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OFERTE SERVICIU
l Caut însoţitoare fără vicii, fără obligaţii, cu contract de 
muncă. Ofer spaţiu de locuit. Rog seriozitate. 0758626215.

l West Co Impex SRL angajeaza muncitori necalificati in 
constructii si operatori mase plastice pentru fabrica din Zalau, 
se ofera cazare si salar motivant.Cv-urile se pot depune pe 
adresa office@westcompany.ro sau la sediul din Sălaj, Crișeni, 
nr.1, 457105.info la 0260661135

l SC Gurmand Plămădeală SRL, având CUI:36803566, cu 
sediul în Sat Tărlungeni, Comuna Tărlungeni, Strada Zizi-
nului, Nr.625, Camera 1, Județ Brașov angajează: Ajutor de 
bucătar COD COR 941101- 10 posturi. Cerințe: Studii medii, 
cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în domeniul gastono-
miei. Selecția are loc în data de 11.10.2021, ora 10.00, la sediul 
societății.

l SC Dual Imobile SRL, având CUI: 39985713, cu sediul în 
Loc.Beclean, Oraș Beclean, Strada 1 Decembrie 1918, Nr.1, 
Județ Bistrița-Năsăud, angajează: Zugrav COD COR 713102- 
1 post și faianțar COD COR 712201- 1 post. Cerințe: studii 
medii, cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în domeniul 
construcțiilor. Selecția are loc în data de 09.10.2021, ora 10.00, 
la sediul societății.

l SC Bilka Steel SRL, având CUI: 21520278, cu sediul în 
Municipiul Brașov, Strada Henri Coandă, Nr.17, Județ Brașov, 
angajează: Muncitor necalificat în metalurgie, COD COR 
932911- 10 posturi. Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba 
engleză, cunoștințe în domeniul metalurgiei. Selecția are loc în 
data de 11.10.2021, ora 10.00, la sediul societății.

l SC Recon-Ex SRL, având CUI: 343840, cu sediul în Bucu-
rești, sector 3, șoseaua Mihai Bravu, nr.510, angajează: 
muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de 
construcții, cod COR 931302- 1 post. Cerințe: studii medii, 
cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în domeniul construc-
ţiilor. Selecția are loc în data de 11.10.2021, ora 09.00, la sediul 
societății.

l SC Info Service&Computers SRL, având CUI: 17914185, 
cu sediul în București, Sectorul 1, Strada Lt. Col. Durbac 
Răducu Dumitru, Nr.121, angajează: Electrician în construcții 
COD COR 741101- 4 posturi și muncitor necalificat la demo-
larea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mosaic, faianță, gresie, 
parchet COD COR 931301- 2 posturi. Cerințe: studii medii, 
cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în domeniul construc-
țiilor. Selecția are loc în data de 11.10.2021, ora 10.00, la sediul 
societății.

l Asociatia “Friends of the Church of the Resurrection 
Bucharest” cu sediul in Bucuresti, str.Nicolae Caramfil nr.61B, 
parter, CIF-29967736, tel. 0215897363, cauta Manager 
General COR.112028. Cerinte: studii superioare teologice, 
cunoasterea limbii engleze, experienta in strangerea de fonduri 
si administrarea fondurilor asociatiilor non-profit, experienta 
in domeniul protectiei datelor, experienta in functionarea 
organizatiilor caritabile si a organizatiilor non-profit. Candi-
datii sunt rugati sa trimita scrisoare de intentie si CV in limba 
engleza la adresa de email: dniculae@hammond-partnership.
com.

l SC Curățătoria Omniclean SRL din Iași angajează doi 
muncitori pe postul de călcător lenjerie. Data limită depunere 
CV: 12.10.2021. Tel. 0731.334.050.

l SC Willy Wash SRL, având CUI:2141823, cu sediul in 
Municipiul Cluj-Napoca, Strada Plevnei, Nr.36, Județ Cluj, 
angajează: 1 Spălător vehicule COD COR 912201- 1 post și 
vulcanizator de produse industrial din cauciuc COD COR 
814104- 2 posturi. Cerințe: Studii medii, cunoștințe de limba 
engleză, cunoștințe in domeniul auto. Selecția are loc in date 
de 11.10.2021, ora 10.00 la sediul societății.

l Lapicustir S.R.L., cu sediul social în municipiul București, 
str.Străduinței nr.9, cam.nr.2, bl.D3, sc.2, et.3, ap.26, sector 4, 
J40/11359/2015; CUI: 35015233, angajează: conducător auto 
transport rutier de mărfuri cod COR 833201 -2 posturi. Pentru 
CV la adresa de e-mail: lapicustir@gmail.com

l Top Gai International SRL, cu sediul social în București, str.
Trestiana, nr.1 A, bl.8, sc.A, et.9, ap.49, sector 4, înregistrată 
sub nr.J40/17031/2019, CUI: 42014117, angajează: Inginer 
construcții civile, industrial și agricole cod COR-214202. 
Pentru CV, la adresa de e-mail: ammar.fadhil88@yahoo.com

l Societatea SC Binal Mob SRL, cu sediul în localitatea 
Coltești, Jud.Alba, angajează Îngrijitor spații verzi și spălător 
vase mari. Cerințe: studii medii, experiența constituie un 
avantaj, cunoașterea limbii engleze la nivel mediu. Descrierea 
postului pentru îngrijitor spații verzi: întreținerea solului, 
lucrări simple în agricultură. Descrierea postului pentru 
spălător vase: spălarea vaselor, menține curățenia, aranjează 
vasele curate pe raft. Beneficii: pachet salarial atractiv, mediu 
de lucru plăcut. 0757.241.787.

l Centrul de Chimie Organică „C.D.Neniţescu”, cu sediul 
în Splaiul Independenţei nr.202B, Sector 6, București, scoate 
la concurs un post de Cercetător Ştiinţific III, cu contract de 
muncă pe perioadă nedeterminată, conform Legii 
nr.319/2003, reactualizată. Candidaţii, cu titlul de doctor în 
specialitate, trebuie să aibă experienţă în activitatea de 
cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul 
superior de cel puţin 4 ani și cel puţin 8 ani vechime în 
muncă. Concursul se organizează în data de 10 noiembrie la 
sediul Centrului de Chimie Organică „C.D.Neniţescu” din 
Splaiul Independenţei nr.202B, Sector 6, București. Relaţii 
suplimentare se pot obţine zilnic, între orele 10.00-14.00, la 
sediul Centrului de Chimie Organică „C.D.Nenițescu” și la 
nr.de telefon: 021.316.79.00. Dosarele de înscriere la concurs 
se pot depune la sediul Centrului de Chimie Organică în 
termen de 30 zile de la data publicării prezentului anunţ.

l Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”, cu sediul în Aleea 
Barajul Dunării, nr.5, sector 3, București, organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post contractual vacant de 
conducere, pe perioadă nedeterminată, aprobat prin 
H.G.nr.286/2011,  modif icată  ș i  completată  de 
H.G.nr.1027/2014. Denumirea postului: 1 post secretar I cu 
studii superioare din cadrul Serviciului Secretariat. Condiţii 
specifice de participare la concurs: -Nivelul studiilor: studii 
superioare de specialitate (birotică-secretariat, economic, 
management, informatică de gestiune, juridic etc); -Vechime 
în specialitate: 3 ani; -Cunoștinţe de legislaţie școlară; -Compe-
tenţe de operare și utilizare a programului SIIIR; -Competenţe 
privind întocmirea și gestionarea documentelor și actelor de 
studii; -Noţiuni de comunicare și relaţii publice; -Disponibili-
tate la timp de lucru prelungit. Calendarul concursului: 
Concursul se va desfășura la sediul instituţiei după următorul 
grafic: -Proba scrisă: 29 octombrie 2021, ora 09.00; -Proba 
practică: 29 octombrie 2021, ora 13.00; -Interviul: 29 octombrie 
2021, ora 15.30. Înscrierea candidaţilor și depunerea dosarelor 
de concurs are loc până la data de 22 octombrie 2021, ora 
16.00. Detalii despre tematica concursului, bibliografie și 
componenţa dosarului de înscriere sunt publicate pe website: 
www.laicuza.ro. Date de contact: tel.021.340.48.11, secreta-
riat@laicuza.ro

l Academia Română – Filiala Iași, Institutul de Arheologie, 
organizează,  începând cu data de 10.11.2021, ora 09:00,  
concurs pentru ocuparea postului vacant de Asistent de cerce-
tare științifică, normă întreagă, în domeniul Arheozoologie, 
specializarea Arheozoologie medievală. Concursul se va 
desfășura conform Legii 319/2003 privind Statutul persona-
lului 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. Informaţii supli-
mentare se pot obţine de la secretariatul institutului și/sau de 
la Biroul Resurse Umane, Salarizare, telefon 0332101115.

l Academia Română – Filiala Iași, Institutul de Arheo-
logie, organizează, în data de 10.11.2021, ora 12:00, concurs 
pentru ocuparea postului vacant de Cercetător științific 
gradul I, normă întreagă, în domeniul Arheologie greco-ro-
mană, specializarea Numismatică antică și medievală în 
spaţiul carpato-dunărean. Concursul se va desfășura 
conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de 
cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulteri-
oare. Dosarul de înscriere la concurs se depune în termen de 
30 de zile de la data publicării anunţului. Informaţii supli-
mentare se pot obţine de la secretariatul institutului și/sau 
de la Biroul Resurse Umane, Salarizare, telefon 
0332101115.

l Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Mili-
tară ,,Cantacuzino” București cu sediul în strada Splaiul 
Independenței nr.103, sector 5, localitatea București, organi-
zează concursuri pentru ocuparea următoarelor posturi 
vacante: Şef laborator formulare gr.I din structura Fabricație: 
- 22.10.2021, ora 14.00 - data limită de depunere a dosarelor; 
- 01.11.2021, ora 09.00 - proba scrisă; - 05.11.2021, ora 09.00 - 
interviul. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: studii superioare în dome-
niul ingineriei chimice sau biotehnologiei, vechime în speciali-
tate și în muncă: 2 ani.Persoană de contact:  Lungu Raluca, 
telefon 021.3069.157.

l Şef laborator cercetare gr. I din structura Proteomică și 
Biologie Structurală/ Centrul de Cercetare-Dezvoltare Tehno-
logică: - 22.11.2021, ora 15.30 - data limită de depunere a 
dosarelor; - 07.12.2021, ora 10:00 - proba scrisă; - 14.12.2021, 
ora 10:00 - interviul. Şi

l Şef laborator cercetare gr. II din structura Biotehnologii și 
Biologie Sintetică/ Centrul de Cercetare-Dezvoltare Tehnolo-
gică: - 22.11.2021, ora 15.30 - data limită de depunere a dosa-
relor; - 07.12.2021, ora 10:00 - proba scrisă; - 14.12.2021, ora 
10:00 - interviul. Pentru participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: studii superi-
oare, vechime în muncă și vechimea în specialitate conform 
condițiilor minime pentru cercetător științific gr.III. Persoană 
de contact: CSIII Sandra Forje, telefon 021.306.93.30.

l 11 posturi Cercetător științific (CS); - 22.11.2021, ora 15:30 
- data limită de depunere dosare; - 29.11.2021, ora 10:00 - 
proba scrisă; - 09.12.2021, ora 10:00 - proba interviu. Pentru 
participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: studii superioare, vechime în muncă 4 
ani, vechimea în specialitate 2 ani. Persoană de contact: dr. 
Sandra Forje, telefon 021.306.93.30.

l 7 posturi Cercetător științific III (CS III): - 22.11.2021, ora 
15:30 data limită de depunere dosare; - 06.12.2021 - 10.12.2021 
analiza dosarelor de concurs; - 10.12.2021- proba interviu. 
Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: studii superioare, vechime în 
muncă 10 ani, vechimea în specialitate 6 ani.

l 4 posturi Cercetător științific II (CS II): - 24.11.2021, ora 
15:30 - data limită de depunere dosare; - 02.12.2021 - 
21.12.2021- analiza dosarelor de concurs; Pentru participarea 
la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: studii superioare, vechime în muncă 12 ani, vechimea 
în specialitate 8 ani și titlul de doctor.

l 3 posturi Cercetător științific I (CS I) - 24.11.2021, ora 15:30 
- data limită de depunere dosare; - 02.12.2021 - 21.12.2021- 
analiza dosarelor de concurs. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: studii 
superioare, vechime în muncă 15 ani, vechimea în specialitate 
9 ani și titlul de doctor. Persoană de contact: drd. Paulina 
Podgoreanu, telefon 021.306.92.83.

l Referent de specialitate debutant în Compartimentul 
protecție infrastructură critică, studii superioare, fără vechime 
în muncă. - 22.10.2021, ora 15.00 - data limită de depunere a 
dosarelor: - 03.11.2021, ora 09.00 - proba scrisă; - 09.11.2021, 
ora 10.00 – interviul. Detalii la secretarul comisiei: Trașcă 
Nicoleta, telefon 021.30.69.270, între 08.00-15.00. Dosarele de 
concurs se depun la sediul Institutului Național de Cerceta-
re-Dezvoltare Medico-Militară “Cantacuzino” unde vor avea 
loc și probele de concurs. Mai multe detalii la adresa https://
cantacuzino.mapn.ro/pages/view/298

l Anunţ. Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sediul 
în municipiul București, Str.Mihai Vodă, nr.4-6, Sectorul 5, 
organizează, concurs: Pentru ocuparea, cu personal recrutat 
din sursă externă, a postului vacant de personal contractual 
-referent II la Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe 
Operative. Relaţii suplimentare se pot obţine prin consultarea 
paginii de internet a instituției -www.politiaromana.ro, Secți-
unea carieră -Posturi scoase la concurs.

l Anunţ. Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sediul 
în municipiul București, Str.Mihai Vodă, nr.4-6, Sectorul 5, 
organizează, concurs: Pentru ocuparea, cu personal recrutat 
din sursă externă, a postului vacant de personal contractual 
-corector II la Centrul de Informare și Relații Publice. Relaţii 
suplimentare se pot obţine prin consultarea paginii de internet 
a instituției -www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră -Posturi 
scoase la concurs.

l Anunţ. Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sediul 
în municipiul București, Str.Mihai Vodă, nr.4-6, Sectorul 5, 
organizează, concurs: Pentru ocuparea, cu personal recrutat 
din sursă externă, a postului vacant de personal contractual 
-inspector de specialitate II la Direcția de Logistică. Relaţii 
suplimentare se pot obţine prin consultarea paginii de internet 
a instituției -www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră -Posturi 
scoase la concurs.

l Anunţ. Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sediul în 
municipiul București, Str.Mihai Vodă, nr.4-6, Sectorul 5, organi-
zează, concurs: Pentru ocuparea, cu personal recrutat din sursă 
externă, a postului vacant de personal contractual -referent II la 
Serviciul de Poliție Transporturi Maritime -Biroul de Poliție 
T.N.Constanța Sud-Agigea. Relaţii suplimentare se pot obţine 

prin consultarea paginii de internet a instituției -www.politiaro-
mana.ro, Secțiunea carieră -Posturi scoase la concurs.

l Primăria Comunei Lungulețu, cu sediul în comuna Lungu-
lețu/sat Lungulețu, str.Principală, nr.64, judeţul Dâmbovița, 
tel.0245.717.502, fax: 0245.717.434, e-mail: lunguletu_
primaria@yahoo.com, organizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante de consilier, grad profesional 
superior, Compartimentul Agricol și Fond Funciar, conform 
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 01.11.2021, ora 10.00; -Proba interviu 
în data de 03.11.2021, ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: -studii medii liceale absolvite cu diplomă;-vechime: 
minimum 7 ani; a)are cetățenia română, cetățenie a altor state 

Ministerul Finan?elor. Direcþia Generalã Regionalã a Finanþelor Publice Braºov. 
Administraþia Judeþeanã a Finanþelor Publice Covasna. Nr. 18753/06.10.2021. 
Anunþ Licitaþii Luna Octombrie 2021. Administraþia Judeþeanã a Finanþelor 
Publice Covasna cu sediul în Sfântu Gheorghe, Str. Jozef Bem, nr. 9, în temeiul 
art. 250 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedurã Fiscalã, scoate la 
licitaþie publicã urmãtoarele bunuri mobile/ imobile sechestrate: În data de 
19.10.2021, orele 12.00, licitaþia IV-a, Teren extravilan, în cotã de 3/5 (dintr-o 
parcelã de teren cu suprafa?a totalã de 5.400 mp categoria de folosinþã fâneaþã) - 
preþ de pornire la licitaþie 2.187 lei, licitaþia þinându-se în Sf. Gheorghe, str. Jozef 
Bem nr. 9, jud. Covasna. (În situaþia în care nici la a treia licitaþie nu se vinde 
bunul, se organizeazã o nouã licitaþie. În acest caz bunul va fi vândut la cel mai 
mare preþ oferit, chiar dacã acesta este inferior preþului de pornire a licitaþiei, dar 
nu mai mic decât 25% din preþul de evaluare al acestuia. În cazul în care se 
valorificã bunuri imobile, iar la licitaþie se prezintã un singur ofertant, vânzarea se 
face doar în condiþiile în care se oferã cel puþin preþul de pornire a licitaþiei. Pre?ul 
de pornire a licita?iei este pre?ul de evaluare pentru prima licita?ie, diminuat cu 
25% pentru a doua licita?ie ?i cu 50% pentru urmãtoarele licita?ii). În data de 
19.10.2021, orele 14.00, licitaþia III-a, Motofier str u Husqvarna 560XP - preþ 
de pornire la licitaþie 1.000 lei, licitaþia þinându-se în Sf. Gheorghe, str. Jozef Bem 
nr. 9, jud. Covasna. În data de 20.10.2021, orele 12.00, licitaþia II-a, Teren 
intravilan, în cotã de 1/4 (din parcela de teren având suprafaþa totalã de 684 mp) 
cu construcþie locuinþã în cotã de 1/4 (din suprafaþa totalã de 55 mp) - preþ de 
pornire la licitaþie 25.762 lei ºi teren intravilan în cota de 1/4 (dintr-o parcelã de 
teren cu suprafaþa totalã de 641 mp) - preþ de pornire la licitaþie11.831 lei, 
licitaþia þinându-se în Sf. Gheorghe, str. Jozef Bem nr. 9, jud. Covasna. În data de 
20.10.2021, orele 14.00, licitaþia II-a, Autoutilitarã Fiat Doblo, anul fabricaþiei 
2005, capacitatea cilindricã 1248 cmc, sursã de energie motorinã - preþ de 
pornire la licitaþie 4.050 lei, preþul nu include TVA, licitaþia þinându-se în Sf. 
Gheorghe, str. Jozef Bem nr. 9, jud. Covasna. În data de 21.10.2021, orele 12.00, 
licitaþia II-a, Teren forestier pãdure în suprafaþã de 100.000 mp (10 ha) situat pe 
teritoriul comunei Estelnic - preþ de pornire la licitaþie110.700 lei, Pãdure în 
suprafaþã de 90.000 mp (9 ha) situat pe teritoriul comunei Ghelinþa - preþ de 
pornire la licitaþie77.100 lei, preþul nu conþine TVA, licitaþia þinându-se în Sf. 
Gheorghe, str. Jozef Bem nr. 9, jud. Covasna. Pentru participarea la licitaþie 
ofertanþii depun cu cel puþin o zi înainte de data licitaþiei în plic închis ºi sigilat, 
urmãtoarele documente: - oferta de cumpãrare; - dovada plãþii taxei de 
participare de 10% din preþul de pornire pentru fiecare bun licitat în contul 
RO05TREZ2565067XXX006266, deschis la Trezoreria Sf. Gheorghe (plata se face 
prin virament bancar, prin mandat poºtal), pe codul fiscal al A.J.F.P. Covasna, 
4511326; - împuternicirea persoanei care îl reprezintã pe ofertant; - pentru 
persoanele juridice de naþionalitate românã, copie de pe certificatul unic de 
înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerþului; - pentru persoanele 
juridice strãine, actul de înmatriculare tradus în limba românã; - pentru 
persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; - pentru persoanele 
fizice strãine, copie de pe paºaport; - declaraþie pe propria rãspundere a 
ofertantului prin care certificã faptul cã nu este persoanã intrepusã cu debitorul. 
Nu pot participa la licitaþii debitorul, nici personal ºi nici prin persoanã interpusã. 
Nu se admit ofertele telefonice, telegrafice, telex sau telefax. Informaþii 
suplimentare la telef. 0267.352566, 0267.352685, int. 2034.
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membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând 
Spațiului Economic European și domiciliul în România; b)
cunoaște limba română, scris și vorbit; c)are vârsta minimă 
reglementată de prevederile legale; d)are capacitate deplină de 
exercițiu; e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului 
pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale 
eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abili-
tate; f)îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime 
sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la 
concurs; g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea 
unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra 
autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împie-
dică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție 
sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în 
care a intervenit reabilitarea. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea 
a III-a, la sediul Primăriei Comunei Lungulețu, județul 
Dâmbovița. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei Comunei 
Lungulețu, județul Dâmbovița, persoană de contact: Bogdan 
Marinela, telefon: 0245.717.502.

l Primăria Municipiului Adjud, județul Vrancea, cu sediul în 
str.Stadionului, nr.2, organizează concurs pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de 
tehnician veterinar, din cadrul Serviciului de gestionare a 
câinilor fără stăpân, din Aparatul de specialitate al primarului 
Municipiului Adjud, conform H.G.nr.286/23.03.2011, cu modifi-
cările și completările ulterioare. Concursul se va desfășura astfel: 
-01 noiembrie 2021, ora 10.00 proba scrisă; -04 noiembrie 2021, 
ora 10.00 proba interviu. Pentru participarea la concurs candi-
dații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: -Studii medii, 
-Vechime: nu este necesară, -Certificat calificare profesională 
-tehnician veterinar. Candidații vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Municipiului Adjud, din str.Stadionului, nr.2. 
Relații suplimentare la sediul din str.Stadionului, nr.2, Compar-
timent organizare, resurse umane și administrativ, persoană de 
contact: Referent -Drăgoi Irina, telefon: 0237.641.908, int.210 
sau e-mail: irina.dragoi@primariaadjud.ro

l Direcția Regională de Statistică a Municipiului București, cu 
sediul în București, B-dul Carol I nr.12, sector 3, telefon/fax: 
0213141148, e-mail: tele@bucuresti.insse.ro, organizează concurs 
pentru ocuparea a 20 posturi, funcţii contractuale vacante de 
execuție, pe durată determinată, în vederea efectuării activităților 
privind Recensământul Populației și Locuințelor 021, și anume: 
•2 posturi expert IA (noiembrie 2021– noiembrie 2023); •4 
posturi expert IA (noiembrie 2021– iulie 2022); •1 post expert II 
(noiembrie 2021– iulie 2022); •10 posturi expert debutant (noiem-
brie 2021– iulie 2022); •2 posturi referent IA (noiembrie 2021– 
iulie 2022); •1 post referent debutant  (noiembrie 2021– iulie 
2022). Condiţii de participare: -Expert IA: •vechime în speciali-
tate: minimum 7 ani; •studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; •abilităţi în operarea pe PC 
desktop și tablete; •disponibilitate de a se deplasa pe teren. 
-Expert II: •vechime în specialitate: minimum  6 luni; •studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; •abilităţi în operarea pe PC desktop și tablete; 
•disponibilitate de a se deplasa pe teren. -Expert Debutant: 
•vechime în specialitate: nu este cazul; •studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; •abilităţi 
în operarea pe PC desktop și tablete; •disponibilitate de a se 
deplasa pe teren.-Referent IA: •vechime în specialitate: 
minimum 7 ani; •Studii medii absolvite cu diplomă de bacalau-
reat; •abilităţi în operarea pe PC desktop și tablete; •disponibili-
tate de a se deplasa pe teren. -Referent debutant: •vechime în 
specialitate: nu este cazul; •Studii medii absolvite cu diplomă de 
bacalaureat; •abilităţi în operarea pe PC desktop și tablete; 
•disponibilitate de a se deplasa pe teren. Concursul se va desfă-
șura la sediul Direcției Regionale de Statistică a Municipiului 
București și va consta într-o probă scrisă, o probă practică și o 
probă interviu astfel: -01.11.2021– începând cu ora 9- proba 
scrisă, -03.11.2021– începând cu ora 9-proba practică, -proba 
interviu se va desfășura ulterior, conform reglementărilor în 
vigoare.  În funcţie de numărul de persoane care se vor înscrie, 
probele se vor susţine în cel mult 4 serii. Dosarele se vor depune 
la sediul instituţiei până cel târziu la data de 22.10.2021 ora 
14.00, și trebuie să conțina documentele prevăzute în HG 
286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile de 
participare și bibliografia de concurs sunt afișate la sediul institu-
ţiei și pe pagina web www.bucuresti.insse.ro. Informaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul D.R.S.M.B. și la tel 021.305.66.90, 
persoană de contact Scîntei Elena.

l U.M. 01924 din Ministerul Apărării Naţionale reia organizarea 
concursului pentru ocuparea postului temporar vacant de 
execuție de casier, studii generale sau medii, curs de contabilitate, 
acreditat de Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale și Ministerul 
Educaţiei pentru ocupaţia de contabil (cod COR 331302), 
absolvit în cadrul unei instituţii înmatriculată în Registrul naţi-
onal al furnizorilor de formare profesională și o vechime în 
muncă de minim 6 luni, astfel: -28.10.2021, ora 10.00 -proba 
teoretică; -02.11.2021, ora 10.00 -proba practică; -05.11.2021, ora 
10.00 -interviul; -data limită de depunere a dosarelor -22.10.2021, 
ora 15.30. Dosarele de concurs se depun la sediul U.M 01924 
București, șos. București-Ploiești, km. 10,5. Informații suplimen-
tare pot fi obținute de la secretarul comisiei de concurs la telefon 
021.319.4000, int. 577/413.

l Spitalul Orășenesc Balș, județul Olt, organizează concurs 
pentru ocuparea a 14 posturi vacante contractuale, în conformi-
tate cu prevederile H.G. nr.286/2011, astfel: -2 posturi vacante 
asistent medical debutant studii PL specializarea balenofiziokine-
toterapie; -3 posturi vacante asistent medical debutant studii PL 
specializarea medicină generală; -1 post vacant asistent medical 
principal studii PL; -2 posturi vacante asistent medical debutant 
studii superioare; -1 post vacant moașă studii superioare; -4 
posturi vacante infirmier debutant studi medii. Candidații vor 
îndeplini condițiile prevăzute la art.3 din H.G. nr.286/2011 repu-
blicată. Concursul va avea loc în data de 02.11.2021, ora 10.00 
-proba scrisă și în data de 08.11.2021, ora 10.00 -proba interviu. 
Dosarele de concurs se depun la sediul Spitalului Orășenesc Balș, 
Compartiment Resurse Umane, în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, respectiv în 
perioada 11.10.2021-22.10.2021, ora 14.00. Condiții specifice: 1.
Pentru 2 posturi asistent medical debutant studii PL: -studii 
postliceale sau postliceale prin echivalare conf. H.G.797/1997 în 
specializarea balenofiziokinetoterapie; -nu necesită vechime în 
specialitate. 2.Pentru 3 posturi asistent medical debutant studii 
PL: -studii postliceale sau postliceale prin echivalare conf. 
H.G.797/1997 în specializarea medicină generală; -nu necesită 
vechime în specialitate. 3.Pentru 1 post asistent medical principal 
studii PL: -studii postliceale sau postliceale prin echivalare conf. 
H.G.797/1997 în specializarea medicină generală; -minim 5 ani 
vechime în specialitate. 4.Pentru 2 posturi asistent medical debu-
tant studii S: -diplomă de licență în specialitate; -nu necesită 
vechime în specialitate. 5.Pentru 1 post moașă studii S: -diplomă 
de licență în specialitate; -minim 6 luni vechime în specialitate. 
6.Pentru 4 posturi infirmier debutant studii M: -diplomă de baca-
laureat; -curs de infirmier; -nu necesită vechime în muncă. Biblio-
grafiile și tematicile se afișează la sediul Spitalului Orășenesc Balș, 
județul Olt și pe site-ul Spitalului Orășenesc Balș, www.spitalul-
bals.ro. Relații suplimentare se pot obține la telefon 0249/451.651, 
0249/451.652 sau la Compartimentul Resurse Umane.

l Comuna Cristești, județul Mureș, organizează concurs pentru 
ocuparea postului vacant în regim contractual pe perioadă nede-
terminată de șofer, treapta profesională I, din cadrul Serviciului 
administrativ, întreţinere, transport public rutier, administrarea 
domeniului public. Concursul se va desfășura la sediul Primăriei 
Comunei Cristești, din localitatea Cristești, str.Principală nr.678, 
judeţul Mureș și constă în trei etape succesive: -selecția dosarelor; 
-proba scrisă, care va avea loc în data de 01.11.2021, ora 09.00; 
-interviul (data și ora susţinerii se vor comunica odată cu rezulta-
tele la proba practică). Pentru a participa la concurs, candidații 
trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.3 din 
Regulamentul-cadru aprobat prin H.G.nr.286/2011, cu modifică-
rile și completările ulterioare, și următoarele condiţii specifice: 
-studii medii sau generale; -vechime în muncă: minim 1 an; 
-posedă permis de conducere categoriile B, C, D; -posedă atestat 
pentru transport rutier de persoane; -posedă card tahograf; -aviz 
psihologic și fișă medicală eliberată de un cabinet medical speci-
alizat în ceea ce privește examinarea conducătorilor auto; -nu are 
antecedente rutiere grave. Dosarele de înscriere la concurs pot fi 
depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anun-
ţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, respectiv 
11-22 octombrie 2021, inclusiv, la secretarul comisiei de concurs, 
la sediul instituţiei. Dosarul de înscriere la concurs trebuie să 
conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din 
Regulamentul-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.286/2011 (actualizată). În termen de maximum două zile 
lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosa-
relor, comisia de concurs va selecta dosarele pe baza îndeplinirii 
condițiilor de participare. Relaţii suplimentare privind biblio-
grafia și conţinutul dosarului de înscriere se pot obţine la 
Primăria Comunei Cristești, secretarul comisiei de concurs, 
Toncean Teodor Călin, telefon: 0265.326.112, interior: 13 și pe 
site-ul comunei: www.cristestimures.ro

l Anunţ concurs. Primăria municipiului Galaţi, cu sediul în 
Galaţi, str. Domnească nr. 54, judeţul Galaţi, organizează 
concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei 
contractuale de execuţie de inspector de specialitate, grad 
debutant - Biroul de Presă. Concursul constă în 3 etape succe-

sive, după cum urmează: - selecţia dosarelor de înscriere; - 
proba scrisă; - interviul. Proba scrisă va avea loc pe data de 
01.11.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei municipiului Galaţi 
din str. Domnească nr. 54, iar interviul va avea loc într-un 
termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii 
probei scrise. Pentru participare la concurs candidaţii trebuie 
să îndeplinescă următoarele condiţii: - absolvenţi de studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile 
prevăzute de art. 3 din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale 
de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespun-
zător funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice. Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 
10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului de concurs, 
respectiv până pe data de 22.10.2021, ora 16.00, la sediul 
Primăriei municipiului Galaţi, la Serviciul Resurse Umane și 
Salarizare, camera nr. 208 - str. Domnească nr. 54. Relaţii 
suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane și 
Salarizare, str. Domnească nr. 54, cam. 208, tel. 0236-307713, 
e-mail: personal@primariagalati.ro, persoană de contact - 
Toporău Teofania - consilier superior.

l Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta 
Dunării organizează concurs în data de 11 noiembrie 2021 - 
proba scrisă și în data de 16 noiembrie 2021 ( orele 10.00 - 
12.00) - interviu (ora 10.00) pentru ocuparea postului de 
Coordonator ITI. Data limită de depunere a dosarelor de 
concurs: 05 noiembrie 2021, ora 16.00. Detaliile privind condi-
țiile de participare, conținutul dosarului, bibliografia, 
programul organizării și desfășurării concursului, le găsiți pe 
site-ul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI 
Delta Dunării www.itideltadunarii.com (secțiunea Anunțuri - 
Recrutare Personal) și la sediul asociației din Județul Tulcea, 
Municipiul Tulcea, Str. Păcii, Nr. 20, în clădirea Consiliului 
Județean Tulcea - etajul 2 (corp legătură). Relații suplimentare 
se pot obține la: Tel: 0731400481, persoană de contact Violeta 
Munteanu - inspector resurse umane Tel: 0731400469, 
persoană de contact Ana - Maria Covaciu - consilier juridic.

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vând ferma certificata ecologic, cu plantatie de afine, 33,5 
hectare, fantana, curent trifazic, in loc. Poienita, jud.Sibiu, 
pret 246.000 Euro+tva. TEL: 0785.252.184.

CITATII
l Se citează Simon Christine, Polosan Hera Ruxandra în 
dosar 837/217/2012  al Judecătoriei Darabani la data de 
09.11.2021.

l Somație, prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei 
Întorsura Buzăului Dos.nr.491/248/2021-Suciu Cornelia Paras-
chiva, Sat Valea Mare, Com.Valea Mare, nr. 152, jud. Covasna 
dorește dobândirea prin uzucapiune a dreptului de proprietate 
asupra suprafeței de teren 14.7945mp, situat în extravilan 
Valea Mare, înscris în C.F.nr.23289-Valea Mare, nr.
top.1561,1519,1521, în suprafață totală de 58.000mp, categorie 
de folosință fâneață, având proprietar tabular pe Serban 
Mikolos, același cu Serban Nicoale,  vecini Pasto Serban-Zam-
fira-nord, est, teren nr.cadastral.23187-drum, sud,Tudor 

Gheorghe și vest-Imre Tibor. Cei interesați pot face opoziție în 
30 de zile de la publicarea prezentei în dos.cu nr.de mai sus.

l Numitul Stănciuleasa St.Constantin, CNP 1780322034965 , 
cu ultimul domiciliu cunoscut în Pitești, str.Bradului nr.3, bl.36, 
sc.B, et.4, ap.25, jud. Argeș având calitatea de mandatar al 
societăţii Concret Solution Real Estate  SRL, este chemat în 
calitate de pârât în dosarul nr. 2/2021, aflat pe rol la Curtea de 
Arbitraj de pe lângă AUNCOM - UCECOM București, cu 
termen de judecată în data de 27 Octombrie 2021, ora 12,00, 
dosar ce are ca obiect pretenţii, reclamantă fiind PITMIO-
VCOM Pitești.    

l Parohia Brateș, cu sediul în Com.Tarcău, sat.Brateș, Jud.
Neamț, având CIF:17943539, cheamă în judecată UAT Tarcău 
prin Primar, în dosarul nr.886/188/2021, avand termen la data 
de 20.10.2021, ora 12.00, pe rol la Judecătoria Bicaz, având ca 
obiect constatarea dreptului de proprietate prin uzucapiunea

l Numita Stănciuleasa Mirela-Gianina, CNP 2780222034998, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în Pitești, str. Bradului nr.3, 
bl.36, sc.B, et.4, ap.25, jud. Argeș, având calitatea de mandatar 
al societăţii Concret Solution Real Estate SRL, este chemată în 
calitate de pârâtă în dosarul nr. 2/2021, aflat pe rol la Curtea 
de Arbitraj de pe lângă AUNCOM - UCECOM București, cu 
termen de judecată în data de 27 Octombrie 2021, ora 12,00, 
dosar ce are ca obiect pretenţii, reclamantă fiind PITMIO-
VCOM Pitești.                        

l Judecătoria Sf.Gheorghe.Dosar nr.3831/305/2021.Prin 
prezenta somație se aduce la cunoștința celor interesați faptul că 
petenta Uke Gizella, domiciliată în com.Boroșneul Mare, sat Leț, 
nr.207, jud.Covasna solicită dobândirea dreptului de proprietate 
prin uzucapiune, conform prevederilor art.28 din:Decretul Lege 
nr.115/1938, asupra imobilului înscris în:CF.nr.25405-Boroșneul 
Mare cu nr.top.314/1 de:248mp, având ca proprietar tabular pe 
numita:Veress Erzsebet și defuncții Magori Iren, Kisantal Jozsef, 
Ilyes Ida și Ilyes Elisabeta și a imobilului înscris în CF.
nr.25391-Boroșneul Mare cu nr.top.314/2 în suprafață de 241mp, 
având ca proprietar tabular pe defuncții Marias Ferencz și 
Marias Sandor. Toți cei interesați pot face opoziție la Judecătoria 
Sfântu Gheorghe, str.Kriza Janos, nr.2, jud.Covasna, cu preci-
zarea că, în caz contrar, în termen de:1.lună de la emiterea celei 
din urmă publicații, se va trece la judecarea cererii.

l Subscrisa, Konica Minolta Business Solutions Romania SRL, 
având număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/1831/1991,  
cod unic de înregistrare: 2786070, cu sediul în municipiul Bucu-
rești, str.Copilului, nr.18, parter, sector 1, e-mail: office@koni-
caminolta.ro, în calitate de reclamant, în proces cu Mar.Po 
Global Service SRL, cu sediul: sat Valea Adâncă, comuna 
Miroslava, str.Iliaș Vodă, nr.2C, la Cabinet Avocat Elena Ursu, 
jud.Iași, CUI: 23999461, înregistrată la Registrul Comerțului cu 
J22/1763/2008,  în  cal i tate  de pârât ,  în  dosarul 
nr.12550/245/2019/a1, materie civilă, stadiu procesual al dosa-
rului: fond, obiectul dosarului -completare/lămurire dispozitiv, 
aflat pe rolul Judecătoriei Iași- Iași, str. Anastasie Panu, nr.25, 
jud.Iași, secția Civilă, camera sala 4- camera de consiliu civil, 
complet C17, în data de 19 octombrie 2021, ora 8.30.

l Numiții: Moldovan Teofil, Gliga Gelu, Gînj Ioan, Gînj 
Otilia, Bobiș Teodor, Bobiș Valeria, Gînj Ioan a lui Ioan, Vlașin 
Ioan, în calitate de pârâți, în contradictoriu cu reclamanții 
Toma Adrian Ionuț, Pop Adrian Septimiu, Precub Ilie Cristian 
și intervenient Țigăroi Maria, sunt citați la Judecătoria Bistrița 

în dosarul nr.1796/190/2014, având ca obiect servitute de 
trecere, pentru data de 28.10.2021, ora 10.00 .

l Se citează numitul Popa Mihai, cu domiciliul cunoscut în 
mun.Galați, pentru termenul din 19.10.2021, ora 10.30, în 
dosarul nr.4087/333/2020, având ca obiect- partaj succesoral, 
la Judecătoria Vaslui, în calitate de pârât, reclamant fiind 
Harii Samuel.

l Se citează numitul Popa Petru, fiul lui Ion și Ioana, pentru 
termenul din 19.10.2021, ora 10.30,  în dosarul 
nr.4087/333/2020, având ca obiect- partaj succesoral, la Jude-
cătoria Vaslui, în calitate de pârât, reclamant fiind Harii 
Samuel.

l Se citează numitul Popa Victor, fiul lui Ion și Ioana, pentru 
termenul din 19.10.2021, ora 10.30,  în dosarul 
nr.4087/333/2020, având ca obiect- partaj succesoral, la Jude-
cătoria Vaslui, în calitate de pârât, reclamant fiind Harii 
Samuel.

DIVERSE
l SC Mandarin Blue SRL cu sediul în oraș Voluntari, str. Erou 
Iancu Nicolae, nr. 47, parter, jud. Ilfov, titular al activității 
catering, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării 
de obținere a autorizației de mediu pentru puctul de lucru 
amplasat în Sat Dârza, comuna Crevedia, Str. Găvanei nr. 
134A1, parter, Județul Dâmbovița. Informații privind docu-

LICITATII

Comuna Săruleș�, �udețul Călărași, organizează vânzarea prin

licitație publică în data de 04.11.2021, ora 10.00, a 

Primar,
Cǎlin Petre-Alexandru

proprietatea privatǎ a comunei Săruleș�, situat în T12/4,

comuna Săruleș�, �udețul Călărași, înscris în Cartea Funciară

nr. 27778 SĂRULEȘTI.

terenului extravilan în suprafață de 3.252mp 

vineri / 8  octombrie 2021
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mentația depusă pot fi obținute la sediul APM Dâmbovița, Str. 
Calea Ialomiței nr. 1, Târgoviște, în zilele de luni-joi, între orele 
09:00-15:00 și vineri între orele 09:00-13:00. Observațiile publi-
cului se pimesc zilnic la sediul APM Dâmbovița, pe toată 
durata derulării procedurii de autorizare.

l Societatea Naţională a Apelor Minerale S.A., din București, 
str. Scărlătescu nr.15 cod poștal: 011158, sector 1, anunţă 
publicul interesat asupra începerii procedurii de obţinere a 
autorizaţiei de mediu pentru activitatea de explorare, explora-
re-exploatare experimentală și exploatare a apei minerale 
desfășurată la nivel național. Informaţiile privind influenţa 
activităţii asupra mediului pot fi consultate în zilele de luni–
joi, între orele 8–16:30 și vineri de la 8:00-13:00, la sediul 
Agenţiei Naționale pentru Protecția Mediului din București, 
Splaiul Independenței nr. 294, sector 6 cod poștal 060031, 
tel.021 207 1103, E-mail: office@ anpm.ro. Observaţiile publi-
cului se primesc în scris, cu datele de identificare ale semnata-
rului, la sediul A.N.P.M. Bucuresti , în termen de 15 zile 
calendaristice de la data apariției anunţului.

l CONPET S.A. Anunţ public privind depunerea solicitării 
de emitere a acordului de mediu. Conpet S.A. Ploiești anunță 
publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul „Înlocuire grup de 
pompare țiței” propus a fi amplasat în comuna/ localitatea 
Satchinez, intravilan, C.F. Nr. 401324, Jud. Timiș. Informațiile 
privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Timiș, municipiul Timișoara, B-dul. 
Liviu Rebreanu, Nr. 18-18 A, Jud. Timiș și la sediul titularului: 
Oraș Ploiești, Str. Anul 1848, Nr. 1-3, Județul Prahova, în zilele 
de luni - joi, orele 08:00 - 16:30, vineri între orele 08:00 - 14:00. 
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

l Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor 
tehnice ale cadastrului. Județ: Hunedoara, UAT Sântâmărie 
Orlea, Sectoare cadastrale nr.: 0, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 65, 66, 
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 105, 
106, 107, 108, 109, 103, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 136, 137, 
138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 
151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 
164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172. OCPI Hunedoara 
anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru 
UAT Sântămărie Orlea pe o perioadă de 60 de zile calendaris-
tice conform art.11 alin.(2), litera k din Legea cadastrului și a 
publicității imobiliare 7/1996, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Data de început a afișării: 13.10.2021. 
Data de sfârșit a afișării: 13.12.2021. Adresa și locul afișării 
publice: Comuna Sântămărie Orlea, sediul Primăriei Sântămă-
riel Orlea, str.Principală, nr.130, județul Hunedoara. Cererile de 
rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul 
Primăriei Sântămărie Orlea, în zilele lucrătoare, între orele 
8.00-15.00, și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară. Informații privind Programul național 
de cadastru și carte funciară 2015-2023 pot fi obținute 
accesând site-ul ANCPI la adresa: http://www.ancpi.ro/pnccf/

l Informare. Această informare este efectuată de SC Marcos 
International Import Export SRL, cu sediul în București, 
strada Lecturii, nr.3A, telefon 0752.121.800, ce intenționează 
să solicite de la SGA Ialomița aviz de gospodărire a apelor 
pentru „Elaborare Plan Urbanistic Zonal Înființare seră legu-
micolă”. Această solicitare de aviz este conformă cu prevede-
rile Legii apelor nr.107/1996, cu modificările și completările 
ulterioare. Persoanele care doresc să obțină informații supli-
mentare 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 la adresa: București, 
strada Lecturii, nr.3A, după data de 08.10.2021.

l SC A&T Chic Design SRL anunță publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare revizuite sau a deciziei de 
emitere a acordului de mediu revizuit pentru proiectul 
construire ansamblu imobile cu funcțiuni mixte conform HCL 
PMB 240 DIN 23.04.2019 pe faze amplasat în Str. Baicului, 
Nr. 31, Sector 2, București. Decizia autorității de mediu, 
precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi 
consultate la sediul autorității competente pentru protecția 
mediului București, Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector 6 și la 
sediul SC A&T Chic Design SRL, cu sediul în București, 
Sector 3, Bd. Energeticienilor, nr.13-15, anexa socială II, parter, 
biroul 42, în zilele de luni până vineri, între orele 09.00-12.00, 
precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbuc.
anpm.ro. Observațiile/contestațiile publicului se primesc la 
sediul autorității competente pentru protecția mediului Bucu-
rești în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet 
a autorității competente pentru protecția mediului.

l SC Imobiliare Italiana SRL cu sediul in Chisoda, com. 
Giroc, DN-59, km 8+550 stanga, jud. Timis, titular al Planului 
Urbanistic Zonal “zona productie, depozitare si servicii”, 
situat in Timisoara, str.Ovidiu Cotrus FN, CF-405020, judetul 
Timis, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de 
obtinere a avizului de mediu pentru planul mentionat si 
declansarea etapei de incadrare. Consultarea primei versiuni 
a planului /programului se poate realiza la sediul proiectan-
tului SC WH PROJECT SRL, localitatea Timisoara, Piata 
Victoriei, nr.8, ap.8, zilnic intre orele 10.00-14.00. Comentariile 
si sugestiile se vor transmite in scris la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului Timisoara, localitatea Timisoara, b-dul. 
Liviu Rebreanu nr.18-18A, in termen de 15 zile calendaristice 
de la data publicarii anuntului.

l Anunț public privind depunerea solicitării privind modifică-
rile aduse proiectului „Stabilizare și consolidare versanti DN 
57 km 4+093 - Km 93+100”. Direcția Regională de Drumuri 
și Poduri Timișoara, anunță publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării privind modificările aduse proiectului „Stabili-
zare și consolidare versanți DN 57 km 4+093 - Km 93+100”. 
Având în vedere HG nr. 394/2020 privind declararea stării de 
alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru 
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 
precum și actele normative ulterioare privind prelungirea 
stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică 
pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, până la ieșirea din starea de alertă, 
informațiile privind Memoriul de prezentare pentru proiectul 
mai sus menționat pot fi consultate doar online pe pagina de 
internet www.anpm.ro la secțiunea Reglementări/Acordul de 
mediu /Documentații procedura EIA și EA. Observațiile 
publicului se primesc zilnic prin poștă, la Agenția Națională 
pentru Protecția Mediului, din Splaiul Independenței, nr. 294, 
sector 6, București, cod 060031, prin fax la nr. 0212071103 și 
online la următoarea adresă de e-mail: office@anpm.ro.

l Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a 
acordului de mediu SC Bucateperoate SRL anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „Construire hală producție. Birouri 
administrative p+1E, împrejmuire și utilități”, propus a fi 
amplasat în Str. Oxigenului nr. 3F, comuna Cernica, județul 
Ilfov. Informatiile privind proiectul propus/memoriul de 
prezentare pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecţia 
Mediului Ilfov: București, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1 și 
la sediul SC Bucateperoate SRL din Strada Av. Alexandru 
Serbanescu nr 41, camera 4, bl 20j, scara 1, et 1, ap 6. în zilele 
de Luni - Joi, intre orele 900 - 1200. Observatiile publicului se 
primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului 
Ilfov.

SOMATII
l Judecătoria Chișineu Criș. Sediu: Chișineu Criș, str.Gării, 
nr.24, județul Arad. Tel.: 0257/350.692. Fax: 0257/350.231. 
Operator 3210/2501. Dosar nr. 2396/210/2021. Emisă la 

01.10.2021. Somație în dosarul civil cu nr.2396/210/2021 al 
Judecătoriei Chișineu Criș având ca obiect uzucapiune, recla-
manta Păștean Sofia solicită să se constate prin hotărârea care 
se va pronunța faptul juridic al uzucapiunii și nașterea drep-
tului său de proprietate asupra imobilelor înscrise în CF 
nr.307758 Mișca, nr.top 307758, compus din teren arabil 
extravilan în suprafață de 6.100mp și în CF nr. 306700 Mișca, 
nr.top 306700, compus din teren arabil extravilan în suprafață 
de 5.800mp, indicând ca proprietar tabular pe numita Hodre 
Maria. Toți ce interesați în cauză pot formula opoziții la 
prezenta somație, în termen de 30 de zile de la publicare și 
respectiv afișarea somației, în dosarul cu numărul de mai sus 
al Judecătoriei Chișineu Criș. Emis conform art.130 din 
Decretul Lege nr.115/1938. Termen de afișare pe o durată de 
30 de zile. Termen de judecată: 09.11.2021 -ora 12.30. Preșe-
dinte. Grefier.

l Somație: Prin cererea Înregistrată pe rolul Judecătoriei 
Întorsura Buzăului sub nr.588/248/2021, posesorii Nițu Ioan și 
Nițu Elena, având domiciliul în orașul Întorsura Buzăului, sat 
Floroaia, nr.261, județul Covasna, au invocat dobândirea prin 
uzucapiune a dreptului de proprietate asupra imobilului situat 
în orașul Întorsura Buzăului, sat Floroaia, județul Covasna, în 
suprafață de 2800mp înscris în C.F.nr.25709 Întorsura Buză-
ului (CF vechi 1084 Bicfalău) nr.top 3402 în suprafață de 
5678mp având ca proprietar tabular pe Flora Jeremias și care 
se învecinează la nord cu imobilul deţinut de Lungu Cheorghe, 
la est cu canal, la sud cu imobilul deținut de Toma Săndel și la 
vest cu drum. Toți cei interesați sunt somați să formuleze 
opoziție, cu precizarea că, în caz contrar, se va trece la jude-
carea cererii în termen de 30 de zile de la emiterea celei din 
urmă publicații.

ADUNĂRI GENERALE
l Se convoaca in data de 12.10.2021 ora 17,00 sedinta 
Adunarii Generale a Asociatiei de Parinti inscrisa in Registrul 
Asociatiilor al Judecatoriei Ploiesti sub denumirea Asociatia 
de parinti din Colegiul Tehnologic Energetic «Elie Radu» 
(Asociatia «CTEER»), cu sediul in Ploiesti, Soseaua Vestului 
nr.22 , jud. Prahova Sedinta are urmatoarea  ordine de zi: - 
Alegerea noului Comitet Director al Asociatiei; - Aprobarea 
modificarii denumirii actuale a Asociatiei din Asociatia de 
Parinti din Colegiul Tehnologic Energetic  Elie Radu Ploiesti 
in Asociatia de parinti din Liceul Tehnologic Energetic «Elie 
Radu» (Asociatia «LTEER»Ploiesti; - Imputernicirea Prese-
dintelui Asociatiei de a proceda la intocmirea actelor pentru 
operarea modificarilor decise in sedinta; - Diverse. Sedinta se 
va desfasura in sala de festivitati a Liceului Tehnologic Ener-
getic  Elie Radu Ploiesti- Ploiesti, Sos. Vestului nr. 22.

l Convocator. În conformitate cu prevederile Legii nr. 
31/1990, legea societăţilor, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de 
instrumente financiare și operaţiuni de piaţă, ale Regulamen-
tului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente finan-
ciare și operațiuni de piață și ale Actului Constitutiv al 
ROMAERO S.A., Consiliul de Administraţie al ROMAERO 
S.A. - cod unic de înregistrare RO 1576401, număr de ordine 
in Registrul Comerţului J40/3940/1991 - convoacă: Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor (A.G.E.A.) la data de 
08.11.2021 ora 14.00 la sediul societăţii din București, Bule-
vardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toţi acţionarii înregis-
traţi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă de 
01.11.2021, având următoarea ordine de zi: 1.  Aprobarea 
vânzării prin licitație deschisă cu strigare, a Activului: Pachet 
de bunuri imobile, compus din: - Imobil compus din teren în 
suprafață de 6.379 mp și construcțiile Hală fabricație piese 
primare nemetalice în suprafață de 3.200,90 mp și Anexă 
tehnică în suprafață de 469,66 mp, nr. cadastral 220835, lot 19; 
- Imobil compus din teren în suprafață de 3.622 mp și 6 
construcții în suprafață totală de 1.298 mp, nr. cadastral 
234006, lot 20; - Teren în suprafață de 963 mp, nr. cadastral 
220836, lot 21, situat în B-dul Ficusului nr. 44, sector 1, Bucu-
rești, aparținând societății ROMAERO S.A., activ prevăzut în 

Planul de Restructurare a obligațiilor bugetare întocmit în 
conformitate cu O.G. nr.6/31 iulie 2019 privind instituirea 
unor facilități fiscale, pentru care A.G.E.A. din data de 
09.03.2021 a aprobat de principiu declanșarea procedurii de 
valorificare. 2. Aprobarea vânzării prin licitație deschisă cu 
strigare, a Activului: Pachet terenuri format din patru loturi, 
cu suprafețele de: 3.671 mp, 3.601 mp, 2.101 mp și respectiv 
1.861 mp, nr. cadastrale: 232395, 232396,  232397 și respectiv, 
232398, situat în Str. Drumul Nisipoasa nr. 123-155, Sectorul 
1, București, aparținând societății ROMAERO S.A., activ 
prevăzut în Planul de Restructurare a obligațiilor bugetare 
întocmit în conformitate cu O.G. nr. 6/31 iulie 2019 privind 
instituirea unor facilități fiscale, pentru care A.G.E.A. din data 
de 09.03.2021 a aprobat de principiu declanșarea procedurii de 
valorificare. 3. Aprobarea vânzării prin licitație deschisă cu 
strigare, a Activului: Construcții de învățământ (Creșă) - 
compus din Teren intravilan în suprafață de 551,13 mp, nr. 
cadastral 216419 și Construcții administrative și social-cultu-
rale (învățământ), cu suprafața construită de 341 mp și 
suprafață desfășurată de 835 mp, nr. cadastral 216419-C1, 
situat în Str. Belizarie nr. 2, Sectorul 1, București, aparținând 
societății ROMAERO S.A., activ prevăzut în Planul de 
Restructurare a obligațiilor bugetare întocmit în conformitate 
cu O.G. nr.6/31 iulie 2019 privind instituirea unor facilități 
fiscale, pentru care A.G.E.A. din data de 09.03.2021 a aprobat 
de principiu declanșarea procedurii de valorificare. 4. Apro-
barea vânzării, prin licitație deschisă cu strigare, a Activului - 
Cămin nefamiliști nr. 2, compus din Teren intravilan în 
suprafață de 2.133,25 mp, nr. cadastral 208969 și Construcția 
C1 - Cămin nefamiliști nr. 2, cu suprafața construită de 810,50 
mp și suprafață desfășurată de 4.052,50 mp și Construcția C2 
- Stație reglare gaze, cu suprafața construită și desfășurată de 
3,98 mp, situat în B-dul Ion Ionescu de la Brad nr. 1, Sectorul 
1, București, aparținând societății ROMAERO S.A., activ 
prevăzut în Planul de Restructurare a obligațiilor bugetare 
întocmit în conformitate cu O.G. nr.6/31 iulie 2019 privind 
instituirea unor facilități fiscale, pentru care A.G.E.A. din data 
de 09.03.2021 a aprobat de principiu declanșarea procedurii de 
valorificare. 5. Aprobarea ex-date de 24.11.2021 și a datei de 
25.11.2021 ca dată de înregistrare. 6. Aprobarea împuternicirii 
Directorului General al societăţii ROMAERO S.A. pentru a 
semna documentele necesare privind înregistrarea și publi-
carea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului, 
persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, 
salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea 
formalităţilor menţionate mai sus. La ședinţă pot participa și 
vota numai acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor 
societăţii la data de 01.11.2021 stabilită ca dată de referinţă. 
Documentele și informaţiile referitoare la problemele incluse 
pe ordinea de zi precum și proiectul de hotărâre supus dezba-
terii și aprobării A.G.E.A. sunt disponibile la sediul 
ROMAERO S.A., la Secretariatul A.G.A., începând cu data de 
08.10.2021 precum și pe website-ul societăţii ROMAERO S.A.: 
www.romaero.com. Unul sau mai mulţi acţionari reprezen-
tând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul 
social au dreptul: de a introduce până la data de 22.10.2021 
puncte pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a 
acţionarilor, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o 
justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare 
de adunarea generală extraordinară a acţionarilor; de a 
prezenta până la data de 22.10.2021 proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a adunării generale extraordinare. Fiecare acţi-
onar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe 
ordinea de zi a adunării generale. Societatea are obligaţia de a 
răspunde la întrebările adresate de acţionari, sub condiţia 
respectării art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Drep-
turile prevăzute anterior pot fi exercitate numai în scris 
(transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electro-
nice). Acţionarii înscriși în registrul acţionarilor la data de 
referință pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant 
sau prin corespondență. Formularul de vot prin corespon-
dență atât în limba română, cat și în limba engleză, se pun la 
dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii precum și pe pagina 
de Internet a societăţii www.romaero.com, începând cu data 

de 08.10.2021. Formularul de vot prin corespondență, 
completat de către acţionar și însoțit de o copie a actului de 
identitate a acţionarului persoană fizică, respectiv Certificat de 
înregistrare eliberat de ORC împreună cu copia actului care 
dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, în cazul 
persoanelor juridice, sunt expediate sau se depun la sediul 
Societăţii cu cel puţin o oră înainte de adunare (08/09.11.2021 
ora 13.00) cu menţiunea scrisă pe plic în clar și cu majuscule 
“VOT PRIN CORESPONDENŢĂ PENTRU ADUNAREA 
GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR 
DIN 08/09.11.2021”. Buletinele de vot prin corespondenţă 
care nu sunt primite în forma și în termenul stipulat în 
prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determi-
narea cvorumului de prezenţă și vot precum și la numără-
toarea voturilor în Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor. În temeiul prevederilor legale (art. 92 alin. (10) – 
Legea nr. 24/2017), acţionarii pot fi reprezentaţi de alţi acţio-
nari, în baza unei Împuterniciri speciale (Procuri speciale), 
înscris sub semnatură privată, pusă la dispoziţie de către 
Consiliul de Administraţie sau în baza unei Împuterniciri 
generale (Procuri generale). Forma Împuternicirii speciale 
(Procurii speciale) atât în limba română, cât și în limba 
engleză, se pun la dispoziţia acţionarilor atât la sediul socie-
tăţii cât și pe pagina de Internet a societăţii www.romaero.com 
și pot fi consultate începând cu data de 08.10.2021. Împuterni-
cirea specială (Procura specială) se depune sau se poate 
expedia, în original, la societate cu cel puţin o oră înainte de 
adunare (08/09.11.2021 ora 13.00). În cazul în care Împuterni-
cirea specială (Procura specială) se expediază prin poștă 
trebuie facută pe plic menţiunea scrisă în clar și cu majuscule 
“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 
A ACŢIONARILOR DIN 08/09.11.2021”. Procurile speciale 
care nu sunt primite în termenul stipulat în prezentul convo-
cator nu vor fi acceptate de către Societate. Formularele de vot 
prin corespondenţă sau împuternicirile speciale pot fi trans-
mise și prin email cu semnatură electronică extinsă încorpo-
rată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică 
până cel târziu cu o oră înainte de adunare (08/09.11.2021 ora 
13.00), la adresa office@romaero.com, menţionând la subiect: 
“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 
A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 08/09.11.2021”. Repre-
zentarea acţionarilor în cadrul adunării generale de către alte 
persoane decât acţionarii se poate face și în baza unei Împu-
terniciri generale (Procuri generale) valabilă pentru o perioadă 
care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat 
să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunării gene-
rale a acţionarilor societăţii cu condiţia ca împuternicirea 
generală să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, 
unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din 
Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Împuternicirile generale 
(Procurile generale) trebuie să conţină informaţiile prevăzute 
la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și se depun/
expediază la societate cu cel puţin o oră înainte de adunare 
(08/09.11.2021, ora13.00), în copie, cuprinzând menţiunea 
conformităţii cu originalul, sub semnătura reprezentantului. 
Copiile certificate ale Împuternicirilor generale (Procurilor 
generale) sunt reţinute de societate, făcându-se menţiune 
despre acestea în procesul verbal al adunării generale. Acţio-
narii nu pot fi reprezentaţi în adunarea generală a acţionarilor, 
pe baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale), de 
către o persoană care se află într-o situaţie de conflict de inte-
rese, în conformitate cu dispoziţiile art. 92 alin. (15) din Legea 
nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare. În cazul 
neîntrunirii condiţiilor de cvorum/validitate prevăzute de 
Actul Constitutiv al societăţii pentru prima convocare, 
A.G.E.A. se reprogramează pentru data de 09.11.2021, în 
același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi și dată de 
referinţă. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 
021/599.41.04 ;  fax 021/319.20.82. Președintele C.A. Auro-
ra-Speranța Munteanu.

l Convocator. În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, 
legea societăţilor, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente 
financiare și operaţiuni de piaţă, ale Regulamentului A.S.F. nr. 

5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni 
de piață și ale Actului Constitutiv al ROMAERO S.A., Consi-
liul de Administraţie al ROMAERO S.A. - cod unic de înregis-
trare RO 1576401, număr de ordine in Registrul Comerţului 
J40/3940/1991 - convoacă: Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor (A.G.O.A.) la data de 08.11.2021 ora 13.00, la 
sediul societăţii din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, 
Sector 1, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţiona-
rilor la data de referinţă de 01.11.2021, având următoarea 
ordine de zi completată: 1. Alegerea a cinci administratori 
provizorii ai societăţii ROMAERO S.A. ca urmare a expirării, 
la data de 10.11.2021, a mandatului de administrator provi-
zoriu al dlui. Gergely-Varga Csaba, dnei. Munteanu Auro-
ra-Speranța, dnei. NĂSTASE Cornelia, dlui. Timofei 
Daniel-Cătălin și dlui. Țecheră Gabriel-Andrei. 2. Alegerea 
unui administrator al societății Romaero S.A., ca urmare a 
demisiei dlui. Dinu Petre-Florian din calitatea de adminis-
trator, începând cu data de 05.08.2021 și și a expirării manda-
tului dlui. POPIC Mișa, ales de Consiliul de Administrație în 
calitate de administrator provizoriu începând cu data de 
01.09.2021 și până la întrunirea primei Adunări Generale 
Ordinare a Acționarilor. 3. Stabilirea duratei mandatelor admi-
nistratorilor provizorii aleși la pct.1 și 2; 4. Stabilirea indem-
nizației brute fixe lunare a administratorilor Societății 
ROMAERO S.A.; 5. Aprobarea formei contractului de mandat 
ce urmează a fi  încheiat cu administratorii provizorii; 6. Împu-
ternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antrepre-
noriatului și Turismului în A.G.A. pentru semnarea 
contractelor de mandat/actelor adiționale la contractele de 
mandat ale administratorilor provizorii ai societății. 7. Stabi-
lirea limitei maxime a remunerației fixe brute lunare a Directo-
rului General al ROMAERO S.A.; 8. Aprobarea achiziționării 
de servicii juridice de reprezentare în Dosarul nr. 20067/3/2018. 
9. Aprobarea ex-date de 24.11.2021 și a datei de 25.11.2021 ca 
dată de înregistrare; 10. Aprobarea împuternicirii Directorului 
General al societății ROMAERO S.A. pentru a semna docu-
mentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii 
A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuter-
nicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, 
mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităţilor menţio-
nate mai sus. La ședinţă pot participa și vota numai acţionarii 
înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii la data de 
01.11.2021, stabilită ca dată de referinţă. Documentele și infor-
maţiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi 
precum și proiectul de hotărâre supus dezbaterii și aprobării 
A.G.O.A. sunt disponibile la sediul ROMAERO S.A., la Secre-
tariatul A.G.A., începând cu data de 08.10.2021, precum și pe 
website-ul societăţii ROMAERO S.A.: www.romaero.com. 
Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din capitalul social au dreptul: de a 
introduce până la data de 22.10.2021 puncte pe ordinea de zi a 
adunării generale ordinare a acţionarilor, cu condiţia ca fiecare 
punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre 
propus spre adoptare de adunarea generală ordinară a acţiona-
rilor; de a prezenta până la data de 22.10.2021 proiecte de 
hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse 
pe ordinea de zi a adunării generale ordinare. Fiecare acţionar 
are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea 
de zi a adunării generale. Societatea are obligaţia de a răspunde 
la întrebările adresate de acţionari, sub condiţia respectării art. 
198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Drepturile prevăzute 
anterior pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii 
de curierat sau prin mijloace electronice). Lista cuprinzând 
informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu și 
calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţia 
de administrator provizoriu se află la dispoziţia acţionarilor, 
putând fi consultată și completată la propunerea acestora, la 
sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul A.G.A., începând cu 
data de 08.10.2021. Propunerile de candidaţi pentru funcţia de 
administrator provizoriu se pot depune la registratura societăţii 
până la data de 22.10.2021 sau pot fi transmise prin email cu 
semnatura electronica extinsa incorporată conform Legii nr. 
455/2001 privind semnatura electronică până la data de 
22.10.2021 la adresa office@romaero.com, menţionând la 
subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 
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A ACŢIONARILOR DIN 08/09.11.2021.” Acţionarii înscriși în 
registrul acţionarilor la data de referință pot exercita dreptul de 
vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Formu-
larul de vot prin corespondență atât în limba română, cat și în 
limba engleză, se pun la dispoziţia acţionarilor la sediul socie-
tăţii precum și pe pagina de Internet a societăţii www.romaero.
com, începând cu data de 08.10.2021. Formularul de vot prin 
corespondență, completat de către acţionar și însoțit de o copie 
a actului de identitate a acţionarului persoană fizică, respectiv 
Certificat de înregistrare eliberat de ORC împreună cu copia 
actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al aces-
tora, în cazul persoanelor juridice, sunt expediate sau se depun 
la sediul Societăţii cu cel puţin o oră înainte de adunare 
(08/09.11.2021 ora 12.00) cu menţiunea scrisă pe plic în clar și 
cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENŢĂ PENTRU 
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONA-
RILOR DIN 08/09.11.2021”. Buletinele de vot prin corespon-
denţă care nu sunt primite în forma și în termenul stipulat în 
prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determi-
narea cvorumului de prezenţă și vot precum și la numărătoarea 
voturilor în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor.  În 
temeiul prevederilor legale (art. 92 alin. (10) – Legea nr. 
24/2017), acţionarii pot fi reprezentaţi de alţi acţionari, în baza 
unei Împuterniciri speciale (Procuri speciale), înscris sub 
semnatură privată, pusă la dispoziţie de către Consiliul de 
Administraţie sau în baza unei Împuterniciri generale (Procuri 
generale).  Forma Împuternicirii speciale (Procurii speciale) 
atât în limba română, cât și în limba engleză, se pun la dispo-
ziţia acţionarilor atât la sediul societăţii cât și pe pagina de 
Internet a societăţii www.romaero.com și pot fi consultate 
începând cu data de 08.10.2021. Împuternicirea specială 
(Procura specială) se depune sau se poate expedia, în original, 
la societate cu cel puţin o oră înainte de adunare (08/09.11.2021 
ora 12.00). În cazul în care Împuternicirea specială (Procura 
specială) se expediază prin poștă trebuie făcută pe plic menţi-
unea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA 
GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 
08/09.11.2021”. Procurile speciale care nu sunt primite în 
termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi acceptate de 
către Societate. Formularele de vot prin corespondenţă sau 
împuternicirile speciale pot fi transmise și prin email cu semna-
tură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 
privind semnatura electronică până cel târziu cu o oră înainte 
de adunare (08/09.11.2021 ora 12.00), la adresa office@
romaero.com, menţionând la subiect:  “PENTRU 
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONA-
RILOR DIN DATA DE 08/09.11.2021”. Reprezentarea acţio-
narilor în cadrul adunării generale de către alte persoane decât 
acţionarii se poate face și în baza unei Împuterniciri generale 
(Procuri generale) valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 
3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate 
aspectele aflate în dezbaterea adunării generale a acţionarilor 
societăţii cu condiţia ca împuternicirea generală să fie acordată 
de către acţionar, în calitate de client, unui Intermediar definit 
conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui 
avocat. Împuternicirile generale (Procurile generale) trebuie să 
conţină informaţiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul 
ASF nr. 5/2018 și se depun/expediază la societate cu cel puţin o 
oră înainte de adunare (08/09.11.2021 ora 12.00), în copie, 
cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul, sub semnă-
tura reprezentantului. Copiile certificate ale Împuternicirilor 
generale (Procurilor generale) sunt reţinute de societate, făcân-
du-se menţiune despre acestea în procesul verbal al adunării 
generale. Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în adunarea generală 
a acţionarilor, pe baza unei Împuterniciri generale (Procuri 
generale), de către o persoană care se află într-o situaţie de 
conflict de interese, în conformitate cu dispoziţiile art. 92 alin. 
(15) din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulte-
rioare. În cazul neîntrunirii condiţiilor de cvorum/validitate 
prevăzute de Actul Constitutiv al societăţii pentru prima 
convocare, A.G.O.A. se reprogramează pentru data de 
09.11.2021, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi 
și dată de referinţă. Informaţii suplimentare se pot obţine la 
telefon 021/599.41.04 ;  fax 021/319.20.82.” Președinte C.A. 
Aurora-Speranța Munteanu.

LICITATII
l In vederea inoirii parcului de echipamente tehnice SC 
Hidroconstructia SA scoate la vanzare prin licitatie urmatoa-
rele echipamente tehnice: - Macara pe roti Telemac tip HT 125 
- 3 Bucati. Preturile minime de incepere, conditiile de partici-
pare precum si alte detalii se pot obtine prin e-mail: adinel.
avramesc@hidroconstructia.com si telefon 0755 042 786. 
Licitatia se va organiza in datele de: 13.10.2021, 19.10.2021 si 
25.10.2021 la sediul societatii din localitatea Hateg, strada 
Horea, Nr. 104 A, judetul Hunedoara.

l Consiliul Judeţean Arad prin Centrul Cultural Judeţean 
Arad lansează invitaţia de participare la licitaţia publică de 

proiecte sesiunea a II-a 2021 pentru activităţi non profit de 
interes general, organizată potrivit legilor în vigoare. Pentru 
obţinerea documentaţiei standard (cererea de finanţare-cadru 
și Ghidul solicitantului) puteţi consulta site-ul: www.ccja.ro; 
tel. 0357 405 386; fax: 0357 405 387. Perioada depunerii 
proiectelor este: 11.10.2021 – 08.11.2021 ora 13.00. Documen-
taţia se va depune la sediul Centrului Cultural Judeţean Arad, 
str. Gheorghe Bariţiu, nr.16, în plic închis pe care se va 
menţiona denumirea solicitantului și aria tematică (direcţia de 
finanţare). Anunţul de participare la licitaţie a fost publicat în 
Monitorul Oficial al României Partea a VI-a nr.193/06.10.2021.

l S.C. „CITADIN” S.A. Iasi, cu sediul in Bd. T. Vladimi-
rescu, nr. 32C, cod 700310, organizeaza la sediul sau proce-
dura de „licitatie deschisa”, cu oferte de pret in plic inchis, in 
vederea atribuirii contractului „servicii de inchiriere mijloace 
deszapezire”. Procedura de achizitie se va desfasura conform 
prevederilor “Regulamentului privind organizarea si desfa-
surarea achizitiilor” al SC CITADIN SA Iasi. Pentru partici-
pare la procedura de achizitie, ofertantii trebuie sa 
indeplineasca conditiile cerute in “Documentatia de achi-
zitie”. Documentatia de achizitie va fi postata pe site-ul 
societatii www.citadinis.ro si va fi accesata pana pe data de 
20.10.2021 pe baza de cod unic de acces, ce va fi comunicat 
doar persoanelor care solicita in scris accesul la documentatie 
cu date de identificare clara si cu declaratie pe propria 
raspundere privind siguranta informatiilor pentru evitarea 
introducerii unor virusi in sistemul informatic al societatii. 
Criteriul care va fi aplicat pentru evaluarea ofertelor: pretul 
cel mai scazut. Documentatia de ofertare va fi depusa la 
sediul SC CITADIN SA pana la data de 20.10.2021 ora 
10:00. Deschiderea ofertelor va avea loc la data de 
20.10.2021, ora 12:00, la sediul S.C. CITADIN S.A. Relatii 
suplimentare privind procurarea documentatiei si conditiile 
de participare se pot obtine la tel.: 0751048290.

l SC Auto Ro SRL, societate aflata in faliment, prin lichi-
dator judiciar anunta vanzarea la licitatie a bunurilor aflate 
in patrimoniul debitoarei. Pretul de pornire al licitatiei este 
redus cu 50% din cel stabilit in raportul de evaluare aprobat 
de Adunarea Creditorilor in 13.08.2015 si in conformitate cu 
Adunarea Creditorilor din 08.05.2018. Sedintele de licitatii 
vor avea loc pe data de: 13.10.2021, 20.10.2021, 27.10.2021, 
03.11.2021, 10.11.2021, 17.11.2021, 24.11.2021, 02.12.2021, 
08.12.2021, 15.12.2021, orele 13.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, 
cab 7B. Relatii suplimentare la sediul lichidatorului judiciar, 
telefon: 0344104525.

l Just Insolv SPRL anunta vanzarea la licitaţie publică a 
bunurilor mobile aflate in patrimoniul SC CASA Auto Mecca 
SRL, respectiv: Autoturism Dacia Logan, an fabricatie 2009, 
pe motorina, la pretul de 5.925 lei+TVA. Licitatia are loc in 
baza Adunarii Creditorilor din data de 19.08.2021, pretul de 
pornire al licitatiei fiind redus la 75% fata de cel stabilit in 
raportul de evaluare Licitaţiile publice vor avea loc pe data 
de: 12.10.2021, 14.10.2021, 19.10.2021, 21.10.2021, 
26.10.2021, 28.10.2021, 02.11.2021, 04.11.2021, 09.11.2021, 
11.11.2021 orele 12:00 în Ploiești, str. Ion Maiorescu bl. 33S1, 
et. 7, cab. 7B, jud Prahova. Taxa de participare la licitatie este 
de 200 lei+TVA. Relaţii suplimentare 0344/104525.

l SC Corydob Impex SRL, societate aflata in faliment, prin 
lichidator judiciar anunta vanzarea la licitatie a urmatoarelor 
bunuri mobile aflate in patrimoniul debitoarei, si anume: 
autoutilitara Peugeot Boxer, an fabricatie 2000, la pretul de 
2.625 lei fara TVA, mobilier birou la pretul de 215 lei fara 
TVA, rezervor bazin la pretul de 11.050 lei fara TVA, distri-
buitor pompa la pretul de 3.000 lei fara TVA. Pretul de 
pornire al licitatiei este redus cu 50% din cel stabilit in 
raportul de evaluare si aprobat  de Adunarea Creditorilor din 
09.01.2017. Sedintele de licitatii vor avea loc pe data de: 
13.10.2021, 20.10.2021, 27.10.2021, 03.11.2021, 10.11.2021, 
17.11.2021, 24.11.2021, 02.12.2021, 08.12.2021, 15.12.2021 
orele 13.00, la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. 
Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. Pentru partici-
parea la licitatie pentru fiecare bun se va achita o taxa 
cuprinsa intre 50 lei si 500 lei la care se adauga TVA. Relatii 
suplimentare la telefon 0344104525.

l Private Liquidation Group IPURL, cu sediul profesional 
Oradea, str. Avram Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor, CIF 
26176834, atribut fiscal RO, număr de înscriere în tabloul 
practicienilor în insolvență RFO-II-0412, în calitate de lichi-
dator judiciar al societății Agro Cold Technik SRL societate 
în faliment, in bankruptcy, en faillite - procedură ce face 
obiectul dosarului nr. 1318/111/2018, aflat pe rolul Tribuna-
lului Bihor având în sediul în loc. Oradea, calea Aradului, 
nr.4, bl.3, sc.b, et.5, ap.38, jud. Bihor, CUI 35075952, număr 
de înregistrare în Registrul Comerţului J5/1579/2015, scoate 

la vânzare prin licitație publică bunurile mobile Filtru apă 
ANESPA, model ANSP – 01, serie PX220911D, 1(buc) la 
prețul de 1,200 lei și Motor 1300 / 1550 RPMP, 2(buc) la 
prețul de 70,00 lei. Licitația va avea loc în data de 14.10.2021 
ora 12:00 la sediul lichidatorului din Oradea, str. Avram 
Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor. Participanții la licitație trebuie 
să consemneze, cel mai târziu până la începerea licitației, cel 
puțin 10% din prețul de începere a licitației pentru bunurile 
pentru care licitează în contul unic de insolvență al debitoarei 
d e s c h i s  l a  L i b r a  I n t e r n e t  B a n k ,  c o d  I B A N 
RO60BREL0002002421240100. Vânzarea la licitație se va 
face în mod public de către lichidatorul judiciar care va oferi 
bunurile spre vânzare prin 3 strigări succesive. Bunurile se 
adjudecă celui care, după 3 strigări succesive, făcute la inter-
vale de timp care să permită opțiuni și supralicitări, oferă 
prețul cel mai mare, iar atunci când există un singur concu-
rent, acesta a oferit prețul de începere a licitației. Dacă nu se 
va obţine nici acest preţ, bunurile vor fi vândute, la același 
termen, la cel mai mare preţ oferit, chiar și atunci când la 
licitaţie s-a prezentat un singur ofertant. Informații supli-
mentare se pot obține de la lichidator: Tel:0359/463661 
Fax:0359/463662 E-mail: office@plginsolv.ro.

l Orașul Târgu Cărbunești, cod fiscal 4898681, cu sediul în 
Str.Trandafirilor nr. 41, Jud. Gorj, cod postal 215500, Tel. 
0253/378603, Fax 0253/378663, e-mail tgcarbunesti@
gj.e-adm.ro, persoana de contact: Rădulea Daniela, organi-
zează în data de 01.11.2021, orele 10.30 licitație publică  în 
vederea vânzării: Autospecială pompieri, nr. de înmatriculare 
GJ 05 UEV, nr. Id. 38445, culoare roșu, categoria: Autove-
hicul special N3G/Caroserie Pompieră ( mașină de 
pompieri), tip/model ROMAN, an fabricatie 1981, combus-
tibil motorina, capacitatea cilindrica 10344 cmc, puterea 158 
Kw, greutate proprie 10000 kg, greutate maxima admisa 
21500 kg, proprietate privata a orasului Târgu Cărbunești, 
județul Gorj, conform HCL 94 din 28 septembrie 2021 si 
temeiului legal OUG 57/03.07.2019. Modalitatea sau modali-
tăţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire: de la sediul Primăriei 
orașului Târgu Cărbunești- Biroul Administrarea domeniului 
public și privat. Costul documentatiei este 100 lei, iar persoa-
nele interesate pot achita contravaloarea documentației de 
atribuire la casieria instituției. Prețul minim de pornire a 
licitaței este de 13000 lei. Data limită pentru solicitarea clari-
ficărilor: 24.10.2021, ora 15.00. Data limită de depunere a 
ofertelor: 01.11.2021, ora 10.00. Oferta va fi depusă la Regis-
tratura Primăriei Orașului Târgu Cărbunești, Strada Tranda-
firilor, nr. 41, județul Gorj- 1 exemplar original. Data și locul 
la care se va desfășura ședinţa publică de deschidere a ofer-
telor: 01.11.2021, ora 10.30, la sediul Primăriei Orașului 
Târgu Cărbunești, strada Trandafirilor, nr.41, județul Gorj. 
Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa 
de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea instanţei: Acțiunea in 
justiție se poate introduce la Secția de Contencios Adminis-
trativ a Tribunalului Gorj, Târgu Jiu, strada Tudor Vladimi-
rescu, nr.34, județul Gorj, telefon 0253.212.661, fax: 
0253.212.147. Email: tr-gorj@just.ro. Prezentul anunt a fost 
trimis spre publicare in data de 07.10.2021.

l 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 Tribu-
nalul Bucuresti- Secţia a VII- a Civila, în dosarul nr. 
30855/3/2019, anunta scoaterea la vanzare a bunurilor mobile 
aflate in proprietatea Adssol Resins SRL constand in Mijloace 
de transport (Toyota Corolla, Dacia Logan MCV si Audi A1 
Sportback) la suma de 20.040 Euro exclusiv TVA. Prima 
vanzare a bunurilor mobile apartinand societatii debitoare se 
va organiza in data de 13.10. 2021, 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 13.10.2021, se 
vor organiza alte 4 licitatii saptamanal, in fiecare zi de mier-
curi, 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 lici-
tatie 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 Bucu-
rești, Blvd. Mircea Voda nr. 35, Bl. M27 Et. 4, ap. 10, sector 3. 
Costul unui caiet de sarcini este de 500 lei. Achizitionarea 
caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la 
licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 0726.014.837.

l 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 Tribu-
nalul Bucuresti- Secţia a VII- a Civila, în dosarul nr. 
30855/3/2019, anunta scoaterea la vanzare a bunurilor mobile 
aflate in proprietatea Adssol Resins  SRL constand in Echi-
pamente tehnologice, mobilier, aparatura birotica, Obiecte de 
inventar – utilaje/produse  cu care societatea si-a desfasurat 
obiectul de activitate „Fabricarea altor produse chimice 
n.c.a”)  la suma de 27.546,4 Euro exclusiv TVA.  Prima 
vanzare a bunurilor mobile apartinand societatii debitoare se 
va organiza in data de 15.10.2021, 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  15.10.2021, 
se vor organiza alte 4 licitatii saptamanal, in fiecare zi de 
vineri, la aceeasi ora si in aceleasi conditii. Locul de desfasu-
rare 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 Bucu-
rești, Blvd. Mircea Voda nr. 35, Bl. M27 Et. 4, ap. 10, sector 3. 
Costul unui caiet de sarcini este de 300 lei. Achizitionarea 
caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la 
licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 
0726.014.837.

l Consiliul Local al Comunei Borca, Județul Neamț, cod fiscal 
26614139, tel: 0233 268 001, 0233 268 000, organizează licitație 
publică deschisă în data de 02.11.2021, ora 11:00, în vederea 
închirierii suprafeței de 382 mp teren curți construcții din sat 
Borca, comuna Borca, județul Neamț. Documentația se pune la 
dispoziția persoanelor interesate pe suport de hârtie, la biroul 
achiziții publice, achitând contracostul multiplicării acesteia. 
Data limită de depunere a ofertelor este 01.11.2021, ora 15:00, 
într un singur exemplar la sediul Primăriei Borca. Ședința 
publică de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 
02.11.2021, ora 11:00, la sediul Primăriei Borca, Sala de Ședințe. 
Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute, este secția 
de contegios administrativ a Tribunalului Neamț, localitatea 
Piatra Neamț, str. B dul Republicii, nr. 16, tel/fa 0233 021 294. 
Caietele de sarcini pot fi achiziționate de la biroul Achiziții  
publice, contracost.

l Consiliul Local Al Comunei Borca, Județul Neamț, cod fiscal 
26614139, tel: 0233 268 001, 0233 268 000, organizează licitație 
publică deschisă în data de 02.11.2021, ora 11:00, în vederea 
concesionării suprafeței de 268 mp teren neproductiv din sat 
Sabasa, comuna Borca, județul Neamț. Documentația se pune la 
dispoziția persoanelor interesate pe suport de hârtie, la biroul 
achiziții publice, achitând contracostul multiplicării acesteia. 
Data limită de depunere a ofertelor este 01.11.2021, ora 15:00, 
într un singur exemplar la sediul Primăriei Borca. Ședința 
publică de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 
02.11.2021, ora 11:00, la sediul Primăriei Borca, Sala de Ședințe. 
Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute, este secția 
de contegios administrativ a Tribunalului Neamț, localitatea 
Piatra Neamț, str. B dul Republicii, nr. 16, tel/fa 0233 021 294. 
Caietele de sarcini pot fi achiziționate de la biroul Achiziții 
publice, contracost.

l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul 
de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: 
U.A.T. Orașul Târgu Frumos, cu sediul în Str.Cuza Vodă, nr.67, 
judeţul Iași, telefon/fax 0232/710.906; 710.330; e-mail: secreta-
riat@primariatgfrumos.ro, cod fiscal 4541068. 2.Informații 
generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie 
închiriat: Spaţiu în suprafaţă totală de 80,50mp, liber de sarcini, 
având număr cadastral 63747-C1, aparţinând domeniului public 
al Orașului Târgu Frumos, situat în Str.Tudor Vladimirescu, nr.1, 
în incinta Pieţii Agroalimentare a orașului Târgu Frumos. Închi-
rierea se face conform H.C.L. nr.97/27.09.2021 și 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 exem-
plar al documentației de atribuire: La cerere de la sediul 
U.A.T.Orașul Târgu Frumos, Str.Cuza Vodă, nr.67, judeţul Iași. 
3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimen-
tului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar 
din documentația de atribuire: Documentaţia de atribuire se 
poate obţine de la Compartimentul Administrarea Patrimo-
niului -orașul Târgu Frumos, din Str.Cuza Vodă, nr.67, județul 

Iași. 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: 10Lei și se poate achita 
cu numerar la Casieria Orașului Târgu Frumos, județul Iași. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 21.10.2021, ora 
12.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere 
a ofertelor: 29.10.2021, ora 12.00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Ofertele se depun la Registratura Orașului 
Târgu Frumos din Str. Cuza Vodă, nr.67, județul Iași. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
Oferta se va depune într-un singur exemplar. 5.Data și locul la 
care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 
01.11.2021, ora 10.00, în Sala de ședinţă a orașului Târgu 
Frumos din Str.Cuza Vodă, nr.67, județul Iași. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Tribunalul Iași, Iași, Str.Elena Doamna, 
nr.1A, județul Iași, telefon 0232/260.600; fax 033.435.700; e-mail: 
tr-iasi-civ2@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 07.10.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de 
contact: Primăria Comunei Conțești, cu sediul în comuna 
Conțești, Str.Alexandriei, nr.99, județul Teleorman, cod poștal 
147085, telefon/fax: 0247/334.296, email: primariacontesti@
gmail.com, cod fiscal 4568519. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Spațiu 
pentru desfășurare servicii poștale situat în comuna Conțești, 
județul Teleorman, Str.Alexandriei, nr.101, în suprafață utilă de 
23mp, bun aparținând domeniului privat al Primăriei Comunei 
Conțești. Închirierea se face conform prevederilor art.332-333 
din O.U.G. nr. 57/03.07.2019, privind Codul administrativ și a 
prevederilor H.C.L. nr.50/31.08.2021. 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 atri-
buire: 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: Se poate 
obține de la Compartimentul Secretariat din cadrul Primăriei 
Comunei Conțești, comuna Conțești, Str.Alexandriei, nr.99, 
județul Teleorman. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevede-
rilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ: 10 lei/
exemplar, se achită numerar la Casieria Primăriei Comunei 
Conțești. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
21.10.2021, ora 17.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-li-
mită de depunere a ofertelor: 29.10.2021, ora 09.00. 4.2.Adresa 
la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Conțești, 
comuna Conțești, Compartimentul Secretariat, Str.Alexandriei, 
nr.99, județul Teleorman. 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: 29.10.2021, ora 10.00, Primăria Comunei Conțești, 
comuna Conțești, Str. Alexandriei, nr.99, județul Teleorman. 
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 Teleorman, Alexandria, Str.Ion 
Creangă, nr.53, județul Teleorman, telefon 0247/406.016, fax 
0247/317.322, e-mail: tribunaltr@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 07.10.2021.

l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul 
de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: 
Comuna Săvădisla, cu sediul în localitatea Săvădisla, str.Princi-
pală nr.35, județul Cluj, cod poștal: 557165, telefon/fax: 
0264/374.275, e-mail: primsav@yahoo.com, cod fiscal 4889497. 
2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: -spațiu cu destinația cabinet medi-
cal-medicină dentară, situat în sat Săvădisla, nr.371, comuna 
Săvădisla, județul Cluj, în suprafață de 31,75mp, din domeniul 
public al Comunei Săvădisla, conform H.C.L. nr. 75/26.08.2021; 
-spațiu cu destinația sediu social Asociații sau fundații, situat în 
clădirea căminului cultural vechi, sat Vlaha, nr.47/A, comuna 
Săvădisla, județul Cluj, în suprafață de 30,96mp, din domeniul 
public al Comunei Săvădisla, conform H.C.L.nr.74/26.08.2021; 
-spațiu cu destinația oficiu poștal, situat în sat Săvădisla, nr.371, 
comuna Săvădisla, județul Cluj, în suprafață de 40mp, din 
domeniul public al  Comunei Săvădisla,  conform 
H.C.L.nr.72/26.08.2021; -spațiu cu destinația de punct farmace-
utic, situat în sat Finișel, nr.242, comuna Săvădisla, județul Cluj, 

în suprafață de 10mp, din domeniul public al Comunei Săvă-
disla, conform H.C.L.nr.71/26.08.2021; -spațiu cu destinația 
spațiu comercial, situat în clădirea căminului cultural vechi, sat 
Vlaha, nr.47/A, comuna Săvădisla, județul Cluj, în suprafață de 
48mp, din domeniul public al Comunei Săvădisla, conform 
H.C.L.nr.91/23.09.2021; -teren în suprafață de 622mp, domeniul 
public al Comunei Săvădisla, situat în sat Vlaha, comuna Săvă-
disla, județul Cluj, conform caietului de sarcini, conform 
H.C.L.nr.73/26.08.2021; -teren în suprafață de 250mp, domeniul 
public al Comunei Săvădisla, situat în sat Vlaha, comuna Săvă-
disla, județul Cluj, conform caietului de sarcini, conform 
H.C.L.nr.70/26.08.2021; Închirierea se face conform art.333-335 
din 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. 3.2.Denumirea și datele de contact ale servi-
ciului/ compartimentului din cadrul instituției de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de atribuire: Comparti-
ment Achiziții publice, Investiții, Proiecte, Tehnologia informa-
ției din cadrul Primăria Comunei Săvădisla, Str.Principală nr.35, 
județul Cluj. 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: 26 Lei/exemplar, 
pe suport de hărtie, ce se achită în numerar la Casieria Primăriei 
Comuna Săvădisla. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 26/10/2021, ora 15.00. 4.Informații privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 03/11/2021, ora 16.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei 
Săvădisla, localitatea Săvădisla, Str. Principală nr.35, județul 
Cluj, Compartiment Achiziții publice, Investiții, Proiecte, Tehno-
logia informației, etaj I. 4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5.Data și locul la care 
se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 
04/11/2021, ora 09.00, Primăria Comunei Săvădisla, Str.Princi-
pală nr.35, județul Cluj. 6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluți-
onarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: 
Judecătoria Turda, localitatea Turda, Str.Piața Romană nr.12, 
județul Cluj, cod poștal 401139, telefon: 0264/311.985, fax: 
0264/311.851, e-mail: jud-turda-reg@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 07/10/2021.

l Comuna Câineni, Județul Vâlcea, CUI 2541681, telefon 
0350425926, fax 0350425926 concesionează teren în supra-
față de 128 mp, situat în comuna Câineni, at Râu Vadului, 
Județul Vâlcea, aparţinând domeniului  privat, nr. cadastral 
36409 concesionarea se face conform OUG. 57/2019, și 
conform Hotărârii Consiliului Local nr.83 din data de 
31.08.2021. Informaţiile privind documentaţia de atribuire: 
se găsesc în caietul de sarcini. Documentatia de atribuire se 
poate ridica direct de la sediul Primăriei comunei Câineni, 
sat Câinenii Mici, Județul Vâlcea iar  persoanele interesate 
pot achita la caseria unității contravaloarea documentației de 
atribuire 100 de lei achitați la caseria Primăriei comunei 
Câineni. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 
25.10.2021 ora 12,00; Data limită de depunere a ofertelor: 
01.11.2021 ora 12,00; Ședinţa publică de deschidere a ofer-
telor se va desfășura în 02.11.2021, ora 11:30, în sala de 
ședințe a Consiliului local Câineni. Acţiunea în justiţie 
pentru soluționarea litigilor apărute se introduce la Secţia de 
contencios administrativ a Tribunalului Vâlcea , str.Scuarul 
Revoluţiei nr. 1, Rm. Vâlcea, Judeţul Vâlcea, cod postal 
240594 telefon: (0250)73 91 20, fax: (0250)73 22 07, tr.valcea.
civil2@just.ro

PIERDERI
l Pierdut Certificat de Identitate Sportiva pe numele Asoci-
atia Clubul Sportiv Tettsui Dojo Craiova, certificat nr. 
0015985, numar de identificare in Registrul Sportiv DJ/
A2/00324/2005, emis la data de 12.12.2005 cu numarul 395 in 
Registrul special.

l Pierdut certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrul 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Vaslui al societății SC 
CIBOCO SRL, cu sediul social în oraș Negrești, strada 
Florilor, nr.5, județul Vaslui, număr de ordine în Registrul 
Comerțului J37/60/1994, cod unic de înregistrare RO5167493, 
eliberat la data de 03.07.2009.

DECESE
l Viorica, sora, Monica, cumnata, si nepotii Anamaria 
si Corneliu, regreta trecerea in nefiinta a domnului ing.
TRAIAN VULPE si sunt alaturi de cumnata lor Dida 
in aceste momente grele. Dumnezeu sa-l odihneasca!

vineri / 8  octombrie 2021


