncă; -concurs 
p e n t r u  o c u p a r e a  p o s t u l u i . 
Concursul se va organiza conform 
calendarului următor: -08.06.2022-
22.06.2022, ora 15.00 -termen limită 
de depunere; -30.06.2022, ora 10.00 
-proba scrisă; -05.07.2022, ora 10.00 
-interviu. Relaţii suplimentare se 
obţin de la Compartimentul RUNOS 
-telefon 0250/731.030 int.117 sau pe 
site-ul instituției www.ambulanta-
valcea.ro.

Institutul Național de Cerceta-
re-Dezvoltare Medico-Mil itară 
,,Cantacuzino” București cu sediul 
în strada Splaiul Independenței 
nr.103, sector 5, localitatea Bucu-
rești, organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post vacant: 
Referent de specia l itate gr.II, 
compartimentul Control Intern 
Managerial: - 21.06.2022, ora 15.00, 
data limită până la care se pot 
depune dosarele de înscriere la 
examen; - 29.06.2022, ora 10.00 – 
proba scrisă; - 05.07.2022, ora 10.00 
-  proba interviu. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie 
să  îndepl inească ur mătoarele 
condiţii: studii superioare absolvite 
cu diplomă de licență, vechimea în 
muncă : minim 3 ani și 6 luni, 
vechime în specialitate (control 
intern managerial): 2 ani. Depu-
nerea dosarelor și organizarea 
concursului se vor face la sediul 
Institutului „Cantacuzino”, strada 
Splaiul Independenței nr. 103, sector 
5, localitatea București, unde vor fi 
afișate și detaliile organizatorice 
necesare. Date de contact ale secre-
tarului comisiei: Florica Baltac, 
telefon 021.306.93.24, între orele 
08.00-15.00.

Primaria comunei Scânteia, judetul 
Iasi, organizeaza concurs  pentru 
recrutarea/ocuparea pe durată nede-
terminată a următoarelor posturi 
contractuale de execuție: • denumirea 
postului vacant; • Serviciul Public de 
Gospodărire Comunală și Adminsi-
trativ; • Guard, treapta II – 1 post; • 
probele stabilite pentru concurs: - 
Selecția dosarelor; - Probă scrisă; - 
Interv iu;  •  Selecț ie  dosare de 
înscriere: 23 iunie 2022, ora 10:00; • 
Proba scrisă se va desfășura în data 
de 30 iunie 2022, ora 10:30, la sediul 

Căminului Cultural din satul Scân-
teia, Comuna Scânteia, jud. Iași. • 
Data și ora susținerii Interviului se 
vor expune odată cu afișarea rezulta-
telor la proba scrisă. Dosarele de 
înscriere se vor depune în termen de 
10 zile lucrătoare de la data publicării 
anunțului în M.Of. al României, 
Partea a III-a ora 14 :00 la Primăria 
Scânteia, jud. Iași, secretarul comisiei 
de concurs. Condițiile de desfășurare 
a concursului, condițiile de partici-
pare la concurs, bibliografia și actele 
necesare candidaților pentru dosarul 
de înscriere sunt afișate la sediul și pe 
pagina de internet a Primăriei 
comunei Scânteia, jud. Iași și sunt 
puse la dispoziția solicitanților de 
către secretarul comisiei de concurs. 
Relatii suplimentare la numarul de 
telefon 0232/229339 sau pe pagina de 
internet www.primariascânteia.ro.

Primăria Orașului Ștefănești, cu 
sediul în oraș Ștefănești, Str.Calea 
București nr.1, județ Argeș, organi-
zează concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a 3(trei) posturi vacante, 
funcții contractuale de execuție în 
aparatul de specialitate al prima-
rului orașului Ștefănești, județul 
Argeș: 1. Muncitor calificat I - zidar 
în cadrul Serviciului Întreținere și 
Gospodărire Domeniul Publ ic, 
Compar t iment  Admin is t rat iv. 
Condiţiile specifice necesare în 
vederea participării la concurs și a 
ocupării funcției contractuale sunt: 
studii medii/profesionale; calificare 
profesională în meseria de zidar; 
ve ch i me:  m i n i mu m 5  a n i .  2 . 
Muncitor calificat II - sudor în 
cadrul Serviciului Întreținere și 
Gospodărire Domeniul Publ ic, 
Compar t iment  Admin is t rat iv. 
Condiţiile specifice necesare în 
vederea participării la concurs și a 
ocupării funcției contractuale sunt: 
studii medii/profesionale; calificare 
profesională în meseria de sudor; 
ve ch i me:  m i n i mu m 3  a n i .  3. 
Muncitor calificat II - electrician în 
cadrul Serviciului Întreținere și 
Gospodărire Domeniul Publ ic, 
Compar t iment  Admin is t rat iv. 
Condiţiile specifice necesare în 
vederea participării la concurs și a 
ocupării funcției contractuale sunt: 
studii medii/profesionale; calificare 
profesională în meseria de electri-
cian; vechime: minimum 3 ani. 
Concursul va avea loc la sediul 
Pr imăriei Orașului Ștefăneșt i, 
astfel: proba scrisă: 30.06.2022, ora 
10.00; interviul: 04.07.2022, ora 
10.00. Condiții generale: Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
prevăzute în art. 3 din Anexa - 
Regulament-cadru privind stabi-
l i rea pr inc ipi i lor  genera le  de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale și a criteri-
i lor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.286/2011, cu modifi-
cările și completările ulterioare. 
Dosarele de înscriere la concurs se 
depun în termen de 10 zile lucră-
toare de la data afișării anunțului, la 
Biroul Resurse umane și Relații cu 
publicul din cadrul instituției. 
Relații suplimentare se pot obține la 
sediul Primăriei Orașului Ștefă-
nești, tel. 0248/266752, persoana de 
contact: șef birou Resurse umane și 
Relații cu publicul, Tufă Mihalcea 
Ana-Maria.
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Primăria Comunei Broșteni, jud. 
Mehedinţi organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei de execuţie 
în regim contractual, vacantă de 
muncitor I pe perioada nedetermi-
nată din cadrul compartimentului 
de spec ia l itate  a l  Pr imar u lu i 
Comunei Broșteni. Condiţii speci-
fice: -are cetățenia română, cetă-
țenie a altor state membre ale 
Uniunii Europene sau a statelor   
aparținând Spațiului Economic 
European și domiciliul în România; 
-studi i medii;  -cunoaște l imba 
romana scris și vorbit; -are capaci-
tate deplină de exercițiu; -are o stare 
de  s ă n ăt at e  c ore spu n z ăto a re 
postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinței medi-
cale eliberate de medicul de familie 
sau de unitățile sanitare abilitate; 
-îndeplinește condițiile de studii și, 
după caz, de vechime sau alte 
condiții specifice potrivit cerințelor 
postului scos la concurs- minim 3 
ani; -nu a fost condamnată definitiv 
pentru săvârșirea unei infracțiuni 
contra umanității, contra statului 
ori contra autorității, de serviciu sau 
în legătură cu serviciul, care împie-
dică înfăptuirea justiției, de fals ori 
a unor fapte de corupție sau a unei 
infracțiuni săvârșite cu intenție, 
care ar face-o incompatibilă cu exer-
citarea funcției, cu excepția situației 
în care a intervenit reabilitarea. 
Dosarele de concurs se depun până 
în data de 22.06.2022, ora 14,00. 
Concursul se organizează la sediul 
Primariei Brosteni în perioada: 
30.06.2022- 04.07.2022 și constă în 
susţinerea a două probe: -Proba 
scrisă  în data de 30.06.2022, ora 
10,00; -Interviul  în  data  de 
04.07.2022, ora 10,00. Informaţii 
suplimentare se pot obţine de la 
secretarul comisiei de concurs din 
cadrul aparatului de specialitate al  
Primarului Comunei Brosteni sau la 
telefon 0252383020.

Autoritatea Navală Română, cu 
sediul în Constanța, str.Incintă Port 
Constanța nr.1, județul Constanța, 
organizează concurs conform H.G. 
nr. 286/2011 modificată și comple-
tată, pentru ocuparea a următoa-
relor funcții contractuale vacante: 
Căpitănia Zonală Constanța: 1. 
Serviciul Siguranța Navigației Zona 
Midia: Căpitan de port gr.I -1 post. 
Nivelul studiilor: studii universitare 
cu diplomă de licență sau de lungă 
durată cu diplomă de licență; Speci-
alitatea de bază: inginerie marină și 
navigație -specializarea navigație și/
s au  e l e c t rom e c a n ic ă  n ava l ă . 
Vechime în specialitatea studiilor 
ne c e sa re  exerc i t ă r i i  fu ncț ie i : 
-Posesor brevet maritim de speciali-
tate: fără condiții de vechime, sau -3 
ani vechime în specialitate într-o 
funcție în domeniul naval, sau 
-căpitan de port debutant -6 luni 
vechime. Vechime în muncă: -3 ani. 
Cerințe specifice: permis conducător 
auto categor ia B.  2 .Căpitănia 
Portului Mangalia: Conducător de 
Șalupă -1 post: Nivelul studiilor: 
studii medii, absolvite cu diplomă 
de bacalaureat; Specialitatea de 
bază: -Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ției: -Cerințe specifice: Posesor 
certificat de capacitate de Condu-
cător șalupă Maritim valabil. 3.
Căpitănia Portului Cernavodă: 
Căpitan de port specialist -1 post: 
Nivelul studiilor: studii universitare 
cu diplomă de licență sau de lungă 
durată cu diplomă de licență; Speci-
alitatea de bază: inginerie marină și 
navigație -specializarea navigație și/
s au  e l e c t rom e c a n ic ă  n ava l ă : 
Vechime în specialitatea studiilor 
ne c e sa re  exerc i t ă r i i  fu ncț ie i : 
-Căpitan de port gr.I -3 ani vechime 
în funcție; sau -Posesor brevet 
maritim nivel managerial -fără 
condiții de vechime. Vechime în 
muncă: 3 ani. Cerințe specifice: 
permis conducător auto categoria B. 
Concursul se organizează în cadrul 
Căpităniei Zonale Constanța, după 
următorul calendar de desfășurare: 
Data-limită pentru depunerea dosa-

relor: 22.06.2022, până la ora 16.00. 
1.Selecția dosarelor de înscriere: 
23.06.2022-24.06.2022; Afișare rezul-
tate selecția dosarelor: 27.06.2022 la 
ora 12.00; Termen depunere contes-
tații: 27.06.2022, până la ora 16,00; 
Termen soluționare contestații și 
comunicare rezultate: 28.06.2022 la 
ora 12.00. 2.Proba scrisă: 30.06.2022, 
la ora 09.00. Afișare rezultate probă 
scrisă: 01.07.2022, la ora 12.00. 
Termen depunere contestații probă 
scrisă: 04.07.2022, până la ora 12.00. 
Termen soluționare contestații și 
comunicare rezultate: 04.07.2022, la 
ora16.00. 3.Interviu: 05.07.2022, la 
ora 09.00; Afișare rezultate interviu: 
06.07.2022, la ora 12.00; Termen 
depunere contestaț i i  interv iu: 
07.07.2022, până la ora 12.00; 
Termen soluționare contestații și 
comunicare rezultate: 07.07.2022, la 
ora 16.00. 4.Afișare rezultate finale: 
08.07.2022, la ora 12.00. Depunerea 
dosarelor de concurs și desfășurarea 
concursulu i  se va face astfel : 
-pentru posturile din cadrul Căpită-
niei Zonale Constanța, candidații 
vor susține concursul și depune 
dosarele la sediul Căpităniei Zonale 
Constanța, Localitatea Constanța, 
Str.Incintă Port nr.1, Clădirea ANR. 
Relații suplimentare la persoana de 
c o n t a c t :  A l e x a n d r a  L i c ă , 
Tel.0372/419.850. -Bibl iografia, 
tematica și rezultatele finale ale 
probelor de concurs se vor afișa 
odată cu anunțul la sediul ANR și 
pe pagina oficială: http://portal.rna.
ro/despre -noi/organizare/cariere.  

Autoritatea Navală Română, cu 
sediul în Constanța, str.Incintă Port 
Constanța nr.1, județul Constanța, 
organ izează concurs  confor m 
H.G.nr.286/2011 modif icată ș i 
completată, pentru ocuparea a 
următoarelor funcții contractuale 
vacante: Căpitănia Zonală Galați: 
1.Serviciul Siguranța Navigației 
Poluare și VTMIS: Căpitan de port 
debutant -2 posturi: Nivelul studi-
ilor: studii universitare cu diplomă 
de licență sau de lungă durată cu 
diplomă de licență; Specialitatea de 
bază: inginerie marină și naviga-
ție-specializarea navigație sau elec-
tromecanică navală; Vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției: fără vechime; 
Vechime în muncă: fără vechime. 
Cerințe specifice: permis de condu-
cere categoria B. 2.Serviciul Sigu-
ranța Navigației Poluare și VTMIS: 
Căpitan de port gr.I -1 post: Nivelul 
studiilor: studii universitare cu 
diplomă de licență sau de lungă 
durată cu diplomă de licență; Speci-
alitatea de bază: inginerie marină și 
navigație -specializare navigație; 
Vechime în specialitatea studiilor 
ne c e sa re  exerc i t ă r i i  fu ncț ie i : 
-Posesor brevet maritim de speciali-
tate: fără condiții de vechime, sau -3 
ani vechime în specialitate într-o 
funcție în domeniul naval, sau 
-căpitan de port debutant -6 luni 
vechime. Vechime în muncă: 3 ani. 
Cerințe specifice: -permis condu-
cător auto categoria B. 3.Biroul 
Cercetare, Poluare, Mărfuri Pericu-
loase, Autorizări Agenți Economici: 
Căpitan de port debutant -1 post: 
Nivelul studiilor: studii universitare 
cu diplomă de licență sau de lungă 
durată cu diplomă de licență; Speci-
alitatea de bază: inginerie marină și 
navigație; Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ției:  fără vechime; Vechime în 
muncă: fără vechime. Cerințe speci-
fice: permis de conducere categoria 
B. 4.Oficiul de Căpitănie Bicaz: 
Căpitan de port gr.I -1 post: Nivelul 
studiilor: studii universitare cu 
diplomă de licență sau de lungă 
durată cu diplomă de licență; Speci-
alitatea de bază: inginerie marină și 
navigație -specializare navigație sau 
electromecanică navală; Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exer-
citării funcției: -Posesor brevet 
mar it im de spec ia l i t ate :  fă ră 
condiții de vechime, sau -3 ani 
vechime în specia l itate într-o 
funcție în domeniul naval, sau 

-căpitan de port debutant -6 luni 
vechime. Vechime în muncă: 3 ani. 
Cerințe specifice: permis conducător 
auto categoria B. 5.Serviciul Finan-
ciar Contabilitate -Administrativ: 
Referent specialitate gr.III -1 post: 
Nivelul studiilor: studii universitare 
cu diplomă de licență sau de lungă 
durată cu diplomă de licență; Speci-
alitatea de bază: financiar-contabili-
tate/economist/finanțe-bănci/
contabil itate și informatica de 
gestiune; Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ției: 6 luni vechime; Vechime în 
muncă: -6 luni vechime. 6.Căpitănia 
Portului Brăila: a)Căpitan de port 
debutant -1 post: Nivelul studiilor: 
studii universitare cu diplomă de 
l icență sau de lungă durată cu 
diplomă de licență; Specialitatea de 
bază: inginerie marină și navigație 
-specializarea navigație sau electro-
mecanică navală; Vechime în speci-
a l i t a t e a  s t u d i i l o r  n e c e s a r e 
exercitării funcției: fără vechime; 
Vechime în muncă: -fără vechime. 
Cerințe specifice: permis de condu-
cere categoria B; b)Căpitan de port 
gr.I -1 post: Nivelul studiilor: studii 
universitare cu diplomă de licență 
sau de lungă durată cu diplomă de 
licență; Specialitatea de bază: ingi-
nerie marină și navigație -speciali-
zare navigație sau electromecanică 
navală; Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ției: -Posesor brevet maritim de 
spe c ia l i t ate :  fă ră  cond iț i i  de 
vechime, sau -3 ani vechime în 
specialitate într-o funcție în dome-
niul naval, sau -căpitan de port 
debutant -6 luni vechime. Vechime 
în muncă: 3 ani. Cerințe specifice: 
permis conducător auto categoria B; 
c)Căpitan de port specialist -1 post: 
Nivelul studiilor: studii universitare 
cu diplomă de licență sau de lungă 
durată cu diplomă de licență; Speci-
alitatea de bază: inginerie marină și 
navigație -specializare navigație; 
Vechime în specialitatea studiilor 
ne c e sa re  exerc i t ă r i i  fu ncț ie i : 
-Căpitan de port gr.I -3 ani vechime 
în funcție; -Posesor brevet maritim 
nivel managerial -fără condiții de 
vechime. Vechime în muncă: 3 ani. 
Cerințe specifice: -permis condu-
cător auto categoria B; d)Căpitan de 
port tr.II -1 post: Nivelul studiilor: 
studii medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat Specialitatea de bază: 
navigație; Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ției: -Ofițer port tr.I -3 ani vechime 
în funcție;  -Căpitan marit ime 
por tuar,  șef mecanic mar it im 
portuar -2 ani vechime în funcție 
confor m brevetu lu i ;  - Căpitan 
fluvial, șef mecanic fluvial -2 ani 
vechime în funcție conform breve-
tului. Cerințe specifice: -permis 
conducător  auto categor ia  B. 
Concursul se organizează în cadrul 
Căpităniei Zonale Galați, după 
următorul calendar de desfășurare: 
Data-limită pentru depunerea dosa-
relor: 22.06.2022, până la ora 16.00; 
1.Selecția dosarelor de înscriere: 
23.06.2022-24.06.2022; Afișare rezul-
tate selecția dosarelor: 27.06.2022, la 
ora 12.00; Termen depunere contes-
tații: 27.06.2022, până la ora 16.00; 
Termen soluționare contestații și 
comunicare rezultate: 28.06.2022, la 
o r a  1 2 . 0 0 ;  2 . P r o b a  s c r i s ă : 
30.06.2022, la ora 09.00; Afișare 
rezultate probă scrisă: 01.07.2022, la 
ora 12.00; Termen depunere contes-
tații probă scrisă: 04.07.2022, până 
la ora 12.00; Termen soluționare 
contestații și comunicare rezultate: 
04.07.2022, la ora 16.00; 3.Interviu: 
05.07.2022, la ora 09.00; Afișare 
rezultate interviu: 06.07.2022, la ora 
12.00; Termen depunere contestații 
interviu: 07.07.2022, până la ora 
12.00; Termen soluționare contes-
taț i i  ș i  comunicare rezu ltate: 
07.07.2022, la ora 16.00; 4.Afișare 
rezultate finale: 08.07.2022, la ora 
12.00. Depunerea dosarelor de 
concurs și desfășurarea concursului, 
se va face astfel: -pentru posturile 
din cadrul Căpităniei Zonale Galați 
candidații vor susține concursul și 

depune dosarele la sediul Căpităniei 
Zonale Galați, Localitatea Galați, 
Str.Portului nr.30. Relații suplimen-
tare la persoana de contact: Cristina 
M i h a l a ș c u ,  Te l . 0 372 / 362 . 310 
int.4110. Bibliografia, tematica și 
rezultatele finale ale probelor de 
concurs se vor afișa odată cu 
anunțul la sediul ANR și pe pagina 
oficială: http://portal.rna.ro/despre 
-noi/organizare/cariere.  

Autoritatea Navală Română, cu 
sediul în Constanța, str.Incintă Port 
Constanța nr.1, județul Constanța, 
organ izează concurs  confor m 
H.G.nr.286/2011 modif icată ș i 
completată, pentru ocuparea a 
următoarelor funcții contractuale 
vacante: Căpitania Zonala Tulcea: 
1.Serviciul Siguranța Navigației 
Poluare și VTMIS -Biroul VTMIS: 
Căpitan port specialist -1 post: 
Nivelul studiilor: studii universitare 
cu diplomă de licență sau de lungă 
durată cu diplomă de licență; Speci-
alitatea de bază: inginerie marină și 
navigație -specializarea navigație și 
t ra nspor t  ma r it i m ș i  f luv ia l ; 
Vechime în specialitatea studiilor 
ne c e sa re  exerc i t ă r i i  fu ncț ie i : 
-Căpitan de port gr.I; -3 ani vechime 
în funcție; sau -Posesor brevet 
maritim nivel managerial -fără 
condiții de vechime. Vechime în 
muncă: 3 ani. 2.Serviciul Siguranța 
Navigației Poluare și VTMIS: a) 
Căpitan de port gr.I -1 post: Nivelul 
studiilor: studii universitare cu 
diplomă de licență sau de lungă 
durată cu diplomă de licență; Speci-
alitatea de bază: inginerie marină și 
navigație -specializarea navigație și 
transport maritim și fluvial sau elec-
tromecanică navală; Vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției: -Posesor brevet 
mar it im de spec ia l i t ate :  fă ră 
condiții de vechime, sau -3 ani 
vechime în specia l itate într-o 
funcție în domeniul naval, sau 
-căpitan de port debutant -6 luni 
vechime. Vechime în munca: 3 ani; 
b) Căpitan port tr.II -1 post: Nivelul 
studiilor: studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; Speciali-
tatea de bază: -Vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcției: 2 ani vechime în funcție 
conform brevetului. Cerințe speci-
fice: Brevet Căpitan Fluvial/ Șef 
mecanic fluvial. 3.Serviciul Finan-
ciar Contabilitate Administrativ 
-Compartimentul Tehnic: a) Condu-
cător de Șalupă -1 post: Nivelul 
studiilor: studii generale; Speciali-
tatea de bază: -Vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcției: -Cerințe specifice: Certi-
ficat de Capacitate de Conducător 
Șalupă Fluvială/Brevet fluvial punte 
–valabil; b) Marinar -1 post: Nivelul 
studiilor: studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; Speciali-
tatea de bază: -Vechime în speciali-
tatea studiilor necesare exercitării 
funcției: -Cerințe specifice: Certi-
ficat de Capacitate marinar fluvial 
-valabi l.  4. Căpitănia Portului 
Sulina: a)Căpitan de port gr.I -1 
post: Nivelul studiilor: studii univer-
sitare cu diplomă de licență sau de 
lungă durată cu diplomă de licență; 
Specialitatea de bază: inginerie 
marină și navigație -specializarea 
navigație și transport maritim și 
fluvial sau electromecanică navală; 
Vechime în specialitatea studiilor 
ne c e sa re  exerc i t ă r i i  fu ncț ie i : 
-Posesor brevet maritim de speciali-
tate: fără condiții de vechime, sau -3 
ani vechime în specialitate într-o 
funcție în domeniul naval, sau 
-căpitan de port debutant -6 luni 
vechime. Vechime în munca: 3 ani; 
b)Căpitan de port debutant -1 post: 
Nivelul studiilor: studii universitare 
cu diplomă de licență sau de lungă 
durată cu diplomă de licență; Speci-
alitatea de bază: inginerie marină și 
navigație -specializarea navigație și 
transport maritim și fluvial sau elec-
tromecanică navală; Vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției: fără vechime; 
Vechime în munca: fără vechime. 

Concursul se organizează în cadrul 
Căpităniei Zonale Tulcea după 
următorul calendar de desfășurare: 
Data-limită pentru depunerea dosa-
relor: 22.06.2022, până la ora 16.00. 
1. Selecția dosarelor de înscriere: 
23.06.2022-24.06.2022; Afișare rezul-
tate selecția dosarelor: 27.06.2022 la 
ora 12.00; Termen depunere contes-
tații: 27.06.2022, până la ora 16.00; 
Termen soluționare contestații și 
comunicare rezultate: 28.06.2022, la 
ora12.00. 2.Proba scrisă: 30.06.2022, 
la ora 09.00; Afișare rezultate probă 
scrisă: 01.07.2022, la ora 12.00; 
Termen depunere contestații probă 
scrisă: 04.07.2022, până la ora 12.00; 
Termen soluționare contestații și 
comunicare rezultate: 04.07.2022, la 
ora16.00. 3.Interviu: 05.07.2022 la 
ora 09.00; Afișare rezultate interviu: 
06.07.2022 la ora 12.00; Termen 
depunere contestaț i i  interv iu: 
07.07.2022, până la ora 12.00; 
Termen soluționare contestații și 
comunicare rezultate: 07.07.2022 la 
ora 16.00. 4.Afișare rezultate finale: 
08.07.2022. la ora 12.00. Depunerea 
dosarelor de concurs și desfășurarea 
concursului,  se va face astfel: 
-pentru posturile din cadrul Căpită-
niei Zonale Tulcea, candidații vor 
susține concursul și depune dosarele 
la sediul Căpităniei Zonale Tulcea, 
Localitatea Tulcea, Str.Portului 
nr.36.  Relaț i i  supl imentare la 
persoana de contact :  Mihaela 
I v e n c o ,  Te l . 0 3 7 2 / 3 7 6 . 7 3 8 ; 
0240/512.937. -Bibliografia, tematica 
și rezultatele finale ale probelor de 
concurs se vor afișa odată cu 
anunțul la sediul ANR și pe pagina 
oficială: http://portal.rna.ro/despre 
-noi/organizare/cariere.  

Autoritatea Navală Română, cu 
sediul în Constanța, str.Incintă Port 
Constanța nr.1, județul Constanța, 
organizează concurs conform H.G. 
nr. 286/2011 modificată și comple-
tată, pentru ocuparea a următoa-
relor funcții contractuale vacante: 
Căpitănia Zonală Dr.Tr.Severin: 1.
Serviciul Siguranța Navigației 
Poluare și VTMIS: Căpitan de port 
-debutant/S -1 post: Nivelul studi-
ilor: studii universitare cu diplomă 
de licență sau de lungă durată cu 
diplomă de licență; Specialitatea de 
bază: navigatie și transport maritim 
și fluvial sau inginerie navală și 
navigatie; Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ției:  fără vechime; Vechime în 
munca: fără vechime; Cerințe speci-
fice: -permis de conducere categoria 
B. 2.Oficiul de Căpitănie Bechet: 
Căpitan de port -debutant/S -1 post: 
Nivelul studiilor: studii universitare 
cu diplomă de licență sau de lungă 
durată cu diplomă de licență; Speci-
alitatea de bază: navigatie și trans-
port maritim și fluvial sau inginerie 
navală și navigație; Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exer-
cităr i i  funcț iei :  fără vechime; 
Vechime în muncă: fără vechime; 
Cerințe specifice: -permis de condu-
cere categoria B. 3.Oficiul de Căpi-
tănie Calafat: Căpitan de port 
-debutant/S -1 post: Nivelul studi-
ilor: studii universitare cu diplomă 
de licență sau de lungă durată cu 
diplomă de licență; Specialitatea de 
bază: navigație și transport maritim 
și fluvial sau inginerie navală și 
navigație; Vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării func-
ției:  fără vechime; Vechime în 
muncă: fără vechime; Cerințe speci-
fice: -permis de conducere categoria 
B. 4.Oficiul de Căpitănie Moldova 
Veche: Căpitan de port -debutant/S 
-1 post: Nivelul studiilor: studii 
universitare cu diplomă de licență 
sau de lungă durată cu diplomă de 
licență; Specialitatea de bază: navi-
gație și transport maritim și fluvial 
sau inginerie navală și navigație; 
Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției: fără 
vechime; Vechime în munca: fără 
vechime; Cerințe specifice:-permis 
de conducere categoria B. Concursul 
se organizează în cadrul Căpităniei 
Zonale Dr.Tr.Severin, după urmă-
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torul calendar de desfășurare: 
Data-limită pentru depunerea dosa-
relor: 22.06.2022, până la ora 16.00. 
1.Selecția dosarelor de înscriere: 
23.06.2022-24.06.2022; Afișare rezul-
tate selecția dosarelor: 27.06.2022, la 
ora 12.00. Termen depunere contes-
tații: 27.06.2022, până la ora 16.00; 
Termen soluționare contestații și 
comunicare rezultate: 28.06.2022, la 
ora 12.00. 2.Proba scrisă: 30.06.2022, 
la ora 09.00. Afișare rezultate probă 
scrisă: 01.07.2022, la ora 12.00. 
Termen depunere contestații probă 
scrisă: 04.07.2022, până la ora 12.00. 
Termen soluționare contestații și 
comunicare rezultate: 04.07.2022 la 
ora 16.00. 3.Interviu: 05.07.2022, la 
ora 09.00; Afișare rezultate interviu: 
06.07.2022, la ora 12.00; Termen 
depunere contestaț i i  interv iu: 
07.07.2022, până la ora 12.00; 
Termen soluționare contestații și 
comunicare rezultate: 07.07.2022, la 
ora 16.00. 4.Afișare rezultate finale: 
08.07.2022, la ora 12.00. Depunerea 
dosarelor de concurs și desfășurarea 
concursului,  se va face astfel: 
-pentru posturile din cadrul Căpită-
niei Zonale Dr.Tr.Severin candidații 
vor susține concursul și depune 
dosarele la sediul Căpităniei Zonale 
Dr.Tr.Severin, Localitatea Dr.Tr.
Severin, Str.Portului nr.3. Relații 
supl i ment a re  l a  p er s oa na  de 
contact: Firulescu Dan-Gabriel, 
Tel.0372/408.451, 0525/316.493, Fax 
0252/312.720. -Bibliografia, tematica 
și rezultatele finale ale probelor de 
concurs se vor afișa odată cu 
anunțul la sediul ANR și pe pagina 
oficială: http://portal.rna.ro/despre 
-noi/organizare/cariere.  

Spitalul Judeţean De Urgenţă 
Slatina, jud.Olt, str.Crișan, nr.5, 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea unui post vacant 
de asistent medical, nivel de studii 
PL, grad profesional debutant, 
specialitatea balneofizioterapie, 
recuperare medicală și masaj la 
Laborator Recuperare, Medicină 
Fizică și Balneologie (Baza de 
Tratament). Denumirea  postului: 
-un post vacant de asistent medical, 
nivel de studii PL, grad profesional 
debutant, specialitatea balneofizio-
terapie, recuperare medicală și 
masaj la Laborator Recuperare, 
Medicină Fizică și Balneologie 
(Baza de Tratament). B. Condiţii de 
participare la concurs: a)să îndepli-
nească condițiile generale prevăzute 
de art.3 din Regulamentul-cadru 
privind stabilirea principiilor gene-
rale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale și a criteri-
i lor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.286/2011, cu modifi-
cările și completările ulterioare; b)
studii postliceale sau echivalarea 
studiilor absolvenților liceelor sani-
tare, promoțiile 1976-1994, conform 
Hotărârii Guvernului nr.797/1997 
privind echivalarea, cu nivelul 
studiilor postliceale sanitare, în 
specialitate balneofizioterapie, recu-
perare medicala si masaj; c)studii 
liceale absolvite cu diploma de baca-
laureat; d)condiţii de vechime: -. C. 
Condiţii de desfășurare a concur-
sului: 1.Data și locul depunerii 
dosarelor de înscriere la concurs- în 
termen de 10 zile lucrătoare  de la 
data afișării/publicării anunţului 
(07.06.2022- 21.06.2022, ora 16.00) la 
sediu l  Spita lu lu i  Județean de 
Urgență Slatina. 2.Selecţia dosa-
relor de înscr iere:  22.06.2022-
23.06.2022. 3.Data probei scrise: 
30.06.2022, ora 09.00. 4.Data probei 
practice: 05.07.2022, ora 09.00. 4.
D a t a  p r o b e i  d e  i n t e r v iu :  î n 
maximum 4 zile lucrătoare de la 
data susținerii probei scrise. 5. 
Locul desfășurării probelor: sediul 
Spitalului Județean de Urgență 
Slatina, în sala de ședințe din 
Ambulatoriul integrat spitalului. 

D.MENŢIUNI. Bibliografia și tema-
tica de concurs sunt afișate la sediul 
unităţii și pe site-ul spitalului (www.
spjslatina.ro), și relaţii suplimentare 
se pot obţine de la sediul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slatina, telefon 
0736.373.205, persoană de contact 
Pîrșcoveanu Ion.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Algoritm Construcții S3 SRL 

închiriază 12.000 mp din obiectivul 
Hala Laminor, situat pe bld.Basara-
biei nr. 256. Operatorii interesați pot 
solicita documentația de atribuire 
pe e-mail-ul: office@acs3.ro. Mai 
multe informații pe: acs3.ro la secți-
unea anunțuri. Ofertele se pot 
depune până la 02.06.2022, ora 
12.00.

Algoritm Construcții S3 SRL 
închiriază 12.000 mp din obiectivul 
Hala Laminor, situat pe Bld Basara-
biei nr. 256. Operatorii interesați pot 
solicita documentația de atribuire 
pe emailul: office@acs3.ro. Mai 
multe informații pe: acs3.ro la secți-
unea anunțuri. Ofertele se pot 
depune pana la 14.06.2022 ora 12:00.

CITAŢII
Ivancov Radu este chemat în cali-

tate de pârât, în contradictoriu cu 
A x i n i a  M a r i c i c a  ș i  A x i n i a 
Constantin -Petru la Judecătoria 
Botoșani, în Dosarul cu Nr. 9694 
/193/2021, având ca obiect anulare 
act, cu termen la data de 30.06.2022, 
ora 12.00.

La data de 15.06.2022 la Notari-
atul din Pitești, Bld. Eroilor, nr.8, 
jud. Argeș, este chemată Cîrstea 
Aurelia la succesiunea defunctei 
Pandele  F loarea ,  decedată la 
06.06.2021, cu ultim domiciliu în 
Com. Poiana Lacului, sat Găle-
țeanu, nr. 61, jud. Argeș.

DIVERSE
Domnul Anghel Mihai Victor, 

născut în Craiova, Dolj, la data de 
09 august 1971, este rugat să parti-
cipe la procesul de succesiune după 
moartea mamei sale, d-na Anghel 
Constanța, și al întocmirii actelor 
de moștenire alături de surorile sale.
 
Moldrom Insolvency IPURL, în cali-
tate de lichidator judiciar al SC Edy 
și Nicolas Divers SRL, desemnat de 
Tribunalul Botoșani în dosarul nr. 
1166/40/2022 prin prezenta notifică 
celor interesaţi faptul că prin înche-
ierea nr.118/30.05.2022 împotriva 
debitorului SC Edy și Nicolas Divers 
SRL cu sediul social în Botoșani, str. 
Aleea Elie Radu nr. 22 ap. 4, Jud. 
Botoșani, Număr de ordine în Regis-
trul Comerţului: J7/703/18.12.2020; 
C.U.I : RO 43470073, s-a dispus 
deschiderea procedurii simplificate a 
insolvenţei. Termenul pentru înregis-
trarea cererii de admitere a crean-
ţelor asupra averii debitorului este 
14.07.2022. Termenul pentru întoc-
mirea tabelului preliminar  este de 
25.07.2022. Termenul pentru definiti-
varea și depunerea tabelului definitiv 
al creanţelor este de 22.08.2022, iar 
termen pentru examinarea stadiului 
pro c e du r i i  s -a  f i x at  l a  d at a 
26.09.2022. Creditorii interesati pot 
depune declaratii de creanţă, în 
d u b l u  e x e m p l a r  l a  d o s a r u l 
1166/40/2022 și la sediul lichidato-
rului judiciar.

Anunţ prealabil privind afișarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Unitatea Administrativ 
- Teritorială Reviga din judeţul 
Ialomiţa anunţă publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectorul cadastral nr. 19 
începând cu data de 17.06.2022, pe o 
perioadă de 60 de zile, la sediul 
Pr imăriei Reviga din Comuna 
Reviga, str. Al. I. Cuza, nr. 19, 
conform art. 14 alin (1) si (2) din 
Legea Cadastrului și a  Publicităţii 

Imobiliare Nr. 7/1996, republicata, 
cu modificările și completările ulte-
rioare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei și pe 
s i te -u l  Agenţ ie i  Naţ iona le  de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Anunț prealabil privind afișarea 
publică a documentelor tehnice ale 
cadastrului. Unitatea Administra-
tiv-Teritorială comuna Balaciu, 
județul Ialomița, în conformitate cu 
prevederile art 14 alin.(1) și (2) din 
Legea cadastrului și a publicității 
imobiliare nr 7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulteri-
oare și ale art.42 alin.(2) din Ordinul 
A.N.C.P.I. nr.1/2000 pentru apro-
barea Regulamentului privind reali-
zarea ,  ver i f icarea ș i  recepţ ia 
lucrărilor sistematice de cadastru și 
înscrierea din oficiu a imobilelor în 
cartea funciară, anunță publicarea 
documentelor tehnice ale cadas-
trului pentru sectorul cadastral nr. 
12, începând cu data de 14.06.2022, 
pe o perioadă de 60 de zile, la sediul 
Primăriei Comunei Balaciu, sat 
Balaciu, str. Calea București, nr.22. 
Cererile de rectificare ale documen-
telor tehnice vor putea fi depuse la 
sed iu l  pr imăr ie i  ș i  pe  s ite -u l 
A.N.C.P.I. Toate persoanele fizice 
sau juridice interesate sunt rugate 
să verifice documentaţia cadastrală 
pe site-ul A.N.C.P.I., la adresa: 
http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?-
dir=Ialomita/Balaciu.

Perfect Care Distribution SRL/
(CUI 29936640), cu sediul în loc. 
Bucuresti, sect. 1, str. Scarlatescu, 
nr.17-19, Et. 3+Et. Tehic+ Pod, 
titular al activităţilor „cod. CAEN. 
4675–Comert cu ridicata al produ-
selor chimice“, ce se desfășoară în 
loc. Mihailesti, str. Complexului nr. 
82, avand numar cadastral 38180-
C3, jud.Giurgiu, anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării 
de obţinere a autorizaţiei de mediu. 
Informaţiile /observaţiile privind 
potenţialul impact asupra mediului 
al activităţii desfășurate, pot fi 
consultate/ depuse zilnic, timp de 
10.zile lucrătoare de la data publi-
cării anunţului, la sediul A.P.M. 
Giurgiu, șos.București, bl.111, sc.
A+B, et.1, de luni până joi între 
orele:900-1400 și vineri între orele 
900-12:00.

Perfect Care Manufacturing SRL/
(CUI 44796117), cu sediul in loc. 
Mihailesti, oras Mihailesti, str. 
Complexului, Nr .82, Cladirea C2, 
jud. Giurgiu, titular al activitatilor 
„cod CAEN 2041-Fabricarea sapu-
nurilor, detergentilor si a produselor 
d e  i n t r e t i n e r e ,  c o d  C A E N 
2020-Fabricarea pesticidelor si a 
altor produse agrochimice, cod 
CAEN 3250-Fabricarea de dispozi-
tive, aparate si intrumente medicale 
si stomatologice (ovule si supozi-
toare) cod CAEN 2042-Fabricarea 
parfumurilor si a produselor cosme-
t i c e  ( d e  t o a l e t a ) ,  c o d 
CAEN.4675-Comert cu ridicata al 
p r o d u s e l o r  c h i m i c e“,  c e  s e 
desfasoara in loc. Mihailesti, str. 
Complexului nr. 82, Cladirea C3, 
jud. Giurgiu, anunta publicul inte-
resat asupra depunerii solicitarii de 
obtinere a autorizatiei de mediu. 
Informatiile /observatiile privind 
potentialul impact asupra mediului 
al activitatii desfasurate, pot fi 
consultate/depuse zilnic, timp de 
10.zile lucratoare de la data publi-
carii anuntului, la sediul A.P.M. 
Giurgiu, sos. Bucuresti, bl. 111, sc. 
A+B, et.1, de luni pana joi intre orele 
9-14 si vineri intre orele 9-12

Lidl Discount SRL cu sediul 
social în comuna Ariceștii Rahti-
vani, DN 72, Crângul lui Bot, KM 
73+810,  s at  Ne de le a ,  județ u l 
Prahova, anunţă public solicitarea 
de revizuire a autorizaţiei de mediu 
pentru obiectivul „Supermarket 
Lidl” amplasat în municipiul Galați, 
str. General Ioan Dragalina, nr. 1, 

județul Galați. Informaţii privind 
impactul asupra mediului al activi-
tăţii pentru care se solicita revizu-
irea autorizaţiei de mediu pot fi 
consultate zilnic, de luni pana joi, 
intre orele 8.30 – 16.00 si vineri intre 
orele 8.30 – 13.30, la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului Galati, 
str. Regiment 11 Siret, nr. 2, Galaţi, 
judetul Galaţi. Observatiile, suges-
tiile si/sau propunerile publicului se 
primesc in scris la sediul A.P.M. 
Galaţi.

Anunţ public. S.C. Lidl Discount 
S.R.L. cu sediul în sat Nedelea, com. 
Ariceștii Rahtivani, DN 72, Crângul 
lui Bot, km 73+810, județul Prahova, 
anunţă public solicitarea de reîn-
noire a autorizaţiei de mediu pentru 
obiectivul „Supermarket Lidl” 
amplasat în municipiul Suceava, str. 
Zamcei, nr. 15, județul Suceava. 
Persoanele fizice sau juridice intere-
sate, pot depune eventualele contes-
tații sau sugestii, la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Suceava, 
Str. Bistriței, nr. 1A, jud. Suceava, 
Telefon: 0230 514056, e-mail: o³ce@
apmsv.anpm.ro.                                  

SOMAŢII
Prin cererea înregistrată sub 

dosar nr. 1166/246/2022, cu termen 
de judecată la data de 20.07.2022, 
reclamantul Păcală Viorel în contra-
dictoriu cu pârâtul Terchet Ilie, 
solicită înscrierea dreptului de 
proprietate pe titlu de uzucapiune, 
prin joncţiunea posesiilor, asupra 
imobilului identificat în CF nr. 
304769 Craiva (CF vechi 664 Chiș-
laca), nr.top.1197/25, compus din loc 
de casă în localitatea Chișlaca în 
suprafață de 1.439 mp, asupra 
căruia figurează ca proprietar 
tabular sub B1 Terchet Ilie. Petentul 
susține că folosește acest imobil de 
peste 70 de ani, prin joncţiunea 
posesiilor eu antecesorii, exercitând 
o posesie pașnică, publică, continuă 
și sub nume de proprietar.

Dosar nr.378/286/2022. Data 
emiterii: 25.05.2022. Somaţie privind 
uzucapiunea art.1052 NCPC. Prin 
cererea înregistrată pe rolul Judecăto-
riei Răducăneni, la data de 14.03.2022 
reclamanţii Găină Mihaela Roxana și 
Găină Vasile, domiciliaţi în sat/com.
Prisăcani, jud.Iași, cu domiciliul ales 
pentru comunicarea actelor de proce-
dură la cabinet avocat Cozianu 
Gabriela, Iași, Aleea Mușatini nr.5, 
bl.M10, sc.B, parter, ap.3, au invocat 
dobândirea dreptului de proprietate 
prin uzucapiune asupra imobilului 
teren în suprafaţă totală de 5.000mp, 
situat în intravilan Prisăcani, com.
Pr isăcani,  învecinat cu Miron 
Gheorghe, NC 61204, Popa Dorel, NC 
60376, Petrea Constantin, Durbacă 
Neculai, NC 61849, Achiricesei 
Aurica, Chirilă Gheorghe, compus 
din: -teren situat în tarlaua 61, parcela 
CC (659mp) care conform planului 
cadastral este parcela 2398/1 care 
cuprinde și parcelele A 2395 și VH 
2394; -teren situat în tarlaua 61 
parcela A (3878mp) care conform 
planului cadastral conţine parcela Vh 
2399 în totalitate, precum și parcelele 
VH 2394 și VH 2400 și A 2410 și VH 
2411; -teren situat în tarlaua 61, 
parcela V(463mp) care conform 
planului cadastral conţine parcela 
2398/3. Prezenta somaţie se adresează 
tuturor celor interesaţi să facă 
opoziţie, în termenul de 6 luni, 
prevăzut de art.1052 din Codul de 
procedură civilă, care se calculează de 
la emiterea celei din urmă publicaţii, 
după care se va trece la judecarea 
cererii.

Dosar nr.463/286/2022. Data 
emiterii: 27.05.2022. Somaţie privind 
uzucapiunea art.1052 NCPC. Prin 
cererea înregistrată pe rolul Judecă-
tor iei  Răducăneni,  la data de 
28.03.2022 reclamantul Isari Gheor-
ghiţă, cu domiciliul în oraș Târgu 
Frumos, str.Mușatini, nr.8, jud., jud.
Iași, cu domiciliul procesual ales la 

Cabinet avocat Cozianu Gabriela, 
cu sediul în Iași, Aleea Mușatini 
nr.5, bl.M10, sc.B, parter, ap.3, jud.
Iași, a invocat dobândirea dreptului 
de proprietate prin uzucapiune 
asupra imobilului constând în teren 
în suprafaţă totală de 1347mp, 
situat în intravilan Cozia, com.
Costuleni, compus din: -teren în 
suprafaţă de 423mp, s ituat în 
tarlaua 11, parcela 340, categorie 
curţi construcţii; -teren în suprafaţă 
de 924mp, situat în tarlaua 11, 
parcela 341,  categor ia arabi l . 
Prezenta somaţie se adresează 
tuturor celor interesaţi să facă 
opoziţie, în termenul de 6 luni, 
prevăzut de art.1052 din Codul de 
procedură civilă, care se calculează 
de la emiterea celei din urmă publi-
caţii, după care se va trece la jude-
carea cererii.

ADUNĂRI GENERALE
Convocator: Consiliul de Admi-

nistraţie al societăţii IMSAT SA, cu 
sediul în București, Str. Sergent 
Constantin Ghercu nr.1B, clădirea 
The Bridge 3, etaj 9-10, sector 6, 
având nr. de înregistrare la O.R.C.– 
J40/1015/1991, C.U.I.:  1571536, 
convoacă la sediul sau Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor la data de 12.07.2022, ora 11.00 
pentru toţi acţionarii înregistraţi în 
registrul acţionarilor la sfârșitul 
zilei de 04.07.2022, cu următoarea 
ordine de zi: 1. Confirmarea și ratifi-
carea contractului de vânzare-cum-
p ă r a r e  a  i m o b i l e l o r-  c l ă d i r i 
împreună cu dotările aferente în 
starea în care se găsesc la data 
vânzării- situate în Giurgiu, str. 
Portului nr.1, judeţul Giurgiu. În 
cazul în care cvorumul necesar nu 
se va întruni la data menţionată, 
Adunarea Gererală Extraordinară a 
Acţionarilor se va ţine la data de 
13.07.2022, ora 11, în același loc, cu 
aceeași ordine de zi. Documentele și 
materialele informative referitoare 
la problemele incluse pe ordinea de 
zi a adunării, precum și formularele 
de procură specială pot fi obţinute 
de la sediul societății. Informații 
suplimentare se pot obţine la tel: 
021/316.66.00. Acţionarii pot parti-
cipa la adunările generale personal 
sau prin reprezentanţi, în baza unei 
procuri speciale, conform dispoziţi-
i lor legale. Procura specială în 
original se depune la sediul socie-
tății conform legii. Acţionarii pot 
vota prin corespondenţă prin utili-
zarea „Buletinului de vot prin cores-
pondenţă” care poate fi obţinut de la 
sediul societăţii. Buletinul de vot 
prin corespondenţă trebuie transmis 
la sediul societăţii până cel târziu în 
data de 04.07.2022. Președinte 
Consiliu de Administraţie Olivier 
Jouven. Prin Director General 
delegat Ligia Ionescu Conf. Delega-
ţiei din 02.06.2022.

LICITAŢII
Publicatie de vanzare. Cabinet 

Individual de Insolventa Augustin 
Lucia, în calitate de lichidator judi-
ciar, vinde prin licitație publică cu 
strigare: - Ansamblu funcțional - 
Fermă de creștere și îngrășare a vițe-
ilor, situată în comuna Racșa, județul 
Satu Mare, compus din: - teren în 
suprafață de 14.257 mp; - două graj-
duri de creștere și îngrășare a vițeilor; 
- clădiri și construcții anexe specifice 
activității  de creștere și îngrășare a 
vițeilor. Prețul de pornire al licitației 
este de: 383.715 lei. Licitatia va avea 
loc Vineri 17.06.2022, ora 14.00, în 
Baia Mare, str.George Coșbuc, nr.28, 
ap.33, jud. Maramures. Participantii 
la licitatie vor achita pană cel tarziu 
cu o zi înainte de data licitației, o 
garantie de 10% din pretul de pornire 
pentru bunurile licitate. Cei interesati 
pot solicita informatii la sediul lichi-
datorului judiciar din Baia Mare, str.
George Coșbuc, nr.28/33. Informatii 
suplimentare se pot obtine la telefon 
nr. 0747-246583, 0743-891488.
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SC Fabissimo Group SRL, prin 
lichidator judiciar, anunţă vânzarea 
prin licitaţie publică a bunurilor 
mobile aflate in patrimoniul acesteia. 
Pretul de pornire al licitatiei este 
redus cu 50% din cel stabilit in 
raportul de evaluare incuviintat de 
Adunarea Creditorilor din 18.11.2015. 
Licitaţiile vor avea loc pe data de: 
10.06.2022, 16.06.2022, 30.06.2022, 
06.07.2022, 20.07.2022, 04.08.2022, 
25.08.2022, 08.09.2022, 22.09.2022, 
05.10.2022, orele 13.00 în Ploiești, str. 
Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, 
jud Prahova. Relaţii suplimentare 
0732405295, 0344104525.

Anunţ, privind arendarea prin 
licitaţie publică a unui teren, propri-
etate publică a Municipiului Galaţi, 
situat în extravi lanul comunei 
Vădeni, jud. Brăila. 1. Informaţii 
generale pr iv ind arendator, în 
special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax 
și/sau adresa de e-mail a persoanei 
de contact: Municipiul Galaţi - cod 
fiscal 3814810, Str. Domnească, nr. 
54 ,  Te l :  0 236 /30 7.718 ,  Fa x  : 
0236/461.460, E-mail: contracte.
teren@primariagalaţi.ro. 2. Infor-
maţii generale privind obiectul 
arendării, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează 
să fie arendat: Teren extravilan, în 
suprafaţă de 641.12 ha situat în 
extravilanul comunei Vădeni, jud. 
Brăila și se identifică în cartea 
funciară a municipiului cu numerele 
cadastrale : 1157, 1168, 2212, 2214, 
2216, 2218, 4785, 72351, 72352, 
72393, 72397, 72399, 72400, 72403, 
72409, 72410, 72411, 72412, 72419, 
72421, 72477, 72480, 72485, 72486, 
72491, 72492, 72745, 73520, 73522, 
73597, 74355. Conform HCL nr. 
214/30.03.2022 terenul se arendează 
în scop agricol. Terenul aparţine 
domeniului public al municipiului 
G a l a ţ i  c o n f o r m  H C L  n r . 
679/21.12.2021, privind completarea 
HCL nr. 334/30.10.2001 privind 
însușirea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al 
Municipiului Galaţi, cu modificările 
și completările ulterioare. Aren-
darea se face conform dispoziţiilor 
art. 1778, alin. (1) și (2) și art. 1836-
1850 din Legea nr. 287/2009 privind 
Codul Civil, republicată, cu modifi-
cările și completările ulterioare. 3. 
Informaţii privind documentaţia de 
atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modali-
tăţile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar 
al documentaţiei de atribuire: docu-
mentaţia de atribuire se poate ridica 
de la sediul Primăriei Municipiului 
Galaţi. 3.2. Denumirea și adresa 
serviciului/ compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Serviciul 
Închirieri Terenuri, str. Domnească, 
nr. 54, judeţul Galaţi. 3.3. Costul și 
condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar: 2500 de lei, se 
poate achita cu numerar la casieria 
Primăriei Municipiului Galaţi. 
Persoanele juridice care au obţinut 
caietul de sarcini și au participat la 
prima ședinţă de atribuire, nu mai 
trebuie să facă dovada achiziţionării 
unui nou caiet de sarcini. 3.4. Data 
limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 15.06.2022, ora 14.00. 4. Infor-
maţii privind ofertele: persoana de 
contact: Mardare Petru Eugen. 4.1. 
Data limită de depunere a ofer-
telor:17.06.2022 - ora 12.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Primăria Municipiului Galaţi, 
str. Domnească, nr. 54, Serviciul 
Închirieri Terenuri, camera 110, 
judeţul Galaţi. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: un exemplar. 5. Data 
și locul la care se va desfășura a 
doua ședinţă de deschidere a ofer-
telor: 20.06.2022, ora 15.30, la sediul 
Primăriei Municipiului Galaţi, loca-
litatea Galaţi, str. Domnească, nr. 
54, judeţul Galaţi. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, telefax 
și/sau adresa de e-mail a instanţei 

competente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanţei: Tribunalul Munici-
piului Galaţi, str. Brăilei, nr. 153, 
jud. Galaţi, tel: 0236/412130, email: 
tr-galaţi-comunicare@just.ro.

Lichidator judiciar, societăți 
profesionale de insolvență, asociate 
prin contract, Yna Consulting SPRL 
ȘI Consultant Insolvenţă SPRL, cu 
sediul procesual ales în Drobe-
ta-Turnu-Severin, str.Mărășești, 
nr.18, jud. Mehedinţi, anunţă lici-
taţie publică cu strigare pentru 
vânzarea bunurilor imobile exis-
tente în proprietatea debitoarei SC 
Izometal-Magellan SRL, cu sediul 
în Drobeta-Turnu-Severin, str. I.C. 
Brătianu, nr. 11, parter, camera 2, 
judeţul Mehedinţi, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului 
Mehedinţi sub nr. J25/276/2012, 
având cod de identificare fiscală 
nr.6633311, aflată în procedura de 
fa l i m e n t ,  c o n fo r m  s e n t i n ţ e i 
nr.177/2016 din ședinţa publică din 
data de 16.05.2016 pronunţată de 
Tribunalul Mehedinţi în dosar 
n r. 69 0 2 /101 /2 01 2 ,  du p ă  c u m 
urmează: teren intravilan, în supra-
față de 565mp, situat în loc. Caran-
sebeș, str.Calea Orșovei, nr.3-5, jud.
Caraș-Severin, CF31595 Caran-
sebeș, nr. cadastral/ nr. topografic 
CAD: 2014 Top. XXXVI (1932/2-
1931-1932 /1) -  C a r a n s e b e ș  ș i 
Construcție P+1E+M și mansardare, 
construcție existentă, având nr. 
cadastral CAD: C1 Top: XXXVI 
(1932/2-1931-1932/1)- preț pornire 
licitație 334.800Euro exclusiv TVA- 
preț stabilit prin Raportul de exper-
t i z ă  t e h n i c ă - j u d i c i a r ă  n r . 
95/08.04.2019 de expert tehnic judi-
ciar *ing.Mircea Suciu* Tg.Mureș; 
-teren intravilan, în suprafață de 
532 mp, situat în loc.Caransebeș, str.
Calea Orșovei, nr.7, jud.Caraș-Se-
verin, CF 33192 Caransebeș, nr. 
cadastral/nr. topografic Top. 1932/3- 
Caransebeș și Construcție, având 
nr. cadastral CAD: C1 Top: 1932/3- 
preț pornire licitație 86.900Euro 
exclusiv TVA- preț stabilit prin 
Raportul de expertiză tehnică-judi-
ciară nr.108/03.06.2019 de expert 
tehnic judiciar *ing.Mircea Suciu* 
Tg.Mureș; -teren intravilan situat în 
intravilanul extins al Comunei 
Recaș, loc.Nădaș, jud.Timiș, înscris 
în Cartea Funciară după cum 
urmează: CF nr. 402752, nr. cad. 
50142- teren intravilan în suprafață 
de 1.882mp; CF nr.402643, nr. cad. 
50143- teren intravilan în suprafață 
de 1.246mp; CF nr.403011, nr. cad. 
50144- teren intravilan în suprafață 
de 1.097 mp; CF nr. 402522, nr. cad. 
50145- teren intravilan în suprafață 
de 1.041mp; CF nr. 402578, nr. cad. 
50146- teren intravilan în suprafață 
de 1.046mp; CF nr.402521, nr. cad. 
50147- teren intravilan în suprafață 
de 1.012mp; CF nr.402525, nr. cad. 
50148- teren intravilan în suprafață 
de 1.069 mp; CF nr. 403106, nr. cad. 
50149- teren intravilan în suprafață 
de 5.319mp; CF nr.402523, nr. cad. 
50150- teren intravilan în suprafață 
de 3.237mp; CF nr.402529, nr. cad. 
50151- teren intravilan în suprafață 
de 944mp; CF nr.402912, nr. cad. 
50152- teren intravilan în suprafață 
de 849mp; CF nr. 402760, nr. cad. 
50153- teren intravilan în suprafață 
de 755mp; CF nr.402524, nr. cad. 
50154- teren intravilan în suprafață 
de 1.540mp; CF nr.402580, nr. cad. 
50155- teren intravilan în suprafață 
de 998mp; CF nr.402536, nr. cad. 
50156- teren intravilan în suprafață 
de 909mp; CF nr.402526, nr. cad. 
50162- teren intravilan în suprafață 
de 2.140mp; CF nr.402585, nr. cad. 
50128- teren intravilan în suprafață 
de 10.517mp; CF nr.408363, nr. cad. 
408363- teren intravilan în supra-
față de 4.088mp; CF nr. 402881, nr. 
cad. 50209- teren intravilan în 
suprafață de 942mp; CF nr.400472, 
nr. cad. 502103- teren intravilan în 
suprafață de 1.135mp- preț pornire 
licitație 346.826Euro exclusiv TVA- 
preț stabilit prin Raportul de exper-
t i z ă  t e h n i c ă - j u d i c i a r ă  n r . 

128/17.09.2019 de expert tehnic 
judiciar *ing.Mircea Suciu* Tg. 
Mureș (vânzarea acestor terenuri se 
face „în bloc“). Titlul executoriu în 
baza căruia lichidatorul judiciar 
procedează la vânzarea bunurilor 
imobile descrise mai sus, îl repre-
zintă Sentinţa nr.177/2016 din 
ș e d i nţ a  pub l i c ă  d i n  d at a  de 
16.05.2016, pronunţată de Tribu-
nalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, 
de Contencios Administrativ și 
Fiscal, în dosarul 6902/101/2012, 
prin care s-a dispus deschiderea 
procedurii de faliment împotriva 
debitoarei SC Izometal-Magellan 
SRL, Încheierea din ședința publică 
de la 05.08.2020 pronunțată de 
Tribunalul Specializat Mureș în 
dosarul nr. 6902/101/2012/a44- 
executorie- având ca obiect „anulare 
acte frauduloase“, precum și Decizia 
nr.65/2021 din ședința publică de la 
02.02.2021 pronunțată de Curtea de 
Apel  Târgu Mureș în dosaru l 
nr.6902/101/2021/a44- irevocabilă. 
Licitația va avea loc în Drobeta-Tur-
nu-Severin, str.Banoviței, nr.5, jud.
Mehedinţi, la data de 14.06.2022, 
ora 13.30, iar în cazul în care bunu-
rile nu vor fi valorificate, licitația va 
fi reluată, în aceleași condiții, la 
data de 21.06.2022, ora 13.30, la 
data de 28.06.2022, ora 13.30, la 
data de 05.06.2022, ora 13.30, la 
data de 12.06.2022, ora 13.30, 
respectiv la data de 19.06.2022, ora 
13.30. Participarea la licitaţie este 
condiţionată de achiziţionarea caie-
tului de sarcini și consemnarea unei 
cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire al licitaţiei, până la cel 
târziu ziua anterioară organizării 
licitaţiei în contul unic de insolvenţă 
deschis la BRD GSG SA, sub nr.RO 
94 BRDE 260 SV 576 5840 2600. 
Invităm pe toţi cei care vor să 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. 
Somăm pe toți cei care pretind 
vreun drept asupra imobilelor să 
anunţe lichidatorul judiciar înainte 
de data stabilită pentru vânzare în 
termen, sub sancţiunea prevazută de 
lege. Informaţi i  supl imentare, 
privind bunurile scoase la licitaţie, 
l a  t e l e fo a ne le :  0252 . 32 8 . 293, 
0 74 4 . 52 8 . 8 6 9,  0 2 52 . 35 4 . 3 9 9, 
0742.592.183, 0256.220.827 sau 
0745.267.676 și pe site-urile: www.
ynaconsulting.ro și www.consul-
tant-insolventa.ro

Debitorul SC Lory Com SRL - in 
reorganizare, in judicial reorganisa-
tion, en redressement, cu sediul in 
Dr. Tr. Severin, str.Romană nr.4A, 
j u d . M e h e d i n t i ,  CI F:1615365, 
J25/481/1991, prin administrator 
judiciar, Consultant Insolventa 
SPRL Filiala Timis, cu sediul ales in 
Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului nr.7A, 
jud.Mehedinti, CUI 38704372, inre-
gistrata in RFO II sub nr. 0918, prin 
reprezentant asociat coordonator 
Serban Valeriu, scoate la vânzare la 
pretul stabilit prin Planul de reorga-
nizare modificat nr. 1/07.01.2022, 
urmatorul bun imobil: *Proprietate 
imobiliara* compusa din: TEREN 
intravilan cu S = 220 mp si numar 
cadastral 50003, CF.nr. 50003, 
numar cadastral vechi: 3133/2 si nr 
Cf. vechi: 10649 – in concesiune pe o 
durata de 49 ani conform Contract 
de concesiune nr. 360/15.09.2003; 
SPATIU COMERCIAL P+1E cu Sc la 
sol = 123,44 mp, Scd = 285,93 mp; Su 
= 230,50 mp si numar cadastral 
50003-C1-U1, CF. nr. 50003-C1-U1, 
numar cadastral vechi: 3133/A/0/1 si 
nr Cf. vechi: 10650. - situata in Dr.Tr.
Severin, str.Veterani, zona Targ 
Comercial, jud.Mehedinţi.Valoarea 
totala a proprietatii imobiliare este in 
cuantum total de 200.000 Euro 
Exclusiv TVA (echivalentul in lei la 
cursul BNR din ziua platii). 1. Bunul 
imobil descris anterior se afla in 
garantia creditorului BCR – conform 
extrasului din Cartea Funciara nr. 
13965 din data de 13.04.2022. 2. De 
asemenea bunul imobil se afla in 
garantia creditorului ANAF DGRFP 

CRAIOVA (sechestru asigurator) – 
conform Actului Administrativ nr. 
2437 din data de 20.02.2018. Licitaţia 
va avea loc la biroul administrato-
rului judiciar din Dr.Tr.Severin, str.
Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti la 
data de 21.06.2022, orele 14:00. Titlul 
executoriu în baza căruia adminis-
tratorul judiciar procedează la 
vânzarea bunului mobil descris ante-
rior, il reprezinta Sentinta nr. 30 din 
data de 06.04.2022, de confirmare a 
planului de reorganizare modificat 
nr. 1 din data de 07.01.2022, a debi-
toarei SC Lory Com SRL, pronun-
ţată de Tribunalul Mehedinti Secţia 
a II - a Civilă de Contencios Admi-
nistrativ si Fiscal în dosarul nr. 
2959/101/2020. Participarea la lici-
taţie este condiţionată de consem-
narea în contul unic de insolventa al 
debitoarei SC Lory Com SRL, pana 
la data de 20.06.2022 orele 17.00 a 
unei cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire pentru bunul mobil, precum 
și achiziţionarea caietului de sarcini 
in suma de 1.000 lei+TVA. Cont 
deschis la Banca Romaneasca S.A., 
sub nr.  RO11BRMA 09991000 
92691741. 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: o´ce@consultant-insolventa.
ro. Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra bunului mobil sa 
anunțe administratorul 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 (CORONA-
VIRUS), precum si a ordonantelor 
militare emise, administratorul judi-
ciar 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 partici-
pant care sa respecte masurile 
impuse de autoprotectie (masca, 
manusi, etc.). Relaţii suplimentare la 
telefoanele: 0756482035, 0742592183, 
0252/354399, e-mail: o´ce@consul-
tant-insolventa.ro.  Administror 
judiciar, Consultant Insolvenţă 
SPRL Filiala Timis, prin ec. Serban 
Valeriu.

Anunţ de participare la licitaţie. 
1. Primăria Municipiului Galaţi - 
cod fiscal: 3814810, str. Domnească 
nr.  54,  te l :  0236.307.743/  fax: 
0236/461.460, email: licente@prima-
riagalati.ro; 2. Primăria Munici-
piului Galaţi organizează în data de 
05.07.2022 licitaţie publică cu stri-
gare, pentru vânzarea unui imobil - 
teren și construcţie cu destinaţia de 
spaţiu comercia l,  propr ietatea 
privată a Municipiului Galaţi, situat 
în Galaţi, str. Ionel Fernic nr. 22A 
S5; 3. Imobilul este compus din: 
teren în suprafaţă de 18,00 mp, 
având nr.  cadastra l  130407 și 
construcţie în suprafaţă de 18,00 
mp, având nr. cadastral 130407-C1; 
4. Scopul vânzării îl reprezintă atra-
gerea de noi venituri la bugetul local 
al Municipiului Galaţi; 5. Informaţii 
privind documentaţia de partici-
pare: 5.1. Documentaţia de partici-
pare se poate solicita și obţine de la 
sediu l  Pr imăr iei  Municipiu lu i 
Galaţi, Biroul Concesiuni și Vânzări 
Terenuri, Cabinete Medicale; 5.2. 
Preţul Caietului de sarcini este de 
30 lei; 6. Pentru participarea la lici-
taţie, persoanele interesate trebuie 
să depună plicuri cu documentele de 
calificare, în conformitate cu docu-
mentaţia de participare. 6.1. Data 
limită de depunere a plicurilor: 
04.07.2022, ora 12,00; 6.2. Adresa la 
care t rebuie depuse pl icur i le: 
Primăria Municipiului Galaţi, str. 
Domnească nr. 54, Biroul Registra-
tură; 6.3. Plicurile se vor depune 
într-un singur exemplar. 7. Data și 
locul în care se va desfășura ședinta 
publică de l icitaţie: 05.07.2022, 
Primăria Municipiului Galaţi; 8. 
Denumirea, adresa, numărul de 

telefon, fax, email al instituţiei 
competente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanţei: Tribunalul Munici-
piului Galaţi, str. Brăilei nr. 153, 
jud. Galaţi, tel: 0236/412130, email: 
tr-galati-comunicare@just.ro; 9. 
Persoană de contact: Chiţu Laura, 
tel. 0236/307.743.

PIERDERI
Pierdut Certificat de medic speci-

alist în pediatrie nr. 12706 eliberat 
la data de 03.02.2012 pe  baza 
examenului susținut în sesiunea 
octombrie 2011  de către Ministerul 
Sănătăți i  România, pe numele 
Stelea D. Daniela. Se declară nul.

Mihnea Radu, Mihaela Cotîrnea

i ar  ea rint ucurești 
și aramond lu


