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OFERTE SERVICIU
MKB-System SRL, CUI:29503205, J6/752/2021,
angajează muncitor necalificat la ambalarea și
montarea pieselor. CV pe: office@jobtips.ro
Firma Multy Ideas Cleaning SRL (CUI:
43376719) angajează: -Secretar/Secretară- 2
posturi; -Manager marketing- 1 post; -Femeie/
Bărbat de serviciu- 40 de posturi; -Agent curățenie și mijloace de transport- 10 posturi;
-Muncitor necalificat la demolarea clădirilor,
căptușeli zidărie, gresie, parchet- 10 posturi.
Relații la nr.de telefon: 0733.659.894.
Patiseria Elona&H SRL din Drăgășani angajează 7 lucrători bucătărie (spălători vase mari),
cod COR 941201. Condiții minime: studii
primare (8 clase), cunoștințe limba engleză.
CV-urile se depun pe e-mail la adresa: truicapavelo@yahoo.com. Vor fi luate în considerare
CV-urile primite până la data de 09.02.2022.
Selecția candidaților va avea loc în data de
10.02.2022 și constă în concurs de CV-uri. Informații la telefon: 0765.818.955.
Bass Best Food SRL angajează 10 lucrători pe
postul de Ajutor de bucătar (COR 941101), locația
din București, Sectorul 4, Bulevardul Regina
Maria, Nr.23. Candidații trebuie să aibă studii de
gimnaziu, să cunoască specificul postului, să
cunoască limba engleză la nivel mediu și să dețină
cunoștințe minime de operare calculator. Programări interviu la telefon: 0760.274.488.
Consiliul Superior al Magistraturii organizează concurs pentru ocuparea, pe durată
nedeterminată, a unei funcţii contractuale de
execuţie vacante de consilier gradul II din
cadrul Serviciului relaţii cu publicul, registratură, secretariat și arhivă– Biroul relaţii cu
publicul (pentru care se cer studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă, vechime în specialitate de cel puţin
6 luni, cunoștinţe de operare PC: Microsoft
Word, Excel). Concursul va avea loc în perioada
04.03.2022- 10.03.2022, la sediul Consiliului
Superior al Magistraturii din București, Calea
Plevnei nr.141B, sector 6, după cum urmează:
-04.03.2022, ora 10,00 – proba scrisă;
-10.03.2022, ora 10,00 – interviul. Datele relevante privind organizarea concursului sunt
publicate pe pagina de internet a Consiliului
Superior al Magistraturii: www.csm1909.ro, la
secţiunea „Magistraţi/Concursuri– Aparat
propriu”. Actele de înscriere la concurs se depun
la Consiliul Superior al Magistraturii- Direcţia
resurse umane și organizare, etaj 3, cam. 300,
până la data de 21.02.2022, inclusiv, ora 16,00.
Datele de contact ale persoanelor care asigură
secretariatul comisiei de concurs sunt următoa-

rele: Florentina Budu- Constantin și Mădălina
Simion, telefon 021/3116926 interior 2028 și
2050; adresă de email: druo@csm1909.ro.
Institutul Naţional de Statistică organizează
concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante de execuție necesare desfășurării
Recensământului populației și locuințelor din
România în anul 2021, pe perioadă determinată
Martie 2022- 30 Noiembrie 2023: •1 post expert
debutant- cu atribuții de statistică. Condiţii specifice: -vechime în specialitate: 0 ani; -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; -Cunoștinte
de operare/ programare pe calculator (necesitate
și nivel): - Microsoft Word– nivel mediu; -Microsoft Power Point– nivel mediu; -Microsoft Excel–
nivel mediu. -utilizare software specific
desfășurării activităţii, respectiv lucrul cu bazele
de date (R, SQL). -lucrul ¯n ture pe perioadă
determinată ¯n Call Center-ul RPL2021; -disponibilitate pentru lucru în program prelungit
atunci când este cazul. Concursul se organizează
la sediul Institutului Naţional de Statistică, din
bd. Libertăţii nr.16, sector 5, București, în data de
02.03.2022 ora 9.00 proba scrisă și 07.03.2022 ora
9.00 interviul, pentru ocuparea, pe perioadă
determinată, a unui post contractual de execuție
vacant în cadrul Unității de Coordonare și Implementare a Recensământului Populației și Locuințelor din România runda 2021. Organizarea
concursului se va face cu respectarea prevederilor
legale în vigoare privind prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19, respectiv
Legea nr.55/2020- privind unele măsuri pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârile de Guvern privind prelungirea
stării de alertă pe teritoriul României, precum și a
măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, aflate în vigoare. Dosarele de concurs
se vor depune în termen de 10 zile lucrătoare de la
data publicării anunțului în Monitorul Oficial
Partea a III-a, la sediul Institutului Naţional de
Statistică, bd. Libertăţii nr.16, sector 5, București,
respectiv în perioada 09.02.2022– 22.02.2022,
luni– joi în intervalul orar 08.00–16.30 și vineri
08.00–14.00. Dosarul de înscriere la concurs
trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din H.G. nr.286/2011, cu
modificările și completările ulterioare. Condiţiile
de participare la concurs aprobate și bibliografia
stabilită se afișează la sediul și pe site-ul Institutului Naţional de Statistică (www.insse.ro). Relaţii
suplimentare se pot obţine la sediul Institutului
Naţional de Statistică și la numărul de telefon
021/318.88.78, persoană de contact Magdalena
Dinu, adresă de e-mail magdalena.dinu@insse.ro.

Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof.
Dr. Matei Balș”, cu sediul în localitatea București, str. Dr. Calistrat Grozovici, nr. 1, în
conformitate cu prevederile H.G.286/2011,
organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante, pe durată
nedeterminată: -1 (un) post Infirmieră (G)
-Secția Clinică V Boli Infecțioase Adulți; -1 (un)
post Infirmieră debutantă (G) -Secția Clinică V
Boli Infecțioase Adulți; -1 (un) post Îngrijitoare
(G) -Secția Clinică V Boli Infecțioase Adulți; -1
(un) post Infirmieră (G) -Secția Clinică VI Boli
Infecțioase Adulți; -2 (două) posturi Infirmieră
(G) -Secția Clinică VII Terapie Intensivă
Adulți; -3 (trei) posturi Îngrijitoare (G) -Secția
Clinică VII Terapie Intensivă Adulți; -2 (un)
posturi Asistent medical debutant, generalist
(PL) Compartiment Boli Infecțioase (Febre
hemoragice); -2 (două) posturi Asistent medical,
generalist (PL) -Compartiment Boli Infecțioase
(Febre hemoragice); -3 (trei) posturi Infirmieră
(G) -Compartiment Boli Infecțioase (Febre
hemoragice); -1 (un) post Infirmieră (G)
-Compartiment Boli Infecțioase (Febre hemoragice), cu desfășurarea activității la Secția
Clinică XII Terapie Intensivă Copii; -3 (trei)
posturi Îngrijitoare (G) -Secția Clinică IX Boli
Infecțioase Copii; -3 (trei) posturi Îngrijitoare
(G) -Secția Clinică X Boli Infecțioase Copii; -1
(un) post Asistent medical principal, generalist
(S) -Secția Clinică XI Boli Infecțioase Copii; -1
(un) post Asistent medical principal, generalist
(PL) -Secția Clinică XI Boli Infecțioase Copii;
-1 (un) post Asistent medical, generalist (PL)
-Secția Clinică XI Boli Infecțioase Copii; -1 (un)
post Îngrijitoare (G) -Secția Clinică XI Boli
Infecțioase Copii; -3 (trei) posturi Îngrijitoare
(G) -Compartiment Primiri Urgențe de Specialitate; -1 (un) post Brancardier (G) -Compartiment Primiri Urgențe de Specialitate; -1 (un)
post Asistent medical, generalist (PL) -Cabinet
Boli Infecțioase (Febre hemoragice); -1 (un)
post Muncitor necalificat I (G) -Compartiment
Seră-Curte; -1 (un) post Îngrijitoare (G) -Laborator de analize medicale -Virusologie; -1 (un)
post Magaziner (M) -Serviciul Aprovizionare și
Transport; -1 (un) post Șofer II (M) -Compartiment transport auto; -1 (un) post Economist II
(S), specialitatea economic -Birou Achiziții
Publice și Contractare. Concursul se va desfășura la sediul institutului, după următorul
calendar: -Termenul de depunere al dosarelor:
22.02.2022, ora 13.00; -Proba psihologică: în
data de 02.03.2022, ora 10.00; -Proba scrisă: în
data de 07.03.2022, ora 10.00; -Proba interviu:
în data de 11.03.2022, ora 10.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: Pentru posturile de
Asistent medical principal, generalist (S):
-diplomă de școală sanitară sau echivalentă sau
diplomă de studii postliceale prin echivalare
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conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997
privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu
nivelul studiilor postliceale sanitare; -5 ani
vechime ca asistent medical; -certificat de grad
principal; -concurs pentru ocuparea postului.
Pentru posturile de Asistent medical principal,
generalist (PL): -diplomă de școală sanitară sau
echivalentă sau diplomă de studii postliceale
prin echivalare conform Hotărârii Guvernului
nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994
inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
-5 ani vechime ca asistent medical; -certificat de
grad principal; -concurs pentru ocuparea
postului. Pentru postul de Asistent medical,
generalist (PL): -diplomă de școală sanitară sau
echivalentă sau diplomă de studii postliceale
prin echivalare conform Hotărârii Guvernului
nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994
inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
-6 luni vechime ca asistent medical; -concurs
pentru ocuparea postului. Pentru postul de
Infirmieră (G): -școală generală; -curs de infirmiere, organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenţilor
Medicali din România sau curs de infirmiere
organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul
Muncii, Familiei și Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii -Direcţia Generală
Resurse Umane și Certificare; -6 luni vechime
în activitate; -concurs pentru ocuparea postului.
Pentru posturile de Îngrijitoare (G): -școală
generală; -nu necesită vechime; -concurs pentru
ocuparea postului. Pentru postul de Brancardier (G): -școală generală; -nu necesită vechime;
-concurs pentru ocuparea postului. Pentru
postul de Economist II (S): -diplomă de licență;
-peste 6 luni vechime în specialitate; -concurs
pentru ocuparea postului. Pentru postul de
Magaziner (M): -diplomă de bacalaureat sau
diplomă de absolvire a școlii generale; -concurs
pentru ocuparea postului; -peste 6 ani vechime
în activitate. Pentru postul de Șofer II (M):
-diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a școlii generale; -6 ani vechime în activitate; -concurs pentru ocuparea postului. Pentru
postul de muncitor necalificat (G): -concurs
pentru ocuparea postului; -nu necesită vechime.
Candidaţii vor depune dosarele de participare
la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Institutului Naţional de
Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balș”. Relaţii
suplimentare la sediul Institutului Naţional de
Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balș”,
persoana de contact Ec.Ștefan Alexandru-Marius, telefon: 021/20.10.980 -interior 3055,
adresa e-mail: anca.stroe@mateibals.ro.

DISPARIŢII
Judecătoria Sinaia, Dosar civil nr.
2134/310/2021. S-a deschis procedura de declarare a morții numitului Drăcea Ionut-Răzvan,
dispărut de la Spitalul Panduri – Bucuresti,
născut la data de 19.02.1979, fiul lui Gheorghe si
Viorica, cu domiciliulin Comarnic, cartier Podul
Lung Nr. 57, Jud. Prahova. Rugăm orice
persoană care cunoaste date despre cel disparut
sa le comunice la telefon 0734.671.425.
Negruță Dorel din Iași, str. N. Bălcescu nr.5
anunță dispariția fratelui Negruță Constantin,
cu ultimul domiciliu cunoscut în Iași, str. Ciurchi
nr. 117 A, bl. F8, sc. A, ap. 15. Cine poate da
relații este rugat să sune la nr. 0755-333063.

CITAŢII
Se citează numita Stroie Ana Aurica, în calitate de pârâtă la Judecătoria Săveni, în dosarul
civil nr. 1151/297/2019, având ca obiect pretenţii,
pentru termenul din 03.03.2022, ora 13:00.

Se aduce la cunoștință că pe rolul Judecătoriei Arad se află dosarul nr.9754/55/2021, cu
termen de judecată în data de 15 martie 2022,
având ca obiect cererea numiților Muntean
Sorin Claudiu și Muntean Ancuța Rahela, ambii
cu domiciliul în Arad, str.Tarafului, b.8, ap.19,
jud.Arad respectiv în Arad, str. Gh. Hălmăgean,
nr.134/a, județul Arad, pentru constatarea
dobândirii de către aceștia a dreptului de proprietate cu titlu de uzucapiune, asupra cotei de
8/112 parte din imobilul situat în Arad, str.
Episcop Roman Ciorogariu, nr.134A, înscris în
CF 315253, cu nr. top. 2436/a.2, intravilan cu
casă de locuit proprietatea tabulară a numitei
Ilin Ecaterina.
Se citează Gradassi Lara, la Tribunalul Dolj,
în calitate de intimat pârât în dosarul civil
nr.1187/230/2017 al Tribunalului Dolj, Secția 1
Civilă, apelant reclamant fiind Cavicchi Matteo
Giovani prin reprezentant legal Negreanu
Maria Mimi, dosar având obiect hotărâre care
să țină loc de act authentic pentru data de
25.02.2022, ora 11.40, Complet C 6A, sala 6.

ANUNȚURI
Administratorul judiciar desemnat de Tribunalul Arad pentru următoarele societăți: 1.SC
Agrosofia SRL, Sat Coroi, Comuna Craiva, jud.
Arad, prin Încheierea Civilă nr.25/18.01.2022
din dosarul nr. 3355/108/2021; 2.SC Common
Tr a d e S R L A r a d , p r i n Î n c h e i e r e a
nr.33/19.01.2022 din dosarul nr. 3576/108/2021 și
lichidatorul judiciar desemnat de Tribunalul
Timiș pentru SC Aveo SRL Timișoara, prin
Încheierea nr.56/18.01.2022 din dosarul nr.
2049/30/2021* solicită administratorilor sociali
ai debitoarelor să depună toate documentele
prevăzute de 67 alin.(1) din Legea nr.85/2014
privind procedurile de prevenire a insolvenţei și
de insolvenţă la dosarele menţionate. De
asemenea, solicită creditorilor să depună la
Registratura Tribunalului Arad, în dosarul
nr.3355/108/2021 și nr. 3576/108/2021, precum și
la Registratura Tribunalului Timiș în dosarul
nr.2049/30/2021*, situaţia creanţelor reclamate
în conformitate cu Legea 85/2014. Pentru întocmirea Tabelului preliminar al creanţelor, se vor
anexa copii ale actelor doveditoare.

SOMAŢII
Somație în dosar nr.334/174/2020 aflat pe
rolul jud.Agnita. Potrivit încheierii de ședință
din data de 09 dec.2021, în temeiul art.130 din
Decretul-Lege nr.115/1938, se înștiințează orice
persoană interesată că reclamantul Pampu Raul
Mihai, dom.în loc.Victoria, str.Albota, bl.15,
ap.13, jud.Brașov, a formulat acțiune având ca
obiect dobândirea dreptului de proprietate ca
efect al prescripției achizitive asupra suprafeței
de teren de 2992mp din imobilul înscris în CF
nr.100378 Bruiu, nr.top 188,188, proprietate
tabulară a numiților Maneasa Gheorghe și
Maneasa Elisabeta, imobil situat administrativ
în loc.Gherdeal. Somează persoanele interesate
să facă opoziție, în caz contrar, în termen de 30
de zile de la emiterea celei din urmă publicații,
se va trece la judecarea cauzei.

DIVERSE
S.C. Lidl Discount S.R.L. cu sediul în sat
Nedelea, Aricești Rahtivani, DN 72 Crângul lui
Bot, km 73+810, județul Prahova, anunţa
publicul interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a autorizaţiei de mediu in scopul desfășurării activităţii Comerț cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun –
cod CAEN 4711, pe amplasamentul din
municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr.109,
județul Galați. Informaţii privind impactul
asupra mediului al activităţii pentru care se
solicită autorizaţia de mediu, pot fi consultate
zilnic, de luni până joi, intre orele 8.30 –16.00 și
vineri intre orele 8.30 –13.30, la sediul Agenției
Pentru Protecția Mediului Galați, str. Regiment
11 Siret nr.2, judetul Galaţi. Observațiile, sugestiile și/sau propunerile publicului se primesc in
scris la sediul A.P.M. Galaţi.
Notificare privind deschiderea procedurii
insolvenţei – procedura simplificată. Date privind
dosarul: Număr dosar: 144/115/2022, Tribunalul
Caraș-Severin Secţia a II-a Civilă, de Contencios,
Administrativ și Fiscal ; Judecător sindic: Juca
Petru. Arhiva/registratura instanţei: Adresa:
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Horea, nr. 2-4, Reșiţa, Jud. Caraș-Severin, Număr
de telefon: 0255/213.304 programul arhivei/registraturii instanţei: 9-12. Debitor: Tanto Bella Ita
S.R.L.; Cod Unic de Înregistrare: 27052338; Sediu
social: Reșița, P-ța 1 Decembrie 1918 , bl.9, et.
Parter, Jud. Caraș-Severin ; Număr de Ordine în
Registrul Comerţului: J11/253/2010. Subscrisa
Darada Insolv I.P.U.R.L. în calitate de lichidator
judiciar al debitorului Tanto Bella Ita S.R.L Notifică Deschiderea procedurii insolvenţei – procedura simplificată - împotriva debitoarei Tanto
Bella Ita S.R.L. Debitorul Tanto Bella Ita S.R.L.
are obligaţia ca în termen de 10 zile să depună la
dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67
alin.(1) din Legea nr.85/2014. Termenul limită
pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este: 21.03.2022. Termenul limită de verificare a creanţelor, de admitere, afișare și publicare
a Tabelului preliminar al creanţelor este:
01.04.2022. Termenul pentru întocmirea, depunerea și publicarea Tabelului definitiv al creanţelor admise este: 27.04.2022. Termenul pentru
depunerea raportului prevăzut de art. 97 din
Legea nr. 85/2014 este 16.03.2022. Adunarea
creditorilor: Se notifică faptul că prima ședinţă a
Adunării Creditorilor debitoarei va avea loc la
data de: 07.04.2022, orele 09.00, la sediul ales al
lichidatorului judiciar din Reșiţa, str.P-ţa 1
Decembrie 1918, nr.7, et.2, ap.21, jud.Caraș-Severin, având ca ordine de zi: prezentare situaţie
debitor; desemnare comitet creditori; confirmare
lichidator judiciar; aprobare onorariu lichidator
judiciar.

ADUNĂRI GENERALE
În conformitate cu prevederile Legii 31/1990,
republicată cu modificările ulterioare, Administratorul unic al Societății Comerciale pentru
Mărfuri Alimentare COMAL SA Târgu Jiu,
Calea Severinului, nr.1, Hotel YMY, biroul nr.1,
jud.Gorj, înmatriculată la Oficiul Registrului
Comerțului sub nr. J18/63/1991, având codul de
înregistrare fiscală RO2159658, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
pentru data de 14.03.2022, ora 11.00, la Sala de
conferințe a Hotelului YMY din Târgu Jiu,
Calea Severinului, nr. 1, jud. Gorj. Ordinea de zi
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
este următoarea: 1.Prezentarea Raportului
administratorului și a Raportului de audit,
pentru anul 2021; 2.Discutarea și aprobarea
situațiilor financiare anuale, a contului de profit
și pierdere, și a modului de distribuire a profitului net aferent anului 2021; 3.Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul
financiar 2022; 4. Diverse. Accesul acționarilor
la adunările generale ale acționarilor este permis
prin simpla probă a identității acestora făcută
cu actul de identitate sau în cazul acționarilor
persoane fizice reprezentante, cu împuternicire
dată persoanei fizice care le reprezintă. Procurile
vor fi depuse în original, cu 48 de ore înainte de
adunare la sediul societății. Dacă la prima
convocare nu se întrunește cvorumul necesar
deliberărilor, următoarea Adunare Generală
Ordinară a Acționarilor va avea loc în data de
15.03.2022, ora 11.00, la aceași adresă.
Președintele Consiliului de Administraţie Joao
Costa de Castro Convoacă Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor Societăţii Agromec

Balaciu S.A., persoană juridică română, cu sediul
în comuna Balaciu, Calea București nr.2, Corp
C14, parter, biroul nr. 1, judeţul Ialomiţa, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr.
J21/458,/2012, cod fiscal RO 2069440 („Societatea”), din iniţiativa Consiliului de Administraţie, pentru data de 11.03.2022, orele 10.00, la
sediul social al Societăţii. În cazul în care
adunarea generală convocată nu se va putea ţine
la data primei convocări, din lipsă de cvorum, o a
doua adunare generală se va putea ţine pe data
de 12.03.2022, ora 10.00, la sediul social al Societăţii. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon:
0728118239. Adunarea Generală Ordinară se
convoacă cu următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea ratificării Deciziei Consiliului de Administraţie din data de 25.01.2022, prin care au fost
adoptate următoarele hotărâri: Art.I. Aprobarea
contractării, de către Societate, împreună cu
Nutre Farming S.R.L. și Zimbrul S.A., de la
Raiffeisen Bank S.A., a unei facilităţi de credit,
pentru finanţarea/ refinanţarea activităţilor agricole, în valoare cumulată de 8.000.000,00 EUR.
Sublimita disponibilă pentru Societate va fi de
800.000,00 EUR („Facilitatea”). Maturitatea
acestei facilităţi va fi nu mai târziu de 15.04.2023,
cu posibilitatea de prelungire până în 15.04.2024.
Perioada de disponibilitate a acestei facilitati va
înceta nu mai târziu de 29.11.2022, cu posibilitate
de prelungire până la 29.11.2023. Art.II. Pentru
garantarea Facilităţii disponibile Societăţii, aprobarea constituirii, în favoarea Băncii, a următoarelor garanţii: a) Ipoteca mobiliară de prim rang
de prioritate asupra culturilor (de toamnă și
primăvară), în suprafaţa cumulată minimă de
1.600 ha și asupra recoltelor aferente acestora,
astfel cum vor fi identificate în contractele de
ipotecă mobiliară, accesorii contractelor de facilitate; b) Ipoteca mobiliară asupra tuturor creanţelor prezente și viitoare, inclusiv drepturile
aferente acestora (cum ar fi, dar fără a se limita
la, beneficii, garanţii, eventuale drepturi de
despăgubire, penalităţi de întârziere, daune interese, etc.), provenite din orice contracte prezente
și viitoare, încheiate și care vor fi încheiate între
Societate și terţe persoane juridice (fie ca aceste
terţe părţi sunt din același grup de firme cu Societatea, fie din afara grupului), pre-agreate de
către Bancă, în baza cărora Societatea are
dreptul să încaseze sume de bani, astfel cum vor
fi identificate în contractele de ipotecă mobiliară,
accesorii contractelor de facilitate; c) Ipoteca
mobiliară de prim rang de prioritate asupra
stocului de materii prime achiziţionate de Societate, astfel cum vor fi identificate în contractele
de ipotecă mobiliară, accesorii contractelor de
facilitate; d) Ipoteca mobiliară de prim rang de
prioritate asupra creanţelor prezente și viitoare,
reprezentând sumele obţinute cu titlu de
subvenţii ce se vor încasa de către Societate de la
APIA, astfel cum vor fi identificate în contractele
de ipotecă mobiliară accesorii contractelor de
facilitate; e) Ipoteca mobiliară asupra tuturor
conturilor curenţe și/ sau colectoare, deschise de
Societate la Bancă și asupra creanţelor Societăţii
asupra terţilor ce vor fi încasate prin conturile
respective, astfel cum acestea vor fi identificate în
contractele de ipotecă mobiliară accesorii
contractelor de facilitate. Art.III. Toate garanţiile
vor fi asigurate cu o societate de asigurări agreată
de Bancă. Asigurarea va trebui să acopere toate
riscurile specifice garanţiilor constituite. Socie-

tatea va prezenta Băncii acordul asiguratorului
de a plăti orice sumă ce s-ar cuveni Societăţii în
caz de daună doar în contul Societăţii deschis la
Bancă, iar sumele astfel plătite se vor afla la
dispoziţia Băncii. Art.IV. (1) Consiliul de Administraţie este de acord ca, pe perioada de valabilitate a Facilităţilor: (i) să nu facă nicio schimbare
în structura acţionariatului Societăţii, de natură
să afecteze controlul direct sau indirect asupra
Societăţii (indiferent dacă prin deţinerea drepturilor de vot, prin contract sau altfel), sau (ii) să nu
adopte nicio hotărâre în vederea reorganizării,
fuziunii sau divizării Societăţii, fără aprobarea
scrisă prealabilă a Băncii, până la maturitatea
Facilităţii. (2) Societatea va distribui/ plăti dividende doar cu o prealalbilă aprobare a Băncii.
Art.V. Aprobarea împuternicirii Dlui Joao Costa
de Castro, să reprezinte Societatea, cu puteri
depline, în vederea negocierii și semnării, în
numele și pe seama Societăţii, în forma și conţinutul pe care le consideră adecvate, a Contractului/ Contractelor de Facilitate de Credit având
ca obiect Facilitatea/ Facilităţile, a oricăror acte
adiţionale/ anexe la acesta/ acestea, necesare
pentru prelungirea datei scadente sau pentru
modificarea condiţiilor de creditare, a contractelor de garanţie accesorii Contractului de Facilitate de Credit și a oricăror acte adiţionale/ anexe
la acestea, precum și a oricăror alte documente
necesare pentru ducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri, chiar dacă nu au fost expres
stipulate, semnătura persoanei mai sus menţionate fiind opozabilă Societăţii. 2. Diverse. Președintele Consiliului de Administraţie/ The
president of the Board of Administrators Joao
Costa de Castro.
Convocator al Adunarii Generale Extraordinare A Actionarilor-Simex S.A. cu sediul in
Bucuresti, str. Arh. Grigore Cerchez nr.12, et.2,
cam. 5, J40/45/1991, CUI.1555360 Administratorul unic al SIMEX S.A. cu sediul in Bucuresti,
str. Arh. Grigore Cerchez nr.12, et.2, camera 5,
sector 1, avand:Codul Unic de Inregistrare
nr.1555360 si numar de inregistrare in Registrul
Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti
J40/45/1991 („Societatea“), in baza prevederilor
art. 113 din Legea nr.31/1990 privind societatile
comerciale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si in baza art.12
si 13 din Actul Constitutiv al Societatii, convoaca:Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Simex S.A. in data de 11.03.2022, ora
10.00, la sediul Societatii din Bucuresti, str. Arh.
Grigore Cerchez nr.12, et.2, camera 5, sector 1.
In cazul in care in data de 11.03.2022 nu se
intruneste cvorumul cerut de dispozitiile legale
si statutare pentru validitatea deliberarilor
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor,
se convoaca a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Simex S.A. pentru data de
14.03.2022, ora 10.00, la sediul Societatii din
Bucuresti, str.Arh.Grigore Cerchez nr.12, et.2,
camera 5, sector 1, cu aceeasi ordine de zi. Data
de referinta pentru actionarii indreptatiti sa
participe si sa voteze in Adunarea Generala
Extraordinara a Actionarilor Simex S.A. este
04.03.2022. Ordinea de zi a Adunarii Generale
Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea: 1.
Aprobarea constituirii de catre Societate, in
favoarea Libra Internet Bank S.A., a ipotecii
imobiliare asupra urmatorului bun imobil

proprietate a Societatii imobilul situat in Municipiul Bucuresti, Str. Arh. Grigore Cerchez nr.12,
Sect.1, compus din teren intravilan, categoria de
folosinta curti-constructii, in suprafata de
369m.p. si constructia.C1 edificata pe acesta, cu
regim de inaltime S+P+3E+4Eretras, cu o
suprafata construita la sol de 182 m.p., avand
destinatia de constructii administrative si social
culturale, intabulat in Cartea Funciara
nr.231213 a Municipiului Bucuresti, Sector.1, cu
numar cadastral:231213 pentru teren si numar
cadastral 231213-C1 pentru constructie, pentru
garantarea oricaror credite, de orice valoare si
pe orice durata, plus accesoriile aferente acestor
credite care se vor acorda de catre Libra Internet
Bank S.A. imprumutatului Activ Group Management S.R.L. cu sediul in Bucuresti, str. Arh.
Grigore Cerchez, nr.12, et.2, incaperea.1.1.,
sect.1, J40/15206/2003, CUI 15897657, societate
ce se afla sub control comun cu Societatea. 2.
Aprobarea cesiunii, in favoarea Libra Internet
Bank S.A., a drepturilor de despagubire
aferente politei de asigurare a bunului mentionat la punctul 1. 3. Aprobarea cesiunii, in
favoarea Libra Internet Bank S.A, a creantelor
rezultate din contractele de inchiriere a bunului
imobil mentionat la punctul 1. 4.Aprobarea
imputernicirii administratorului unic al Societatii sa efectueze toate formalitatile si activitatile
necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararii ce va fi adoptata, sa reprezinte Societatea
cu puteri depline in fata persoanelor fizice si/sau
juridice, precum si in fata tuturor organelor
competente, sa negocieze si sa semneze toate
documentele necesare, inclusiv sa negocieze cu
Libra Internet Bank S.A. termenii si conditiile
contractarii creditului/creditelor mentionat/e
mai sus si garantiile aferente, avand puteri
depline sa aprobe, incheie si semneze orice document cu Libra Internet Bank S.A., incluzand,
dar fara a se limita la Contracte de credit,
Contracte de ipoteca mobiliara sau imobiliara,
orice Acte aditionale la acestea - inclusiv acte
aditionale pentru majorare, micsorare sau
prelungire credit, in scopul constituirii garantiilor prevazute mai sus si avand puterea sa
imputerniceasca la randul sau orice persoana
considera necesar in scopul reprezentarii Societatii asa cum este mentionat mai sus.

LICITAŢII
The Bigb Food SRL prin lichidator judiciar
Via Insolv SPRL scoate la vânzare in bloc prin
licitaţie publică o serie de bunuri mobile pentru
desfasurarea activitatii de shaormerie: mese de
lucru, aparate pentru shaorma, dulapuri frigorifice, instalatie incalzire-ventilatie etc. pornind de
la pretul de 26.961,68 lei TVA inclus. Lista
completa a bunurilor se poate studia la sediul
lichidatorului judiciar. Persoanele interesate vor
cumpăra caietul de prezentare de la lichidatorul
judiciar și vor depune documentele de participare la licitaţie cu cel putin o zi inaintea datei
licitatiei, ora 15.00. Licitatia va avea loc in data
de 18.02.2022, ora 11.00 la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B,
ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 519800. În
cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în
datele de 25.02.2022 si 04.03.2022 la aceeași
oră, în același loc.

Par Rom SRL prin lichidator judiciar Via
Insolv SPRL scoate la vânzare prin licitaţie
publică: teren de 8.038 mp situat in Costinesti,
parcela 314/18/1/1, nr. cadastral 920, CF 100538,
jud. Constanta pornind de la pretul de
143.460,24 lei fara TVA si teren de 570 mp
situat in Costinesti, parcela 314/18/1/2/2, nr.
cadastral 918/2, CF 100536, jud. Constanta
pornind de la pretul de 20.494,76 lei fara TVA.
Regimul TVA se stabileste conform prevederilor
fiscale in vigoare. Persoanele interesate vor
cumpăra caietul de prezentare de la lichidatorul
judiciar și vor depune documentele de participare la licitaţie pana la data de 21.02.2022, ora
14.00. Licitatia va avea loc in data de
22.02.2022, ora 12.00 la sediul lichidatorului
judiciar din Ploiesti, str. Banatului, nr.1, bl. 37B,
ap. 3, jud. Prahova, tel/fax 0244 519800.
Invitație de participare la ofertare. Târgu
Mureș, Data: 07.02.2022. Denumire proiect:
”CONSTRUIRE CENTRU MEDICAL DE
EXCELENȚĂ –IMAGISTICĂ, RADIOTERAPIE ȘI TRATAMENT ONCOLOGIC”
Medex Vital Serv S.R.L, cu sediul în TârguMureș, str. Călărașilor, nr. 16, ap. 1, jud. Mureș,
cod postal 540044, anunță începerea procedurii
de achiziție pentru selectarea executantului de
construcții și a furnizorului de bunuri necesare
realizării proiectului. 1. Documentația de atribuire se poate obține gratuit, la solicitarea scrisă
a oricărui operator economic. Solicitarea trebuie
să conțină datele de contact a potențialului
ofertant. Solicitarea se trimite/se depune la
sediul Medex Vital Serv S.R.L din Târgu-Mureș,
str. Călărașilor, nr. 16, ap. 1, jud. Mureș, cod
postal 540044 sau la adresa de e-mail:
medexvital@gmail.com. 2. Data limită pentru
primirea solicitărilor de clarificări: 16.02.2022. 3.
Termen de depunere oferte: 24.02.2022, ora
10:00. 4. Adresa la care se transmit ofertele: la
sediul Medex Vital Serv S.R.L (Târgu-Mureș, str.
Călărașilor, nr. 16, ap. 1, jud. Mureș, cod postal
540044). 5. Sursa de finanțare: 1. Ajutor Public
Nerambursabil – Buget de Stat prin
H.G.807/2014. 2. Surse proprii. 6. Criterii de
calificare și selecție: în conformitate cu Documentația de atribuire, se solicită îndeplinirea
unor cerințe minime referitoare la situația
personală a ofertantului, capacitatea financiară
și capacitatea de exercitare a activității profesionale. 7. Criteriul de atribuire: conform Caietului de sarcini. 8. Valabilitate ofertă: 60 de zile
de la termenul limită de depunere a ofertelor.
Persoana de contact: Nume persoana de
contact: D-na.Cîmpian Mirela Lenuța. Funcție:
Director economic. Telefon: 0742.298.872,
e-mail: medexvital@gmail.com.
Subscrisul C.I.I. Ciulianu Elena-Cozmina,
reprezentata prin practician in insolventa
Ciulianu Elena Cozmina, in calitate de lichidator judiciar al debitoarei Adssol Resins SRL,
cu indeplinirea atributiilor prevazute de Legea
85/2014, conform Hotararii nr. 3532/22.09.2020
pronuntata de Tribunalul Bucuresti- Secţia a
VII- a Civila, în dosarul nr. 30855/3/2019,
anunta scoaterea la vanzare a bunurilor mobile
af late in proprietatea Adssol Resins SRL
constand in Marci (Marca Adssol, Ganlox si
Chemibar) la suma totala de 5.886 RON
exclusiv TVA, așa cum acestea au fost descrise
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Prima vanzare a bunurilor mobile apartinand
societatii debitoare se va organiza in data de
16.02.2022, ora 13.00 prin licitatie publica cu
strigare. In cazul in care bunurile mobile nu se
vor vinde la primul termen de licitatie, incepand
cu 23.02.2022, se vor organiza licitatii saptamanal, in fiecare zi de miercuri, la aceeasi ora si
in aceleasi conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar
din București, Blvd. Mircea Voda nr. 35, Bl. M27
Et. 4, ap. 10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in
caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua
licitatiei, ora 12.00. Date despre starea bunurilor,
pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie
precum si modul de organizare a acestora se pot
obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. Caietele de sarcini se pot achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din
București, Blvd. Mircea Voda nr. 35, Bl. M27 Et.
4, ap. 10, sector 3. Costul unui caiet de sarcini
este de 200 lei. Achizitionarea caietului de
sarcini este obligatorie pentru toti participantii
la licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine la
tel. 0726.014.837.
Formenerg SA, cu sediul în B-dul. Gheorghe
Șincai, nr.3, sector 4-București, Cod postal
040311, publică prezentul anunț de participare,
cu scopul atribuirii contractului de închirierea
spațiului cu destinația: sală sport, în incinta
clădirii Formenerg SA, suprafața de 91m², Cod
CPV.70310000-7-(Servicii de închiriere sau de
vânzări imobile), prin procedura de atribuire
„licitație deschisă publică (cu oferte în plic
închis)“. Documentaţia pentru elaborarea și
prezentarea ofertei se va putea obţine gratuit,
între orele 8.00- 16.00, de la sediul societăţii
noastre de către reprezentantul dumneavoastră,
pe bază de delegație semnată și ștampilată de
reprezentantul legal al ofertantului, sau de pe
site-ul: www.formenerg.ro. Criteriul de atribuire
a contractului tariful unitar euro/mp/lună cel
mai ridicat dintre ofertele calificate. Modalitatea
de prezentarea a ofertei oferta se va prezenta în
original și va fi întocmită conform cerinţelor din
documentaţia de atribuire pentru ofertanți.
Solicitările de clarificări vor fi transmise la
adresa de email: achizitie@formenerg.ro sau la
nr.de fax: 021.306.99.01. Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi postate pe site-ul: www.
formenerg.ro. Oferta va fi redactată în limba
Română. Durata contractului de închiriere
3(trei) ani de la data atribuirii contractului.
Valoarea estimativă minimă a serviciilor, fără
TVA 4368 euro/an+TVA; 13104 euro/3
ani+TVA. Contravaloarea garanției de participare la procedura de selecție este de 1200 lei.
Contravaloarea garanției de bună execuţie este
egală cu contravaloarea pe 1 (una) lună a

contractului de închiriere. Data limită pentru
depunerea ofertelor 28.02.2022, ora 16.00.
Oferta va fi însoţită de scrisoarea dumneavoastră de înaintare și dovada depunerii garanţiei de participare. Plicul exterior trebuie să fie
marcat cu adresa societății noastre și cu
inscripţia: „A nu se deschide înainte de data
de:01.03.2022, ora 11.00.” Deschiderea ofertelor
va avea loc în data de 01.03.2022, ora 11.00 la
sediul Formenerg SA, Bdul.Gheorghe Șincai,
nr.3, sect.4, în prezenţa reprezentanților ofertanților. Orice reprezentant al ofertantului, are
dreptul de a participa la ședinţa de deschidere,
dacă prezintă în acest sens, o împuternicire
scrisă semnată de reprezentantul legal al ofertantului.
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 Poiana Stampei, comuna
Poiana Stampei, Str.Principală nr.228, județul
Suceava, telefon /fax 0230/575.177, e-mail:
poiana_stampei@yahoo.ro, cod fiscal 5021250.
2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să fie închiriat: teren intravilan în suprafață de 8.397mp,
cu categoria de folosință fâneață, identificat
prin CF32292, nr.cadastral 32292, situat în
Comuna Poiana Stampei, sat Poiana Stampei;
teren intravilan în suprafață de 4.418mp, cu
categoria de folosință fâneață, identificat prin
CF32289, nr.cadastral 32289, situat în Comuna
Poiana Stampei, sat Poiana Stampei; teren
intravilan în suprafață de 1.239mp, cu categoria
de folosință fâneață, identificat prin CF32290,
nr.cadastral 32290, situat în Comuna Poiana
Stampei, sat Poiana Stampei; teren intravilan în
suprafață de 943mp, cu categoria de folosință
fâneață, identificat prin CF32288, nr.cadastral
32288, situat în comuna Poiana Stampei, sat
Poiana Stampei, aparținând domeniului privat
al Comunei Poiana Stampei, conform H.C.L.
nr.5 din 31.01.2022 și conform O.U.G. nr.
57/2019, art.332-333. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin
care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire: la
cerere, de la sediul instituției, Compartimentul
Achiziţii Publice. 3.2. Denumirea și datele de
contact ale serviciului /compartimentului din
cadrul instituției de la care se poate obține un
exemplar din documentația de atribuire:
Compartimentul Achiziții Publice din cadrul
Primăriei Comunei Poiana Stampei, comuna
Poiana Stampei, Str.Principală nr.228, județul
Suceava. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru
obținerea acestui exemplar, unde este cazul,

potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ: 150 lei/exemplar, se achită
numerar la Casieria Primăriei Comunei Poiana
Stampei, Str.Principală nr.228, județul Suceava.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
21.02.2022, ora 14.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
01.03.2022, ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Compartimentul Achiziții
Publice al Primăriei Comunei Poiana Stampei,
comuna Poiana Stampei, Str. Principală nr. 228,
județul Suceava. 4.3.Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un singur
exemplar. 5.Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor:
02.03.2022, ora 10.00, Primăria Comunei Poiana
Stampei, comuna Poiana Stampei, Str.Principală nr.228, județul Suceava. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon și/sau adresa de
e-mail ale instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Secția de Contencios Administrativ a
Tribunalului Suceava, Municipiul Suceava, Str.
Ștefan cel Mare nr.62, județul Suceava, telefon
0230/214.948, fax 0230/252.800, e-mail: trsv_
registratura@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 07.02.2022.
1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact:
Primăria Comunei Jurilovca, comuna Jurilovca,
Str.1 Mai, nr.2, județul Tulcea, cod poștal
827115, telefon 0240/563.797, fax 0240/563.797,
e-mail: primariajurilovca@yahoo.com, cod fiscal
4793952. 2.Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie
vândut: 1 parcelă de teren, aparține domeniului
privat al Comunei Jurilovca, identificată, astfel:
-732mp, Tarla 39, Arabil 1381, nr.cadastral: CF
39059, situată în intravilan, Str.Fierarului,
nr.10A, sat Sălcioara, comuna Jurilovca, județul
Tulcea, conform H.C.L.nr.5/21.01.2022 și temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea
sau modalitățile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Urbanism și amenajarea
teritoriului. 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 Compartimentul Urbanism și amenajarea
teritoriului din cadrul Primăriei Comunei Jurilovca, comuna Jurilovca, Str.1 Mai, nr. 2, județul
Tulcea. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru
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obținerea acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind
Codul administrativ: Dacă se ridică de la sediul
instituției: 10 Lei/ exemplar, ce se achită
numerar la Casieria instituției sau prin O.P. în
contul RO90TREZ6465006XXX000193, deschis
la Trezoreria Operativă Baia. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 24.02.2022, ora
15.30. 4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
04.03.2022, ora 15.30. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria Comunei Jurilovca,
Str. 1 Mai, nr.2, județul Tulcea. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă oferta: într-un
singur exemplar, într-un plic sigilat. 5.Data și
locul la care se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 07.03.2022, ora 12.00,
Primăria Comunei Jurilovca, comuna Jurilovca,
Str.1 Mai, nr.2, județul Tulcea, Sala de festivități.
6.Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței competente în
soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios
Administrativ a Tribunalului Tulcea, Tulcea, Str.
Toamnei, nr.15, județul Tulcea, telefon
0240/504.279, fax 0240/518.544, e-mail: tribunal-tulcea@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 07.02.2022.
1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact:
Primăria Municipiului Roșiori de Vede, municipiul Roșiori de Vede, Str.Dunării, nr.58, județul
Teleorman, telefon 0247/466.519, fax
0247/466.141, e-mail: postmaster@primariarosioriidevede.ro, cod fiscal 4652694. 2. Informații
generale privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie vândut: teren ce
aparține domeniului privat al Municipiului
Roșiori de Vede, identificat astfel: -suprafață de
18.802mp, înscris în cartea funciară 24860,
situat în intravilanul U.A.T. Roșiori de Vede,
DJ612A, f.n., conform H.C.L.nr.163/25.11.2021
și temeiul legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019,
dezmembrat în trei loturi după cum urmează:
-Lotul 1 -7.710mp; -Lotul 2 -4.116mp; Lotul 3
-6.976mp. 3.Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.
Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de
la sediul instituției, Serviciul Public ADPP sau
se poate consulta pe site-ul: www.primariarosioriidevede.ro, secțiunea licitații. 3.2. Denumirea
și datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot
obține un exemplar din documentația de atri-

buire: Se poate obține de la Serviciul Public
Administrarea Domeniului Public și Privat din
cadrul Primăriei Municipiului Roșiori de Vede,
Str. Dunării, nr.58, județul Teleorman.
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: 100Lei și se achita numerar la Direcția
de Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei
Muncipiului Roșiori de Vede. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 28.02.2022, ora
10.00. 4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
09.03.2022, ora 16.00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria Municipiului Roșiori
de Vede, Registratura Generală, Str.Dunării,
nr.58, județul Teleorman. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: într-un
singur exemplar, într-un plic sigilat. 5.Data și
locul la care se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 10.03.2022, ora 10.30,
Primăria Municipiului Roșiori de Vede, Str.
Dunării, nr.58, județul Teleorman. 6.Denumirea,
adresa, numarul de telefon și/sau adresa de
e-mail ale instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Secția Contencios Administrativ a
Tribunalului Teleorman, Alexandria, Str. Independenței, nr.22, județul Teleorman, telefon
0247/306.014, fax 0247/406.016, e-mail: tribunaltr@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 07.02.2022.
Comuna Drăgănești, cu sediul în localitatea
Drăgănești, str.Principală nr.196, sat Drăgănești,
jud.Galați, cod poștal 807110, telefon:
0236.820.130, fax: 0236.820.130, cod fiscal
3264597, e-mail: pdraganesti@yahoo.com, organizează licitație publică pentru atribuirea
contractelor de concesionare pentru 14 loturi
teren intravilan din domeniul privat al Comunei
Drăgănești, județul Galați, cu destinația
construcții de locuințe, după cum urmează: -lot
casă 185, în suprafață de 1030mp, situat în tarla
29, parcela 100, lot 57, înscris în cartea funciară
nr.107476; -lot casă 198, în suprafață de 956mp,
situat în tarla 29, parcela 100, lot 45, înscris în
cartea funciară nr.107464; -lot casă 199, în
suprafață de 1004mp, situat în tarla 29, parcela
100, lot 44, înscris în cartea funciară nr.107463;
-lot casă 201, în suprafață de 1014 mp, situat în
tarla 29, parcela 100, lot 42, înscris în cartea
funciară nr.107461; -lot casă 202, în suprafață
de 978mp, situat în tarla 29, parcela 100, lot 41,
înscris în cartea funciară nr.107460; -lot casă
203, în suprafață de 960mp, situat în tarla 29,
parcela 100, lot 40, înscris în cartea funciară nr.
107459; -lot casă 209, în suprafață de 954mp,
situat în tarla 29, parcela 100, lot 34, înscris în
cartea funciară nr. 107453; -lot casă 221, în

suprafață de 942mp, situat în tarla 29, parcela
100, lot 11, înscris în cartea funciară nr.107430;
-lot casă 222, în suprafață de 1029mp, situat în
tarla 29, parcela 100, lot 12, înscris în cartea
funciară nr.107431; -lot casă 226, în suprafață
de 1032mp, situat în tarla 29, parcela 100, lot 16,
înscris în cartea funciară nr.107435; -lot casă
232, în suprafață de 1009mp, situat în tarla 29,
parcela 100, lot 22, înscris în cartea funciară nr.
107443; -lot casă 235, în suprafață de 1025mp,
situat în tarla 29, parcela 100, lot 25, înscris în
cartea funciară nr.107444; -lot casă 261, în
suprafață de 1018mp, situat în tarla 30, parcela
102, lot 13, înscris în cartea funciară nr.107313;
-lot casă 190, în suprafață de 1020mp, situat în
tarla 29, parcela 100, lot 62, înscris în cartea
funciară nr.107481. Concesionarea se face pe
durata existenței construcțiilor până la 49 ani.
Licitația va avea loc în data de 07.03.2022, ora
10.00, la sediul Căminului Cultural Drăgănești,
str.Principală, nr.292, județul Galați. Prețul de
pornire la licitație este de 0,49Lei/mp/an, data-limită de depunere a ofertelor este 07.03.2022, ora
9.30, la sediul Primăriei Comunei Drăgănești.
Documentația necesară (caiet de sarcini și
instrucțiuni pentru ofertanți) se pune gratuit la
dispoziția celor interesați la sediul Primăriei
Comunei Drăgănești, județul Galați. Relații
suplimentare la telefon: 0236.820.130,
0755.124.320.

PIERDERI
Bautrade Invest SRL, J5/1785/2019, CUI:
41355876, declară piedut și nul Certificat Înregistrare.
Subscrisa SCA Lucu și Asociații cu sediul în
București, Sector 4, Splaiul Unirii, Nr.4, Bloc
B3, Tronson 3, Etaj 1, Birou 1.1, având cod fiscal
RO28051470, declar pierdut și nul Certificatul
de Înmatriculare al autoturismului marca Audi,
tip Audi A4 Avant, având număr de identificare
vehicul WAUZZZ8K7DA147825 și număr de
îmatriculare B-414-LUC.
Carnet de student la Universitatea Politehnica, în zona AFI Cotroceni.
Pierdut carnet de student, Vilceanu
Alexandra Maria , facultatea de medicina
dentara Titu Maiorescu Bucuresti, il declar nul.
Subsemnata Jernică Milica domiciliată în
București, Strada Elev Ștefănescu Ștefan nr 5,
bloc 445, scara B, etajul 10, apartament 95,
sector 2, declar că am pierdut contractul de
vânzare/cumpărare și procesul verbal de predare-primire, pe numele Jernică Nicolae și Jernică
Milica le declar nule.

