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l SC GORMET SRL din Cluj Napoca, B-dul.
Muncii Nr.18B, angajează muncitor necalificat
la asamblarea, montarea pieselor. Informații la
telefon: 0728.139.820.

OFERTE SERVICIU
l Scut Construct SRL anunta vacantarea
urmatoarelor posturi: 13 posturi pentru muncitori necalificati in domeniul constructiilor, 5
zugravi, un electrician si un instalator. CV-urile
se pot depune la adresa de mail office@
scut-construct.ro pana la data de 10.11.2021.
l SC Vitall SRL, având CUI: 21412934, cu
sediul în Comuna Cosoveni, Tarlaua 65, Parcela
650, (fosta fermă nr. 15 Avicola), Judeţul Dolj,
angajează: Operator abatorizare păsări, cod
COR 751105- 5 posturi. Cerințe: studii medii,
cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în
domeniul aviculturii. Selecția are loc în data de
07.11.2021, ora 09.00, la sediul societății.
l ISJ Dâmbovița scoate la concurs 10 posturi
expert în proiectul POCU I.D. 134358 și 12
posturi expert în proiectul POCU I.D. 135129.
Relații suplimentare pe site-ul ISJ DB.
l Direcţia de Sănătate Publică Buzău organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată a postului vacant de natură
contractuală, cu norma întreagă, de Inspector
de specialitate gradul I (specialitate economică)
în cadrul Compartimentului Administrativ-mentenanţă. Condiţii specifice pentru
ocuparea postului: -nivelul studiilor- diplomă de
licenţă în domeniul economic; -vechime minimă
în specialitate- 6 ani şi 6 luni. Concursul se va
desfaşura în data de 06.12.2021, ora 10.00proba scrisă, la sediul Direcţiei de Sănătate
Publică Buzău din str.G-ral Grigore Baştan,
nr.3. Dosarele de înscriere la concurs se vor
depune până la data de 18.11.2021, ora 16.00, la
Comp. RUNOS, telefon 0238.722.298.
l Posturi vacante la Inspectoratul Școlar
Județean Călărași. Inspectoratul Școlar Județean Călărași, cu sediul în municipiul Călărași,
str.Sloboziei nr.28, județul Călărași, anunță
organizarea concursului pentru ocuparea
posturilor vacante pe perioadă determinată în
cadrul proiectului „Întoarce-te la şcoală” NR:
POCU/665/6/23/136045. Depunerea dosarelor
de concurs se realizează până la data de
23.11.2021. Relații suplimentare la sediul instituției din str.Sloboziei nr.28, tel.0242.315.949,
e-mail: isjcalarasi@gmail.com

l Grădinița Nr.24, cu sediul în București, str.
Nicolae Pascu nr.12, Sector 3, organizează
concurs pentru ocuparea postului de îngrijitor.
Concursul va avea loc în data de 05.10.2021,
ora 10.00, la sediul unității. Candidații vor
depune dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea
anunțului în Monitorul Oficial. Relații la
telefon: 021.344.17.60.
l Firma Offensive din Satu Mare, producătoare de articole tricotate, angajăm pe următoarele funcții: - programator masini de
tricotat cu experiență mașini de tricotat
STOLL minimum 1 ani + cunoștințe bune de
limba engleză, - tehnician mașini de tricotat
STOLL cu experiență minim 1 an + cunoștințe
bune de limba engleză, - tricotori masini de
tricotat rectiliniu STOLL cu experiență minim
1 an + cunoștințe bune de limba engleză. Cei
interesații sunt rugați să ne contacteze la nr.tel:
0261839988 sau offensive@offensive.ro.
l Comuna Lozna, judeţul Botoşani, identificată prin C.Î.F. – 15676389, organizează la
sediul Primăriei comunei Lozna, concurs
pentru ocuparea pentru perioadă nedeterminată a următoarelor posturi vacante de natură
contractuală: 1.un post de muncitor necalificat
– Serviciul de salubrizare, gospodărie comunală şi pază. Condiţii generale de participare:
1.condiţiile prevăzute la art. 3 din H.G. nr.
286/2011. Condiţii specifice de participare:
minim 8 clase; nu se solicită vechime.
Concursul se va desfăşura astfel: 25 Noiembrie
2021, orele 1600 - termen limită de depunere a
dosarelor; 6 Decembrie 2021, orele 10:00 –
proba scrisă; 9 Decembrie 2021, orele 10:00 interviul. Pentru înscrierea la concurs
candidaţii vor prezenta un dosar de concurs
care va conţine documentele prevăzute la art. 6
din H.G. nr. 286/2011. Relaţii suplimentare se
pot obţine de la sediul Comunei Lozna, judeţul
Botoşani şi la telefon +40 231626481, bibliografia concursurilor este disponibilă accesând
pagina: www.loznabotosani.ro.
l Școala Gimnazială Nr.1 Chijic, cu sediul în
sat Chijic, com.Copăcel, nr.36, judeţul Bihor,
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de administrator financiar, 0,50 normă, perioadă nedeterminată,
conform H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se
va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de
02.12.2021, ora 12.30; -Proba interviu în data
de 03.12.2021, ora 12.30. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii superioare de
lungă durată în specialitate contabil-financiar;
-vechime în specialitate contabilă- nu necesită;
-cunoștințe de operare PC: Windows, Micro-

@Oferte serviciu
@Vânzări
Tel. 021/208.75.01
@Pierderi
Mail: micapublicitate@jurnalul.ro @Licitații
@Diverse

ANUNT
CHICIOROAGĂ MIHĂIŢĂ ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ – în faliment, cu
sediul în localitatea Oraviţa, jud. Caraş-Severin, Număr de ordine în Registrul Comerţului
F11/775/2012, CUI 3065199, vă face cunoscut faptul ca in data de 17.11.2021, ora 11,00 va
avea loc la sediul lichidatorului judiciar Licev Grup SPRL din Reşiţa, str. Horea bl.A2, parter,
licitaţie publica cu strigare privind vânzarea următoarelor bunuri aparţinând debitoarei:
• Adăpost animale şi teren in suprafaţa de 5.755 mp situat in Agadici, jud. Caraş-Severin,
CF 33.386 Oraviţa nr. cad. 33.386 la preţul de 10.540 euro + TVA, reprezentând 60% din
preţul de evaluare.
• Semănătoare KUHN Premia 4000 la preţul de 4.499 euro + TVA, reprezentând 60%
din preţul de evaluare.
In cazul in care bunurile scoase la licitaţie nu se vând la data stabilită, urmatoarele licitatii
vor avea loc astfel: 08.12.2021, 22.12.2021, 12.01.2022 şi 02.02.2022 ora 11,00 la sediul lichidatorului judiciar, la acelasi pret .
Caietele de sarcini se pot achiziţiona la preţul de 300 lei+ TVA pentru imobil şi 200 lei+
TVA pentru bunul mobil. Inscrierea la licitaţie se poate face de luni pana vineri cu exceptia
zilei in care are loc licitaţia.
Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din pretul de pornire al licitatiei.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0255/212940, email: licevgrup@gmail.
com sau la sediul lichidatorului judiciar.
soft Office, Internet Explorer. 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 Școlii Gimaziale Nr.1
Chijic. Relaţii suplimentare la sediul Școlii
Gimaziale Nr.1 Chijic, cu sediul în sat Chijic,
com.Copăcel, nr.36, judeţul Bihor, persoană de
contact: Dacin Rodica, telefon: 0259/458.298,
fax 0259/458.298.
l Școala Gimnazială Nr.1 Chijic, cu sediul în
sat Chijic, com.Copăcel, nr.36, judeţul Bihor,
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei
contractuale vacante de administrator financiar,
0,50 normă, perioadă nedeterminată, conform
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 02.12.2021,
ora 12.30; -Proba interviu în data de 03.12.2021,
ora 12.30. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii superioare de lungă durată în
specialitate contabil-financiar; -vechime în
specialitate contabilă- nu necesită; -cunoștințe
de operare PC: Windows, Microsoft Office,
Internet Explorer. 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 Școlii Gimaziale Nr.1 Chijic. Relaţii suplimentare la sediul Școlii Gimaziale Nr.1 Chijic,
cu sediul în sat Chijic, com.Copăcel, nr.36,
judeţul Bihor, persoană de contact: Dacin
Rodica, telefon: 0259/458.298, fax 0259/458.298.
l Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf.
Maria” Iaşi organizează concurs de recrutare

pentru ocuparea următorelor posturi vacante,
pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu
prevederile H.G. nr. 286/2011, modificată și
completată de H.G. 1027/2014: -2 posturi de
îngrijitoare Sector comun. Concursul constă în
următoarele etape succesive: selecţia dosarelor
de înscriere, proba scrisă și probă interviu.
Condiţii de desfăşurare a concursului: 1.Perioada pentru depunerea dosarelor de înscriere
este 09.11.2021-22.11.2021, ora 16.00. 2.Data şi
ora organizării probei scrise: 02.12.2021, ora
10.00. 3.Data şi ora interviului: 08.12.2021, ora
10.00. 4.Locul depunerii dosarelor și al organizării probelor de concurs: Spitalul Clinic de
Urgenţă pentru Copii „Sf.Maria” Iaşi, strada
Vasile Lupu, nr.62. Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de îngrijitoare:
-studii: școală generală. Anunţul de concurs și
bibliografia sunt afişate la avizier și pe site-ul
unităţii: www.sfmaria-iasi.ro. Relaţii suplimentare se obţin de la persoana care asigură secretariatul comisiei de concurs, serviciul resurse
umane, telefon: 0730.260.249.
l Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf.
Maria” Iaşi organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea următoarelor posturi vacante
din cadrul Unității de primire a urgențelor, pe
perioadă nedeterminată, în conformitate cu
prevederile H.G.nr.286/2011, modificată și
completată de H.G.1027/2014: -1 post de asistent medical principal generalist cu studii
superioare; -2 posturi de asistent medical debutant generalist cu studii superioare; -1 post de
asistent medical principal generalist cu studii
postliceale; -1 post de registrator medical debutant. Concursul constă în următoarele etape

Debitorul SC ALFAROM HOLDING SRL, societate în faliment, cu sediul în Str. Slt.
Dima Cristescu, nr. 3 B, spațiul nr. 1, parter, camera nr. 4, Sectorul 2, București,
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/1107/2002, cod unic de
înregistrare 14458432, prin lichidator judiciar SP BĂLESCU & ASOCIAȚII SPRL, în
Dosarul nr. 23259/3/2012, valorifică prin licitație publică, proprietățile imobiliare
după cum urmează:
• Imobil de birouri, cu teren aferent, in Bucuresti, str. Plantelor, nr.62, sector
2, pornind de la prețul de 749.800,00 EUR (exclusiv TVA), conform publicației de
vânzare;
• Apartamente si loturi parcare din imobil rezidențial 2S+P+10E+11 retras+etaj tehnic situat in Bucuresti, str Dima Cristescu, 3B, Sector 2 - pornind de la
prețul global de 216.000 EURO (exclusiv TVA) prin valorificare individuală conform publicației de vânzare.
Licitația se va organiza în cinci sesiuni ce vor avea loc în data de 18.11.2021
pentru Sesiunea 1, la ora 16.00, 25.11.2021 pentru Sesiunea 2, la ora 16.00,
02.12.2021 pentru Sesiunea 3, la ora 16.00, 09.12.2021 pentru Sesiunea 4, la ora
16.00, 16.12.2021 pentru Sesiunea 5, la ora 16.00, la biroul lichidatorului judiciar
din mun. București, str. Negoiu, nr. 8, bl. D14, sc. 2, ap 30, sector 3. Data si ora
exactă a licitației, pentru fiecare bun în parte, este indicată în publicația de vanzare. Publicația de vânzare si informații suplimentare privind participarea la licitație
pot fi obținute la E-mail: balescu.office@gmail.com
Web: www.licitatii-insolventa.ro .
succesive: selecţia dosarelor de înscriere, proba
scrisă și probă interviu. Pentru postul de registrator medical debutant interviul include și o
aplicație practică. Condiţii de desfăşurare a
concursului: 1.Perioada pentru depunerea
dosarelor de înscriere este 09.11.202122.11.2021, ora 16.00. 2.Data şi ora organizării
probei scrise: 06.12.2021, ora 10.00. 3.Data şi
ora interviului: 10.12.2021, ora 10.00. 4.Locul
depunerii dosarelor și al organizării probelor de
concurs: Spitalul Clinic de Urgenţă pentru
Copii „Sf.Maria” Iaşi, strada Vasile Lupu,
nr.62. Condiţii specifice de participare la

concurs pentru postul de asistent medical principal generalist cu studii superioare: -studii:
diplomă de licență în specialitate; -adeverință
de grad principal; -vechime minim 5 ani ca
asistent medical. Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de asistent
medical debutant generalist cu studii superioare: -studii: diplomă de licență în specialitate.
Condiţii specifice de participare la concurs
pentru postul de asistent medical principal
generalist cu studii postliceale: -studii: diplomă
de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă
sau diplomă de studii postliceale prin echiva-
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lare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997;
-adeverință de grad principal; -vechime minim
5 ani ca asistent medical. Condiţii specifice de
participare la concurs pentru postul de registrator medical debutant: -studii: diplomă de
studii medii; -cunoștințe operare PC. Anunţul
de concurs și bibliografia sunt afişate la avizier
și pe site-ul unităţii: www.sfmaria-iasi.ro.
Relaţii suplimentare se obţin de la persoana
care asigură secretariatul comisiei de concurs,
serviciul resurse umane, telefon: 0730.260.249.
l Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf.
Maria” Iaşi organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea următoarelor posturi vacante
din cadrul Compartimentului tehnic, pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G.nr.286/2011, modificată și
completată de H.G.1027/2014: -1 post de
muncitor III -electrician de întreținere și reparații; -1 post de muncitor III -instalator de apă
și canal. Concursul constă în următoarele
etape succesive: selecţia dosarelor de înscriere,
proba scrisă și probă interviu (interviul va
conține și o aplicație practică). Condiţii de
desfăşurare a concursului: 1.Perioada pentru
depunerea dosarelor de înscriere este
09.11.2021-22.11.2021, ora 16.00. 2.Data şi ora
organizării probei scrise: 13.12.2021, ora 10.00.
3.Data şi ora interviului: 17.12.2021, ora 10.00.
4.Locul depunerii dosarelor și al organizării
probelor de concurs: Spitalul Clinic de Urgenţă
pentru Copii „Sf.Maria” Iaşi, strada Vasile
Lupu, nr.62. Condiţii specifice de participare la
concurs pentru posturile de muncitor III -electrician și muncitor III -instalator: -studii:
şcoală generală sau școală profesională; -certificat de calificare în meserie; -vechime: minim
3 ani în meserie. Anunţul de concurs și bibliografia sunt afişate la avizier și pe site-ul
unităţii: www.sfmaria-iasi.ro. Relaţii suplimentare se obţin de la persoana care asigură secretariatul comisiei de concurs, serviciul resurse
umane, telefon: 0730.260.249.
l Spitalul Prof.Dr.Constantin Angelescu, cu
sediul în București, str.Aleea -Căuzași, nr.4951, Sector 3, organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi contractuale
vacante: 1) Un post referent de specialitate cu
studii juridice -în cadrul Biroului Managementul Calității Serviciilor Medicale: -diplomă
de bacalaureat; -diplomă de licență studii juridice; -vechime minim 6 ani și 6 luni; -cunoștințe operare PC: Windows, Excel, Internet
Explorer, alte programe informatice legate de
domeniul de activitate. 2) Două posturi cu ½
normă -referent cu studii medii (asistent
medical principal) în cadrul Biroului de Managementul Calității Serviciilor Medicale:
-diplomă de bacalaureat; -studii finalizate cu
absolvirea școlii postliceale sanitare; -certificat
de membru eliberat de OAMGMAMR; -certificat de grad principal; -vechime în specialitate
minim 5 ani. Candidații trebuie să dețină
certificat de absolvire a cursului de Management al Calității Serviciilor în Sănătate, emis
de Şcoala Naţională de Sănătate Publică,
Management şi Perfecţionare în Domeniul
Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB) sau Asociația CREST, Fundația Amfiteatru, autorizate
de ANMCS. Pentru a ocupa un post contrac-
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tual vacant sau temporar vacant, candidații
trebuie să îndeplinească condiții generale,
conform art.3 al Regulamentului-cadru
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 din
23 martie 2011, cu modificările și completările
ulterioare. Dosarele de înscriere se depun la
sediul Spitalului de Prof. Dr. Constantin Angelescu din Aleea Căuzași, 49-51, Sector 3, în
termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, Partea a
III-a, 22.11.2021, între orele 9.00-13.00 şi
trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din H.G. nr.
286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Proba scrisă va avea loc în data de
09.12.2021, ora 10.00, iar proba practică, va
avea loc în data de 14.12.2021, ora 10.00, la
sediul Spitalului Prof. Dr. Constantin Angelescu. Relaţii suplimentare şi tematica se pot
obţine de la sediul Spitalului Prof. Dr.
Constantin Angelescu, Biroul Resurse Umane,
telefon nr. 021/568.82.24.
l Primăria Roșia de Amaradia, cu sediul în
Comuna Roșia de Amaradia, Strada Primăverii, nr. 27, Județul Gorj, organizează concurs
pentru ocuparea unui post contractual vacant
de Muncitor calificat din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Roșia de
Amaradia. Concursul se va desfăşura la sediul
Primăriei Roșia de Amaradia şi va consta în
următoarele probe, conform calendarului
următor: - 22 noiembrie 2021, ora 14.00: data
limită pentru depunerea dosarelor; - 2 decembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă; - 6 decembrie
2021, ora 10.00: interviul. Condiţii specifice de
ocupare a postului: - nivelul studiilor – studii
medii; - starea de sănătate bună, astfel încât să
poată desfășura toate activitățile necesare; vechime în muncă – minim 3 ani; - să dețină
certificat de absolvire în specializarea Fochist
la cazane de apă caldă și cazane de abur de
joasă presiune, - vechimea în specialitatea
studiilor necesare ocupării postului – fără.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul
Primăriei Comunei Roșia de Amaradia,
Compartimentul Agricultură, cadastru, topografie și relații cu publicul, telefon 0253/232504.
l Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul
de Arheologie, organizează, începând cu data
de 10.12.2021, ora 09:00, concurs pentru
ocuparea postului vacant de Asistent de cercetare științifică, normă întreagă, în domeniul
Arheologie medievală, specializarea Numismatică medievală. Concursul se va desfăşura
conform Legii 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările
și completările ulterioare. Dosarul de înscriere
la concurs se depune în termen de 30 de zile de
la data publicării anunţului. Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul institutului şi/sau de la Biroul Resurse Umane,
Salarizare, telefon 0332101115.
l Baza pentru Logistică a I.G.S.U. scoate la
concurs în vederea încadrării prin recrutare
din sursă externă a două posturi vacante de
personal contractual muncitor calificat IV-A
(bucătar) din cadrul Biroului Echipare și
Hrănire. Pot participa la concurs numai
persoanele care îndeplinesc cumulativ urmă-

toarele condiții: să fie declarate apt medical și
psihologic. Pentru înscriere, candidații vor
prezenta până la data de 19.11.2020, ora 14.00,
la Compartimentul Resurse Umane din cadrul
Bazei pentru Logistică, cu sediul în București,
Bd. Iuliu Maniu nr. 63, sector 6, dosarul de
concurs. Concursul se va desfășura la sediul
Bazei de Logistică din București și va consta în
probă pratică -03.12.2021, ora 10.00 și interviu
-10.12.2021, ora 10.00. Relații suplimentare se
pot obține, în zilele lucrătoare, între orele
10.00-14.00, la telefon 021.434.69.79, interior
19929 –Compartimentul Resurse Umane.
l Inspectoratul General pentru Imigrări organizează, în conformitate cu prevederile Legii
nr. 53/2003 –Codul Muncii, republicată, H.G.
nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007, H.G. nr.
1352/2010, O.m.a.i. nr. 291/2011, Nota-raport
nr. 41554/28.09.2021 prin care a fost aprobată
demararea procedurii de concurs pentru 25 de
posturi de execuție vacante din cadrul I.G.I.:
Concurs. În vederea încadrării a șase posturi
vacante de persoanal contractual, prin încadrare directă, astfel: -1 post de îngrijitor în
cadrul Centrului Regional de Proceduri şi
Cazare pentru Solicitanţii de Azil Maramureș, prevăzut la poziţia nr. 19/b din Statul de
Organizare al Centrului Regional de Proceduri
şi Cazare pentru Solicitanţii de Azil Maramureș; -1 post de îngrijitor în cadrul Serviciului Administrativ, prevăzut la poziţia nr. 38
din Statul de Organizare al Serviciului Administrativ; -1 post de îngrijitor în cadrul
Centrului Regional de Proceduri şi Cazare
pentru Solicitanţii de Azil Rădăuți, prevăzut la
poziţia nr. 21 din Statul de Organizare al
Centrului Regional de Proceduri şi Cazare
pentru Solicitanţii de Azil Rădăuți; -1 post de
îngrijitor în cadrul Centrului Regional de
Proceduri şi Cazare pentru Solicitanţii de Azil
Timișoara, prevăzut la poziţia nr. 26 din Statul
de Organizare al Centrului Regional de Proceduri şi Cazare pentru Solicitanţii de Azil Timișoara; -1 post de îngrijitor în cadrul Centrului
Regional de Proceduri şi Cazare pentru Solicitanţii de Azil Galați, prevăzut la poziţia nr. 29
din Statul de Organizare al Centrului Regional
de Proceduri şi Cazare pentru Solicitanţii de
Azil Galați; -1 post de îngrijitor în cadrul
Centrului de Cazare pentru Străinii Luați în
Custodie Publică Otopeni, prevăzut la poziţia
nr. 63 din Statul de Organizare al Centrului de
Cazare pentru Străinii Luați în Custodie
Publică Otopeni. Condiţii specifice: -să aibă cel
puţin studii gimnaziale; -să fie declarat apt
medical şi apt psihologic. Concursul va consta
în 2 probe, respectiv proba practică ce se va
desfăşura în data de 07.12.2021, ora 10.00, la
Centrul pentru Cazarea Străinilor Luaţi în
Custodie Publică Otopeni, Şos.BucureştiPloieşti nr.257 si interviul ce se va desfăşura în
data de 10.12.2021, ora 10.00, la sediul Inspectoratului General pentru Imigrări din Bucureşti, str. Lt.col. Marinescu Constantin, nr.15A,
Sector 5. Dosarele de înscriere la examen/
concurs se vor depune la sediul Inspectoratului
General pentru Imigrări din Bucureşti, str. Lt.
col. Marinescu Constantin, nr.15A, Sector 5,
Serviciul Resurse Umane în termen de cel mult
10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului,
în intervalul orar 09.00–15.00. Relaţii supli-

mentare se pot obţine la telefon 021.410.75.13,
interior 19032 -în zilele lucrătoare între orele
9.00-15.00, persoană de contact comisar de
poliţie Gîrcoveanu Florin.
l Grădinița nr.191, cu sediul în București, str.
Cozla, Nr.1, Sector 3, organizează concurs,
pentru ocuparea următorului post contractual,
aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare. Denumirea postului:
îngrijitoare- post vacant contractual, pe perioadă nedeterminată. Condiţii specifice de
participare la concurs: -nivelul studiilor: medii,
-vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupării postului: nu se solicită. Calendar:
Proba scrisă: 02.12.2021, ora 09.00, la sediu.
Proba practică: 02.12.2021, ora 12.00, la sediu.
Proba interviu: 06.12.2021, ora 09.00, la sediu.
Data limită până la care candidații vor depune
actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile
de la afișare, la sediul instituției. Date contact:
telefon 021.340.10.59 sau e-mail: gradinita.191@s3.ismb.ro
l Comuna Lozna, judeţul Botoşani, identificată prin C.Î.F. – 15676389, organizează la
sediul Primăriei comunei Lozna, concurs
pentru ocuparea pentru perioadă nedeterminată a următoarelor posturi vacante de natură
contractuală: 1.un post de muncitor necalificat
– Serviciul de salubrizare, gospodărie comunală şi pază. Condiţii generale de participare:
1.condiţiile prevăzute la art. 3 din H.G. nr.
286/2011. Condiţii specifice de participare:
minim 8 clase; nu se solicită vechime.
Concursul se va desfăşura astfel: 25 Noiembrie
2021, orele 1600 - termen limită de depunere a
dosarelor; 6 Decembrie 2021, orele 1000 –
proba scrisă; 9 Decembrie 2021, orele 10:00 interviul. Pentru înscrierea la concurs
candidaţii vor prezenta un dosar de concurs
care va conţine documentele prevăzute la art. 6
din H.G. nr. 286/2011. Relaţii suplimentare se
pot obţine de la sediul Comunei Lozna, judeţul
Botoşani şi la telefon +40 231626481, bibliografia concursurilor este disponibilă accesând
pagina: www.loznabotosani.ro.

CITAŢII
l Prin prezenta somatie se aduce la cunostinta celor interesati faptul ca reclamantii
Ticusan Ioan, Ticusan Leonora si Ticusan
Marcela, toti cu domiciliul ales la cab. av.
Honcz Laszlo-Daniel din mun.Sfantu
Gheorghe, bd. G-ral. Grigore Balan, nr.4,
bl.42, sc.F, ap.1, jud.Covasna, solicita dobandirea prin uzucapiune, conform prevederilor
art. 28 din Decretul-Lege nr. 115/1938, a dreptului de proprietate asupra suprafetei de
1963mp din imobilul situat in sat. Bacel, com.
Chichis, nr. 186, jud. Covasna, inscris in CF.
24944-Chichis, nr. top. nou. 1278/1. Toti cei
interesati pot face opozitie in termen de 30 zile
de la afisare, la Judecatoria Sfantu Gheorghe,
str. Kriza Janos, nr. 2, jud. Covasna, cu precizarea ca in caz contrar, in termen de 1 luna de
la emiterea celei din urma publicatii se va
trece la judecarea cererii.
l Numita Villa de Brădițeanu Yessica, cu reședința în Rm.Vâlcea, str. Doru Popian, nr. 4, bl.B3,

sc.A, ap.13, jud. Vâlcea, este citată la Judecătoria
Rm.Vâlcea, cu sediul în Rm. Vâlcea, Scuarul
Revoluției, nr.2, județul Vâlcea, în calitate de
pârâtă în dos. nr. 3620/288/2021 având ca obiect
divorț, stabilire nume, exercitare autoritate
părintească, stabilire domiciliu minoră, stabilire
contribuție la cheltuielile de creștere, educare,
învățătură și pregătire profesională a minorei,
reclamant fiind Brădiţeanu Eliodor-Marius,
pentru data de 07.12.2021, ora 10.30.

l Se citează eventualii moştenitori legali şi/sau
testamentari ai defunctului Spatariuc Neculai,
CNP: 1441203293146, decedat la data de
13.08.2020, fost cu ultimul domiciliu în comuna
Poienarii Burchii, sat Poienarii Bucrhii, nr. 236,
judeţul Prahova, pentru data de 24.11.2021, ora
10.00, la sediul „Barbu” Societate Profesională
Notarială Ploieşti, din mun.Ploieşti, strada
Romană, nr.48, jud.Prahova, în dosarul succesoral nr. 279/2021, aflat pe rolul acestui birou.
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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și
l Numita Dancs Nesztafa este citată în dos.
nr.3300/307/2019 al Judecătoriei Sighetu
Marmației pe 10.03.2022, uzucapiune, reclamant Giurgi Dănuț-Mihai.

DIVERSE
l Bociu Gabriel, cu domiciliul în București,
str.Baia de Aramă, nr.1, bl.A, ap.70, sect.2,
anunță publicul interesat asupra faptului că
s-a solicitat avizul de mediu pentru programul/
planul „Întocmire și aprobare Plan Urbanistic
Zonal (PUZ) -parcelare teren” propus a se
implementa în localitatea Bolintin-Deal, sat
Bolintin-Deal, str.Republicii, jud.Giurgiu și s-a
întocmit prima variantă a acestuia. Termenul
de acceptare a comentariilor și sugestiilor este
până la data 04.12.2021. Comentariile publicului se pot transmite la sediul APM Giurgiu,
din municipiul Giurgiu, str.Șos.București,
bl.111, sc.A+B.
l Unitatea Administrativ-Teritorială Berceni,
din județul Ilfov, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru UAT
Berceni, sectoarele cadastrale 18, 26, începând
cu data de 09.11.2021, pe o perioadă de 60 de
zile, la sediul Primăriei Comunei Berceni, din
Bulevardul 1 Mai, nr.233, jud.Ilfov, conform:
„Legii cadastrului și publicității imobiliare
nr.7/1996 republicată, cu modificările și
completările ulterioare”. Cererile de rectificare
sau contestațiile documentelor tehnice vor
putea fi depuse de către proprietarii, posesorii
sau alți deținători la Comisia de soluționare a
cererilor de rectificare/contestații care își va
desfășura activitatea la sediul Primăriei
Berceni, din Bulevardul 1 Mai, nr.233, jud.
Ilfov, de luni până joi, între orele 10.00-15.00,
vineri, între orele 9.30-13.00, și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Potrivit prevederilor Specificațiilor
tehnice punctul 1.1.„În etapa de publicare a
rezultatelor este important ca deținătorii
imobilelor să consulte și să analizeze documentele publicate și să se pronunțe asupra corectitudinii informațiilor prezentate” conform
Ordinului Directorului General ANCPI
nr.1427/2017 publicat în Monitorul Oficial,
Partea I, nr.921 din 23 noiembrie 2017.
l Aceasta informare este efectuata de OMV
Petrom SA, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucuresti, ce intentioneza sa solicite de la Administratia Bazinala de Apa Galati, aviz de
gospodarire a apelor pentru realizarea lucrarilor
de “Lucrari de suprafata, foraj, echipare de
suprafata si conducta de amestec sonda 35H
Independenta” propus a fi amplasat in localitatea
Schela, extravilan si intravilan, Judetul Galati.

l Aceasta investitie este noua. Ca rezultat al
procesului de productie nu vor rezulta ape
uzate. Aceasta solicitare de aviz este conforma
cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu
modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de
Gospodarire a Apelor pot contacta solicitantul
de aviz la adresa mentionata. Persoanele care
doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau la
Expert Serv SRL, cu sediul in str. Mihai
Eminescu, nr. 7, et.1, Ploiesti, jud. Prahova, cod
postal 100329, tel/fax: 0244-513233.
l S.C.Remat S.A., cu punctul de lucru în
Năvodari, DN 22B, Km3, jud.Constanța,
anunţă publicul interesat asupra depunerii
solicitării de actualizare a autorizaţiei integrate
de mediu, pentru activitatea: Turnarea metalelor neferoase ușoare, activitate prevăzută în
categoria 2.5 din Anexa 1 a Legii nr.278/2013:
„Topirea, inclusiv alierea, de metale neferoase,
inclusiv de produse recuperate, şi exploatarea
de turnătorii de metale neferoase, cu o capacitate de topire de peste 4 tone pe zi pentru
plumb şi cadmiu sau 20 de tone pe zi pentru
toate celelalte metale”. Informaţii privind
impactul potenţial asupra mediului al activităţii pentru care se solicită actualizarea autorizaţiei integrată de mediu pot fi consultate
zilnic, de luni până joi, între orele 8.30-16.00, și
vineri, între orele 8.30-13.30, la sediul
A.P.M.Constanţa, strada Unirii nr.23. Observaţiile, sugestiile şi propunerile publicului se
primesc, în scris, la sediul A.P.M.Constanța,
strada Unirii nr.23.
l SC Revolution Plus SRL, cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Dealul Florilor, nr. 14B,
judeţul Maramureș, anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul “imobil cu
funcțiuni mixte (spații comerciale și locuințe
colective), racorduri/ branșamente la utilități”
propus a fi amplasat în municipiul Baia Mare,
Bulevardul Republicii, f.n., nr. cad. 127290,
judeţul Maramureș. Informaţiile privind
proiectul propus pot fi consultate la sediul
APM Maramureş, din localitatea Baia Mare,
str. Iza, nr. 1A, în zilele de luni – joi intre orele
8 -1630 şi vineri între orele 8 -1400, şi la sediul
beneficiarului. Observaţiile publicului se
primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Maramureş.
l Anunţ disponibilizare plan si raport. S.C.
Asradsil Vâlsan S.R.L., având sediul în comuna
Mușătești, judetul Argeș, în calitate de proiectant pentru planul/programul Amenajamentul
fondului forestier proprietate privata aparți-

nând persoanelor fizice: Prunescu Zamfir,
Trotea Constantin, Vonica Anca Elena,
Arnăutu Oana, Popescu Olimpiu-Constantin,
Popescu Marius, Oproiu Marcel, Olaru Vasile,
Buligiu Ion, Oproiu Diana-Valeria, Bodea
Simona, Vicol Elena, Alboiu Iosif , Ciucur
Angela, Trantie Nicolae asociate cu persoana
juridica Comuna Dănești – U.P.I Dragutesti-Farcasesti cu sediul în com.Dragutesti
judetul Gorj, în suprafață de 278,79 ha, situată
pe teritoriul comunelor Farcasesti (62,08 ha),
Dragutesti (111,08 ha), Danesti (35,50 ha),
Urdari (42,00ha) si Musetesti (28,13 ha) din
județului Gorj anunta publicul interesat asupra
disponibilizarii proiectului de plan si finalizarii
Raportului de mediu. Consultarea planului si a
Raportului de mediu se poate realiza la sediu
titularului din comuna Dragutesti de luni pana
joi intre orele 8-15 si pe pagina de internet a
http://www.anpm.ro/web/apm-gorj/documente-procedura-sea-si-ea. Publicul interesat poate
transmite in scris comentarii si propuneri
privind documentele mentionate la sediu APM
Gorj, strada Unirii, nr. 76, Tg. Jiu, în termen de
48 zile de la publicare.
l Anunt Public. Agache Valentin-Daniel,
titular al planului -P.U.Z.-plan urbanistic zonal
-Demolare constructii existente si construire
spatiu comercial „Penny.“-parter, -carmangerie cu produse din carne-branzeturi, accese
auto si pietonale, trotuare, amenajari exterioare, imprejmuire, reclame pe fatade si
parcare, totem publicitar, bransamente la
utilitati, montare post trafo, organizare de
santier,cu amplasamentul in Loc.Targu Bujor,
Str.General Eremia Grigorescu, Nr.22 si 22A,
Jud.Galati, nr.cadastral 105144 si 102961,
anunta publicul interesat asupra depunerii
primei versiuni a planului la A.P.M.Galati, in
vederea obtinerii avizului de mediu. Informatiile privind varianta de plan pot fi consultate
la sediul A.P.M.Galati, str.Regiment 11 Siret
nr.2 si la sediul titularului in Loc.Targu Bujor,
Str.General Eremia Grigorescu, Nr.22 si 22A,
zilnic, de luni pana joi, intre orele 8.30-16.00 si
vineri intre orele 8.30-13.30. Observatiile publicului se primesc zilnic in scris la sediul A.P.M.
Galati in termen de 15 zile calendaristice de la
data aparitiei anuntului.

ADUNĂRI GENERALE
l Președintele Consiliului de Administrație al
Societății Remat S.A., domnul Gabreanu Ion,
cetățean român, domiciliat în municipiul Călărași, strada Tudor Vladimirescu, nr.2 bl.B17,
sc.1, et.1, ap.3, județul Călărași, cu sediul în
municipiul Călărași, strada Varianta Nord,
nr.1, județul Călărași, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
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Călărași sub nr.J51/212/1991 și CUI: 1921852
atribuit RO, tel./fax: 0242.331.821,
0242.331.861, în temeiul art.117, din Legea
31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
cf.Art.14 din Statutul Societății, convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Societății în data de 06.12.2021, ora 12.00, la
sediul societății, cu următoarea ordine de zi:
1.Prelungirea mandatului ca auditor statutar
pe o perioadă de 3 (trei) ani începând cu data
de 05.12.2021, pentru auditul situațiilor financiare aferente anului în curs și în viitor, societății Estana Audit &Accountancy SRL, cu
sediul în București, str.Jiului nr.4, sc.C, ap.10,
sector 1, număr de înmatriculare ONRC
J40/18047/1992, CIF: RO1585426, autorizație
CAFR 1051/2011, reprezentată prin d-na
Enache Anamaria Estella- administrator și
auditor financiar, legitimație CAFR nr.3553.
2.Împuternicirea domnului Gabreanu Ion,
administrator -director general și respectiv
doamna Ana Elena Contabil șef -administrator, pentru a stabili condițiile de exercitare a
activității de audit și de a încheia și semna
contractul de audit statutar.
l Consiliul de Administrație al societății
comerciale Albrau Prod SA, cu sediul în București, Str.Grigore Manolescu, nr.7A, birou 1,
parter, înmatriculată la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul București
sub nr.J40/8273/2012, cod unic de înregistrare
RO25865253, convoacă, în temeiul art.117 din
Legea nr.31/1990 republicată și al art.9.6. și
urm. din Actul constitutiv, Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor, în data de 15.12.2021,
ora 11.00, la punctul de lucru al societății din
Onești, str.Avîntului, nr.20, județul Bacău,
având următoarea ordine de zi: 1.Prelungirea
duratei contractului auditorului financiar
Cabinet Individual Bordeianu Costica pe o
perioadă de 2 ani, cu începere de la data expirării contractului actual, respectiv de la data de
31.12.2021 până la data de 31.12.2023. În situaţia în care nu se va întruni cvorumul legal în
data de 15.12.2021, ora 11.00, se convoacă cea
de-a doua Adunare Generală Ordinara a Acţionarilor, în data de 16.12.2021, ora 11.00, la
adresa anterior menţionată. Toate documentele aflate si/sau la care se face referire în
ordinea de zi se află la sediu societății spre
consultare și analiză, în zilele lucrătoare de la
ora 08.00-15.30.
l În conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată‚ cu modificările şi
completările ulterioare și dispozițiile Actului
Constitutiv al Societății, Președintele Consiliului de Administraţie al Vinificație Și Băuturi
Gorj SA convoacă Adunarea Generală Extra-

ordinară a Acționarilor în data de 10.12.2021,
ora 10.00, la sediul societăți din Tg-Jiu, Calea
București, nr.202, jud.Gorj, cu următoarea
ordine de zi: 1.Aprobarea vânzării imobilelor
C3- Șopron ambalare, în suprafață de 513mp
și C13- depozit cărbune, în suprafață de
213mp, situate în Tg-Jiu, Calea București,
Nr.250, jud.Gorj. În cazul în care la prima
convocare din data de 10.12.2021 nu se va
întruni cvorumul statutar, Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor îşi va desfăşura
lucrările la a doua convocare, care va avea loc
în data de 11.12.2021, în acelaşi loc, la aceeași
oră, cu aceeaşi ordine de zi.

LICITAŢII
l Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva prin
Direcţia Silvică Braşov, cu sediul în Braşov str.
Cloşca nr. 31, tel. 0268.415.770, fax
0268.475.678, număr înmatriculare ORC
J08/863/1991 , Cod fiscal RO 1590120, vinde
prin licitaţie de pe raza Ocolului Silvic Braşov
activele: Cabana Vlădeni la preţul de pornire de
282.748,00 lei + TVA, valoarea garanţiei de
participare este de 14.137,00 lei, iar taxa de
participare este de 1.000,00 lei; Canton Silvic
Cărbunarea la preţul de pornire de 3.906,00
euro + TVA, valoarea garanţiei de participare
este de 196,00 euro, iar taxa de participare este
de 1.000,00 lei; Caietul de sarcini se poate obţine
de la sediul Direcţiei Silvice începând cu data de
10.11.2021. Licitaţia va avea loc la sediul Direcţiei Silvice Braşov în data de 25.11.2021. Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul
Direcţiei Silvice Braşov sau la telefon
0268.415.770. Persoană de contact Iosif Preda.
l Primăria Municipiului Mediaş, P-ţa Corneliu
Coposu, nr.3, telefon/fax 0269/803817, organizează licitație publică pentru închirierea terenului situat în Mediaș, str.Tomis fn, aflat în
domeniul public al municipiului Mediaș, în
baza HCL nr.293/2021. Terenul este situat în
Mediaș, str.Tomis, este cuprins în domeniul
public al municipiului Mediaș, în suprafață de
18 mp (3 ml/6 ml), parte din terenul în suprafață totală de 98.677 mp, înscris în C.F. Mediaș
nr. 101417 , sub nr. top 2063/1/2/1, conform
planului de situație anexat. Terenul în suprafață de 18 mp (3ml/6ml) are valoarea de
inventar de 1270,26 lei. Procurarea documentaţiei de atribuire se face de la Centrul de
Informare Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Mediaș, telefon 0269/803803, contracost la valoarea de 200,00 lei /documentație,
care se achită în numerar la casieria Serviciului
Fiscal Local Mediaș sau în contul organizatorului RO80TREZ 57721360250 XXXXX,
deschis la Trezoreria Mediaş. Procurarea documentației și depunerea ofertelor se face în

perioada 09.11.2021 – 29.11.2021. Ofertele se
depun la Primăria municipiului Mediaș, P-ța
Corneliu Coposu nr.3, Centrul de Informare
Cetățeni, într-un singur exemplar, în plic închis,
până la data de 29.11.2021, ora 15:00. Locul
desfăşurării licitaţiei este sediul Primăriei
municipiului Mediaş, P-ţa Corneliu Coposu
nr.3, sala mică de şedinţe, în data de 02.12.2021,
ora 11:00. Instanța competentă în soluționarea
eventualelor litigii este Judecătoria Mediaș, str.
Unirii nr.10, cod. 551025, județul Sibiu, telefon:
0269/ 845048, fax: 0269/ 846707, email: jud.
medias@just.ro.
l Debitorul Anconi Construct SRL societate in
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse Si
Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 1.Skoda
Octavia, nr. inmatriculare B-06-POU, an fabricatie 2008, pret pornire licitatie –1.050,00 Euro
exclusiv TVA; 2. Dacia Logan, nr. inmatriculare
B-05-POU, an fabricatie 2005, pret pornire
licitatie –450,00 Euro exclusiv TVA; 3. Fiat
Punto, nr. Inmatriculare B-74-BMK, an fabricatie 2007, pret pornire licitatie –480,00 Euro
exclusiv TVA; Autovehiculele se vand in mod
individual. 4.Bunuri mobile de tip mijloce fixe
apartinand Anconi Construct SRL in valoare
de 3.924,9 Euro exclusiv TVA. Bunuri mobile
de tip mijloce fixe se vand in bloc sau individual. -Pretul de pornire al licitatilor pentru
autoturisme si pentru bunurile mobile de tip
mijloace fixe apartinand Anconi Construct
SRL reprezinta 30% din valoarea de piata
exclusiv TVA, aratata in Raportul de Evaluare,
listele cu aceste bunuri pot fi obtinute de la
lichidatorul judiciar cu un telefon in prealabil
la 021.318.74.25. -Pretul Caietului de sarcini
pentru autoturisme si pentru bunurile mobile
de tip mijloace este fixe de 500,00 Lei exclusiv
TVA. Participarea la licitatie este conditionata
de: -consemnarea in contul nr. RO02 BUCU
1081 2159 5197 1RON deschis la Alpha Bank
Romania, cel mai tarziu cu o zi inainte de data
si ora stabilita pentru licitatie, a garantiei de
10% din pretul de pornire al licitatiei pentru
bunurile pentru care se liciteaza; -achizitionarea cel mai tarziu cu o zi inainte de data si
ora stabilita pentru licitatie a Caietului de
sarcini, ce poate fi achitat in contul lichidatorului judiciar nr. RO 43 INGB 5514 9999 0051
3726 deschis la Ing Bank –Sucursala Dorobanti
sau in numerar la sediul acestuia din Bucuresti
str. Buzesti nr.71, et.5, cam. 502-505, sector 1.
Pentru autovehicule si pentru bunurile mobile
de tip mijloace fixe, prima sedinta de licitatie a
fost fixata in data de 15.11.2021, ora 15:00, iar
daca bunurile nu se adjudeca la aceasta data,
urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in data de
22.11.2021; 29.11.2021; 06.12.2021; ora 15:00.
Toate sedintele de licitatie se vor desfasura la
sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str.
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Buzesti nr.71, et.5, cam. 502-505, sector 1.
Pentru relatii suplimentare sunati la
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.
l Ministerul Apărării Naţionale, prin
U.M.02547 Bucureşti, cu sediul în strada Slt.
Constantin Godeanu nr.121-129, sector 1,
București, telefon: 0740.310.050, CUI:
4192804, e-mail: um02547@mapn.ro, Cont
trezorerie RO84TREZ7015005 XXX000142,
deschis la Trezoreria Statului Sector 1 București, legal reprezentată de șeful Unității Militare 02547 București și contabil șef,
organizează licitaţie publică în vederea închirierii unei suprafeţe de teren de 2000mp din
imobilul situat în municipiul Bucureşti, sector
1, strada Odăi, nr.470, având numărul cadastral 231528, înscris în cartea funciară a Municipiului București, sector 1, cu numărul
231528. Licitaţia are loc în ziua de 03.12.2021,
ora 12.00, la sediul U.M.02547 din str.Slt.
Godeanu Constantin nr.121-129, sector 1,
Bucureşti. În caz de neadjudecare, licitația se
repetă în ziua de 25.01.2022, ora 10.00, la
aceeași adresă. Condiţiile privind participarea
şi adjudecarea sunt cuprinse în caietul de
sarcini și în fișa de date a procedurii, care se
achiziţionează de la sediul U.M.02547 Bucureşti, în perioada 09.11.2021-19.11.2021, contra
sumei de 25Lei, care se depune la casieria
unităţii militare. Ofertele împreună cu celelalte
documente se depun la registratura unităţii
militare, până la data de 02.12.2021, ora 14.00,
indicate în anunțul publicitar, într-un exemplar, cu respectarea Art.336 din O.U.G.57/2019
și în conformitate cu cerințele caietului de
sarcini și a fișei de date a procedurii. Garanţia
de participare se exprimă în lei și se constituie
prin scrisoare de garanție bancară, care se
prezintă în original, prin virament bancar sau
prin depunere în numerar la casieria unităţii
militare până la data şi ora depunerii ofertei.
Informaţii suplimentare se obţin la sediul
unităţii militare sau la telefon: 0740.310.050
-Secția patrimoniu imobiliar, persoană de
contact: Prodan Daniel. Căi de atac: la instanța
competentă, potrivit legii, în termen de două
zile, Judecătoria Sector 1, strada Gheorghe
Danielopol nr.2-4, sector 4, București,
tel.021.318.77.01, e-mail: jud-sector1@just.ro.
Anunțul este publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a, din 08.11.2021.
l Ministerul Apărării Naţionale, prin
U.M.02547 Bucureşti, cu sediul în strada Slt.
Constantin Godeanu nr. 121-129, sector 1,
București, telefon: 0740.310.050, CUI:
4192804, e-mail: um02547@mapn.ro, Cont
trezorerie RO84TREZ7015005 XXX 000142,
deschis la Trezoreria Statului Sector 1 București, legal reprezentată de șeful Unității Militare 02547 București și contabil șef,
organizează licitaţie publică în vederea închirierii unei suprafeţe de teren de 250mp din
imobilul situat în localitatea Sohatu, județ
Călărași, având numărul cadastral 24536,
înscris în cartea funciară cu numărul 24536.
Licitaţia are loc în ziua de 03.12.2021, ora
10.00, la sediul U.M.02547 din str.Slt.Godeanu
Constantin nr.121-129, sector 1, Bucureşti. În
caz de neadjudecare, licitația se repetă în ziua
de 25.01.2022, ora 10.00, la aceeași adresă.

Condiţiile privind participarea şi adjudecarea
sunt cuprinse în caietul de sarcini și în fișa de
date a procedurii, care se achiziţionează de la
sediul U.M.02547 Bucureşti, în perioada
09.11.2021-19.11.2021, contra sumei de 15Lei,
care se depune la casieria unităţii militare.
Ofertele împreună cu celelalte documente se
depun la registratura unităţii militare, până la
data de 02.12.2021, ora 14.00, indicate în
anunțul publicitar, într-un exemplar, cu respectarea Art.336 din O.U.G.57/2019 și în conformitate cu cerințele caietului de sarcini și a fișei
de date a procedurii. Garanţia de participare
se exprimă în lei și se constituie prin scrisoare
de garanție bancară care se prezintă în
original, prin virament bancar sau prin depunere în numerar la casieria unităţii militare
până la data şi ora depunerii ofertei. Informaţii suplimentare se obţin la sediul unităţii
militare sau la telefon: 0740.310.050 -Secția
patrimoniu imobiliar, persoană de contact:
Prodan Daniel. Căi de atac: la instanța competentă, potrivit legii, în termen de două zile,
Judecătoria Sector 1, strada Gheorghe Daniel o p o l n r. 2 - 4 , s e c t o r 4 , B u c u r e ș t i ,
tel.021.318.77.01, e-mail: jud-sector1@just.ro.
Anunțul este publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea a VI-a, din 08.11.2021.
l Anunț licitație publică. Consiliul Local Românești, județul Iași, telefon-0232323800, fax
-0232323871, e.mail-primariaromanesti@yahoo.
com, cod fiscal 4541025, organizează licitație
publică, în vederea închirierii unor spații cu
destinație medicală în cadrul Dispensarului
Uman din sat Românești, comuna Românești,
județul Iași,conform H.C.L. NR. 110/15.10.2021,
și O.U.G.57/2019, aparținînd domeniului public,
recent renovat și dotat cu aparatură medicală și
mobilier specific activităților medicale de medicină de familie și stomatologice, după cum
urmeză: Cabinet medical nr. 1-27,75 m.p.,
Cabinet medical nr. 2-32 m.p., Cabinet medical
stomatologic nr. 3-16,65 m.p. dotat corespunzător; Birou medici-11,95 m.p. Spațiu depozitare
materiale sterile- 15,25 m.p.; Spații comune
aferente cabinetelor -154,90 m.p.; Informații
privind documentația de atribuire se regăsesc în
Caietul de Sarcini. Persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentației
de atribuire, la cerere, de la Secretariatul Primăriei comunei Românești, județul Iași, după achitarea taxei de 50 lei. Taxa de participare: 50lei.
Garanția de participare: 200lei. Data –limită de
depunere a ofertelor: 07/12/2021, ora14,00.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria
comunei Românești, județul Iași, Compartimentul secretariat, cod postal 707415, tel.
0232323800. Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor:
10.12.2021, ora10,00, Sala de ședințe a Primăriei
comunei Românești, județul Iași.
l 1.Informații generale privind concedentul,
în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Comuna Diosig, Diosig, Str. Livezilor nr.32,
județul Bihor, telefon: 0259/350.198, fax:
0259/350.196, e-mail: primaria.diosig@cjbihor.
ro, cod fiscal 4820283. 2.Informații generale
privind obiectul concesiunii, în special descri-

erea şi identificarea bunului care urmează să
fie concesionat: Teren compus din următoarele:
teren în suprafață de 275.772 mp înscris în
C.F.nr.55624, teren în suprafață de 39.076mp
înscris în C.F. nr. 55625, teren în suprafață de
465.502 mp înscris în C.F.nr.55626, situate în
extravilanul comunei Diosig, aparținând
domeniului privat al Comunei Diosig, conform
O.U.G.nr. 57/03.07.2019 și H.C.L. nr.
106/28.09.2021. 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 atribuire:
prin solicitarea scrisă de la sediul Primăriei
Comunei Diosig. 3.2. Denumirea şi adresa
serviciului/ compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire:
Compartiment financiar contabil, Primăria
Comunei Diosig, Str. Livezilor nr.32, județul
Bihor. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru
obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
100Lei, se achită la Casieria concedentului sau
în contul nr. RO73TREZ0765006 XXX010716
deschis la Trezoreria Oradea. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 19/11/2021, ora
10.00. 4. Informaţii privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
29/11/2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Diosig, Str. Livezilor nr.32, județul Bihor.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: 1 (unu) exemplar
original. 5.Data şi locul la care se va desfăşura
ședinţa publică de deschidere a ofertelor:
29/11/2021, ora 12.00, Centru comunitar din
comuna Diosig, Str.Livezilor nr.37, județul
Bihor. 6. Denumirea, adresa, numărul de
telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei

competente în soluţionarea litigiilor apărute şi
termenele pentru sesizarea instanţei: Acțiunea
în justiție se poate introduce la Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului
Bihor, Oradea, Parcul Traian nr.10, județul
Bihor, telefon/fax: 0359/432.750, 0359/432.750,
e-mail: tr-bihor-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării: 05/11/2021.
l 1.Informații generale privind concedentul,
în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Primăria Comunei Acâș, localitate Acâș,
comuna Acâș, nr.129, județul Satu Mare,
telefon/fax: 0261.871.002, e-mail: primariaacas@yahoo.com, cod fiscal 3897386. 2.
Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: -teren
extravilan în domeniul privat al Comunei
Acâș, cu suprafața de 41.640mp, în extravilanul localitatea Acâș, înscris în CF nr. 102560,
nr. Top. 102560 -categoria neproductiv,
conform H.C.L. nr. 61/19.07.2021 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 exemplar al documentației de atribuire: în
baza unei solicitări scrise la sediul primăriei.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care
se poate obţine un exemplar din documentaţia
de atribuire: Compartimentul financiar-contabil, cu sediul în incinta Primăriei Comunei
Acâș, localitatea Acâș, nr.129, județul Satu
Mare. 3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru
obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
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O nouă lucrare cu dezvăluiri, eseuri și multe
răspunsuri la întrebări ale fostului mare
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1.000Lei/exemplar, se va achita la Casieria
insituției. 3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 19/11/2021, ora 12.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 29/11/2021, ora 14.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Acâș, comuna Acâș, sat
Acâș, nr.129, județul Satu Mare. 4.3.Numărul
de exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: 1 exemplar într-un plic sigilat. 5.Data şi
locul la care se va desfăşura ședinţa publică de
deschidere a ofertelor: 29/11/2021, ora 15.00,
Primăria Comunei Acâș, comuna Acâș, sat
Acâș, nr.129, județul Satu Mare. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa
de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: Judecătoria Carei, oraș
Carei, Str.Progresului nr.28, județul Satu Mare,
telefon: 0261/861.184, fax: 0261/861.155,
e-mail: jud-carei-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării: 05/11/2021.

PIERDERI
l Am pierdut legitimația CFR pe numele
Ochian Mihai Alexandru. O declar nulă.
l Declaram pierdut si anulat următorul act al
Pipera Business Park SRL (CUI: 28053382,
J40/1767/2011, sediul în Șoseaua Pipera, nr.43,
Clădirea A, Parter, Biroul nr.2, Sectorul 2,
București, România): certificatul constatator
eliberat la data de 03.11.2015 în baza declarației model 3 nr. 398294 din 30.10.2015 privind
activitățile desfășurate la sediul social situat in
Șoseaua Pipera nr.43, Clădirea A, Parter,
Biroul nr.2, Sectorul 2, București, România.
Publicitate

