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OFERTE SERVICIU
Bistrita Agregate SRL angajează
ifonist din România sau din străinătate.
CV la adresa: office@mantransbn.ro.
Compania Oprea SRL din
Galati angajeaza gestionar depozit.
S a l a r i u 4 0 0 0 l e i . Te l e f o n
0766.560.227.
S.C. Silviu Construct S.R.L., cu sediul
în sat Blidari, comuna Golești, nr.170,
județ Vâlcea, angajează 3 fierari betoniști
și 2 dulgheri restauratori. Informații se
pot obține de luni-vineri, la nr.de telefon:
0724.782.948.
United Trading Group Diverse SRL,
cu sediul în București, Bulevardul
Decebal nr.3, Bloc S12B, sc.A, etj.5, ap.
13, sector 3 , angajează pentru punctul de
lucru din Oraș Voluntari, Bulevardul
Voluntari, Nr.86, Spatiul G39, G38, situat
în Complexul Smart Expo, Judeţ Ilfov 2
lucrători comerciali și 2 manipulanţi
mărfuri. Relaţii la telefon 0722227793.
SC Alb Construct SRL, cu sediul în
Huedin, angajează muncitori necalificați
în construcții, cu un salariu de 3.000
RON (brut). Cerințe minime de limba
engleză. CV-urile se pot trimite pe adresa
de e-mail: alb.florin@yahoo.com
Contrail Machinery S.R.L., cu sediul
social în oraș Chitila, strada Rudeni,
nr.79, corp D, județul Ilfov, înregistrată la
ORC sub nr.J23/897/2021, CUI:
33845800, angajează: director de vânzări
cod COR-112018 -1 post; director comercial cod COR-112017 -1 post; asistent
director cod COR-243217 -1 post; asistent manager cod COR-334303 -1 post.
Pentru CV, la adresa de e-mail: justina.
bostan@contrail.ro
SC Gerrom Thermohaus SRL, având
CUI: 14512850, cu sediul în Sat Sălicea,
Comuna Ciurila, Nr. 84M, Județ Cluj,
angajează: Dulgher (exclusiv restaurator)
cod COR 711501- 1 post, Îngrijitor
animale cod COR 921201- 1 post.
Cerințe: vechime 6 luni, studii medii,
cunoștințe de limba engleză, cunoștințe
în domeniul construcțiilor, respectiv
zootehniei. Selecția are loc în data de
11.04.2022, ora 09.00, la sediul societății.
Oficiul de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Teleorman, cu sediul în
Alexandria, str. Independenţei nr. 4 bis,
etaj 1, judeţul Teleorman, organizează
concurs pentru ocuparea a două funcţii
contractuale vacante de execuţie pe perioadă determinată de 18 luni de consilier
cadastru gradul II și consilier cadastru
debutant din cadrul Biroului Înregistrare
Sistematică, Serviciul Cadastru.
Concursul se va desfășura în perioada 05
-10.05.2022, orele 10.00. Perioada de

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate@jurnalul.ro
depunere a dosarelor este 11 -26.04.2022,
la sediul OCPI Teleorman. Pentru date
suplimentare consultaţi site-ul OCPI
Teleorman: www.ocpitr.ro.
Treehouse Development SRL -București, Sect.5, Bd.Naţiunile Unite 1, Birou
A4, Ansamblul „Gemenii Sitraco”,
bl.108A, et.4, ORC J40/17118/2021, CUI:
45011778, angajează: 1 reprezentant
comercial cod COR-332202, cerințe:
studii medii; experiență 10 ani în
domeniu, limba engleză avansat scris și
vorbit, limba arabă avansat scris și vorbit,
și 1 agent imobiliar cod COR-333401,
cerințe: studii medii, experiență 8 ani în
domeniu; limba engleză avansat scris și
vorbit, limba arabă avansat scris și vorbit.
Cei interesați pot depune CV-ul, însoțit
de actele de studii și scrisoarea de
intenție, pe adresa de e-mail: contact@
atarlawyer.ro până pe data de 13.04.2022,
inclusiv. Selecția va avea loc în data de
14.04.2022 și se va face în baza documentelor transmise prin e-mail.
Centrul Român pentru Pregătirea și
Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale -CERONAV, cu sediul în
Constanța, str.Pescarilor nr.69A, județul
Constanța, organizează concurs pentru
ocuparea funcției contractuale vacante
de: -Economist grad I în cadrul Serviciului logistică, conform H.G.
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura la sediul CERONAV, astfel: -Proba
scrisă în data de 09.05.2022, ora 10.00;
-Proba orală (Interviu) în data de
10.05.2022, ora 10.00. Această probă va fi
susţinută doar de candidaţii declaraţi
admiși la proba scrisă. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiții:
-studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul
economic; -vechime în muncă de
minimum 3 ani și 6 luni. Candidații vor
depune dosarele de participare la concurs
până la data de: 26.04.2022, ora 15.00, la
sediul din Str.Pescarilor, Constanța.
Relaţii suplimentare la sediul:
CERONAV, Str.Pescarilor nr.69A,
persoana de contact Pop Ionela, telefon
0241/639.595, E-mail: ionelapop@
ceronav.ro.
Grădinița Nr.240, cu sediul în București, strada Rotundă nr.1, sector 3, organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a
funcției contractuale, de execuție,
vacante, de îngrijitor. Condiţii specifice
de participare la concurs: -nivelul studiilor: generale/medii; -vechime în muncă:
minim 5 ani. Data, ora și locul de desfășurare a concursului: -proba practică în
data de 05.05.2022, ora 11.00, la sediul
instituției; -proba interviu în data de
06.05.2022, ora 12.00, la sediul instituției.
Data-limită până la care candidaţii vor
depune actele pentru dosarul de concurs

este 21.04.2022, ora 12.00, la sediul instituției. Date contact telefon:
031.425.43.00.
Primăria Eftimie Murgu organizează
la sediu, în zilele de 9 și 10.05.2022,
concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale de execuție vacante: șofer
buldoexcavator. Condiţiile de participare
la concurs: -Perioada de depunere a
dosarelor de concurs este 8.04.202221.04.2022, la sediul Comunei Eftimie
Murgu, nr.265, județul Caraș-Severin.
Pentru funcţia contractuală de execuţie
vacantă de șofer buldoexcavator: vârsta
minimă 18 ani, studii medii /generale /
superioare, permis de conducere categoria C sau CE, curs de calificare în
ocupația mașinist utilaje cale și terasamente. Probele stabilite pentru concurs
sunt: -probă scrisă și interviu. Data, ora și
locul organizării concursului: Proba
scrisă va fi susţinută în data de 9.05.2022,
ora 9.00, interviul în data de 10.05.2022,
ora 9.00, la sediul Comunei Eftimie
Murgu. Persoana de contact pentru
primirea dosarelor de concurs este dl.
Imbrescu Liviu, secretar al Comunei
Eftimie Murgu, adresa de corespondență
este: loc.Eftimie Murgu, nr.265, jud.
Caraș-Severin, tel./fax: 0255/243.210,
mail: emurguprimar@yahoo.coms. Bibliografia și condiţiile de participare la
concurs, informaţiile privind actele
necesare înscrierii la concurs și alte relaţii
suplimentare se pot obţine de la Secretariatul Comunei Eftimie Murgu.
Academia Română – Filiala Iași, Institutul de Informatică Teoretică, organizează, începând cu data de 12.05.2022,
ora 11:00, concurs pentru ocuparea
postului vacant de cercetător științific
gradul II, ½ normă, în domeniul Inginerie electronică și telecomunicații sau
Calculatoare, tehnologia informaţiei și
ingineria sistemelor, specializarea Procesarea imaginilor. Concursul se va desfășura conform Legii 319/2003 privind
Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările
ulterioare. Dosarul de înscriere la
concurs se depune în termen de 30 de zile
de la data publicării anunţului. Condiții
suplimentare de participare se regăsesc la
adresa www.acadiasi.ro. Informaţii suplimentare se pot obţine de la Secretariatul
Institutul de Informatică Teoretică
0332106505 și/sau de la Biroul Resurse
Umane, Salarizare telefon 0332101115.
Primăria Comunei Grozești, Judeţul
Mehedinţi, cu sediul în localitatea
Grozești, județul Mehedinți, organizează concurs pentru ocuparea unui post
contractual vacant, în conformitate cu
art.7 alin.4), aprobat prin H.G.
nr.286/2011 modificată și completată de
H.G. nr.1027/2014. Denumirea postului:
referent I, clasa III, post contractual
vacant pe perioadă nedeterminată, în
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cadrul Compartimentului Relații cu
publicul. Condițiile specifice de participare la concurs: -nivelul studiilor: studii
medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; -vechime în muncă: minim 7 ani.
Data, ora și locul de desfășurare a
concursului: -proba scrisă: 06.05.2022,
ora 10:00 la sediul Prim®riei Comunei
Grozești, din satul Grozești, comuna
Grozești, Județul Mehedinți; -interviul:
10.05.2022, ora 10 :00, la sediul Prim®riei
Comunei Grozești, din satul Grozești,
comuna Grozești, Județul Mehedinți.
Dosarul de înscriere la concurs se depune
în termen de 10 zile lucrătoare de la data
afișării la sediul instituției. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Prim®riei
Comunei Grozești, Județul Mehedinţi,
telefon 0252373750.
Anunț de participare pentru angajare
expert evaluator. Consultant Insolvenţă
SPRL Filiala București, cu sediul ales în
Dr.Tr.Severin, str. Zăbrăuţului nr. 7A, jud.
Mehedinţi, CUI 43503529 prin asoc.
coord. Neagoe Roxana-Violeta, in calitate
de administrator judiciar al SC Minteger
Distribution Mehedinti SRL cu sediul in
Dr. Tr. Severin, Str. Decebal NR. 22, Bl. 1,
Sc. A, Ap. 8, jud. Mehedinti, CUI
RO21670127 si J25/270/2007, în procedura generala de insolventa conf.
Sentinta nr. 14/10.02.2022 pronunţată de
Tribunalul Mehedinti, în dosarul nr.
59/101/2022, în temeiul dispozițiilor art.
61 din Legea 85/2014 angajeaza expert
evaluator membru ANEVAR care sa
efectueze procedurile de evaluare a patrimoniului debitoarei SC Minteger Distribution Mehedinti SRL pentru bunul
imobil teren in suprafata totala de 12.541
mp situat in extravilanul comunei
Simian, jud. Mehedinti, intabulat in CF
nr. 53485 a UAT Com. Simian. Ofertele
cu privire la efectuarea procedurilor de
evaluare trebuie să cuprindă: onorariul
solicitat pentru efectuarea procedurilor
de evaluare (inclusiv cheltuieli cu deplasarea, taxe, impozite și contribuții); perioada de timp de efectuare a procedurilor
de evaluare din momentul desemnarii.
Ofertele pot fi transmise pe fax
0252354399 sau email office@consultant-insolventa.ro sau direct la sediul din
Dr.Tr.Severin, str.Zabrăuțului, nr.7A, jud.
Mehedinți până la data de 12.04.2022
orele 16:00. Consultant Insolvenţă SPRL
Filiala București prin asoc. coord.
Neagoe Roxana-Violeta.
Primăria Municipiului Dorohoi, cu
sediul în: municipiul Dorohoi, strada
Grigore Ghica, nr.34, județul Botoșani, în
baza Hotărârii de Guvern nr. 286/2011,
precum și a OUG nr.57/2019, organizează concurs pentru ocuparea a două
posturi vacante, pe perioadă nedeterminată, pentru o funcție de natură contractuală de execuție, astfel: Denumirea
postului: 1 post de muncitor necalificat,
la Direcția Patrimoniu. Condiții specifice
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de participare la concurs: nivelul studiilor: studii medii/generale; - calificări:
subgrupa majora 96 – muncitori în salubritate și alți lucrători cu pregătire
elementară (cu toate ocupațiile aferente);
- vechime în specialitatea studiilor: fără
condiții de vechime. Data, ora și locul de
desfășurare a concursului: Proba practică: 03.05.2022, ora 10.00, la sediul
instituției. Interviu: 09.05.2022, ora 10.00,
la sediul instituției. Denumirea postului:
1 post de paznic, la Direcția Patrimoniu.
Condiții specifice de participare la
concurs: nivelul studiilor: studii medii/
generale; - calificări: atestat de agent de
pază sau adeverință din care să rezulte că
urmează/a urmat aceste cursuri; vechime în specialitatea studiilor: fără
condiții de vechime. Data, ora și locul de
desfășurare a concursului: Proba scrisă:
03.05.2022 , ora 13.00 , la sediul instituției. Interviu: 09.05.2022 , ora 10.00 , la
sediul instituției. Dosarele de înscriere se
depun la sediul instituției în termen de 10
zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv în perioada 08.04.202221.04.2022. Date contact: Primăria
Municipiului Dorohoi, Compartimentul
Resurse Umane, telefon 0231/610133
int.113.
Clubul Sportiv Municipal Slatina, cu
sediul în localitatea Slatina, strada Bulevardul Sfântul Constantin Brâncoveanu
numărul 1, județul Olt, organizează
concurs pentru ocuparea funcțiilor
contractuale vacante de execuție pe perioadă nedeterminată, de: -antrenor tir cu
arcul -(număr posturi: 1) -Compartiment
Activități Sportive și de Agrement Club
Nautic; -antrenor caiac canoe -(număr
posturi: 2) -Compartiment Activități
Sportive și de Agrement Club Nautic;
-inspector de specialitate gradul II
-(număr posturi: 1) -Compartiment Achiziții Publice conform H.G.286/2011.
Concursul se va desfășura la sediul
Clubului Sportiv Municipal Slatina,
B-dul Sf.Constantin Brâncoveanu nr.1,
Slatina, Jud.Olt, astfel: -depunere dosare
concurs: în termen de 10 zile lucrătoare
de la data publicării anunțului, respectiv
până la 26.04.2022, ora 16.00; -selecția
dosarelor: 27.04.2022; -proba scrisă:
04.05.2022, ora 10.00; -interviul:
09.05.2022, ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidații trebuie să
îndeplinească următoarele condiții:
Condiţii specifice: -inspector de specialitate gradul II: -studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licență în
domeniul științelor economice; -vechime
în specialitatea studiilor -minim 1 an.
-antrenor tir cu arcul: -studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; -vechime
în exercitarea funcției -nu este cazul;
condiții specifice: -școală de antrenori sau
A.N.E.F.S. specializarea tir cu arcul.
-antrenor caiac canoe: -studii medii
absolvite cu diplomă de bacalaureat;
-vechime în exercitarea funcției -nu este
cazul; condiții specifice: -școală de antrenori sau A.N.E.F.S. specializarea caiac
canoe. Relaţii suplimentare se pot obţine
la Compartiment Juridic, Relaţii cu
Publicul, Resurse Umane, de luni până
joi între orele 08.00-16.30, vineri, între
orele 08.00-14.00 sau la telefon
0349/738.657.

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

CITAŢII
Pârâta Gherasim Simona, fiica lui
Avadanei Alexandru, este citată la Judecătoria Săveni, jud.Botoșani, la termen
din 19.04.2022, ora 09.00, în dosar
nr.667/297/2020, în proces cu reclamantul
Avadanei Florentin.
Numitul Meir Nati, cu domiciliul
necunoscut este citat pentru data de
15.06.2022, ora 8.30, la Judecătoria
Tulcea, cu sediul în Municipiul Tulcea,
strada Toamnei, nr.15, în calitatea de
pârât privind Dosarul nr.8767/327/2020,
ce are ca obiect radiere ipotecă. Judecata
se face în contradictoriu cu reclamantul
Grigore Petrica.
Judecatoria Targu Secuiesc, dos. nr.
465/322/2022. Prin prezenta somatie se
aduce la cunostinta celor interesati faptul ca
petentii Markos Gyula si Markos Katalin
solicita constatarea dobandirii prin uzucapiune a dreptului de proprietate asupra
imobilului inscris in CF. nr. 26322-Dalnic nr.
top. 26, in suprafata de 719 mp si asupra
portiunii nr. top. 27/1 in suprafata de 336
mp. Toti cei interesati pot face opozitie in
termen de o luna de la publicare la Judecatoria Tg. Secuiesc, mun. Tg. Secuiesc, str.
Ady Endre, nr. 5, jud. Covasna.

Numitul Negoiță-Doboșaru Gheorghe,
cu ultimul domiciliu cunoscut în
România, satul Ograda, comuna Ograda,
str.Marin Preda nr.4, jud. Ialomița, este
chemat la Judecătoria Slobozia, loc.
Slobozia, b-dul Cosminului, nr.12, cod
poștal 920064, judeţul Ialomiţa, în ziua
de 28.04.2022, camera Sala 1, Completul
8, ora 11.30, în calitate de pârât, în proces
cu Negoiţă-Doboșaru Elena-Georgiana
în calitate de reclamant, în dosarul nr.
3639/312/2021, având ca obiect divorț
revenire nume purtat anterior căsătoriei.
Se citează Doamna Gheorghiță Gina
Gigi pentru a se prezenta la data
19.04.2022 la ora 13:00 la B.I.N Anghel
Raluca din oraș Făurei, judetul Brăila în
vederea dezbaterii succesiuni de pe urma
defunctului Gheorghiță Stan decedat la
data de 30.06.2020.
Eventualii moștenitori și eventualii
succesibili ai defunctului Vasile Dănilă,
CNP 1280502400328, decedat la data de
28.12.2020, cu ultimul domiciliu în municipiul București, Str. Herța nr. 2, sector 2,
sunt citați să se prezinte la data de
27.04.2022, ora 11:00, la sediul Societății
Profesionale Notariale „De Iure” București, Calea Dudești nr. 139, Corp 1, etaj
1, Sector 3, tel. 021/311.98.69, pentru
dezbaterea succesiunii.

DIVERSE
Composesoratul Livezeni – Petroșani
cu sediul in Localitatea Petrosani, str.
Venus, nr. 9 A, titular al planului:
„Amenajamentul Fondului Forestier
Proprietate Privată Aparţinând Compo-

sesoratulul Livezeni – Petroșani Intitulat
U.P. I Livezeni, propus a fi realizat pe
raza judetului/lor Hunedoara, anunta
publicul interesat asupra diponibilizării
proiectului de amenajament silvic , a
finalizării Raportului de mediu și a
Studiului de Evaluare Adecvată.
Raportul de mediu și Studiul de
Evaluare Adecvată pot fi consultate la
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Hunedoara din Deva, str. Aurel Vlaicu,
nr.25 de luni-joi între orele 9.00-16.00 și
vineri între orele 9.00-13.00. Comentarii
și propuneri se primesc în scris la sediul
APM Hunedoara și la sediul titularului
din Petrosani în termen de 45 de zile de
la data publicării anunţului, respectiv
până la data de 23.05.2021.
Composesoratul Livezeni – Petroșani
cu sediul in Localitatea Petrosani, str.
Venus, nr. 9 A, titular al planului:
„Amenajamentul Fondului Forestier
Proprietate Privată Aparţinând Composesoratulul Livezeni – Petroșani Intitulat
U.P. I Livezeni, propus a fi realizat pe
raza judetului/lor Hunedoara, anunta
publicul interesat asupra audierii publice
a proiectului de amenajament silvic a
Raportului de mediu și a Studiului de
Evaluare Adevcată care va avea on-line
loc in data de 23.05.2021 incepand cu ora
15:00. Autoritatile participante: Directia
de Sanatate Publica Hunedoara. Agentia
Nationala pentru Arii Naturale Protejate.
Sistemul de Gospodarire a Apelor Hunedoara. Comisariatul Judetean Hunedoara al Garzii Nationale de Mediu
Directia Silvica Hunedoara. Inspectoratul Situatiilor de Urgenta Hunedoara.
Directia pentru Agricultura si Dezvoltare
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Rurala Hunedoara. Consiliu Judetean
Hunedoara. Serviciul Comisariatului
Judetean al Garzii Nationale de Mediu
Aba Jiu Craiova. Directia Judeteana
pentru Cultura Hundeoara. Inspectoratul Teritorial de Munca Hunedoara.
Oficiul De Cadastru si Publicitate Imobiliara Hunedoara. Primaria Petrosani.
Dezbaterea este deschisa publicului interesat care poate participa accesand linkul: https://zoom. us/j/96951607786?
pwd=VEF1WjNYSFJ xeFBXVDB4U1VIVEJJUT09, Meeting ID: 969 5160
7786, Passcode: J28rp0 sau care pot
trimite comentarii în scris APM Hunedoara la adresa Deva, str. Aurel Vlaicu,
nr.25, e-mail office@apmhd.anpm.ro ,
sau titularului la sediul din Petrosani,
Strada Venus, Nr. 9 A, până la data de
23.05.2021.
Această informare este efectuată de
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Medias, str.
Piata Constantin I. Motas nr. 1, Medias,
ce intenționează să solicite de la Administrația Nationala Apele Romane –
SGA Maramures, aviz de gospodărire a
apelor pentru realizarea proiectului
“punere in siguranță tronson conducta
de transport gaze naturale DN 350
Casei-Baia Mare la subtraversarea pârâului Craica, zona localității Baia Mare,
Jud. Maramureș” propus a fi amplasat în
intravilanul localitatii Baia Mare, jud.
Maramures. Această investiție este nouă.
Ca rezultat al procesului de producție nu
vor rezulta ape uzate. Această solicitare
de aviz este conformă cu prevederile
Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările
și completările ulterioare. Persoanele
care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului
de Gospodărire a Apelor pot contacta
solicitantul de aviz la adresa menționată.
Persoanele care doresc să transmită
observații, sugestii și recomandări se pot
adresa solicitantului sau la Expert Serv
SRL, cu sediul in str. Mihai Eminescu, nr.
7, et.1, Ploiești, jud. Prahova, cod postal
100329, tel/fax: 0244-513233.
Anunț public privind decizia etapei
de incadrare. S.N.T.G.N. Transgaz S.A.,
titular al proiectului “Punerea în siguranță traversare aeriana peste râu
Plapcea cu conducta de transport gaze
naturale DN 100, racord alimentare
SRM Scornicești, zona localitatii Scornicești, Jud. Olt”, anunță publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de
incadrare de catre Agentia pentru
Protectia Mediului Olt, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul: “Punerea în
siguranță traversare aeriana peste râu
Plapcea cu conducta de transport gaze
naturale DN 100, racord alimentare
SRM Scornicești, zona localitatii Scornicești, Jud. Olt” propus a fi amplasat în
extravilanul orasului Scornicesti, sat
Jitaru, T62, Parcelele A52, 53, 54, N589,
De559, HR605, T64, Parcelele N560,
P599, judetul Olt. Proiectul deciziei de
incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei
pentru Protectia Mediului Olt din
Slatina, str. Ion Morosanu, nr.3, judetul
Olt, in zilele de luni-vineri, intre orele
8.00-14.00, precum si la urmatoarea
adresa de internet http://apmot.anpm.
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ro. Publicul interesat poate inainta
comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de
la data publicarii anuntului pe pagina
de internet a A.P.M. Olt.
Anunț public privind decizia etapei de
încadrare: (titularul proiectului) UAT
Clinceni, titular al proiectului Igienizare
rau Sabar in zona UAT Clinceni anunță
publicul interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare de către A.P.M. Ilfov
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul
”Igienizare rau Sabar in zona UAT Clinceni” propus a fi amplasat în comuna
Clinceni, sat Clinceni, judetul Ilfov. 1.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele
care o fundamentează pot fi consultate la
sediul autorității competente pentru
protecția mediului Ilfov din Bucuresti,
str. Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, în
zilele de luni- joi între orele 8.00-16.30 și
vineri 8.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmif.
anpm.ro/. Publicul interesat poate înainta
comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de
la data publicării anunțului pe pagina de
internet autorității competente pentru
protecția mediului.
Grigore Georgian, titular al PUZ–“intocmire puz-ansamblu locuinte p+1+m,
functiuni complementare, amenajare
circulatii, utilitati”, in loc Berceni,
Tarla.5, Parcela 18/2/36, 37, NC68958,
68974, anunta publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de obtinere a
avizului de mediu si declansarea etapei
de incadrare. Prima versiune a planului
poate fi consultata la sediul Agentiei
Protectia Mediului.Ilfov din Aleea Lacul
Morii, nr. 1 (in spatele benzinariei
Lukoil), sect.6, de luni pana joi intre
orele 9°°-11°°. Observatii si sugestii se
primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov in
termen de 18 zile de la data publicarii
anuntului.
Stefana George, titular al PUZ–“introducere teren in intravilan–construire
hale depozitare, comert-servicii; imprejmuire teren; bransamente si utilitati”, in
loc. Cornetu, Tarla 10, Parcela 28,
NC51952, anunta publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de obtinere a
avizului de mediu si declansarea etapei
de incadrare. Prima versiune a planului
poate fi consultata la sediul Agentiei
Protectia Mediului.Ilfov din Aleea Lacul
Morii, nr.1 (in spatele benzinariei
Lukoil), sect.6, de luni pana joi intre
orele 9°°-11°°. Observatii/sugestii se
primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov in
termen de 18.zile de la data publicarii
anuntului.
S.C. Esta Dela Investment S.R.L.,
titular al PUZ–“construire centru comercial”, in loc. Domnesti, Tarla 16, Parcela
67, 67/14, NC119398, anunta publicul
interesat asupra depunerii solicitarii de
obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune
a planului poate fi consultata la sediul
Agentiei Protectia Mediului.Ilfov din
Aleea Lacul Morii, nr.1 (in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana joi
intre orele 9°°-11°°. Observatii si sugestii

se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov
in termen de 18 zile de la data publicarii
anuntului.
Negri Constantin, titular al PUZ-“introducere in intravilan ansamblu de
locuinte, comert-servicii, amenajare
circulatii si utilitati”, in loc. Corbeanca,
Tarla.5, Parcela.16/1, NC102303, 102304,
anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de
mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi
consultata la sediul Agentiei Protectia
Mediului.Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr.
1 (in spatele benzinariei Lukoil), sector 6,
de luni pana joi intre orele 9°°-11°°.
Observatii si sugestii se primesc in scris la
sediul A.P.M. Ilfov in termen de 18 zile
de la data publicarii anuntului.
Fabconstruct Concept S.R.L/Electrocons Proiect SRL, titular al PUZ–“intocmirE PUZ-ansamblu locuinte S+P+1+M,
functiuni complementare, amenajare
circulatii, utilitati”, in loc. Berceni, Tarla
20, Parcela 49/1/7; 49/1/8, NC66471;
66472, 66470, anunta publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de obtinere a
avizului de mediu si declansarea etapei
de incadrare. Prima versiune a planului
poate fi consultata la sediul Agentiei
Protectia Mediului.Ilfov din Aleea Lacul
Morii, nr.1(in spatele benzinariei Lukoil),
sector 6, de luni pana joi intre orele
9°°-11°°. Observatii/sugestii se primesc in
scris la sediul A.P.M. Ilfov in termen de
18 zile de la data publicarii anuntului.
SC Birliant Distribution SRL, titular al
PUZ-“Realizarii unei zone de
comert-servicii, amenajare accese si
circulatii, utilitati”, in loc.Moara Vlasiei,
Tarla93, Parcela 364, NC51532, anunta
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si
declansarea etapei de incadrare. Prima
versiune a planului poate fi consultata la
sediul Agentiei Protectia Mediului.Ilfov
din Aleea Lacul Morii, nr.1 (in spatele
benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana
joi intre orele 9°°-11°°. Observatii/sugestii
se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov
in termen de 18 zile de la data publicarii
anuntului.
A.P.M. Vrancea anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a Autorizației Integrate de Mediu nr.
4/28.09.2018, revizuite, în scopul desfășurării activităților de: Creștere intensivă a
păsărilor, pe amplasamentul din Focșani,
str. Cuza Voda nr. 78, jud. Vrancea, activitate prevăzuta în categoria 6.6.- a) din
anexa 1 a Legii nr. 278/2013 privind
emisiile industriale, de către titularul
Avicola Focșani SA. Motivul revizuirii:
finalizarea lucrărilor de investiție prevăzute în proiectele: „Construire
incubator”, pentru care A.P.M. Vrancea a
emis DEI nr. 148 din 17.09.2018 și
„Modernizare stație de incubație corp
C1” pentru care APM Vrancea a emis
clasarea notificarii nr. 1014/20.08.2020.
Motivul care a stat la baza luării acestei
decizii a fost următorul: Activitatea
societății asigură conformarea cu cerințele europene și normele legale privind
protecția mediului. Decizia de emitere a
autorizației integrate de mediu, precum
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și draftul autorizației integrate de mediu
revizuite pot fi consultate la sediul A.P.M.
Vrancea, str. Dinicu Golescu, nr. 2, de
luni până joi, între orele 09:00–16:00 și
vineri între orele 9:00–13:30, precum și la
următoarea adresă de internet: http://
apmvn.anpm.ro reglementari –autorizația integrată de mediu – draft autorizație integrata de mediu. Observațiile
publicului asupra deciziei A.P.M.
Vrancea se primesc la sediul A.P.M.
Vrancea, str. Dinicu Golescu, nr. 2, în
zilele de luni până joi, între orele 9-16 si
vineri intre orele 9-13.30, până la data de
08.05.2022.
Informaţii 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:
Orașul Hârlău, Str. Mușatini nr.1,
județul Iași, telefon 0232/720.412, fax
0232/720.777, e-mail: primariahirlau@
yahoo.com, cod fiscal 4541190. În baza
legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nermabursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţi nonprofit de
interes general și O.G. nr. 82/2001
privind stabilirea unor forme de sprijin
financiar a proiectelor și programelor
pentru asociațiile non profit din domeniul sport recunoscute din România,
aprobată cu modificări și completări
ulterioare, face cunoscut domeniul
pentru care acordă finanţări nerambursabile pentru anul în execuţie financiară
2022. Domeniul pentru care acordă
finanţare nerambursabilă în valoare de
100.000Lei: se alocă 100.000Lei în întregime pentru domeniul sport, aprobat
pentru anul 2022, conform bugetului
Orașului Hârlău pe anul 2022, prin
Hotărârea Consiliului Local al Orașului
Hârlău nr.25/11.02.2022, sunt prezentate în Programul anual al finanţărilor
nerambursabile.
AMCO Otopeni SA, Marcu
Constantin și Marcu Grațiela-Monica,
titulari ai planului /programului „Întocmire Plan Urbanistic Zonal pentru
obiectivul: „Construire Hypermarket
P+1E parțial, magazin retail parter,
construcții anexe interioare și exterioare, amenajări exterioare” din orașul
Otopeni, Șos. București-Ploiești, km13,
2/Calea Bucureștilor, nr. 73-79; nr. cad.
117320; 116224, jud. Ilfov, anunţă
publicul interesat asupra depunerii
solicitării de obținere a avizului de
mediu pentru planul/ programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului/ programului
poate fi consultată la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Ilfov, din
Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni
până joi, între orele 9.00-13.00. Observații /comentarii și sugestii se primesc în
scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel.
021.430.15.23, 021.430.14.02,
0746.248.440) în termen de 18 zile de la
data publicării anunțului.
Nuta Marian Sorin și Matei Paul
Andrei anunță inițierea Planului Urbanistic Zonal în scopul realizării investiției
„Elaborare PUZ în vederea schimbării
funcțiunii din zona de locuințe colective
în zona mixtă, a reglementării indicilor
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urbanistici și a regimului de înălțime”,
situat în str. Eugen Ionescu, nr.7, 9, T37,
P3, 4/1, conform Certificatului de urbanism nr.573/16.09.2021.
Unitatea administrativ-teritorială
Vulturești, județul Suceava, anunță
publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sectorul cadastral nr.
33, începând cu data de 11.04.2022, pe o
perioadă de 60 de zile calendaristice, la
sediul Primăriei Vulturești, localitatea
Pleșești nr.12, 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.
Cererile de rectificare depuse prin orice
alte mijloace de comunicare decât cele
menționate mai sus nu vor fi luate în
considerare.
SC Siena Residence SRL, proprietar
al terenului situat în Orașul Popești
Leordeni, str.Biruinței, NC 5643/1,
5643/2, 104240, 104226, 5643/4, 5643/5,
5643/6, 5967/1, 5967/2, 109377, 109378,
110616, 5967/5/2, 5311/1, 5311/2, 5311/3,
5311/4, 5311/5, 5311/6, 5311/7, 5311/8,
5311/9, 5311/10, 5311/11, 5311/12,
5311/13, 5311/14, 5311/15, 5311/16,
5888, (teren alipit NC/CF 129186), în
suprafață de 29345,50mp, anunţă
publicul interesat asupra depunerii solicitării de obtinere a avizului Comisiei
Tehnice de Amenajare a Teritoriului și
Urbanism a Judetului Ilfov pentru
documentația PUZ „introducere în
intravilan în vederea construirii unui
ansamblu de imobile locuințe colective
Ds+P+6E și funcțiuni complementare”.
Documentația a fost depusă pentru
consultare la Consiliul Județean Ilfov la
data 03.12.2021. Observații și comentarii
se primesc în scris la Direcția de Urbanism din cadrul Consiliului Județean
Ilfov, București, Sector 6, str.Ernest
Juvara, nr.3-5 (tel.021.212.56.93).
New Sky Apartments S.R.L. anunta
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul „Construire ansamblu
rezidential 2S+P+10E+11D+Eth si
partial 2S+P+6E, imprejmuire si racord
utilitati“ propus a fi amplasat in Bucuresti, sect. 1, str.Ocna Sibiului nr. 32-44.
Informatiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul A.P.M. Bucuresti
din Bucuresti, sect. 6, Aleea Lacul Morii,
Nr.1, si la sediul titularului din Str. Arefu,
nr. 55, Lot1/2, Spatiu comercial 1,
Biroul-3, parter, Sect. 5, Bucuresti in
zilele de luni-vineri, intre orele 9.0012.00. Observatiile publicului se primesc
zilnic la sediul A.P.M. Bucuresti.
Anunt public privind decizia etapei de
incadrare S.C. General Capital Team
S.R.L., titular al proiectului „Construire
centru comercial“ anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia
Mediului Ilfov in cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului
de a nu se supune procedurii de evaluare
a impactului asupra mediului si de

evaluare adecvata, fara evaluarea impactului asupra corpurilor de apa, pentru
proiectul: „construire magazin „Penny“,
ce include magazin produse alimentare
carne si branzeturi, acces auto si pietonal,
alei carosabile, spatiu parcare, amenajari
exterioare, sistematizare verticala,
panouri firma si publicitate, signalistica,
imprejmuire, post trafo, bransamente,
utilitati si organizare de santier“ propus
a fi amplasat in Com. Vidra, Loc. Vidra,
str. Ulicioara nr. 2, jud. Ilfov, Nr. Cad.
60424, LOT 1. 1.Proiectul deciziei de
incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii
competente pentru protectia mediului
Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov
din din Bucuresti, Aleea Lacul Morii,
Nr.1 in zilele de luni, miercuri-vineri,
intre orele 09.00-13.00, precum si la
urmatoarea adresa de internet http://
apmif.anpm.ro/. 2. Publicul interesat
poate inainta comentarii/ observatii/
propuneri la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data
publicarii anuntului la adresa de internet
cat si la sediul autoritatii competente
pentru Protectia Mediului Ilfov din
Bucuresti.

Asociaţia pentru o Românie
Deschisă, cu sediul în Craiova, Str.
Albișoarei nr.2, județul Dolj, anunță
publicul interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare de către A.P.M.Olt,
în cadrul procedurii de realizare a
evaluării de mediu pentru planul
„Planul de Management al Sitului
Natura 2000 ROSCI0372 Dăbuleni-Potelu”, în comuna Ianca, județul
Olt: planul nu necesită evaluare de
mediu și nici evaluare adecvată
urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Documentația
care a stat la baza luării deciziei etapei
de încadrare și proiectul deciziei etapei
de încadrare pot fi consultate la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului
Olt, din Slatina, str.Ion Moroșanu,
nr.3, județul Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-14.00, precum și
la următoarea adresă de internet:
http://apmot.anpm.ro. Publicul poate
formula comentarii privind decizia
etapei de încadrare pe care le trimite
în scris Agenției pentru Protecția
Mediului Olt în termen de 10 zile
calendaristice de la data publicării
anunțului.

SOMAŢII
Se aduce la cunoștință că pe rolul
Judecătoriei Arad se af lă dosarul
nr.20324/55/2021, cu termen de judecată
la data de 10 mai 2022, având ca obiect
cererea petentei Mic Maria, cu domiciliul
în sat. Vladimirescu, str.Revoluției, nr.40,
județul Arad, pentru constatarea dobândirii de către aceasta a dreptului de
proprietate cu titlu de uzucapiune,
asupra imobilului situat în Vladimirescu,
nr.40, județul Arad, înscris în CF 332321
Vladimirescu, nr. top. 332321, compus
din casă și teren în suprafață de 611mp,
proprietatea tabulară a numiților Rung
Ioan și Rung Magdalena. Persoanele
interesate pot face opoziție la numărul de
dosar indicat mai sus în termen de o lună
de la data publicării prezentei somații.
Romania- Judecatoria Brasov, Dosar
Civil Nr.4237/197/2022. Emisa la data de
04.04.2022. Somatie. Se aduce la cunostinta celor interesati ca petenta Bot
Andreea Ramona, cu domiciliul procesual
ales la cabinet avocat lordache George-Gabriel, in Brasov, str. Iuliu Maniu,
Nr.47, cam.208, jud.Brasov, a solicitat
Judecatoriei Brasov sa se constate ca

38

anunțuri

numitul: Ardelean Aurel, decedat la data
de 06.12.2020, a dobandit dreptul de
proprietate prin uzucapiune asupra cotei
de 1/2 din imobilul situat in: Brasov, str.
Harmanului, nr. 23A, b1.219, sc.B, ap.1,
jud.Brasov, inscris in C.F. nr. 144692C 1 - U 7 B r a s o v, n r. t o p o
8869/2/1/1/2/21compus din 2 camere, baie,
bucatarie, camara, debara, hol. Persoanele
interesate pot face opozitie la Judecatoria
Brasov in termen de 30 de zile de la data
afisarii si publicarii prezentei somatii.
Prezenta se comunica spre afisare la
sediul Primariei Brasov, la sediul O.C.P.I
Brasov, la sediul Judecatoriei Brasov. Se
va publica si intr-un ziar de larga circulatie nationala. Presedinte Cristina
Munteanu; Grefier-Alina Florea-Mierea

ADUNĂRI GENERALE
Societatea Danny Business SRL, cu
sediul în București, sector 6, Aleea
Compozitorilor, nr.11, bl.G12, sc.1, etaj
10, ap.61, CUI:23764856; J40/7211/2008,
prin asociat și administrator Enea
Dragoș Cătălin, convocăm pe dl. Neacșu
Daniel, asociat în procent de 50%, la
sediul societății în data de 22.04.2022, în
vederea găsirii unor soluții pentru îndeplinirea obiectului de activitate al societății. În caz contrar, societatea va fi
dizolvată și radiată.
Convocare AGOA LA SC Constructii si
Transport Gherase SA Presedintele Consiliului de Administratie al SC Constructii
Si Transport Gherase SA, cu sediul in
Bucuresti, Soseaua Gherase nr.66-70,
sect.2, inregistrata la ORC sub nr.
J40/25414/1993, CUI RO4943839,
convoaca Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul independent
al actionarilor tinut de SC „Depozitarul
Central“ S.A. la data de referinta
02.05.2022,la sediul societatii in data de
10.05.2022, ora-13. Ordinea de zi a
adunarii este urmatoarea:1. Realegerea
Consiliului de Administratie pentru nou
mandat, respectiv pana la 31.05.2024.
2.Realegerea cenzorilor pentru un nou
mandat, respectiv pana la 31.05.2024, in
persoana dlui Badescu Florian Catalin,
Jipa Costica, Zaharia Mirela Cristina. 3.
Aprobarea raportului Consiliului de
Administratie si descarcare de gestiune a
administratorilor pentru exercitiul financiar 2021. 4. Aprobarea raportului Comisiei de Cenzori. 5. Aprobarea situatiilor
financiare si contul de profit si pierderi
pentru anul 2021. 6. Distribuirea profitului/reportarea pierderii contabile. 7.
Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2022. 8.Desemnarea persoanei care va efectua
formalitatile de publicare a prevederilor
hotararii AGOA la ONRC Bucuresti. 9.
Diverse. Accesul actionarilor indreptatiti
sa participe la adunarea generala este
permisa prin simpla proba a identificarii
acestora, in cazul persoanelor fizice facuta
cu C.I. sau B.I. In cazul in care cvorumul
necesar nu se va intruni la data mentionata, Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor se va tine la data de
11.05.2022, la aceeasi ora, in acelasi loc cu
aceeasi ordine de zi. Presedintele Consiliului De Administratie Tanase Alin.
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Anunț privind Convocarea Adunării
Generale a Societății de Cultură Macedo-Română pentru descărcarea de
gestiune, alegerea Președintelui și a
Consiliului de Conducere. Consiliul de
Conducere al Societății de Cultură Macedo-Română convoacă Adunarea Generală a membrilor pentru alegerea
structurii de conducere, în ziua de 12 mai
2022(joi), ora-16.00, la sediul societății
din București, str.Vasile Lascăr nr. 199.
Ordinea de zi este: Aprobarea bilanțului
pe anul 2021 și descărcarea de gestiune;
Darea de seamă pentru anii 2017-2021;
Alegerea președintelui, Consiliului de
conducere și a cenzorului; Modificări la
statut. Conform statutului, alegerea
președintelui se face pe bază de propunere sau candidatură (art. 17.2a).
Adunarea Generală este statutar întrunită în prezența a cel puțin jumătate plus
unu din numărul total al membrilor sau
delegaților acestora și ia hotărâri cu
majoritatea simplă a celor prezenți (art.
18.1.). În cazul în care la prima convocare nu se întrunește cvorumul menționat mai sus, se convoacă de îndată o
nouă Adunare Generală, care va putea
delibera și hotărî pe baza a cel puțin 2/3
din numărul membrilor prezenți
(art.18.2).
Convocator: Organizaţia Utilizatorilor
de Apă pentru Irigaţii ,, Fruvinis,,
Isaccea, cu sediul în str. Avram Iancu, nr.
62, organizată prin Ordinul Ministrului
nr.117/19.10.2006, în conformitate cu
Statutul Organizaţiei Utilizatorilor de
Apă ,,Fruvinis,, Isaccea, convoacă în data
de 25.04.2022, orele 10:00, la sediul
O.U.A.I. ,,Fruvinis,, oraș Isaccea, str.
Avram Iancu, nr.62, Adunarea Generală
Extraordinară a Organizaţiei Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii cu următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea
situaţiilor financiare pe anul 2021. 2.
Aprobarea bilanţului contabil, a contului
de profit și pierderi și descărcarea de
gestiune pentru anul 2021. 3. Aprobarea
cotizaţiei membrilor și a tarifului de
udare în campania 2022–2023. 4.
Diverse. În caz de neîntrunire a cvorumului, se convoacă o a doua Adunare
Generală a Organizaţiei Utilizatorilor de
Apă pentru Irigaţii, în același loc cu
aceeeași ordine de zi în data de
26.04.2022, ora 10:00. O.U.A.I. Fruvinis
Isaccea Președinte Burghelea Valeriu
Gabriel.
S.C. Fruvinis S.A. Isaccea, Isaccea,
strada Avram Iancu nr.62, NRC
J36/317/1991: C.U.I. RO 2368336,
Convocator: În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 actualizată și
completată, președintele C.A. al S.C.
Fruvinis S.A., CIF 2368336, convoacă
Adunarea generală ordinară a acţionarilor pentru data de 26 mai 2022, ora
10:00, la sediul societăţii din localitatea
Isaccea, str. Avram Iancu, nr.62, judeţul
Tulcea, având următoarea ordine de zi: 1.
Aprobarea Raportului Consiliului de
Administraţie pentru exerciţiul financiar
al anului 2021. 2. Aprobarea Raportul
comisiei de cenzori pe anul 2021. 3.
Aprobarea bilanţului contabil, a contului
de profit și pierderi și descărcarea de
gestiune a administratorilor pe anul
2021. 4. Stabilirea bugetului de venituri și

cheltuieli, măsuri, strategii și programul
de plantaţii și culturi agricole, pentru
anul 2022. 5. Diverse. În cazul neîndeplinirii cvorumului, a doua convocare va
avea loc în data de 27.05.2022, la aceeași
oră cu aceeași ordine de zi. Președintele
Consiliului de Administraţie Chiazim
Baear S.C. Fruvinis S.A. Isaccea.
Convocator: Consiliul de Administraţie al AEDIFICIA Carpati SA, cu
sediul social în București, Șos. Panduri
nr. 94, sector 5, înregistrată în registrul
comerţului sub nr. J40/26548/1992, C.U.I.
2620769, în temeiul art.117 din Legea
nr.31/1990 republicată, cu completările și
modificările ulterioare, precum și a
Actului constitutiv al societăţii, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 12 mai 2022, ora 16,
la sediul social al societăţii, cu următoarea ordine de zi: 1. Prezentarea și
aprobarea raportului de activitate al
Consiliului de Administraţie privind
activitatea exercitată în anul 2021. 2.
Discutarea și aprobarea bilanţului și a
situaţiilor financiare anuale, pe baza
rapoartelor prezentate de Consiliul de
Administraţie și de auditorul financiar
Exias Consultants pentru exerciţiul
anului 2021. 3. Aprobarea repartizării
profitului net și stabilirea dividendelor pe
anul 2021. 4. Aprobarea activităţii Consiliului de Administraţie și descărcarea de
gestiunea anului 2021. 5. Mandatarea
Consiliului de Administraţie să hotărască
demolarea construcţiilor din patrimoniul
societăţii uzate fizic sau a căror demolare
este necesară pentru realizarea de investiţii noi. 6. Prezentarea, discutarea și
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a programului de activitate pentru anul 2022. 7. Stabilirea
indemnizaţiei membrilor Consiliului de
Administraţie și a salariului Directorului
General pentru anul 2022. 8. Mandatarea
Consiliului de Administraţie în vederea
aprobării prelungirii acordului de credit
cu Banca Româna de Dezvoltare sau
contractării de noi acorduri de credit în
funcţie de necesităţi. 9. Discutarea și
aprobarea dizolvării societăţii Aedificia
M.P. SRL, în care societatea Aedificia
Carpati SA este asociat majoritar, și
mandatarea în acest sens a Directorului
General al Aedificia Carpati SA în
Adunarea Generală a Asociaţilor societăţii Aedificia M.P. SRL. 10. Diverse. În
cazul neîndeplinirii condiţiilor de cvorum
la prima convocare, a doua convocare se
stabilește pentru data de 16 mai 2022, ora
16, cu aceeași ordine de zi și în aceeași
locaţie. Președinte Consiliu Administraţie Ing. Petre Badea.
Administratorul Unic al S.C.IMAS
-Marketing și Sondaje S.A. convoacă la
adresa sediului social din București, str.
Sfinţii Apostoli nr.44, sector 5: Adunarea
Generală Ordinară a Acţionarilor în data
de 12.05.2022, ora 12.00, având la
ordinea de zi: -aprobarea situațiilor
financiare pe anul 2021 pe baza rapoartelor administratorului unic și a comisiei
de cenzori; -aprobarea contului de profit
și pierdere aferente anului 2021; -aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și
programul de activitate pentru exercițiul
financiar al anului 2022; -diverse.
Prezenta convocare se face prin afișare la
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sediul societăţii, publicare în Monitorul
Oficial și în ziare de difuzare națională,
conform dispozițiilor din Actul constitutiv al societăţii și prevederilor Legii
31/1990. În cazul în care nu se întrunește
cvorumul la prima convocare, Adunarea
Generală se reconvoacă pentru data de
13.05.2022, ora 12.00, la aceeași adresă și
cu aceeași ordine de zi. La Adunarea
Generală pot participa acționarii aflați în
evidența registrului acționarilor la data
de 02.05.2022.
Președintele Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Cancaz
SA, cu sediul în Galați, str. Tecuci, nr.
161, județul Galați, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerțului sub nr.
J17/39/1991, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în conformitate cu art.117 din Legea nr. 31/1990 la
sediul societații din Galați, str.Tecuci, nr.
161, bloc Cancaz, în data de 26.05.2022,
ora 10.00, cu următoarea ordine de zi: 1.
Prezentarea și aprobarea raportului
Consiliului de Administrație și a Comisiei de cenzori pe 2021. 2. Prezentarea și
aprobarea bilanțului și a contului de
profit și pierderi pentru anul 2021. 3.
Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022. 4.Aprobarea
revocării administratorilor și alegerea
unor noi administratori. 5.Aprobarea
actualizării în actul constitutiv a adresei
sediului social al societății ca urmare a
modificării numelui și numărului străzii
de către autoritățile locale ale Municipiului Galați. 6.Diverse. În cazul neîndeplinirii cvorumului necesar, ședința
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va avea loc în data de 27.05.2022, în
același loc și aceeași oră.
Având în vedere Decizia A.S.F. nr.
404/31.03.2022, prin care s-a constatat
nerespectarea de către societate a cerinței
de la art. 115 lit. b) pct. A(ii) pct.7 din
Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare, în ce
privește hotărârea Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor din
30.07.2021, publicăm prezenta hotărâre
cu acordarea acționarilor societății care
nu sunt de acord cu hotărârea privind
retragerea de la tranzacționare, a unui
termen de 45 de zile, de la data prezentei
publicări, în care aceștia își vor putea
exercita dreptul de retragere din societate. Către: Bursa de Valori București
-Autoritatea de Supraveghere Financiară. Raport curent conform: Legii
24/2017, privind emitenții de instrumente
financiare și operațiuni de piață, și a
Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind
emitenții de instrumente financiare și
operațiuni de piață. Data Raportului:
30.07.2021. Denumirea societății comerciale: Aurora SA. Sediul social: Târgu
Frumos, str. Ștefan cel Mare nr.8, jud.
Iași, Cod Unic de Înregistrare:
RO2000732, număr de ordine ONRC:
J22/329/1991. Capital social subscris:
1.078.197,50 Lei. Evenimente importante
de raportat: Hotărârea AGEA din
30.07.2021 -Retragere Tranzacționare.
Aurora SA informează acționarii și
potențialii investitori că în data de
30.07.2021 s-a desfășurat ședința AGEA
Aurora SA, la prima convocare, în cadrul
căreia s-au hotărât următoarele: Art. 1.Se
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aprobă, cu 280.252 voturi „Pentru”,
reprezentând 85,5781% din acționarii ce
participă la ședința AGEA, retragerea de
la tranzacționare de pe piața AeRO Standard a acțiunilor emise de Aurora SA,
radierea lor din evidentele ASF, în
temeiul prevederilor art.60 lit.c) din
Legea 24/2017 și ale art.218 și 115 lit. b)
pct.A din Regulamentul ASF nr.5/2018 și
declararea Societății de tip închis.
-Numărul total de voturi valabil exprimate: 327.481, ce reprezintă 75,9325%
din capitalul social; -Au fost exprimate
un număr de 280.252 voturi Pentru,
reprezentând 85,5781% din acțiunile
prezente cu drept de vot, care reprezintă
64,9816% din capitalul social. -Au votat
Împotrivă acționarii reprezentând
14,4219% din totalul acțiunilor prezente
cu drept de vot, care reprezintă 10,9509%
din capitalul social; -S-au Abținut acționarii reprezentând 0% din acțiunile
prezente cu drept de vot, care reprezintă
0% din capitalul social. Art.2.Se ia act și
se aprobă, cu 280.252 voturi „Pentru”,
reprezentând 85,5781% din acționarii ce
participă la ședința AGEA raportul de
evaluare întocmit de evaluatorul autorizat independent Quest Partners SRL,
înregistrat la ASF, cu privire la prețul pe
acțiune, care urmează să fie achitat în
cazul retragerii acționarilor din cadrul
Societății. -Numărul total de voturi
valabil exprimate: 327.481, ce reprezintă
75,9325% din capitalul social; -Au fost
exprimate un număr de 280.252 voturi
Pentru, reprezentând 85,5781% din acțiunile prezente cu drept de vot, care
reprezintă 64,9816% din capitalul social.
-Au votat Împotrivă acționarii reprezentând 14,4219% din totalul acțiunilor
prezente cu drept de vot, care reprezintă
10,9509% din capitalul social; -S-au
Abținut acționarii reprezentând 0% din
acțiunile prezente cu drept de vot, care
reprezintă 0% din capitalul social.
Art.3.Se ia act și se aprobă, cu 280.252
voturi „Pentru”, reprezentând 85,5781%
din acționarii ce participă la ședința
AGEA, raportul administratorilor
privind concluziile evaluatorului independent și prețul propus al unei acțiuni,
care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul Societății.
-Numărul total de voturi valabil exprimate: 327.481, ce reprezintă 75,9325%
din capitalul social; -Au fost exprimate
un număr de 280.252 voturi Pentru,
reprezentând 85,5781% din acțiunile
prezente cu drept de vot, care reprezintă
64,9816% din capitalul social. -Au votat
Împotrivă acționarii reprezentând
14,4219% din totalul acțiunilor prezente
cu drept de vot, care reprezintă 10,9509%
din capitalul social; -S-au Abținut acționarii reprezentând 0% din acțiunile
prezente cu drept de vot, care reprezintă
0% din capitalul social. Art.4. Se aprobă,
cu 280.252 voturi „Pentru”, reprezentând
85,5781% din acționarii ce participă la
ședința AGEA, prețul de 6,5593Lei/
acțiune ce urmează să fie achitat în cazul
retragerii acționarilor din cadrul Societății. -Numărul total de voturi valabil
exprimate: 327.481, ce reprezintă
75,9325% din capitalul social; -Au fost
exprimate un număr de 280.252 voturi
Pentru, reprezentând 85,5781% din acțiunile prezente cu drept de vot, care
reprezintă 64,9816% din capitalul social.
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-Au votat Împotrivă acționarii reprezentând 14,4219 % din totalul acțiunilor
prezente cu drept de vot, care reprezintă
10,9509% din capitalul social; -S-au
Abținut acționarii reprezentând 0% din
acțiunile prezente cu drept de vot, care
reprezintă 0% din capitalul social.
Art.5.Se aprobă, cu 280.252 voturi
„Pentru”, reprezentând 85,5781% din
acționarii ce participă la ședința AGEA,
modalitatea de retragere din societate a
acționarilor care nu sunt de acord cu
hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de retragere de la
tranzacționare și a modalității de achitare către acționari a contravalorii acțiunilor. -Numărul total de voturi valabil
exprimate: 327.481, ce reprezintă
75,9325% din capitalul social; -Au fost
exprimate un număr de 280.252 voturi
Pentru, reprezentând 85,5781% din acțiunile prezente cu drept de vot, care
reprezintă 64,9816% din capitalul social.
-Au votat Împotrivă acționarii reprezentând 14,4219% din totalul acțiunilor
prezente cu drept de vot, care reprezintă
10,9509% din capitalul social; -S-au
Abținut acționarii reprezentând 0% din
acțiunile prezente cu drept de vot, care
reprezintă 0% din capitalul social.
Art.6.Se aprobă, cu 280.252 voturi
„Pentru”, reprezentând 85,5781% din
acționarii ce participă la ședința AGEA,
data de 02.11.2021 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor
asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării și a datei de 01.11.2021 ca
„ex-date”. -Numărul total de voturi
valabil exprimate: 327.481, ce reprezintă
75,9325% din capitalul social; -Au fost
exprimate un număr de 280.252 voturi
Pentru, reprezentând 85,5781% din acțiunile prezente cu drept de vot, care
reprezintă 64,9816% din capitalul social.
-Au votat Împotrivă acționarii reprezentând 14,4219% din totalul acțiunilor
prezente cu drept de vot, care reprezintă
10,9509% din capitalul social; -S-au
Abținut acționarii reprezentând 0% din
acțiunile prezente cu drept de vot, care
reprezintă 0% din capitalul social.
Art.7.Se aprobă, cu 280.252 voturi
„Pentru”, reprezentând 85,5781% din
acționarii ce participă la ședința AGEA,
modificarea Actului Constitutiv al Societății Aurora SA, conform hotărârilor
adoptate. -Numărul total de voturi
valabil exprimate: 327.481, ce reprezintă
75,9325% din capitalul social; -Au fost
exprimate un număr de 280.252 voturi
Pentru, reprezentând 85,5781% din acțiunile prezente cu drept de vot, care
reprezintă 64,9816% din capitalul social.
-Au votat Împotrivă acționarii reprezentând 14,4219% din totalul acțiunilor
prezente cu drept de vot, care reprezintă
10,9509% din capitalul social; -S-au
Abținut acționarii reprezentând 0% din
acțiunile prezente cu drept de vot, care
reprezintă 0% din capitalul social.
Art.8.Se aprobă, cu 280.252 voturi
„Pentru”, reprezentând 85,5781% din
acționarii ce participă la ședința AGEA,
împuternicirea Președintelui CA și/sau a
Directorului General, cu posibilitate de
substituire, în vederea efectuării tuturor
demersurilor necesare pentru punerea în
executare a deciziilor adoptate, dacă se
vor aproba, cât și pentru orice alte
formalități necesare în vederea executării

hotărârilor anterioare, dacă se vor
aproba. -Numărul total de voturi valabil
exprimate: 327.481, ce reprezintă
75,9325% din capitalul social; -Au fost
exprimate un număr de 280.252 voturi
Pentru, reprezentând 85,5781% din acțiunile prezente cu drept de vot, care
reprezintă 64,9816% din capitalul social.
-Au votat Împotrivă acționarii reprezentând 14,4219% din totalul acțiunilor
prezente cu drept de vot, care reprezintă
10,9509% din capitalul social; -S-au
Abținut acționarii reprezentând 0% din
acțiunile prezente cu drept de vot, care
reprezintă 0% din capitalul social. Dan
Savescu, Director General, Aurora SA.

LICITAŢII
Optim Trans SA prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL scoate la vânzare
prin licitaţie urmatoarele bunuri: autobuz
Scania L113 (fabricat in 1996) pornind
de la pretul de 11.469,22 lei TVA inclus si
autobuz Renault R332A (fabricat in
1994) pornind de la pretul de 6.664 lei
TVA inclus. Lichidatorul judiciar nu este
in posesia originalelor certificatelor de
inmatriculare si a cartilor de identitate a
vehiculelor, si nici a cheilor autobuzelor.
Bunurile nu au o stare tehnica buna, nu
au ITP valabil si nu au mai fost pornite
de mai mult de 2 ani. Persoanele interesate vor cumpăra caietul de prezentare
de la lichidatorul judiciar in suma de 200
lei fara TVA și vor depune documentele
de participare la licitaţie cu cel putin o zi
înainte de data licitaţiei, pana la ora
15.00. Licitaţia va avea loc în 15.04.2022,
ora 14/00 la sediul lichidatorului, str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3,
Ploiești, tel/fax 0244 519800. În cazul
neadjudecării vânzarea va fi reluată în
data de 27.04.2022 la aceeași oră, în
același loc.
Debitorul CONTI SA societate in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse
Si Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 1.
Proprietate imobiliara –“teren extravilan
arabil” situata in Comuna Berceni, Sat
Corlatesti, tarlaua 36, parcela A352/21,
Judet Prahova, in suprafata de 2.500 mp.
indiviz din totalul de 6.100 mp. (din acte)
6067 mp. din masuratori, avand nr.
cadastral 10397, inscris in Cartea
Funciara nr. 1605 a loc. Berceni, conform
Incheierii nr. 47059/2008 eliberata de
O.C.P.I. Prahova –B.C.P.I. Ploiesti. Pret
pornire licitatie –16.250,00 Euro exclusiv
TVA. Pretul Caietului de sarcini pentru
proprietatea imobiliara “teren” -3.000,00
Lei exclusiv TVA. Pretul de pornire al
licitatilor pentru imobilul “teren” apartinand CONTI SA reprezinta 50% din
valoarea de piata exclusiv TVA, aratata
in Raportul de Evaluare. Participarea la
licitatie este conditionata de: consemnarea in contul nr. RO55 BRDE 300S
V182 6773 3000 deschis BRD - Groupe
Societe Generale -Suc. Ploiesti pana la
orele 14 am din preziua stabilita licitaţiei,
a garantiei de 10% din pretul de pornire
a licitatiei; achizitionarea pana la aceeasi
data a Caietului de sarcini si Regulamentului de licitatie pentru bunul din patrimoniul debitoarei, de la sediul
lichidatorului judiciar. Pentru imobilul
“teren”, prima sedinta de licitatie a fost
fixata in data de 15.04.2022, ora 12:00,
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iar daca bunul nu se adjudeca la aceasta
data, urmatoarele sedinte de licitatii vor
fi in data de 29.04.2022; 06.05.2022;
13.05.2022; 20.05.2022, ora 12:00. Toate
sedintele de licitatii se vor desfasura la
sediul ales al lichidatorului judiciar din
Mun. Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 4,
Judet Prahova. Pentru relatii suplimentare sunati la telefon: 021.318.74.25,
e-mail dinu.urse@gmail.com. Pentru
relatii suplimentare si vizionare apelati
tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
Anunț Concesionarea imobilului în
suprafață de 54.911 m2, identificat prin
Cartea Funciară nr. 51950, a localității
Săcălășeni, în vederea realizării investiției „Plantație de fistic”. 1. Informații
generale privind concedentul, în special
denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Comuna Săcălășeni, localitatea Săcălășeni, strada Unirii, nr. 87, județul Maramureș, C.I.F. 3627390, cod poștal:
437280, România, telefon: 0262/289333,
fax: 0362/780129, e-mail: primarie@
sacalaseni.ro. 2. Informații generale
privind obiectul concesiunii, în special
descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: licitaţie
publică în conformitate cu prevederile
O.U.G. nr. 57/2019 și ale H.C.L. nr. 28 din
29 martie 2022, privind concesionarea
imobilului în suprafață de 54.911 m2,
identificat prin Cartea Funciară nr.
51950, a localității Săcălășeni, în vederea
realizării investiției „Plantație de fistic”,
proprietate publică a Comunei Săcălășeni. 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: în urma unei cereri scrise
a persoanei interesate depusă la sediul
Comunei Săcălășeni, localitatea Săcălășeni, strada Unirii, nr. 87, județul Maramureș. 3.2. Denumirea și adresa
serviciului /compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obţine
un exemplar din documentaţia de atribuire: Secretarul General al Comunei
Săcălășeni, localitatea Săcălășeni, strada
Unirii, nr. 87, județul Maramureș,
telefon: 0262/289333. 3.3. Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul: Gratuit în
format electronic sau pe suport hârtie 22
lei, care se achită în numerar la caseria
instituției. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 26 aprilie 2022, ora
12.00. 4. Informaţii privind ofertele: se
regăsesc în caietul de sarcini. 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 3 mai
2022, ora 15.00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: la sediul
Comunei Săcălășeni, localitatea Săcălășeni, strada Unirii, nr. 87, județul Maramureș. 4.3. Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: un
exemplar original și un exemplar în
copie. 5. Data și locul la care se va desfășura sedinţa publică de deschidere a
ofertelor: 4 mai 2022, ora. 10.00, la sediul
Comunei Săcălășeni, localitatea Săcălășeni, strada Unirii, nr. 87, județul Maramureș. 6. Denumirea, adresa, numărul
de telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale
instanţei competente în soluţionarea liti-
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giilor apărute și termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Județean
Maramureș, bd. Republicii, nr. 2A, Baia
Mare, telefon: 0262/218235, fax:
0262/218209, adresă e-mail: tr-maramures-reg@just.ro, în termenele prevăzute
de Legea contenciosului administrativ nr.
554/2004. 7. Data transmiterii anunţului
de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 5.04.2022.
Primaria comunei Pojejena, cu sediul
în comuna Pojejena, nr. 277, jud.
Caraș-Severin, CUI: 3227572, organizează licitație publică în data de
03.05.2022, ora 11:00, în com.Pojejena,
sat.Belobresca, nr. 236, jud. Caraș –
Severin, Telefon: 0255/544355, Fax:
0255/544355, e-mail: primariapojejena@
yahoo.com, în vederea închirierii unor
terenuri (pajiști), proprietate publică a
comunei Pojejena, situate în comuna
Pojejena, județul Caraș – Severin, pentru
crescătorii de animale. Prețul de pornire
al licitației pentru imobilele menționate
mai sus, este prevăzut în documentația
de atribuire. Licitația va fi adjudecată de
ofertantul care va oferi prețul cel mai
mare în lei. Garanția de participare la
licitație de 2% x pret/ha x nr. ha și taxa
de participare la licitație în cuantum de
100 lei, se vor achita la casieria comunei
Pojejena, până în data de 02.05.2022, ora
15:30. Ofertele împreună cu documentele
menționate în caietul de sarcini, se vor
depune într-un plic mare, care va fi înregistrat la registratura primăriei comunei
Pojejena, cel târziu până în data de
02.05.2022, ora 15:30. Ședința publică de
deschidere a ofertelor se va desfășura la
sediul primăriei comunei Pojejena, în
data de 03.05.2022, ora 11:00. Documentaţia de atribuire (caietul de sarcini, fișa
de date a procedurii, contractul – cadru
conținând clauze contractuale obligatorii,
formularele și modelele de documente)
va fi achiziţionată obligatoriu de la secretarul general al comunei Pojejena, achitând contravaloarea de 100 lei, la casieria
comunei Pojejena. Instanța competentă
în soluționarea eventualelor litigii este
Tribunalul Caraș – Severin. Termenele și
procedura pentru sesizarera instanței,
sunt cele prevăzute în prevederile Legii
nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare. Anunțul de lictație a fost
transmis spre publicare instituțiilor abilitate în data de 06.04.2022. Pentru relatii
suplimentare ne puteți contacta la sediul
Primăriei comunei Pojejena, judetul
Caraș-Severin, la numarul de Telefon:
0255/544355, Fax: 0255/544355, e-mail:
primariapojejena@yahoo.com, persoana
de contact: Pășcuţă Gabriela Lia – Consilier Registru Agricol.
1. Orașul Năsăud, cu domiciliul fiscal
situat în orașul Năsăud, Piaţa Unirii,
nr. 15, jud. Bistrița-Năsăud, Cod de
Înregistrare Fiscală 4347887, organizează în data de 28.04.2022, ora 10:00,
la sediul unității, licitație publică
pentru închirierea unor suprafețe de
319,14 ha de pășune alpină, situate în
ridurile Sub Pietri, Izvorul Mare, La
Paltini, Coasta Netedă și Izvorul
Calului, amplasate pe U.A.T. Rodna și
U.A.T. Maieru, respectiv a suprafeței
totale de 143,52 ha de pășune colinară,
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situată pe raza localității Liviu
Rebreanu în ridurile La Hanți,
Dumbravă Hanți, În Dos, Podirei I,
Podirei II, Podirei III și Făget, cuprinse
în domeniul public al orașului Năsăud,
identificate conform anexelor grafice
care pot fi consultate la sediul Primăriei
Orașului Năsăud, compartimentul
Administrarea Domeniului Public și
Privat. 2. Prețul de pornire al licitației
este de 475 lei/ha/an, iar durata închirierii este pe o perioada de 7 ani, cu posibilitate de prelungire prin Hotărâre a
Consiliului Local al orașului Năsăud, la
cererea locatarului adresată cu minim
30 zile înainte de expirarea contractului. 3. Caietul de sarcini privind
organizarea și desfășurarea licitației
publice în cauză, se poate ridica de la
sediul Primăriei orașului Năsăud,
compartimentul relații cu publicul,
începând cu data de 08.04.2022 la
prețul de 200 lei și se achită la casieria
Primăriei orașului Năsăud; 4. Ofertele
pentru participarea la procedura de
licitație se depun într-un singur exemplar, până în data de 27.04.2022, ora
16:00, la sediul Primăriei orașului
Năsăud, comp. Relații cu publicul iar
pentru solicitarea clarificărilor
termenul limită este 18.04.2021, ora
16:00; 5. Pentru relații suplimentare vă
rugăm să vă prezentați la compartimentul Relații cu Publicul al primăriei
orașului Năsăud sau la tel./ 0263/
361026, 361027, fax. 0263/361028,
361029.
Debitorul SC Marinos Construct SRL
societate in faliment, prin lichidator
judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL,
scoate la vanzare: Proprietate imobiliara
“teren” in suprafata totala din masuratori de 117 mp. (suprafata din acte de
130 mp.), situat in intravilanul Mun.
Ploiesti, Str. A. T. Laurian, Jud. Prahova,
nr.17, cadastral 11321, inscris in C.F.
9997 a loc. Ploiesti. Pretul de pornire al
licitatiei este de 6.435,00 Euro exclusiv
TVA. Pretul caietului de sarcini pentru
imobilele aflate in proprietatea Marinos
Construct SRL, este de 500,00 Lei
exclusiv TVA. Participarea la licitatie
este conditionata de: consemnarea in
contul nr. RO91 FNNB 0051 0230 0947
RO02 deschis la Credit Europe Bank,
Sucursala Ploiesti, pana la orele 14 am
din preziua stabilita licitaţiei, a garantiei
de 10% din pretul de pornire a licitatiei;
achizitionarea pana la aceeasi data a
Caietului de sarcini pentru proprietatea
imobiliara, de la sediul lichidatorului
judiciar. Pentru proprietatea imobiliara
“teren” prima sedinta de licitatie a fost
stabilita in data de 14.04.2022, ora 15:00,
iar daca bunul imobil nu se adjudeca la
aceasta data, urmatoarele sedinte de
licitatii vor fi in data de 28.04.2022;
05.05.2022; 12.05.2022; 19.05.2022, ora
15:00. Toate sedintele de licitatii se vor
desfasura la sediul ales al lichidatorului
judiciar din Mun. Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 4, Judet Prahova. Pentru relatii
suplimentare sunati la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.
com. Pentru relatii suplimentare si vizionare apelati tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. Anuntul poate fi vizualizat
si pe site www.dinu-urse.ro

1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Primăria Comunei
Negrești, str. Mănăstirea Horaița nr. 138,
com.Negrești, judeţul Neamț, telefon
0233/246.944, fax 0233/246.944, e-mail
office@negrestineamt.ro. 2.Informații
generale privind obiectul concesiunii, în
special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie concesionat: Concesionare teren pășune, conform HCL nr.729
din 30.03.2022 și OUG 57/2019, în suprafață de 21,87ha, lot Dealul Florii, situat
în extravilanul com. Negrești, județul
Neamț, aflat în domeniul public al acesteia, în vederea întreținerii prin pășunat.
3. Informații privind documentația de
atribuire: Se găsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin
care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentației
de atribuire: Prin solicitare scrisă adresată Primăriei Com.Negrești, județul
Neamț. Documentația se pune la dispoziție în aceeași zi. 3.2. Denumirea și
adresa serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de
atribuire: Serviciul de Urbanism și Administrarea Teritoriului al Primăriei
Comunei Negrești, sat Negrești, com.
Negrești, str.Mănăstirea Horaița, nr. 138,
jud.Neamț. 3.3. Costul și condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul: Costul documentației de
atribuire este de 50Lei și se va achita prin
plată direct la casieria unității. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 20/04/2022, ora 15.00. 4.Informaţii
privind ofertele: 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor: 27/04/2022, ora
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Registratura Primăriei Negrești,
Str.Mănăstirea Horaița, nr.138, sat/
comună Negrești, județul Neamț. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar
original. 5. Data și locul la care se va
desfășura ședinţa publică de deschidere a
ofertelor: 27/04/2022, ora 12.00, Primăria
Com.Negrești, com.Negrești, sat
Negrești, str.Mănăstirea Horaița, nr.138,
jud.Neamț. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul
Neamț, secția Contencios Administrativ
și Fiscal, B-dul Republicii, nr.16, Piatra
Neamț, cod poștal 610005, tel.
0233/212.294, fax 0233/235.655, e-mail:
tribunal-neamt@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
07.04.2022.
1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea,
codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: Primăria
Comunei Șieu, cu sediul în Șieu, nr.261,
județul Bistrița-Năsăud, telefon
0263/260.159, fax 0263/260.159, e-mail:
primariasieubn@yahoo.com, cod fiscal
4426956. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului
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care urmează să fie închiriat: pășune în
suprafață de 229,84 Ha, aparținând
domeniului public al Comunei Șieu,
conform caietului de sarcini, H.C.L. nr.
9/28.02.2022 și temeiului legal O.U.G. nr.
57/03.07.2019, art. 332-333. 3. Informații
privind documentația de atribuire: se
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire:
la cerere de la sediul instituției, Compartimentul Secretariat. 3.2. Denumirea și
datele de contact ale serviciului /compartimentului din cadrul instituției de la
care se poate obține un exemplar din
documentația de atribuire: Compartimentul Secretariat din cadrul Primăriei
Comunei Șieu, localitatea Șieu, nr. 261,
județul Bistrița-Năsăud. 3.3.Costul și
condițiile de plată pentru obținerea
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind
Codul administrativ: 10 lei /exemplar se
achită numerar la Casieria Primăriei
Comunei Șieu. 3.4. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 19.04.2022, ora
11.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor:
29.04.2022, ora 09.00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria
Comunei Șieu, localitatea Șieu, nr.261,
județul Bistrița-Năsăud. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: se depun într-un exemplar, în
două plicuri sigilate: unul exterior și unul
interior. 5.Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 29.04.2022, ora 10.00, Primăria
Comunei Șieu, nr.261, județul Bistrița-Năsăud. 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
Bistrița, Municipiul Bistriţa, Str.Alba
Iulia nr.1, judeţul Bistriţa-Năsăud,
telefon 0263/213.528, fax 0263/231.509,
e-mail: trbn@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării:
07.04.2022.
1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea,
codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: Primăria
Comunei Colonești, comuna Colonești,
Str.Smaranda Apostoleanu nr.131,
judeţul Bacău, telefon/fax 0234/287.600
/0234/287.800, email: comunacolonesti@
yahoo.com, cod fiscal 4670194. 2.Informații generale privind obiectul procedurii
de licitație publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să fie
închiriat: Spațiul Cabinet C3 în suprafață de 56,93mp, pentru desfășurarea
activităților medicale, situat în Str.
Smaranda Apostoleanu nr.151, sat Colonești, comuna Colonești, județul Bacău,
având cartea funciară 60166, nr.cadastral
60166, ce aparține domeniului public a
Comunei Colonești, conform H.C.L. nr.
73/21.10.2021 și cadrului legal O.U.G. nr.
57/03.07.2019, art.332-333. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1 Modalitatea sau modalitațile prin care persoa-
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nele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire:
Se poate intra în posesia unui exemplar
al documentaţiei de atribuire la cerere, de
la sediul instituției, Compartimentul
Achiziții Publice. 3.2. Denumirea și
datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul instituției de la
care se poate obține un exemplar din
documentația de atribuire: Compartimentul Achiziții Publice, Primăria
Comunei Colonești, comuna Colonești,
Str.Smaranda Apostoleanu nr.131,
judeţul Bacău. 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: Costul este de 100 Lei /exemplar, se achită în numerar la Casieria
Primăriei Comunei Colonești. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.04.2022, ora 14.00. 4.Informații
privind ofertele: 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor: 02.05.2022, ora
10.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Comunei Colonești,
comuna Colonești, Compartimentul
Achiziții Publice, Str.Smaranda Apostoleanu nr. 131, județul Bacău. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: Oferta se depune
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:
02.05.2022, ora 11.00, la sediul Primăriei
Comunei Colonești, comuna Colonești,
str.Smaranda Apostoleanu nr.131, județul
Bacău. 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 Bacău,
municipiul Bacău, Ștefan cel Mare nr.4,
județul Bacău, telefon 0234/514.419, fax
0234/525.211, e-mail: tr-bacau-reg2@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 07.04.2022.
1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Primăria Comunei
Heleșteni, comuna Heleșteni, nr.131,
județul Iași, cod poștal 707245, telefon
0232/716.768, fax 0232/716.770, e-mail:
primariahelesteni@yahoo.com, cod fiscal
4541300. 2.Informații generale privind
obiectul concesiunii, în special descrierea
și identificarea bunului care urmează să
fie concesionat: Pășune comunală în
suprafaţă de 20ha, Trup 2 -Barc, nr.
cadastral 61651, amplasat în comuna
Heleșteni, județul Iași, aparținând domeniului public al Comunei Heleșteni,
conform H.C.L. nr. 17/28.03.2022 și
temeiul 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: prin solicitare scrisă, de la
sediul Primăriei Comunei Heleșteni. 3.2.
Denumirea și adresa serviciului /compartimentului din cadrul concedentului, de
la care se poate obţine un exemplar din
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documentaţia de atribuire: Compartimentul Secretariat sau Achiziții Publice
al Primăriei Comunei Heleșteni, comuna
Heleșteni, nr. 131, județul Iași. 3.3.Costul
și condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar, unde este cazul:
Persoanele interesate pot achita contravaloarea documentației de atribuire de
1.000 Lei /exempar, cash la Casieria
unității sau în contul RO53 TREZ 4072
1A30 0530 XXXX -deschis la Trezoreria
Pașcani, cod fiscal 4541300. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
19.04.2022, ora 14.00. 4. Informaţii
privind ofertele: 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor: 29.04.2022, ora
09.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Oferta va fi depusă la sediul
Primăriei Comunei Heleșteni, comuna
Heleșteni, nr. 131, județul Iași. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: un exemplar
original. 5. Data și locul la care se va
desfășura ședinţa publică de deschidere a
ofertelor: 29.04.2022, ora 12.00, la sediul
Primăriei Comunei Heleșteni, comuna
Heleșteni, nr.131, județul Iași. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanţei:
Acțiunea în justiție se poate introduce la
Secția de Contencios Administrativ a
Tribunalului Iași, Iași, Str.Elena Doamna
nr.1A, județul Iași, telefon 0332/403.642,
fax 0332/435.700, e-mail: tr-iasi-reg@just.
ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 07.04.2022.
1.Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Primăria Comunei
Dămienești, comuna Dămienești, Str.
Vasile Morțun nr.78, județul Bacău,
telefon 0234/222.502, fax 0234/222.870,
e-mail: primaria.damienesti@yahoo.com,
cod fiscal 4535848. 2.Informații generale
privind obiectul concesiunii, în special
descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: pășune în
suprafață de 50.000 mp, identificată prin
CF nr. 63157, Tarla 34, Parcela 388,
amplasată în Comuna Dămienești,
județul Bacău, aparținând domeniului
privat al Comunei Dămienești, conform
H.C.L. nr. 20/25.03.2022 și temeiului legal
O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire:
prin solicitarea scrisă, de la sediul Primăriei Comunei Dămienești. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Compartimentul Secretar General
U.A.T., din cadrul Primăriei Comunei
Dămienești, comuna Dămienești, sat
Dămienești, Str. Vasile Morțun nr.78,
județul Bacău. 3.3. Costul și condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul: 100Lei care se achită
numerar la Casieria instituției sau în
contul concedentului: RO82TREZ
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06121160250XXXXX deschis la Trezoreria Bacău, cod fiscal al concedentului
4535848. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.04.2022, ora 16.00.
4. Informaţii privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor:
02.05.2022, ora 11.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Compartimentul
Secretar General U.A.T. din cadrul
Primăriei Comunei Dămienești, comuna
Dămienești, sat Dămienești, Str.Vasile
M o r ț u n n r. 7 8 , j u d e ț u l B a c ă u .
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 sedinţa
publică de deschidere a ofertelor:
02.05.2022, ora 13.00, Primăria Comunei
Dămienești, comuna Dămienești, sat
Dămienești, Str.Vasile Morțun nr.78,
județul Bacău. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon, fax și /sau adresa de
e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanţei: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului
Bacău, Bacău, Str.Ștefan cel Mare nr.4,
județul Bacău, telefon 0234/514.419, fax
0234/525.211, e-mail: tr-bacau-reg2@just.
ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 07.04.2022.
Executorul Judecătoresc Vasiliu
Vicenţiu I., vinde la licitaţie publică în
Galaţi, str.Brăilei, nr.136, bloc B3, ap. 51,
în data de 11.04.2022, ora 11.15-12.30,
imobilele: teren extravilan (23.000mp),
T126; P437/12, lot 2, intabulat, preţ
evaluare: 113.765Lei; teren extravilan
(3.500mp), T127; P437/8/2, intabulat,
preţ evaluare: 17.312 Lei; teren extravilan (9.972mp), T183; P656/23, intabulat, preţ evaluare: 49.325Lei; teren
extravilan (9.993mp), T122; P421-5/69,
intabulat, preţ evaluare: 49.428Lei; teren
extravilan (9.901 mp), T126; P437/4,
intabulat, preţ evaluare: 48.973Lei; teren
extravilan (20.000mp), T176; P634/2/28,
intabulat, preţ evaluare: 98.926Lei; teren
extravilan (85.194mp), T126; P437/1,
intabulat, preţ evaluare: 421.395 Lei;
teren extravilan (95.005mp), T122;
P421/1/18, intabulat, preţ evaluare:
469.923Lei; teren extravilan (50.000 mp),
T122; P421/5/44, intabulat, preţ
evaluare: 247.315Lei; teren extravilan
(41.998 mp), T119; P410/1/28, intabulat,
preţ evaluare: 207.735Lei; teren extravilan (16.000mp), T122; P421/1/6, intabulat, preţ evaluare: 79.141Lei; teren
extravilan (25.000mp), T122; P421/1/5,
intabulat, preţ evaluare: 123.658Lei.
Relații suplimentare la:
0236.431.093/319.150, 0741.142.152.

PIERDERI
SC Nianar SRL, RO30208012, jud.
Iași, a pierdut următoarele autorizații de
transport: Bielarus nr. 2189415, Ucraina
nr.744507, Rusia nr.0732848. Tel.
0746.696.898.
Pierdut certificat de înregistrare în
scop de TVA nr.294080 al SC Voicorek
Prod Com SRL, Agapia, J27/357/1995,
CUI: 7273130. Îl declar nul.

ipar ea rint Bucureș
și ara ond Clu

