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OFERTE SERVICIU
l SA.HI.KO Express Delivery SRL angajăm 
curieri/livratori pentru sectorul de food 
delivery. Program 8 h/zi, L-V, weekend 
opțional. Salariul 2.500 Lei  + bonusuri. 
Detalii la tel.0748.857.070. Disponibil 
pentru orașele:  București, Cluj, Timișoara.

l Madparfumeur SRL, CUI 44179383, 
angajează muncitori necalificați la spar-
gerea și tăierea materialelor de construcții. 
Relații la tel.0759.667.719.

l SC Greenstar Services SRL cu sediul în 
Ploiești, str.Bahluiului, nr.16, bl.162, sc.b, 
et.7, ap.67, Camera 2, J29/306/2017, CUI: 
37075860, angajează îngrijitor clădiri cu 
cod COR 515301- 75 posturi. Cerințe: studii 
medii, vorbitor de limba engleză, nivel 
mediu. Selecția va avea loc în data de 
08.07.2022 la sediul firmei.

l SC Restaurant System & Innovation SRL, 
Tg. Jiu str. Progresului nr. 2 bl. 2 sc. 1 etj. 1 
apt 7, J18/540/2022, CUI 39611913 anga-
jează la punctul de lucru din Brasov str. 
Aleea Tiberiu Brediceanu nr. 1, 35 ajutor 
bucatar, COD COR 941101. Rugăm CV la 
suciu.laurentiu2693@gmail.com

l Erată. La anunțul Spitalului Clinic de 
Urgență pentru Copii „Sf.Maria” Iași 
publicat în data de 23.06.2022, privind 
organizarea concursului de ocupare a 
postului vacant, pe perioadă nedetermi-
nată, de șef serviciu voluntar pentru situații 
de urgență cu studii superioare. În cuprinsul 
anunțului publicat se va rectifica: -în loc de: 
-1 post de șef serviciu voluntar pentru situ-
ații de urgență cu studii superioare; -se va 
citi: -1 post de șef serviciu privat pentru 
situații de urgență cu studii superioare.

l SC Leon Good Food SRL angajează zidar 
pietrar -4 posturi; dulgher (exclusiv restau-
rator) -1 post; zidar rosar-tencuitor -4 
posturi; montator elemente prefabricate 
din beton armat -1 post. Rugăm seriozitate. 
Așteptăm CV-urile dumneavoastră la  
leongood2022@gmail.com. Tel. 0765.699.500

l SC Dutch Trading International SRL,a-
vând CUI RO24304422,cu sediul în Oraș 
Mizil, Ferma de Taurine, Clădirea C1, Biroul 
nr. 2, Str. Abatorului, nr. 1,Județ Prahova, 
angajează: Îngrijitori animale, Cod COR 
921201 - 6 posturi, Bucătar, Cod COR 
512001 - 1 post. Cerințe: studii medii, 
cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în 
domeniul zootehnic. Selecția are loc în 
data de 11.07.2022,ora 10:00, la sediul 
societății din orașul Mizil.

l Todini Costruzioni Generali SPA Roma 
Sucursala Romania, cu sediul în București, 
Sectorul 1, Bulevardul Ion Mihalache 18, 
etaj 1, înregistrată în Registrul Comerțului 
sub nr.J40/3191/2021, Identificator Unic la 
Nivel  European (EUID):  ROONRC.
J40/3191/2021, având Cod Unic de Înregis-
trare 43782873, 1 tehnician constructor 
-cod COR 311203. Interviul va avea loc la 
data de 08.07.2022, la ora 9.00, la sediul 
societății.

l SC Dutch Trading International SRL,a-
vând CUI RO24304422,cu sediul în Oraș 
Mizil, Ferma de Taurine, Clădirea C1, Biroul 
nr. 2, str. Abatorului, nr. 1, Județ Prahova, 
angajează: Îngrijitori animale, Cod COR 
921201 - 6 posturi, Bucătar, Cod COR 
512001 - 1 post. Cerințe: studii medii, 
cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în 
domeniul zootehnic. Selecția are loc în 
data de 08.07.2022,ora 08:00,la sediul 
societății din orașul Mizil.

l Spitalul Județean de Urgență Alexandria, 
județul Teleorman, strada Libertății 
numărul 1, organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post contractual 
vacant: -1 (unu) post medic medicină gene-
rală în cadrul Serviciului de Management al 
Calității Serviciilor de Sănătate. Condiții 
specifice de participare la concurs pentru 
funcția de medic medicină generală: -Studii: 
diplomă licență în profil; -Atestat de studii 
complementare în managementul servici-
ilor de sănătate eliberat de către Ministerul 
Sănătății. În cazul în care candidatii nu dețin 
acest atestat, dau o declarație pe propria 
răspundere ca în termen de maximum un 
an de la data încadrării în cadrul structurii 
de management al calității serviciilor de 
sănătate îl vor obține; -Vechime: fără 
vechime în specialitate. Concursul se orga-
nizează la sediul Spitalului Județean de 
Urgență în data de 29.07.2022, ora 10.00, 
proba scrisă, iar proba interviului se va 
susține în termen de maxim 4 zile lucră-
toare de la susținerea probei scrise, data și 
ora probei interviu se afișează odată cu 
rezultatele la proba scrisă. Dosarele se 
depun la sediul Spitalului Județean de 
Urgență în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data publicării anunțului și trebuie să 
conțină, în mod obligatoriu, documentele 
prevăzute la art.7 din HG nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare. Taxa 
de participare la concurs este de 150Lei și 
va fi achitată la casieria unității. Bibliografia 
și relații suplimentare la avizierul Spitalului 
Județean de Urgență Alexandria, la serviciul 
RUNOS sau la telefonul 0247/306.723.

l Anunț amânare concurs: În temeiul 
prevederilor art.38 alin.1 lit.a), Spitalul 
Clinic De Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru 
Obregia, cu sediul în Bucuresti, strada 
Berceni nr.10, județul Sector 4, anunță 
amânarea concursului pentru ocuparea 
posturilor contractuale vacante de: 1. 
Asistent medical generalist debutant studii 
superioare (2 posturi); 2. Asistent medical 
generalist debutant studii postlicele (9 
posturi); 3. Asistent medical generalist 
studii postlicele (3 posturi); 4. Infirmieră (9 
posturi); 5. Infirmieră debutantă (16 
posturi);  6. Îngrijitoare (6 posturi); 7. Bran-
cardier (1 post), organizat inițial cu: -proba 
scrisă în 25.07.2022, începând cu ora 
08.00, -proba interviu în 29.07.2022, înce-
pând cu ora 08.00, astfel: -proba scrisă în 
26.07.2022, începând cu ora 08.00, -proba 
interviu în 01.08.2022, începând cu ora 
08.00. Prin acest anunț amânăm concursul 
publicat în Monitorul Oficial, Partea a III-a 
nr. 880 din data de 30.06.2022, pagina 6-7, 
număr de înregistrare 342963.

l Anunț amânare concurs: În temeiul 
prevederilor art.38 alin.1 lit.a) Spitalul 
Clinic De Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru 
Obregia, cu sediul în Bucuresti, strada 
Berceni nr.10, județul Sector 4, anunță 
amânarea concursului pentru ocuparea 
posturilor contractuale vacante de: 1. 
Asistent medical generalist studii postlicele 
(2 posturi) organizat inițial cu: -proba scrisă 
în 25.07.2022, începând cu ora 08.00, 
-proba interviu în 29.07.2022, începând cu 
ora 08.00 ast fel: -proba scrisă în 
26.07.2022, începând cu ora 08.00, -proba 
interviu în 01.08.2022, începând cu ora 
08.00. Prin acest anunț amânăm concursul 
publicat în Monitorul Oficial, Partea a III-a 
nr. 880 din data de 30.06.2022, pagina 5, 
număr de înregistrare 342973.

l Primăria comunei Sărulești, județul 
Călărași, organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea unei funcții publice de 
execuție vacante din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Săru-
lești,  COMPARTIMENT FINANCIAR 

CONTABIL, FUNCȚIA CONSILER, GRAD 
PROFESIONAL SUPERIOR, CLASA I - 1 POST. 
Concursul se organizează la sediul Primariei 
Comunei Sărulești, str.Mihail Andricu nr.19, 
Județul Călărași, în data de 12.08.2022, ora 
10.00- proba scrisă și 16.08.2022, ora 
10.00- interviul. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune in termen de 20 de 
zile de la publicarea anuntului, la sediul 
Primariei comunei Sărulești. Relații supli-
mentare se pot obține de la Secretarul 
comunei Sărulești, telefon 0242.311.935, 
interior 20, la sediul instituției din Comuna 
Sărulești, sat Sărulești-Gară, str.Mihail 
Andricu, nr.19, județul Călărași sau prin 
intermediul adresei de e-mail: primariasa-
rulesti@yahoo.com

CITAŢII
l Citație emisă la data de 05.07.2022. 
Succesibilii defunctului Şandru Gheorghe, 
decedat la data de 15.03.2022, cu ultimul 
domiciliu în sat Pleșcuța, nr.91, comuna 
Pleșcuța, jud.Arad, sunt invitați să se 
prezinte în data de 26.07.2022, ora 11.00, 

la sediul Biroului Notarial Individual Rusu 
Andreea din localitatea Gurahonț, strada 
Avram Iancu nr.29-32, județul Arad, pentru 
a participa la dezbaterea procedurii succe-
sorale a defunctului mai sus indicat.

l În data de 14.04.2022 a fost înregistrată 
pe rolul Judecătoriei Timișoara cererea de 
declarare judecătorească a morții numi-
tului Chiorean Cristian, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Timișoara, str. Hogaș nr. 13, 
jud.Timiș, introdusă de Mișcu Ramona 
Simona. Invităm orice persoană care 
deține informații despre Chiorean Cristian 
să comunice datele pe care le cunoaște în 
legătură cu cel dispărut Judecătoriei Timi-
șoara, pe adresa: Timișoara, P-ța Tepeș 
Vodă nr.2A, cod poștal 300055, județul 
Timiș, număr dosar 9845/325/2022.

DISpARIŢII
l Subsemnata, Diaconița Giorgeta, cu 
domiciliul in Iași, bld. Alexandrucel Bun 
nr.49, Bl.Y1, sc. A, ap.7, anunță dispariția în 
data de 20.09.2000, a tatălui său, Diaconița 

Gh. Vasile, cu ultimul domiciliu cunoscut în 
sat (com) Andrieșeni, jud. Iași. Cine poate 
da relații despre acesta este rugat să sune 
la telefon: 0751.879.652.

DIVERSE
l Marka’s IPURL, lichidator al SC Stoschid 
SRL, societate aflată în dizolvare judiciară, 
cu sediul social în Brăila, Fundătura Basu 
Niculescu, nr. 7, jud. Brăila, nr. de înmatri-
culare O.R.C. J09/634/2012, CUI 30827426, 
conform Rezoluției 4454/30.06.2022 
dosarul nr30414/29.06.2022 al ORC Brăila, 
notifică inceperea procedurii de lichidare 
impotriva SC Stoschid SRL, societate aflată 
în dizolvare judiciară. Creditorii trebuie să 
depună declarația de creanță împreună cu 
toate actele doveditoare până la data de 
15.07.2022, la sediul lichidatorului din Iași, 
str Clopotari, nr 48, bl 674, et 3, ap 16, jud. 
Iași. Telefon/fax 0232212542. Declar nule 
certificatele de înregistrare, anexele și 
certificatele constatatoare de autorizare 
emise pe numele SC Stoschid SRL.
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l Lidl Discount SRL cu sediul social în 
comuna Ariceștii Rahtivani, DN 72, Crângul 
lui Bot, KM 73+810, sat Nedelea, județul 
Prahova, anunță public solicitarea de obți-
nere a autorizației de mediu pentru obiec-
tivul „Supermarket Lidl” amplasat în 
municipiul Târgoviște, str. Mihai Bravu, nr. 
68, județul Dâmbovița. Eventualele propu-
neri și sugestii din partea publicului privind 
activitatea menționată vor fi transmise în 
scris și sub semnătură la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Dâmbovița, 
municipiul Târgoviște, Calea Ialomiței, nr. 1, 
tel: 0245 213959/0245 213944, e-mail:  
office@apmdb.anpm.ro, în zilele de luni – 
joi, între orele 8.00 – 16.30, vineri 8.00 – 
14.00.

l SC Set-Corporation SRL cu sediul în Sat 
Scheia, comuna Scheia, Str. Poligonului nr. 
21, jud. Suceava, titular al activității: “resta-
urant”, anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obținere a autoriza-
ției de mediu pentru puctul de lucru 
amplasat în Bucuresti, Sector 1, Bd. G-ral 
Gheorghe Magheru nr. 26, S+P+E1. Infor-
mații privind documentația depusă pot fi 
obținute la sediul Agentia Pentru Protectia 
Mediului Bucuresti, Aleea Lacul Morii nr. 1, 
Sector 6, în zilele de luni-joi, între orele 
09:00-15:00 și vineri între orele 09:00-
13:00. Observațiile publicului se primesc 
zilnic la sediul APM Bucuresti, pe toată 
durata derulării procedurii de autorizare.

l Anunț Prealabil privind afișarea publică 
a documentelor tehnice ale cadastrului: 
Denumire județ: Constanța; Denumire 
UAT: Săcele; Sectoare cadastrale: 0-30. 
O.C.P.I. Constanța anunță publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr. 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 din 
UAT Săcele, pe o perioadă de 60 de zile 
calendaristice, conform art.14 alin.(1) și (2) 
din Legea cadastrului și a publicității imobi-
liare nr. 7/1996, republicată, cu modifică-
rile și completările ulterioare. U.A.T. Săcele, 
Data de început a afișării: 14.07.2022. Data 
de sfârșit a afișării: 12.09.2022. Adresa 
locului afișării publice: Primăria comunei 
Săcele. Repere pentru identificarea loca-
ției: str. Cetatea Histriei nr.20, comuna 
Săcele, județul Constanța Cererile de 
rectificare a documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul Primăriei comunei 
Săcele, și pe site-ul Agenției Naționale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară. Infor-
mații privind Programul național de 
cadastru si carte funciara 2015-2023 se pot 
obține pe site-ul ANCPI la adresa http:/
www.ancpi.ro/pnccf/.

l Municipiul Constanta, titular al planului 
urbanistic zonal „actualizare documentatie 
de urbanism zona Compozitori“, pentru 
amplasamentul delimitat de strazile Baba 
Novac, Bogdan Vasile, Clopotnitelor, 
prelungirea Eduard Caudella, Alexandru 
Gherghel (Aleea), Eliberarii, calea ferata si 
platforma Energia, Municipiul Constanta, 
jud.Constanta, anunta publicul interesat ca 
s-a depus documentatia in vederea obti-
nerii avizului de mediu pentru avizarea 
planului urbanistic zonal. Observatiile 
publicului se primesc in scris la sediul 
A.P.M. Constanta, str. Unirii nr.23, zilnic 
intre orele 08-16, in termen de 15 zile 
calendaristice de la aparitia anuntului.

l Municipiul Constanta, titular al Planului 
Urbanistic Zonal „Regenerare urbana zona 
Balada“, Municipiul Constanta, situat in 
zona delimitata de strazile Ion Luca Cara-
giale, Oborului, Bucuresti, Ardealului, 
Industriei si Theodor Burada, anunta 
publicul interesat ca s-a depus documen-
tatia in vederea obtinerii avizului de mediu 
pentru avizarea Planului Urbanistic Zonal 
„Regenerare urbana zona Balada“. Obser-
vatiile publicului se primesc in scris la 
sediul A.P.M. Constanta, str. Unirii nr. 23, 
zilnic intre orele 08-16, in termen de 15 zile 
calendaristice de la aparitia anuntului.

l Municipiul Constanta, titular al Planului 
Urbanistic Zonal Avantech Cont, Municipiul 
Constanta, situat in zona delimitata de 
strada Suceava, aleile Arges si Capidava, 

anunta publicul interesat ca s-a depus 
documentatia in vederea obtinerii avizului 
de mediu pentru avizarea Planului Urba-
nistic Zonal Avantech Cont. Observatiile 
publicului se primesc in scris la sediul 
A.P.M. Constanta, str. Unirii nr. 23, zilnic 
intre orele 08-16, in termen de 15 zile 
calendaristice de la aparitia anuntului.

l S.C. OMV Petrom S.A., titular al proiec-
tului, anunță publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare de a se 
efectua evaluarea impactului asupra 
mediului, în cadrul procedurilor de 
evaluare a impactului asupra mediului, 
pentru  proiectul ”Lucrări de suprafață, 
foraj și punere în producție sonda 875 Bis 
Bustuchin“, propus a fi amplasat în extravi-
lanul comunei Bustuchin, sat Valea Poja-
rului, județul Gorj. Proiectul deciziei de 
încadrare și motivele care o fundamen-
tează pot fi consultate la sediul APM Gorj, 
din mun. Tg. Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele 
de luni pînă vineri, între orele 9 - 14, 
precum și la următoarea adresă de 
internet http://apmgj.anpm.ro. Publicul 
interesat poate înainta comentarii / obser-
vații la proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data publicării 
anunțului pe pagina de internet a autori-
tății competente pentru protecția 
mediului.

l Comuna Bărăganul, titular al proiectului 
“Modernizare străzi locale în comuna Bără-
ganul, județul Brăila” anunță publicul inte-
resat asupra luării deciziei de încadrare de 
către APM Brăila, în cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului - nu 
este necesară efectuarea evaluării impac-
tului asupra mediului, pentru proiectul 
“Modernizare străzi locale în comuna 
Bărăganul, județul Brăila” propus a fi 
amplasat în județul Brăila, comuna Bără-
ganul, străzi locale. Proiectul deciziei de 
încadrare și motivele care o fundamenteză 
pot fi consultate la sediul APM Brăila - 
municipiul Brăila, B-dul. Independenței, nr. 
16, bl. B5, în zilele lucrătoare între orele 
9.00 - 13.00, precum și la următoarea 
adresă de internet www.apmbr.anpm.ro - 
secțiunea Reglementări Acordul de mediu 
Drafturi acte reglementare. Publicul inte-
resat 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 compe-
tente pentru protecția mediului.

l Unitatea Administrativ-Teritorială Ghin-
deni, din județul Dolj, anunță publicarea 
documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectorul cadastral nr.18, începând 
cu data de 12.07.2022, pe o perioadă de 60 
de zile, la sediul Primăriei Ghindeni, 
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 rectifi-
care ale documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei și pe site-ul 
Agenției Naționale de Cadastru și Publici-
tate Imobiliară. Cererile de rectificare 
depuse prin orice alte mijloace de comuni-
care decât cele menționate mai sus nu vor 
fi luate în considerare.

l Dumitru Cristina Ioana, titular al proiec-
tului „Construire spațiu comercial regim de 
înălțime parter înalt, branșament la utili-
tăți, creare accese, amenajare parcare, 
împrejmuire parțială și amplasare reclame 
luminoase”, 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 spațiu comercial 
regim de înălțime parter înalt, branșament 
la utilități, creare accese, amenajare 
parcare, împrejmuire parțială și amplasare 
reclame luminoase”, propus a fi amplasat 
în Ilfov, comuna Vidra, sat Vidra, Strada 
Ulicioara nr.2, tarla 9, parcela 536, 537, 
538, 539, 540, 542/2, 543, 544, 545, 546, 
547, 547/1, 548, 549, NC 60662. Proiectul 
acordului de mediu și informațiile rele-

vante pentru luarea deciziei pot fi consul-
tate la sediul Agentiei pentru Protecția 
Mediului Ilfov: București, sector 6, Aleea 
Lacul Morii nr.1, în zilele de luni-vineri, 
între orele 9.00-12.00, precum și la urmă-
toarea 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 compe-
tente pentru protecția mediului.

l Anunt public privind decizia etapei de 
încadrare. Stanciu Victorita Oana si Stanciu 
Robert Florin, titular al proiectului 
„construire magazin „Penny“ si magazin cu 
produse din carne si branzeturi parter, 
accese auto, amenajari exterioare, siste-
matizare verticala, reclame pe fatade si 
parcare, totem publicitar, imprejmuire, 
bransamente la utilitati, montare post 
trafo, organizare de santier“, anunță 
publicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către A.P.M. Călă-
rași, în cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului*), pentru 
proiectul „construire magazin „Penny“ si 
magazin cu produse din carne si branzeturi 
parter, accese auto, amenajari exterioare, 
sistematizare verticala, reclame pe fatade 
si parcare, totem publicitar, imprejmuire, 
bransamente la utilitati, montare post 
trafo, organizare de santier“, propus a fi 
amplasat în județul Călărași, Orasul 
Budesti, str. Garii, nr.2. C.F. 24329, nr. 

cadastral 24329. 1. Proiectul deciziei de 
încadrare și motivele care o fundamen-
tează pot fi consultate la sediul A.P.M. 
Călărași, Şoseaua Chiciului, nr. 2, jud. Călă-
rași, în zilele de luni-vineri, între orele 
10-14, precum și la următoarea adresa de 
internet: www.apmcl.anpm.ro. Publicul 
interesat poate înainta comentarii/obser-
vații la proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data publicării 
anunțului pe pagina de internet a autori-
tății 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 protectia mediului, în 
termen de 10 zile de la data publicării 
anunțului pe pagina de internet a A.P.M. 
Călărași.

l Notificare privind deschiderea proce-
durii  insolvenței – procedura simplificată. 
Date privind dosarul: Număr dosar: 
1291/115/2022, Tribunalul Caraș-Severin 
Secția a II-a Civilă, de Contencios, Adminis-
trativ și Fiscal ; Judecător sindic: Roiescu 
Claudia. Debitor: BT Expedition & Inovation  
S.R.L.; Cod Unic de Înregistrare: 40466337; 
Sediu social: Municipiul Reșița, B-dul Repu-
blicii, nr.24, sc.A, et.6, ap.22, Jud. Caraș-Se-
verin ; Număr de Ordine în Registrul 
Comerțului: J11/56/2019. Lichidator judi-
ciar: Darada Insolv I.P.U.R.L.; Cod de Identi-
ficare Fiscală: 31022114; Sediul ales: Reșița, 
P-ța 1 Decembrie 1918, Nr.7, et.2, cam.21, 

Jud. Caraș-Severin; Număr de înscriere în 
tabloul practicienilor în insolvență: RFO II – 
0639/2012;  Telefon: 0355/429.116; Fax: 
0355/429.117. Subscrisa Darada Insolv 
I.P.U.R.L. în calitate de Lichidator judiciar al 
debitorului BT Expedition & Inovation 
S.R.L., conform Încheierii Civile nr. 28/JS/CC 
din data de 05.07.2022, pronunțată de 
către Tribunalul Caraș-Severin, Secția a II-a 
Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
, în dosarul  nr. 1291/115/2022, Notifică 
Deschiderea procedurii  insolvenței – 
procedura simplificată - împotriva debi-
toarei BT Expedition & Inovation S.R.L., prin  
Încheierea Civilă nr. 29/JS/CC din data de 
05.07.2022, pronunțată de către Tribunalul 
Caraș-Severin, Secția a II-a. Termenul limită 
pentru înregistrarea cererii de admitere a 
creanțelor asupra averii debitoarei este: 
22.08.2022.  Termenul limită de verificare a 
creanțelor, de admitere, afișare și publicare 
a Tabelului preliminar al creanțelor este: 
02.09.2022. Termenul pentru întocmirea, 
depunerea și publicarea Tabelului definitiv 
al creanțelor admise este: 28.09.2022. Se 
notifică faptul că prima ședință a Adunării 
Creditorilor debitoarei va avea loc la data 
de: 08.09.2022, orele 09.00,  la sediul ales 
al lichidatorului judiciar din Reșița, str.P-ța 1 
Decembrie 1918, nr.7, et.2, ap.21, jud.
Caraș-Severin, având ca ordine de zi: 
prezentare situație debitor; desemnare 
comitet creditori; confirmare lichidator 
judiciar; aprobare onorariu  lichidator judi-
ciar.
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SOMAŢII
l În dosarul nr.5272/55/2022 înregistrat la 
Judecătoria Arad, petenții Dobrea 
Alexandra, Dobrea Florin-Daniel și Karda 
Elena-Claudia, solicită întabularea drep-
tului lor de proprietate, cu titlu de uzuca-
piune, asupra cotei de 1/24 parte din 
imobilul intravilan cu casă de la adresa din 
Arad, str.Caransebeș, nr.8, jud. Arad, înscris 
în CF nr.331750 Arad, nr. top. 1523-1525, 
având ca ultim proprietar pe Wesser 
Magdolna (Magdalena), decedată la data 
de 22.08.1977. Cei interesați pot face 
opoziție față de această cerere, în termen 
de o lună de la data publicării prezentei 
somații în caz contrar urmând a se trece la 
judecarea cauzei. Termen de judecată: 
26.09.2022, ora 09.25.

l Somație emisă conform încheierii de 
ședință din data de 19 mai 2022 pronun-
țată în dosarul nr. 11159/320/2021. În baza 
cererii de dobândire a dreptului de propri-
etate prin uzucapiune, formulată de petent 
Sămărghițan Gheorghe, domiciliat în 
municipiul Târgu Murcș, str.Suceava, nr.14, 
jud.Mureș, cu privire la imobilul- teren 
înscris în CF 1884 Târgu Mureș, nr. Top 
3687/W/1, în suprafață totală de 4256mp, 
situat administrativ în Târgu Mureș, calea 
Sighișoarei Mureș, individualizat în planul 
de situație începând cu anul 1991. Prin 
prezenta se somează toți cei interesați 
asupra împrejurării că pot formula opoziție 
la cererea de uzucapiune ce formează 
obiectul dosarului nr.11159/320/2021 al 
Judecătoriei Târgu Mureș, în caz contrar, în 
termen de 1 lună de la emiterea celei din 
urmă publicații, se va trece la judecarea 
cererii. Președinte, Remus-Adrian Hărșan, 
Grefier, Mariana Bucur.

ADUNĂRI GENERALE
l Anunț erată privind reprogramarea 
AGEA a societății AMICI SA, publicat în data 
de 04.07.2022 în ziarul JURNALUL, se modi-
fică după cum urmează: AGEA  pentru data 
de 12.08.2022, ora 10.00. Dacă din condiții 
de cvorum nu se pot lua decizii în ședința 
AGEA din 12.08.2022, următoarea adunare 
se va ține în data de 15.08.2022. Restul 
anunțului rămâne neschimbat.

LICITAŢII
l CONPET S.A. achiziționează bunuri/ 
servicii/ lucrări confom Normelor Procedu-
rale Interne de Achiziții, Revizia 4. În peri-
oada 29.06. - 05.07.2022 s-au postat pe 
site-ul Conpet, următoarele achiziții: - 
Servicii de elaborare a unui studiu de 
soluție și servicii proiectare pentru - înlo-
cuire tronson conductă ø 6 5/8” Depozit 
Petrom Orzoaia de Sus - Stația Ţiței Urlați 
Conpet, pe o distanță de aproximativ 1600 
m; - Furnizare 2 autoturisme pur electrice; 
- Furnizare 5 autoturisme plug-in hybrid tip 
SUV.

l Primăria Comunei Cudalbi, comuna 
Cudalbi, strada Ștefan cel Mare nr.196, 
j u d e ț u l  G a l a ț i ,  t e l e f o n / f a x  n r. 
0236/862.055, e-mail: cudalbi@gl.e-adm.
ro, cod fiscal 3655919. Scoate la licitație 
publică în vederea închirierii spațiu în 
suprafață de 84,24mp, situat în comuna 
Cudalbi, str.George Emil Palade nr.8, Cv91, 
P9, ce aparține domeniului public al 
Comunei Cudalbi, cu destinația Centru 
Recoltare Analize Medicale, conform H.C.L. 
n r.  2 2 / 2 8 . 0 4 . 2 02 2,  t e m e i  l e g a l 
O.U.G.57/2019. Informațiile privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. Informații generale 
privind închirierea se pot obține la sediul 
instituției, persoană de contact: dl Gradea 
Ion.

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 
Cornești, comuna Cornești, strada Calea 
Ploiești nr.4, județul Dâmbovița, telefon 
0245/241.654, fax 0245/732.829, e-mail: 
cornesti@cjd.ro, cod fiscal 4402744. 2.

Informații generale privind obiectul proce-
durii de licitație publică, în special descri-
erea și identificarea bunului care urmează 
să fie închiriat: 1. imobil Cămin Cultural 
Cornești, în suprafață de 281mp, situat în 
comuna Cornești, sat Cornești, județul 
Dâmbovița, aparținând domeniului public 
al Comunei Cornești, nr.carte funciară 
71146, închirierea se face pentru desfășu-
rarea de activități culturale; 2.spațiu în 
suprafață de 52,70mp, situat în comuna 
Cornești, sat Cornești, județul Dâmbovița, 
aparținând domeniului public al Comunei 
Cornești, nr.carte funciară 72437, închiri-
erea se face pentru desfășurarea de activi-
tăți veterinare: farmacie și dispensar 
veterinar; 3.teren intravilan în suprafață de 
85,64mp, situat în comuna Cornești, sat 
Cornești, județul Dâmbovița, categoria de 
folosință curți-construcții, aparținând 
domeniului public al Comunei Cornești, nr. 
carte funciară 71074, închirierea se face 
pentru desfășurarea de activități comer-
ciale. Închirierea se face conform caietului 
de sarcini, O.U.G.nr.57/03.07.2019 și H.C.L. 
n r.  2 2 / 3 0 . 0 6 . 2 0 2 2 ,  H . C . L .  n r. 
23/30.06.2022, H.C.L. nr.24/30.06.2022. 
3.Informații privind documentația de atri-
buire: Se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atri-
buire: La cerere, de la sediul instituției, 
Compartimentul Achiziții Publice sau 
online de la adresa: http://comunacornesti.
ro, secțiunea Avizier electronic -Anunțuri. 
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 Cornești, comuna Cornești, 
strada Calea Ploiești nr. 4, județul Dâmbo-
vița. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar, unde este 
c a z u l ,  p o t r i v i t  p r e v e d e r i l o r 
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul adminis-
trativ: 30Lei/exemplar, se poate achita cu 
numerar la Casieria Primăriei Comunei 
Cornești. 3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 21/07/2022, ora 16.00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită 
de depunere a ofertelor: 29/07/2022, ora 
12.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Cornești, 
comuna Cornești, Compartimentul Regis-
tratură, strada Calea Ploiești nr.4, 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: 
29/07/2022, ora 13.00, Primăria Comunei 
Cornești, comuna Cornești, strada Calea 
Ploiești nr.4, județul Dâmbovița. 6. Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon și/sau 
adresa de e-mail ale instanței competente 
în soluționarea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului 
Dâmbovița, Târgoviște, str.Calea București 
nr.3,  județul  Dâmbovi ța,  te lefon 
0245/612.344, fax 0245/216.622, e-mail: 
tr-dambovita-arh@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 06/07/2022.

l Primaria comunei Scorțaru Nou cu 
sediul în localitatea Scorțaru Nou, str. 
Administratiei, nr.10, județul Braila, organi-
zează licitație publică în vederea închirierii 
suprafețelor de: S1=1.000mp, Cvartal 9, 
Parcela 133/2, Str. Monumentului, Nr.25, 
sat Gurguieti, com. Scortaru Nou, jud. 
Br ă i la;  (HCL Nr.  27/27.05.2022). 
S2=1.000mp, Cvartal 9, Parcela 133/1, str.
Monumentului, Nr.23, Sat Gurguieți, com. 
S c o r t ar u  Nou,  jud.  B r ă i la;  (HCL 
Nr.34/26.10.2021). S3=26.200mp, Cvartal 
17, Parcela 448, Str. Mica, Nr.12, sat 
Sihleanu, com. Scorțaru Nou, com. Scor-
ț ar u  N o u,  ju d .  B r ă i la;  (H C L  Nr. 
18/28.04.2022). S4=2.072mp, Cvartal 6, 
Parcela 44/1, sat Pitulați, Str. Iasomiei, Nr.9, 
com. Scorțaru Nou, jud. Brăila. (HCL 
Nr.19/28.04.2022). Terenuri intravilane, 
proprietate privată a comunei Scorțaru 

Nou situate în intravilanul comunei Scor-
țaru Nou, jud. Brăila. Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 21 iulie 2022. Data 
limită de depunere a ofertelor:  28 iulie 
2022, ora 09.00.  Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 28 iulie 2022, ora: 10,00, la 
sediul Caminului Cultural Scorțaru Nou  din  
localitatea Scorțaru Nou, str. Administra-
ției, nr.1, județul Brăila. Informații supli-
mentare privind documentația de atribuire 
se pot obține la nr. tel. 0239/697.519- 
persoană de contact Oprea Daniela.

l Anunt privind concesionarea terenului 
intravilan in suprafata de 17.530, CF 51121, 
NC 51121, apartinand domeniului privat al 
comunei Sisesti, jud. Mehedinti. 1. Primăria 
Șișești, concesionează terenul intravilan in 
suprafata de 17.530, CF 51121, NC 51121, 
apartinand domeniului privat al comunei 
Sisesti, jud. Mehedinti. 2 Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 25.07.2022 ora 
12.00. 3. Data limită de depunere a ofer-
telor: 01.08.2022, ora 10.00. 4. Data și 
locul la care se va desfășura sedința 
publică de deschidere a ofertelor: Sediul 
Primariei Șișești, strada Principală, Județul 
Mehedinți in 01.08.2022 ora 11.00.

l Sancris SRL prin lichidator judiciar VIA 
Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitație 
publică autotractor Stralis Iveco PH61CCR 
(2008, 20.710 lei), autotractor Stralis Iveco 
PH62CCR (2008, fără talon, 22.550,50 lei), 
autotractor Iveco Stralis PH63CCR (2008, 
23.339 lei), Ford Transit PH58CCR (2013, 
probleme motor, 18.647 lei), autotractor 
Iveco Magirus B136CCR (2008, 14.379,50 
lei), autotractor Iveco Magirus PH09CCR 
(2008, 14.117 lei), semiremorca Schmitz 
B237CCR (9.210,93 lei), semiremorca 
Schmitz B238CCR (9.084,88 lei), semire-
morca Krone PH39CCR (5.582,36 lei), 
semiremorca Krone PH44CCR (9.510,93 
lei), semiremorca Koegel PH20CCR 
(9.210,93 lei), semiremorca Koegel 
PH15CCR (8.290,76 lei), semiremorca 
Koegel PH14CCR (8.290,76 lei), semire-
morca LAG PH47CCR (8.698,32 lei), 
autoutilitara Fiat PH11CCR (2007, nefuncți-
onală, 3.101,26 lei), autoutilitara Renault 
PH30CCR (2006, 13.256,73 lei), mașină de 
spălat navete BX230SX (9.027 lei). La prețul 
de pornire se adaugă TVA. Persoanele 
interesate vor achizitiona dosarele de 
prezentare de la lichidatorul judiciar și vor 
depune documentele de participare la lici-
tație cu cel putin o zi înainte de data licita-
ției. Licitația va avea loc în 12.07.2022, ora 

13/30 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 ziua de 19.07.2022, 
aceeași oră, în același loc.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Comuna 
Cerna, Județul Tulcea, localitatea Cerna, 
str.Școlii, nr.2, cod fiscal 4794052, telefon 
0240.575.511, fax 0240.575.511, email 
primariacernatl@yahoo.com. 2.Infor-
mații generale privind obiectul proce-
durii de licitație publică, în special 
descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie vândut: 1.Lot de teren 
aparținând domeniului privat al Comunei 
Cerna, în suprafață de 1000mp, situat in 
intravilanul localității Cerna, Tarla 90, Cc 
1796/31, înscris în CF 32793; 2.Lot de 
teren aparținând domeniului privat al 
Comunei Cerna, în suprafață de 1000mp, 
situat în intravilanul localității Cerna, 
Tarla 90, Cc 1796/37, înscris în CF 32805; 
3.Lot de teren aparținând domeniului 
privat al Comunei Cerna, în suprafață de 
1000mp, situat in intravilanul localității 

OFERTE SERVICIU

DIVERSE

UAT PUIEȘTI

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA

PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Unitatea administrativ-teritorială Puiești, din județul Buzău, anunță publicarea

documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 29,

30, 46, 48, 49, 117, 119, 120, 134, începând cu data 11.07.2022, pe o

perioadă de 60 de zile, la sediul PRIMĂRIA PUIEȘTI, 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 la sediul

primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară:

http://ancpi.ro_docs/?dir=Buzau
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Cerna, Tarla 90, Cc 1796/38, înscris în CF 
32802; 4. Lot de teren aparținând dome-
niului privat al Comunei Cerna, în supra-
față de 100mp, situat in intravilanul 
localității Cerna, Tarla 61, Nms 1232, 
înscris în CF 46216; 5. Lot de teren aparți-
nând domeniului privat al Comunei 
Cerna, în suprafață de 68 mp, situat în 
intravilanul localității Cerna, Tarla 79, Cc 
1602/36, înscris în CF 40832, conform 
HCL nr.35/24.05.2022 și OUG nr. 57/2019. 
3. Informații privind documentația de 
atribuire: Se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile 
prin care persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al documenta-
ției de atribuire: Direct la sediul Comunei 
Cerna, localitatea Cerna, str. Școlii, nr.2 
sau prin mijloace electronice. 3.2. Denu-
mirea și datele de contact ale serviciului/ 
compartimentului din cadrul vânzăto-
rului, de la care pot obține un exemplar 
din documentația de atribuire: Comparti-
ment relații cu publicul, telefon 
0240.575.511, fax 0240.575.511, email 
primariacernatl@yahoo.com. 3.3. Costul 
și condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ: Gratuit. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 21.07.2022, ora 16.30. 4.Infor-
mații privind ofertele: Se regăsesc în 
caietul de sarcini. 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 28.07.2022, ora 
16.30. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: localitatea Cerna, comuna 
Cerna, județul Tulcea, str.Școlii, Nr.2. 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă oferta: 1. 5.Data și locul la 
care se va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 29.07.2022, la ora 
10.00, la sediul comunei Cerna, județul 
Tulcea, localitatea Cerna, str.Școlii, Nr.2. 
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon 
și/sau adresa de e-mail aIe instanței 
competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Tribunalul Tulcea, Tulcea, Str. 
Toamnei nr.15, județul Tulcea, cod poștal 
820127, Telefon: 0240.504.276, E-mail: 
tribunalul-tulcea@just.ro. 7. Data trans-
miterii anunțului de licitație către institu-
țiile abilitate, în vederea publicării: 
06.07.2022.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: U.A.T.Co-
muna Ruginoasa, cu sediul în comuna 
Ruginoasa, sat Ruginoasa, Str.Principală 
nr.569C, județul Neamț, telefon 
0233/761.290, fax 0233/7612.88, e-mail: 
primariaruginoasa2013@yahoo.com, 
cod fiscal 15707914. 2.Informații gene-
rale privind obiectul procedurii de lici-
tație publică, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să fie 
închiriat: 5 loturi de teren ce aparțin 
domeniului public al Comunei Ruginoasa, 

situat în intravilanul satului Ruginoasa, 
comuna Ruginoasa, categoria de folo-
sință curți-construcții, număr cadastral 
50353, conform caietului de sarcini, 
având următoarele suprafețe: -Lotul nr. 1 
-180 mp -suprafață exclusivă destinată 
cultivării legumelor, viței de vie și pomilor 
fructiferi; -Lotul nr. 2 -232 mp -suprafață 
exclusivă destinată cultivării legumelor, 
viței de vie și pomilor fructiferi; -Lotul nr. 
3 -232 mp -suprafață exclusivă destinată 
cultivării legumelor, viței de vie și pomilor 
fructiferi; -Lotul nr. 4 -193 mp -suprafață 
exclusivă destinată cultivării legumelor, 
viței de vie și pomilor fructiferi; -Lotul nr. 
5 -182 mp -suprafață exclusivă destinată 
activităților de recreere și agrement. 
Licitația va fi organizată în conformitate 
cu prevederile O.U.G.nr.57/03.07.2019 
privind Codul Administrativ, cu modifică-
rile și completările ulterioare și ale Hotă-
rârii Consiliului Local al Comunei 
Ruginoasa nr.22/31.05.2022. 3. Informații 
privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modali-
tatea sau modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: 
documentația poate fi achiziționată la 
cerere de la sediul U.A.T.Comuna Rugi-
noasa. 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: Compartiment Registratură, 
U.A.T.Comuna Ruginoasa, comuna Rugi-
noasa, sat Ruginoasa, Str.Principală 
nr.569C, județul Neamț. 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: 30Lei/exem-
plar și se achită la Casieria U.A.T.Comuna 
Ruginoasa. 3.4. Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 20.07.2022, ora 14.00. 
4.Informații privind ofertele: 4.1. Data-li-
mită de depunere a  ofer te lor : 
29.07.2022, ora 14.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: sediul U.A.T.Co-
muna Ruginoasa, comuna Ruginoasa, sat 
Ruginoasa, Compartiment Registratură, 
Str.Principală nr.569C, județul Neamț. 
4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: un exem-
plar original. 5.Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschidere 
a ofertelor: 01.08.2022, ora 10.00, la 
sediul U.A.T.Comuna Ruginoasa, județul 
Neamț, comuna Ruginoasa, sat Rugi-
noasa, Str.Principală nr.569C, Sala de 
ședințe a Consiliului Local. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/sau adresa 
de e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanței: Tribu-
nalul Neamț, municipiul Piatra-Neamț, 
Bd.Decebal nr. 5, județul Neamț, cod 
poștal 610002, telefon 0233/212.717, fax 
0233/232.363, e-mail: tr-neamt@just.ro. 
7.Data transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 06.07.2022.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoana de contact: 
Primăria Orașului Recaș, orașul Recaș, 
Calea Timișoarei nr.86, județul Timiș, 
telefon 0356/177.278, fax 0356/177.279, 
e-mail: contact@primariarecas.ro, cod 
fiscal 2512589. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie 
vândut: -2 imobile teren, aparținând 
domeniului privat al Orașului Recaș, 
identificate astfel: -teren în suprafață de 
1.377 mp, situat în intravilanul Petrova-
selo, orașul Recaș, categoria curți-con-
strucții, C.F.418009 Recaș, nr. cad. 
41 8 0 0 9,  c o n f o r m  H .C . L . R e c a ș 
nr.179/28.06.2022 și a temeiului legal: 
O.U.G.nr.57/03.07.2019; -teren în supra-
față de 1.439mp, situat în intravilanul 
Bazoș, orașul Recaș, categoria curți-con-
strucții, C.F. 418038 Recaș, nr.top 
6 0 9/47,  c o n f o r m  H .C . L . R e c a ș 
nr.178/28.06.2022 și a temeiului legal: 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Moda-
litatea sau modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: 
La cerere, de la sediul instituției, Serviciul 
Economic sau se poate consulta pe site-
ul: www.primariarecas.ro, secțiunea 
Anunțuri -Licitații. 3.2.Denumirea și 
datele de contact ale serviciului/ 
compartimentului din cadrul vânzăto-
rului, de la care pot obține un exemplar 
din documentația de atribuire: Se poate 
obține de la Serviciul Economic din 
cadrul Primăriei Orașului Recaș, orașul 
Recaș, Calea Timișoarei nr.86, județul 
Timiș. 3.3. Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
50 Lei/exemplar, se achită numerar la 
Casieria Primăriei Orașului Recaș, orașul 
Recaș, Calea Timișoarei nr. 86, județul 
Timiș. 3.4. Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 20/07/2022, ora 12.00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1. Data-li-
mită de depunere a ofer telor : 
28/07/2022, ora 15.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Primăria 
Orașului Recaș, orașul Recaș, Calea Timi-
șoarei nr.86, județul Timiș -Registratură. 
4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă oferta: În două exem-
plare, în plicuri sigilate. 5. Data și locul la 
care se va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 29/07/2022, ora 
10.30, Primăria Orașului Recaș, orașul 
Recaș, Calea Timișoarei nr.86, județul 
Timiș, Sala de ședințe. 6. Denumirea, 
adresa, numarul de telefon și/sau adresa 
de e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ și Fiscal a 

Tribunalului Timiș, Timișoara, Piața Țepeș 
Vodă nr.2, județul Timiș, telefon/fax 
0256/221.990, e-mail: tr-timis-reg@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului de lici-
tație către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 06/07/2022.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoana de contact: Primăria 
Comunei Beștepe, comuna Beștepe, Str.
Tulcei nr.76, județul Tulcea, telefon 
0240/545.334, fax 0240/545.334, e-mail: 
primaria.bestepe@yahoo.com, cod fiscal 
16363398. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie vândut: -3 loturi 
teren intravilan, având categoria de folo-
sință arabil, situate în localitatea Beștepe, 
comuna Beștepe, după cum urmează: 
1.T98, A 2516/2, în suprafață de 980 mp; 
2.T98, A 2516/3, în suprafață de 627mp; 
3.T98, A 2542, în suprafață de 3.011 mp, 
aparținând domeniului privat al Comunei 
B e ș t e p e ,  c o n f o r m  H . C . L .  n r. 
23/31.03.2022 și temeiului legal O.U.G. 
nr. 57/03.07.2019; -8 loturi teren intra-
vilan, având categoria de folosință 
curți-construcții, situate în sat Băltenii de 
Sus, comuna Beștepe, T30, P314, după 
cum urmează: lot 20 în suprafață de 
510mp, lot 21 în suprafață de 490mp, lot 
22 în suprafață de 514 mp, lot 23 în 
suprafață de 509mp, lot 24 în suprafață 
de 485mp, lot 25 în suprafață de 471mp, 
lot 26 în suprafață de 429 mp, lot 27 în 
suprafață de 433mp, aparținând dome-
niului privat al Comunei Beștepe, 
conform H.C.L. nr. 44/30.06.2022 și 
temeiului legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019; 
-1 lot teren extravilan, situat în sat 
Băltenii de Sus, comuna Beștepe, Tarla 
33, Arabil 366, în suprafață de 2.339mp, 
aparținând domeniului privat al Comunei 
B e ș t e p e ,  c o n f o r m  H . C . L .  n r. 
45/30.06.2022 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 intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la cerere, de 
la sediul instituției, Compartimentul 
Secretariat din cadrul Primăriei Comunei 
Beștepe. 3.2.Denumirea și datele de 
contact ale serviciului/compartimentului 
din cadrul vânzătorului, de la care pot 
obține un exemplar din documentația de 
atribuire: Se poate obține de la Compar-
timentul Secretariat din cadrul Primăriei 
Comunei Beștepe, comuna Beștepe, Str.
Tulcei nr. 76, județul Tulcea. 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: 40Lei/exem-
plar, ce se achită în numerar la Casieria 
P r i m ă r i e i  C o m u n e i  B e ș t e p e . 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 26/07/2022, ora 14.00. 4.Infor-
mații privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 03/08/2022, ora 
16.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Compartimentul Secretariat al 
Primăriei Comunei Beștepe, comuna 
Beștepe, Str.Tulcei nr.76, județul Tulcea. 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă oferta: 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: 04/08/2022, ora 
11.00, Primăria Comunei Beștepe, 
comuna Beștepe, Str.Tulcei nr.76, Sala de 
ședințe, județul Tulcea. 6. Denumirea, 
adresa, numarul de telefon și/sau adresa 
de e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului 
Tulcea, Str.Toamnei nr.15, județul Tulcea, 
telefon 0240/504.276, fax 0240/518.544, 
e-mail: tribunalul-tulcea@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
06/07/2022.

PIERDERI
l Pierdut legitimatie acces in palatul CFR 
pe numele Iordache Alina Raluca. o declar 
nula!

l Pierdut certificat constatator pt sediu 
social si certificat de inregistrare seria B 
3157930, avand F6/756/2015 si CUI 
35114571. Le declar nule.

l Pierdută și declarată nulă ștampila 
marcată SC Miruna International Impex 
SRL, CUI: 5767242.

Subscrisa S.C. JEANS EST S.R.L. – în procedura generală a falimentului, cu sediul în Bocsa, str. 
Binișului, km. 3 jud. Caraș-Severin, Număr de ordine în Registrul Comerţului J11/288/1999, 
CUI RO 12192473, prin lichidator judiciar LICEV GRUP SPRL vă face cunoscut faptul că în 
data de  21.07.2022, ora 12,00, va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Reșita, str. 
Horea bl.A2, parter, licitaţia publică cu strigare privind vânzarea în bloc a următoarelor 
bunuri aparţinând debitoarei. -Parcare și teren în Bocșa în suprafaţă de 1700 mp (CF nr. 
30622 Bocșa, nr.cad/nr top. 30622) la preţul de  30.000 euro +TVA; - Teren intravilan în 
suprafaţă de 19.021 mp și clădiri industriale (2 hale, 1 clădire administrativă, 1 staţie de 
pompe și rezervor) situate în Bocșa, str. Binișului, km.3, jud. Caraș-Severin (CF nr.30761 
Bocșa nr. cad 30761) la preţul de  520.000 euro+ TVA. În cazul în care bunurile scoase la 
licitaţie nu se vând la data stabilită, următoarele licitaţii vor avea loc în data de 18.08.2022 
şi 01.09.2022, ora 12,00, la sediul lichidatorului judiciar, la acelasi preţ. Caietul de sarcini se 
poate achiziţiona de la sediul  lichidatorului judiciar la preţul de 2.000 lei + TVA. Înscrierea 
la licitaţie și achiziţionarea caietului de sarcini se poate face în fiecare zi de luni până vineri 
între orele 09-16 cu excepţia zilei în care are loc licitaţia. Garanţia de participare la licitaţie 
este de 10% din preţul de pornire al licitaţiei. Prezenta constituie somaţie pentru toţi cei 
care pretind vreun drept aspra bunurilor scose la licitaţie, sunt obligaţi sa anunţe lichidatorul 
judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare. Informaţii suplimentare se pot obţine la 
telefon 0255/212.940 sau la sediul lichidatorului judiciar.


