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OFERTE SERVICIU
Societatea Edykev Logistics Max SRL, cu
sediul in Galati angajeaza mecanic auto, cu
vechime de minim 6 ani, cu disponibilitate in
deplasari externe, cunoscator al lb. rusă.
Contact si detalii la nr. de tel. 0236.480004, FAX
0336.421437
SC Blue River Bucuresti 78 SRL angajează
șoferi de autoturisme/camionete cu/fără experiență. Pentru detalii trimiteți-ne CV la adresa de
email: hr@blueriver.ro
Ovi Prodex SRL, Abator de Ovine cu sediul
in Liebling , jud Timis, angajează personal necalificat: 3 operatori la valorificarea subproduselor
de abator. Trimiteti CV la adresa codruta@
magussrl.com pana la data de 15.02.2022.
SC BLT Employment Solutions SRL, având
CUI: 40165830, cu sediul în Sat Dudu,
Comuna Chiajna, Strada Tineretului, nr.85,
Cam.1, Bloc 6, Etaj 4, Ap.4D4, Județ Ilfov,
angajează: manipulant mărfuri cu COD COR
933303- 100 posturi. Cerințe: studii medii,
cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în
domeniul manipularilor. Selecția are loc în
data de 10.02.2022, ora 10.00, la sediul societății.
SC BLT Employment Solutions SRL, având
CUI: 40165830, cu sediul în Sat Dudu,
Comuna Chiajna, Strada Tineretului, nr.85,
Cam.1, Bloc 6, Etaj 4, Ap.4D4, Județ Ilfov,
angajează: manipulant mărfuri cu COD COR
933303- 50 posturi. Cerințe: studii medii,
cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în
domeniul manipularilor. Selecția are loc în data
de 10.02.2022, ora 10.00, la sediul societății.
SC Xtreme Ecoenergy Group SRL, având
CUI: 34227289, cu sediul în Municipiul Slatina,
Strada Milcov, Nr.4, Corp C5, Județ Olt angajează: Manipulant mărfuri cu Cod COR
933303- 2 posturi. Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în domeniul
manipulării deșeurilor. Selecția are loc în data
de 10.02.2022, ora 10.00, la sediul societății.
SC Trans Expres Prompt SRL angajează
manipulant marfă (10 posturi) și șofer categoria
B (10 posturi), pentru București și Ilfov.
Contract de muncă pe perioadă nedetermintă,
pachet salarial atractiv. 0726.340.314.
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SC Mecatin SRL, având CUI: 1881880, cu
sediul în Municipiul Constanța, Bulevardul I.C.
Brătianu, Nr. 39A, Județ Constanța, angajează:
Spălător vehicule cu cod COR 912201- 2
posturi. Cerințe: studii medii, cunoștințe de
limbă engleză, cunoștințe în domeniul auto.
Selecția are loc în data de 10.02.2022, ora 10.00,
la sediul societății.
SC Danic Aliserv Construct SRL, având
CUI: 35266545, cu sediul în Municipiul
Ploiești, Aleea Râșnovenilor, Nr.3, Bloc 53,
Scara C, Etaj 4, Ap.59, Județ Prahova, angajează: Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță,
gresie, parchet cu cod COR 931301- 4 posturi.
Cerințe: studii medii, cunoștințe de limbă
engleză, cunoștințe în domeniul construcțiilor.
Selecția are loc în data de 10.02.2022, ora
10.00, la sediul societății.
AIS CAG KEBAB SRL, J8/3371/2021;
CUI:45261286, cu sediul în Brașov, angajează
administrator societate comercială. CV pe:
office@jobtips.ro
Primăria Găneasa cu sediul în str. Ștefan cel
Mare nr.34 comuna Găneasa, județ Ilfov organizează în data de 24.02.2022 concurs recrutare
pentru postul temporar vacant de Muncitor
calificat– Compartiment Monitorizare Unități
de Învățământ. Condiţii de participare la
concurs: studii medii absolvite cu diplomă de
bacalaureat, vechime în muncă: 15 ani, calificare lucrător economist. Dosarele se depun la
sediul Primăriei Găneasa în 5 zile lucrătoare de
la publicarea anunțului, respectiv de la data de
09.02.2022 până la data de 15.02.2022, ora
16:00. Alte informaţii pot fi obţinute la
021.351.30.60, persoană de contact: Mavrodin
Daniela– Referent Asistent, Primăria Găneasa,
email consililulganeasa.if@gmail.com.
Școala Gimnazială Corcova, judeţul Mehedinţi, organizează în conformitate cu HG
286/2011 și HG 1027/2014, cu modificările și
completările ulterioare, concursul pentru
ocuparea postului contractual vacant de: -0,25post îngrijitor I; Concursul se va desfășura la
Școala Gimnazială Corcova, în data de
03.03.2022. Condiţii de participare specifice:
-nivelul studiilor minim medii; -domiciliul stabil
în localitatea Corcova; -curs de igienă;
-vechime- nu e cazul. -Proba scrisă și proba
practică se susțin în data de 03.03.2022, la sediul
instituţiei, începând cu ora 12,00; -Proba de

interviu se susţine în data de 04.03.2022 începând cu ora 12,00, la sediul unităţii. Dosarele de
înscriere la concurs se depun la sediul Școlii
Gimnaziale Corcova în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ în
Monitorul Oficial al României- Partea a III-a.
Condiţiile de participare la concurs specifice
postului și bibliografia stabilită se afișează la
sediul unităţii. Nr. contact 0252 383463.
Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale
-CERONAV, cu sediul în Constanța, str.Pescarilor, nr.69A, județul Constanța, organizeazã
concurs pentru ocuparea funcției contractuale
vacante de: -Economist grad Specialist IA în
cadrul Serviciului logistică, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura la
sediul CERONAV, astfel: -Proba scrisă în data
de 03.03.2022, ora 10.00; -Proba orală (Interviu)
în data de 04.03.2022, ora 10.00. Această probă
va fi susţinută doar de candidaţii declaraţi
admiși la proba scrisă. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiții: -studii superioare de lungă
durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic; -vechime în muncă de minimum
6 ani și 6 luni; -experiență în domeniul economic
de minimum 5 ani. Candidații vor depune dosarele de participare la concurs până la data de:
23.02.2022, ora 15.00, la sediul din Str.Pescarilor, Constanța. Relaţii suplimentare la sediul:
CERONAV, Str. Pescarilor, nr.69A, persoana de
contact: Pop Ionela, telefon 0241/639.595,
E-mail: ionelapop@ceronav.ro.
Oficiul Naţional de Prevenire și Combatere a
Spălării Banilor organizează concurs pentru
ocuparea a 12 (douăsprezece) posturi vacante,
contractuale de execuție, în conformitate cu
Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr.

286/2011, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: A.1. Denumirea
postului: analist financiar gradul IV -cinci
posturi pe perioadă nedeterminată. 2. Nivel
studii: superioare -absolvenți ai unei instituții de
învățământ superior cu specializare economică
sau juridică cu diplomă de licență. 3.Vechimea în
specialitatea studiilor absolvite: minimum 2 ani.
B.1.Denumirea postului: analist financiar gradul
III -patru posturi pe perioadă nedeterminată. 2.
Nivel studii: superioare -absolvenți ai unei instituții de învățământ superior cu specializare
economică sau juridică sau absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior în specializarea
matematică sau informatică, domeniul știinţelor
inginerești (calculatoare și tehnologia informaţiei, electronică și telecomunicaţii, inginerie electrică, ingineria sistemelor) sau domeniul
știinţelor economice (cibernetică, statistică și
informatică economică), după caz, cu diplomă
de licență. 3.Vechimea în specialitatea studiilor
absolvite: minimum 4 ani. C.1.Denumirea
postului: asistent analist treapta I -trei posturi pe
perioadă nedeterminată. 2.Nivel studii: medii cu
diplomă de bacalaureat. 3.Vechimea în muncă:
minimum 7 ani în funcţii auxiliare juridice,
economice sau administrative. Data, ora și locul
desfășurării concursului: -Proba scrisă:
03.03.2022, ora 10.00; -Interviul: 09.03.2022,
începând cu ora 9.00. Locație: la sediul instituţiei
din București, str.Ion Florescu, nr.1, sector 3. 1.
Data-limită până la care candidaţii pot depune
dosarul de concurs este 23.02.2022. 2.Detalii
privind condițiile generale și specifice, dosarul de
concurs, calendarul de desfășurare și bibliografia
de concurs sunt disponibile accesând pagina de
internet a ONPCSB. 3. Relaţii suplimentare se
pot obţine de la persoana care asigură secretariatul comisiei de concurs, telefon: 021.314.52.25 și
de pe site-ul instituţiei, respectiv: www.onpcsb.ro

In data de 21.02.2022, ora: 10, in cadrul INC-DTCI-ICSI Rm. Valcea se organizeaza
examen/concurs pentru ocuparea postului de: Fizician (Cod COR 211101) – 3 locuri.
Conditii de participare: - Absolvent de studii in domeniu, experienta constituie un avantaj.
Dosarul de inscriere la concurs/examen va contine: 1. Cerere pentru inscriere la concurs
(formularul se pune la dispozitie de catre comp. resurse umane). 2. Curriculum vitae
(formularul se pune la dispozitie de catre comp. resurse umane). 3. Copie certificat de
nastere titular. 4. Copie certificat casatorie titular / (dupa caz). 5. Copie certificat nastere
copii titular / (dupa caz). 6. Copie act de identitate. 7. Copie acte de studii (ultima scoala
absolvita). 8. Copie acte de calificare (exclusiv pentru postul oferit). 9. Copie livret militar
/ (dupa caz). 10. Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie. 11. Certificat
de cazier judiciar (data eliberarii sa nu depaseasca 6 luni anterior datei angajarii). 12.
Dispozitie de repartizare în munca (emisa de Agentiile de ocupare a fortei de munca dupa caz). 13. Copii alte adeverinte de vechime în munca si/sau de somaj (dupa caz).
14. Recomandari de la locurile anterioare de munca (la solicitarea ICSI). 15. Copie Carnet
de munca cu înscrierile efectuate la zi la fostul angajator si extras revisal. Tematica de
concurs: 1. Fenomene de transport (sau transfer) de caldura si de masa: A. Transportul
de caldura: - Concepte fundamentale ale transportului termic prin conductie, convectie
si radiatie. - Conductia termica: Legea lui Fourier, Ecuatia generala a conductiei termice,
Conductia in regim stationar si nestationar. B. Transportul de masa (sau de substanta): Concepte fundamentale ale transportului de masa prin difuzie moleculara, convectie si
termodifuzie. - Transportul in gaze: legea lui Fick, Ecuatia generala a difuziei, Difuzia in
regim stationar si nestationar. - Transferul de masa al gazelor prin alte medii materiale
(solide/lichide), transferul interfazic gaz-lichid si gaz-solid: Interactii/reactii gaz suprafata
(lichid/solid); Solubilitatea gazelor in lichide si solide – Legile Raoult, Henry si Sievert;
Transportul gazelor prin membrane. 2. Fizica atomica si nucleara:
- Concepte fundamentale privind structura atomului si moleculei. Modele atomice baze experimentale si ipoteze fundamentale; Energia de legatura a electronului; Spectre
atomice; Efectul fotoelectric; Efectul Compton; Radiatia X de franare. - Concepte
fundamentale privind structura nucleului atomic si mecanismele reactiilor nucleare.
Fisiunea si fuziunea nucleara. - Radioactivitate si radionuclizi: Moduri de dezintegrare;
Legea dezintegrarii radioactive. - Radiatii nucleare: Tipuri de radiatii nucleare si
proprietati specifice; Procese fundamentale de interactie a radiatiei cu substanta;
Metode de masurare a radiatiilor nucleare. - Izotopi – Concepte fundamentale; Metode
de separare a izotopilor; Analiza izotopilor stabili prin spectrometrie de masa. 3. Notiuni
de matematica si modelarea matematica a proceselor fizice: - Calcul diferential si integral.
- Ecuatii diferentiale, sisteme de ecuatii diferentiale. - Ecuatiile fizicii matematice.
Bibliografie: Bibliografie (pct.1): [1] A. Badea, Bazele transferului de caldura si masa,
Editura Academiei Romane, 2005. [2] V. Georgescu, M. Sorohan, Fizica Moleculara,
Editura Universitatii “Al. I. Cuza” Iasi, 1996. [3] F.P. Incopera, D.P Dewitt, T.L. Bergman,
A.S. Lavine, Fundamentals of Heat and Mass Transfer, 6th Edition, John Wiley & Sons
(USA), 2007 [4] P.A. Ramachandran, Mass Transfer Processes - Modeling, Computations,
and Design, Pearson Education (USA), 2018. (pct.2): [1] F. Popescu, F. Marica, Fizica
atomica, Editura Ars Docendi, Universitatea Bucureşti, 1998. [2] Gh. Vladuca, Elemente
de fizica nucleara, Editura Universitatii din Bucuresti, (vol. I) 1988 si (vol. II) 1990. [3]
V. Malinovschi, Fizica atomica si nucleara, Editura Universitatii din Pitesti, 2009 [4] V.
Malinovschi, Radioactivitatea si radiatia, Editura Universitatii din Pitesti, 2014 [5] P. de
Groot, Handbook of Stable Isotope Analytical Techniques, Vol. 1, Elsevier, 2004. (pct.3):
[1] V.S. Vladimirov, Ecuatiile fizicii matematice, Editura Stiintifica si Enciclopedica,
Bucuresti, 1980. [2] G. Arfken, H. Weber, Mathematical Methods for Physicists, Elsevier
Academic Press, 2005. [3] L. Jude, Ecuatiile fizicii matematice. Teorie si aplicatii, Editura
MatrixRom, Bucuresti, 2010. Dosarele de înscriere se depun la comp. secretariat pana
la data de 17.02.2022. Relatii suplimentare se pot obtine la compartimentul resurse
umane, telefon 0250/732744, int. 116. Presedinte Comisie de Incadrare si Promovare

ANUNȚURI
CITAŢII
Molnar Alexandru (Sandor), născut la data
de 02.05.1989, în calitate de pârât, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Satu Mare, cart.Sătmărel,
nr.241, este citat pentru data de 10.03.2022, ora
10.30, la Judecătoria Satu Mare, sala 7, în dosar
nr.3327/296/2021, având ca obiect succesiune și
partaj în proces cu Molnar Paul, Molnar Iosif,
Tursuc Sarolta.

DIVERSE
S.C. Rewe Projektentwicklung Romania
S.R.L. anunţă publicul interesat asupra luării de
către Agenția pentru Protecția Mediului Brăila
a deciziei de încadrare în procedura de evaluare
a impactului asupra mediului: proiectului
“Demolare C1, C2, C3, C4 și construire
Magazin Penny Market, regim de înălțime
parter, accesuri auto și pietonale, amenajări
exterioare, împrejmuire, post trafo, totem, branșament utilități, organizare de șantier”, propus
a fi amplasat în jud.Brăila, orașul Însurăței,
strada Șoseaua Brăilei, nr.16 – 16A, nu se va
supune evaluării impactului asupra mediului și
nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale
procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului. Proiectul deciziei de încadrare și
motivele care o fundamentează pot fi consultate
la sediul Agenției pentru Protecția Mediului
Brăila din mun.Brăila, B-dul Independenței,
nr.16, bl.B5, în zilele lucrătoare între orele 9,00
– 13,00, precum și la următoarea adresă de
internet www.apmbr.anpm.ro- secțiunea Reglementări / Acordul de mediu/ Drafturi acte
reglementare. Publicul interesat poate înainta
comentarii/observații la proiectul deciziei de
încadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției
pentru Protecția Mediului Brăila.
Anunț prealabil privind afișarea publică a
documentelor tehnice ale cadastrului: Denumire Județ: Argeș; Denumire UAT: RUCĂR;
Sectoare cadastrale: nr. 0 ÷ 48. OCPI Argeș
anunță publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului privind serviciile de înregistrare
sistematică a imobilelor în Sistemul Integrat de
Cadastru și Carte Funciară finanțat prin
Proiectul major ”Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a
proprietăților în zonele rurale din România”,
pentru Lotul 7, UAT Rucăr din Județul Argeș,
pe o perioadă de 60 de zile, conform art. 14 alin.
(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității
imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Data de început a
afișării: 15.02.2022. Data de sfârșit a afișării:
15.04.2022. Adresa locului afișării publice:
Primăria Comunei Rucăr. Repere pentru identificarea locației: Primăria Rucăr, E574, Rucăr
117630. Cererile de rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la comisia de soluționare din cadrul OCPI Argeș, la sediul Primăriei Comunei Rucăr și pe site-ul Agenției
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Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
Informații privind Programul național de
cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot
obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.
ancpi.ro/pnccf/.
Anunt 1-Mediu. Sandu Florin, titular al
P.U.Z.-“Introducere in intravilan-construire
ansamblu locuinte P + 1E + M, functiuni
complementare, amenajare circulatii si utilitati”, com. Berceni, sat Berceni, Tarla.17,
Parcela 43/1/2, 3, nr. cad. 2882,2678, anunta
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de
obtinere a avizului de mediu si declansarea
etapei de incadrare. Prima versiune a planului
poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia
Mediului.Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1 (in
spatele benzinariei Lukoil), sect.6, de luni pana
joi intre orele 09:00-11:00. Observatii si sugestii
se primesc in scris la sediul A.P.M.I. in termen
de 18 zile de la data publicarii anuntului.
Informare. In conformitate cu prevederile
Legii apelor nr.107/1996 cu modificarile si
completarile ulterioare, S.C. Black Waters
S.A.,cu sediul social in Constanta, Bd.Alexandru
Lapusneanu, nr. 104A, Bl.TS 15I, Sc.B, et.1,
Ap.24, Jud. Constanta, CUI: RO33040583,
J13/727/2014, telefon: 0736.355.137, e-mail:
claudiu.dobre@blackwaters.ro, intentioneaza sa
solicite de la ABA „Dobrogea Litoral“, Avizul de
gospodarire a apelor, pentru investitia: „exploatare temporara a agregatelor naturale de rau in
perimetrul Dunare- Brat Ostrov“, amplasata in
extravilanul Com.Ostrov, Albia minora a
Fluviului Dunarea, km 364+000-km 365+000,
Jud. Constanta. Aceasta investitie este noua.
Persoanele care doresc sa obtina informatii
suplimentare cu privire la solicitarea avizului de
gospodarire a apelor, pot contacta solicitantul de
aviz la adresa sus mentionata. Persoanele care
doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului: S.C. Black
Waters S.A.,cu sediul social in Municipiul
Constanta, Bd. Alexandru Lapusneanu,
nr.104A, Bl.TS 15I, Sc.B, et.1, Ap.24, Jud.
Constanta, telefon: 0736.355.137, e-mail:
claudiu.dobre@blackwaters.ro, dupa data de
09.02.2022.
Anunț prealabil privind afișarea publică a
documentelor tehnice ale cadastrului. Unitatea
administrativ-teritoriala Romani, din județul
Neamț, anunță publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 48, 49, 50, 51, 52, începând cu data de
16.02.2022, pe o perioadă de 60 zile calendaristice, la sediul Primăriei Romani, conform
art.14, alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a
publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu
modificările și completările ulterioare. Cererile
de rectificare ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul primăriei Romani și pe
site-ul Agenției naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

SOMAŢII
Având în vedere că prin acțiunea civilă ce
face obiectul dosarului nr. 19078/55/2021 al
Judecătoriei Arad, petenta Vitionescu Rozalia
solicită dobândirea prin uzucapiune a dreptului
de proprietate asupra casei de locuit situată în
Pecica, str. 235, nr. 6, jud. Arad, înscrisă în CF
nr. 311458 Pecica sub A1.1, cu nr. top 1146
Rovine, proprietar tabular fiind Misca Ștefan
decedat la data de 02.12.2000 și Misca Ileana-Irma decedată la 26.03.1993. Invităm pe cei
interesați să facă opoziție față de această
acțiune, în termen de o lună de la afișarea
prezentei somații, în caz contrar urmând a se
trece la judecarea cauzei. Termen de judecata
fixat in cauza: 22.03.2022.
Judecătoria Sfântu Gheorghe, Dosar
nr.3871/305/2021, Termen: 17.03.2022. Somație
dispusă spre emitere prin rezoluția din data de
26.01.2022. Prin prezenta somație se aduce la
cunoștință celor interesați faptul că reclamantul
Demeter Vilmos, domiciliat în comuna Brăduț,
sat Doboșeni, str. Principală, nr.265, județul
Covasna, solicită dobândirea prin uzucapiune,
conform prevederilor art.28 din Decretul-Lege
nr. 115/1938, a dreptului de proprietate asupra
imobilului în suprafață totală de 2324mp, situat
în UAT Brăduț, intravilan Doboșeni, nr.293,
județul Covasna, identificat în CF 24613 Brăduț
(CF vechi 2161 Doboșeni), nr. top 24 în suprafață de 1119mp, nr. top 25 în suprafață de
957mp și CF nr. 25886 Brăduț (CF vechi 819
Brăduț), nr. top 28 în suprafață de 248mp. Toți
cei interesați pot face opoziție în termen de 30
de zile de la afișare la Judecătoria Sfântu
Gheorghe, str.Kriza Janos nr.2, jud. Covasna, cu
precizarea că în caz contrar, în termen de 1 lună
de la emiterea celei din urmă publicații se va
trece la judecarea cererii. Președinte, Laptes
George Marian. Grefier, Ruscă Marinela.
Somație în dosar nr.131/174/2020, potrivit
încheierii de ședință din data de 09 dec.2021,
pronunțată de către Judecătoria Agnita. În
temeiul art.130 din Decretul-Lege nr.115/1938,
se înștiințează orice persoană interesată că
reclamantul posesor Nicula Safta, dom.în sat
Dealu Frumos, nr.208, com. Merghindeal, jud.
Sibiu, a formulat acțiune civilă având ca obiect
dobândirea dreptului de proprietate ca efect al
prescripției achizitive asupra suprafeței de teren
de 1116mp din imobilul înscris în CF nr.100536
Merghindeal, nr.top 515, 516 proprietate tabulară a numitei Gazan Natalia, imobil situat în
com. Merghindeal, sat Dealu Frumos, nr.209,
jud.Sibiu. Somează persoanele interesate să facă
opoziție, în caz contrar, în termen de 30 de zile
de la emiterea celei din urmă publicații, se va
trece la judecarea cererii.
Prin cererea înregistrată la Judecătoria Ineu
sub Dosar nr. 2201/246 /2021 petenţii Stanef
Adrian Gheorghe și Stanef Daniela Georgeta
domiciliați în Nadăș solicită înscrierea dreptului

de proprietate pe titlu de uzucapiune asupra
cotei de 1/3 parte de sub B.1 proprietar Cioban
Raveca decedată la 27.02.1997 și cota de 1/3
parte de sub B.2 proprietar Cioban Pascu
decedat în data de 24.04.1978 din imobilul din
c.f. 301923 Tauț (provenit din c.f.401 Nadăș)
nr.top. 446.447 Casa nr. 449 și 1926 mp. teren.
Petenţii susţin că folosesc acest imobil de peste
22 ani în mod public, pașnic, continuu și sub
nume de proprietar. În urma acestora, conform
130 din Decretul lege 115/1938, sunt somaţi toţi
cei interesaţi ca, de îndată, să înainteze opoziţie
la Judecătoria Ineu deoarece, în caz contrar, în
termen de 30 de zile de la această ultimă publicare se va proceda la rezolvarea cererii.

ADUNĂRI GENERALE
Consiliul de Administrație al SC Termodensirom SA din București convoacă Adunarea
Ordinară Generală a Acționarilor în data de
18.03.2022, ora 11.00, la sediul societății din
B-dul.Basarabia, nr.171, sector 3, pentru acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la
sfârșitul zilei de 01.03.2022. Ordinea de zi: 1.
Prezentarea rapoartelor administratorilor și
cenzorilor privind rezultatele activității societății în anul 2021; 2.Aprobarea bilanțului
contabil pe 2021; 3.Aprobarea bugetului de
venituri și cheltuieli pentru anul 2022; 4.
Diverse. Informații suplimentare la sediul societății, zilnic, între orele 09.00 și 13.00 sau la
telefon: 021.255.31.70.
Convocare: Subsemnatul, Popescu Tudor
Cosmin, în calitate de Administrator Unic al
Mondoconf S.A., persoană juridică română, cu
sediul în București, B-dul Iuliu Maniu nr.7,
sectorul 6, înregistrată la Registrul Comerţului
sub nr. J40/444/1991, având C.U.I. RO437510, în
temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată
și art.13 din Actul Constitutiv, Convoacă
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor MONDOCONF S.A. în data de 14.03.2022,
ora 10.00, la sediul societăţii, cu următoarea
Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificării duratei
societăţii din nelimitată în durată nedeterminată.
2. Aprobarea anulării celor 135.041 acţiuni nominative în forma materializată, numerotate de la 1
la 135.041 inclusiv, cu o valoare nominală de
13,85 lei. 3. Aprobarea emiterii unui număr de
135.041 acţiuni nominative emise în forma
dematerializată cu o valoare nominală de 13,85
lei și atriburea acestora acţionarilor societăţii
conform cotelor de participare la capitalul social.
4. Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al
MONDOCONF S.A. corespunzător hotărârilor
adoptate de adunarea generală, în conformitate
cu dispoziţiile art.204 alin.4 din Legea nr.31/1990,
privind societăţile comerciale. În cazul în care la
data și ora precizate se constată că nu sunt îndeplinite condiţiile necesare pentru desfășurarea
Adunării Generale, se convoacă o nouă Adunare
Generală Extraordinară a Acţionarilor (a doua
convocare) cu aceeași ordine de zi și în același
loc, în data de 15.03.2022, ora 10.00. Reprezen-

tarea acţionarilor în adunarea generală a acţionarilor se va putea face și prin alte persoane
decât acţionari, cu excepţia administratorului, pe
bază de procură. Procurile pot fi depuse în
original cu cel puţin o oră înainte de deschiderea
ședinţei, sub sancţiunea pierderii exerciţiului de
vot în acea adunare. Administrator Unic,
Popescu Tudor Cosmin.

LICITAŢII
Anunţ. Societatea Prestări Servicii Ciorăști
SRL, înregistrată ORC sub numărul
J39/352/2012, având CUI 30459529, organizează licitaţie publică cu strigare pentru
vânzarea următoarelor bunuri: Grupa 1.
Autoutilitară Mercedez Benz 951.18 Actros +
remorcă trailer. Grupa 2. Autoutilitară Scania +
remorcă Kogel. Bunurile pot fi văzute la Staţia
de asfalt Mihălceni, comuna Ciorăști, judeţul
Vrancea. Licitaţia este organizată în data de 23
februarie 2022, ora 10:00, în incinta Remiză și
spaţiu administrativ PSI, etaj 2. În caz de
neadjudecare procedura se va relua în condiţiile
legii. Numărul de telefon unde se pot obţine
relaţii despre bunurile scoase din funcţiune,
scoase la vânzare și condiţiile pe care trebuie să
le îndeplinească potenţialii achizitori spre a fi
admiși la licitaţie: 0237.249957. Preţul de
pornire a licitaţiei este cel stabilit pe baza raportului de evaluare întocmit de evaluator autorizat ANEVAR, asfel: 1. Grupa 1 - 104.537,00
lei. 2. Grupa 2 - 47.103,00 lei. Cheltuielile de
participare sunt de 100 lei contravaloarea caietului sarcini și 100 lei taxa de participare.
Garanţia de participare este de de 1516 lei,
defalcată astfel: pentru Grupa 1 - 1045 lei,
pentru Grupa 2 - 471 lei. Garanţia de participare și cheltuielile de participare se pot achita în
numerar la casieria unităţii sau prin virament
cu respectarea termenului de înscriere la licitaţie. Înscrierea pentru participare la licitaţia se
face cu cel mult 5 zile înaintea datei stabilite
pentru ţinerea licitaţiei de vânzare a bunurilor.
Administrator, Ion Marian Ionel.
SC Bomas Distributions SRL prin lichidator,
anunta vanzarea la licitatie publica a bunurilor
aflate in patrimoniul societatii, respectiv magazine tip termopan, pretul de pornire al licitatiei
fiind redus cu 50% din cel stabilit in raportul de
evaluare. Licitatiile vor avea loc pe data de:
16.02.2022, 23.02.2022, 28.02.2022, 09.03.2022,
16.03.2022, 23.03.2022, 30.03.2022, 06.04.2022,
13.04.2022, 19.04.2022, orele 12.00, la sediul
lichidatorului din Ploiesti, str. Ion Maiorescu
nr.12, Bl.33S1, Cab.7B, Et.7, jud. Prahova.
Conditiile de participare si relatii suplimentare
la tel. 0344104525.
Invitație de participare la ofertare. Târgu
Mureș, Data: 07.02.2022. Denumire proiect:
”CONSTRUIRE CENTRU MEDICAL DE
EXCELENȚĂ –IMAGISTICĂ, RADIOTERAPIE ȘI TRATAMENT ONCOLOGIC”
Medex Vital Serv S.R.L, cu sediul în Târgu-

Mureș, str. Călărașilor, nr. 16, ap. 1, jud. Mureș,
cod postal 540044, anunță începerea procedurii
de achiziție pentru selectarea executantului de
construcții și a furnizorului de bunuri necesare
realizării proiectului. 1. Documentația de atribuire se poate obține gratuit, la solicitarea scrisă
a oricărui operator economic. Solicitarea trebuie
să conțină datele de contact a potențialului
ofertant. Solicitarea se trimite/se depune la
sediul Medex Vital Serv S.R.L din Târgu-Mureș,
str. Călărașilor, nr. 16, ap. 1, jud. Mureș, cod
postal 540044 sau la adresa de e-mail:
medexvital@gmail.com. 2. Data limită pentru
primirea solicitărilor de clarificări: 16.02.2022.
3. Termen de depunere oferte: 24.02.2022, ora
10:00. 4. Adresa la care se transmit ofertele: la
sediul Medex Vital Serv S.R.L (Târgu-Mureș,
str. Călărașilor, nr. 16, ap. 1, jud. Mureș, cod
postal 540044). 5. Sursa de finanțare: 1. Ajutor
Public Nerambursabil – Buget de Stat prin
H.G.807/2014. 2. Surse proprii. 6. Criterii de
calificare și selecție: în conformitate cu Documentația de atribuire, se solicită îndeplinirea
unor cerințe minime referitoare la situația
personală a ofertantului, capacitatea financiară
și capacitatea de exercitare a activității profesionale. 7. Criteriul de atribuire: conform Caietului de sarcini. 8. Valabilitate ofertă: 60 de zile
de la termenul limită de depunere a ofertelor.
Persoana de contact: Nume persoana de
contact: D-na.Cîmpian Mirela Lenuța. Funcție:
Director economic. Telefon: 0742.298.872,
e-mail: medexvital@gmail.com.
1. Informaţii generale privind concedentul, în
special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul
de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale
persoanei de contact: U.A.T. Orașul Uricani,
ORAȘUL Uricani, str. 1 Mai, nr. 6, jud. Hunedoara, cod fiscal 4634647, tel. 0254/511121, fax.
0254/511127, e-mail: primariauricani@gmail.
com. 2. Informaţii generale privind obiectul
închirierii, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat: 1. teren
intravilan în suprafață de 49 mp, cu categoria
curți construcții, aparținând domeniul privat al
U.A.T. Orașul Uricani, situat în Orașul Uricani,
Str. 1 Decembrie, nr. cadastral 63338, CF nr.
63338, HCL Uricani nr. 21 din 27.01.2022 și
conform art. 332-335 din O.U.G nr. 57/2019; 2.
teren intravilan în suprafață de 120 mp, cu
categoria curți construcții, aparținând domeniul
privat al U.A.T. Orașul Uricani, situat în Orașul
Uricani, Str. Aleea Jiului, nr. cadastral 63299,
CF nr. 63299, HCL Uricani nr. 22 din 27.01.2022
și conform art. 332-335 din O.U.G nr. 57/2019;
3. teren intravilan în suprafață de 2217 mp, cu
categoria neproductiv, aparținând domeniul
privat al U.A.T. Orașul Uricani, situat în Orașul
Uricani, fosta carieră Cîmpu lui Neag, nr.
cadastral 63378, CF nr. 63378, HCL Uricani nr.
22 din 27.01.2022 și conform art. 332-335 din
O.U.G nr. 57/2019; 4. teren intravilan în suprafață de 3800 mp, cu categoria curți neproductiv,
aparținând domeniul privat al U.A.T. Orașul
Uricani, situat în Orașul Uricani, Str. Princi-
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pală, nr. cadastral 63094, CF nr. 63094, HCL
Uricani nr. 191 din 24.11.2021 și conform art.
332-335 din O.U.G nr. 57/2019. 3. Informaţii
privind documentaţia de atribuire: se regăsesc
în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documentaţiei de
atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Biroul
Impozite și Taxe Locale. 3.2. Denumirea și
adresa serviciului/compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire: U.A.T.
Orașul Uricani, ORAȘUL Uricani, str. 1 Mai, nr.
6, jud. Hunedoara, Biroul Impozite și Taxe
Locale. 3.3. Costul și condiţiile de plată pentru
obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 600
lei/ exemplar, care se achită cash la casieria
U.A.T. Orașul Uricani, ORAȘUL Uricani, str. 1
Mai, nr. 6, jud. Hunedoara. 3.4. Dată limită
privind solicitarea clarificărilor: 03.03.2022, ora
14.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data
limită de depunere a ofertelor: 15.03.2022 ora
10:00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: U.A.T. Orașul Uricani, ORAȘUL Uricani,
str. 1 Mai, nr. 6, jud. Hunedoara, Biroul Impozite și Taxe Locale. 4.3. Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare ofertă: un singur
exemplar , în două plicuri sigilate – unul exterior și unul interior. 5. Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 15.03.2022 ora 13:00, U.A.T. Orașul
Uricani, Orașul Uricani, str. 1 Mai, nr. 6, jud.
Hunedoara – Sala de ședințe. 6. Denumirea,
adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa
de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanţei: Secţia de Contencios
administrativ a Tribunalului Judeţean Hunedoara, Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35, jud. Hunedoara, tel. 0254/211574, fax. 0254/216333,
e-mail: lbenta@just.ro. 7. Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate,
în vederea publicării: 08.02.2022.
CONPET S.A. Ploiești, organizează licitații cu
strigare, pentru vânzare de mijloace de transport
auto, țeavă recuperată aflată în magazii și țeavă
îngropată provenite din lucrări de înlocuire de
conducte. Ședințele de licitație se organizează
astfel: - în fiecare zi de marți: - ora 10:00 pentru
mijloace de transport auto; - ora 11:00 pentru
țeavă recuperată aflată în magazii; - în fiecare zi
de joi, ora 10:00, pentru țeavă îngropată, până la
epuizarea stocului. Pentru mijloacele de transport
auto și țeava recuperată din magazii, garanția de
participare la licitație este în cuantum de 10% din

valoarea bunurilor pentru care ofertantul a optat
să liciteze, iar taxa de participare la licitație este
de 50 lei. Pentru țeava îngropată garanția de
participare la licitație este în cuantum de 10% din
valoarea acesteia, taxa de participare la licitație
este de 100 lei, iar taxa de vizitare este în cuantum
de 600 lei. Taxa de vizitare și taxa de participare
sunt nerambursabile. Garanția de participare se
restituie ofertanților care nu întrunesc condițiile
de participare la licitație precum și celor care nu
au adjudecat bunuri la licitație. Taxa de participare, taxa de vizitare și garanția de participare se
achită până la data licitației prin virament în
contul deschis la BCR Ploiești, cod IBANRO38RNCB 02050448657 00001, ori cu numerar
la caseria societăţii, situată la Dispeceratul
Central, str. Anul 1848 nr. 1-3 Ploiești. Pentru
informaţii privind condiţiile de participare la licitaţie, modelul de contract, lista bunurilor ce fac
obiectul licitaţiei accesați pagina web www.conpet.
ro secţiunea Noutăţi/ Licitaţii vânzare bunuri de
interes general. Data limită până la care se poate
depune documentaţia de participare la licitaţie
este ziua anterioară licitaţiei, ora 10.00, la adresa
valorificare.bunuri@conpet.ro. Licitaţiile vor avea
loc în zilele mai sus menționate, la sediul administrativ nr. I, str. Anul 1848 nr. 1-3, etaj 8.
Debitorul SC De Fringhii Constructii Transporturi Daniel SRL societate in faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL,
scoate la vanzare: 1. Stoc de marfa aflat in patrimoniul societatii debitoare, in valoarea de
16.397,56 Lei exclusiv TVA. Pretul de pornire al
licitatilor reprezinta 20% din valoarea de piata
exclusiv TVA aratat in Raportul de evaluare.
Participarea la licitatie este conditionata de:
-consemnarea in contul nr. RO76 UGBI 0000
8020 0329 3RON deschis la Garanti Bank SA
-Ag. Ploiesti Mihai Viteazul pana la orele 14.00
am din preziua stabilita licitaţiei, a garantiei de
10% din pretul de pornire a licitatiei; -achizitionarea pana la aceeasi data a Regulamentelor de
licitatie pentru bunurile din patrimoniul debitoarei, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru
stocul de marfa prima sedinta de licitatie a fost
fixata in data de 18.02.2022, ora 15:00, iar daca
bunurile nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in data de
25.02.2022; 04.03.2022; 11.03.2022; 18.03.2022,
ora 15:00. Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la sediul ales al lichidatorului judiciar din
Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr. 4, Judet Prahova.
Pentru relatii suplimentare sunati la telefon:
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.
Pentru relatii suplimentare si vizionarea apelati

tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan. Anuntul
poate fi vizualizat si pe site www.dinu-urse.ro.
1.Informații generale privind concedentul, în
special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei
Chiscani, comuna Chiscani, sat Chiscani, Str.
Principală, nr.224, județul Brăila, telefon
0239/664.011, fax 0239/664.011, e-mail: primariachiscani@yahoo.com, cod fiscal 4342669. 2.
Informații generale privind obiectul concesiunii,
în special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: -teren în suprafată
de 1.113mp, bun aparținând domeniului privat
al Comunei Chiscani, județul Brăila, situat în sat
Chiscani, Stațiunea Lacul Sărat, T-70, P-400/2,
înscris în Cartea Funciară nr.78667 Chiscani,
identificat cu nr. cadastral 78667, conform
H.C.L.nr.15/28.01.2022 și temeiului legal:
O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3. Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în caietul
de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin
care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire:
prin solicitarea scrisă, de la sediul Primăriei
Comunei Chiscani. 3.2.Denumirea și adresa
serviciului /compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar
din documentaţia de atribuire: Registratura
Primăriei Comunei Chiscani, sat Chiscani, Str.
Principală, nr.224, județul Brăila. 3.3.Costul și
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Persoanele interesate pot
achita contravaloarea documentației de atribuire
de 50Lei, la Casieria Primăria Comunei Chiscani. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 25.02.2022, ora 15.00. 4. Informaţii privind
ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
07.03.2022, ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei Comunei Chiscani, sat Chiscani,
Str.Principală, nr.224, județul Brăila.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: 1 exemplar original și 2 exemplare
copii. 5.Data și locul la care se va desfășura
ședinţa publică de deschidere a ofertelor:
07.03.2022, ora 12.00, la sediul Primăriei
Comunei Chiscani, sat Chiscani, Str. Principală,
nr.224, județul Brăila. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail
ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea instanţei:
Acțiunea în justiție se poate introduce la Secția
de Contencios Administrativ a Tribunalului
Brăila, Brăila, Calea Călărașilor, nr.47, județul

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

Brăila, telefon 0239/613.976, 0239/613.370, fax
0239/612.608, e-mail: tr-braila@just.ro. 7.Data
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 08.02.2022.
1.Informații generale privind concedentul, în
special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei
Chiscani, comuna Chiscani, sat Chiscani, Str.
Principală, nr.224, județul Brăila, telefon
0239/664.011, fax 0239/664.011, e-mail: primariachiscani@yahoo.com, cod fiscal 4342669.
2.Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: -teren
în suprafață de 200mp, bun aparținând domeniului privat al Comunei Chiscani, județul
Brăila, situat în sat Chiscani, Tarla-113,
Parcela-720, Lot.6, înscris în Cartea Funciară
78666 Chiscani, identificat cu nr. cadastral
78666, H.C.L.nr.16/28.01.2022 și temeiului legal:
O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în caietul
de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin
care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire:
prin solicitarea scrisă, de la sediul Primăriei
Comunei Chiscani. 3.2.Denumirea și adresa
serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar
din documentaţia de atribuire: Registratura
Primăriei Comunei Chiscani, sat Chiscani, Str.
Principală, nr.224, județul Brăila. 3.3.Costul și
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul: Persoanele interesate
pot achita contravaloarea documentației de
atribuire de 300Lei, la Casieria Primăria
Comunei Chiscani. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 25.02.2022, ora 15.00. 4.
Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 07.03.2022, ora 10.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei
Comunei Chiscani, sat Chiscani, Str.Principală,
nr.224, județul Brăila. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1
exemplar original și 2 exemplare copii. 5.Data și
locul la care se va desfășura ședinţa publică de
deschidere a ofertelor: 07.03.2022, ora 12.00, la
sediul Primăriei Comunei Chiscani, sat Chiscani, Str.Principală, nr.224, județul Brăila.
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax
și/sau adresa de e-mail ale instanţei competente
în soluţionarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanţei: Acțiunea în justiție se

poate introduce la Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Brăila, Brăila, Calea
Călărașilor, nr.47, județul Brăila, telefon
0239/613.976, 0239/613.370, fax 0239/612.608,
e-mail: tr-braila@just.ro. 7.Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate,
în vederea publicării: 08.02.2022.
Consiliul Local al Orașului Vălenii de Munte,
cu sediul în str.Berevoești, nr.3A, Cod Fiscal:
2842870, tel: 0244/280.816, fax: 0244/280.631,
email: primariavaleni.buget@gmail.com, organizează în data de 02.03.2022, ora 11.00, licitație
publică privind închirierea unui teren intravilan,
ce apartine domeniului public al Orașului Vălenii
de Munte, în suprafață de 10mp, identificat cu
nr.cadastral 24499, situat în Orașul Vălenii de
Munte, județul Prahova, B-dul Nicolae Iorga,
pct.«Platforma Gară», tarla 82, parcela Cc 514,
conform H.C.L. nr. 14/28.01.2022 și în baza temeiului legal al O.U.G.nr.57/2019 privind Codul
Administrativ art. 332 și art. 333. Procurarea
documentației de atribuire în vederea participării
la licitație se va face de la sediul Orașului Vălenii
de Munte. Data-limită privind solicitarea clarificărilor: 22.02.2022, ora 16.00. Data-limită de
depunere a ofertelor: 02.03.2022, ora 09.00.
Ședința publică de deschidere a ofertelor se va
desfășura la sediul Orașului Vălenii de Munte în
data de 02.03.2022, ora 11.00. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului
Prahova, strada Văleni, nr.44, Ploiești, telefon:
0244/544.781; fax: 0244/529.107, e-mail:
tr-ph-contencios@just.ro. Data publicării anunțului de licitație este 09.02.2022.
Consiliul Local al Orașului Vălenii de Munte,
cu sediul în str.Berevoești, nr.3A, Cod Fiscal:
2842870, tel: 0244/280.816, fax: 0244/280.631,
email: primariavaleni.buget@gmail.com, organizează în data de 02.03.2022, ora 11.00, licitație
publică privind închirierea unui teren intravilan,
ce aparține domeniului public al Orașului Vălenii
de Munte, în suprafață de 39mp, identificat cu
nr.cadastral 24499, situat în Orașul Vălenii de
Munte, județul Prahova, B-dul Nicolae Iorga,
pct.«Platforma Gară», tarla 82, parcela Cc 514,
conform H.C.L.nr.14/28.01.2022 și în baza temeiului legal al O.U.G.nr.57/2019, privind Codul
Administrativ art.332 și art.333. Procurarea
documentației de atribuire în vederea participării
la licitație se va face de la sediul Orașului Vălenii
de Munte. Data-limită privind solicitarea clarificărilor: 22.02.2022, ora 16.00. Data-limită de

depunere a ofertelor: 02.03.2022, ora 09.00.
Ședința publică de deschidere a ofertelor se va
desfășura la sediul Orașului Vălenii de Munte în
data de 02.03.2022, ora 11.00. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului
Prahova, strada Văleni, nr.44, Ploiești, telefon:
0244/544.781; fax: 0244/529.107, e-mail:
tr-ph-contencios@just.ro. Data publicării anunțului de licitație este 09.02.2022.
1.Informații generale privind concedentul, în
special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei
Recea, comuna Recea, sat Recea, nr.636, județul
Argeș, telefon 0248/696.143, fax 0248/696.178,
e-mail: primaria_recea@yahoo.com, cod fiscal
4469426. 2.Informații generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: Imobil
teren HB „Eleșteul Chioacii”, aparține domeniului public al Comunei Recea, identificat astfel:
suprafața totală de 16.917mp, teren pășune și HB
(apă), situat în extravilanul comunei Recea, T 11,
P 313, 314, nr.Cadastral 87208, denumit „Eleșteul
Chioacii”, conform H.C.L.nr.4/31.01.2022 și
temeiului legal: O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentației
de atribuire: la cerere, de la sediul Primăriei
Comunei Recea, comuna Recea, sat Recea,
nr.636, județul Argeș -Secretariat. 3.2. Denumirea
și adresa serviciului/compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire: se poate
obține de la Secretariat, Primăria Comunei
Recea, comuna Recea, sat Recea, nr.636, județul
Argeș. 3.3.Costul și condiţiile de plată pentru
obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
100Lei/exemplar, se achită la Casieria Primăriei.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
25.02.2022, ora 15.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor:
07.03.2022, ora 09.00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria Comunei Recea,
comuna Recea, sat Recea, nr.636, județul Argeș.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: 1 exemplar, într-un plic sigilat. 5.
Data și locul la care se va desfășura ședinţa
publică de deschidere a ofertelor: 07.03.2022, ora
13.00, Primăria Comunei Recea, comuna Recea,
sat Recea, nr.636, județul Argeș -Sala de ședință.

ANUNȚURI
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanţei: Acțiunea în justiție se poate
introduce la Secția de Contencios Administrativ a
Tribunalului Argeș, Pitești, Bdul I.C.Brătianu,
nr.7, județul Argeș, telefon 0248/216.599, fax
0248/212.410, e-mail: tr-arges@just.ro. 7.Data
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării: 08.02.2022.
1.Informații generale privind concedentul, în
special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei
Recea, comuna Recea, sat Recea, nr.636, județul
Argeș, telefon 0248/696.143, fax 0248/696.178,
e-mail: primaria_recea@yahoo.com, cod fiscal
4469426. 2.Informații generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: Imobil
teren HB „Eleșteul Țiganului”, aparține domeniului public al Comunei Recea, identificat astfel:
suprafața de 13.144mp, teren HB (apă), situat în
extravilanul comunei Recea, T14, P 141, 154, nr.
Cadastral 81578, denumit „Eleșteul Țiganului”,
conform H.C.L.nr.5/31.01.2022 și temeiului legal:
O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3. Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în caietul
de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin
care persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire: la cerere,
de la sediul Primăriei Comunei Recea, comuna
Recea, sat Recea, nr.636, județul Argeș -Secretariat. 3.2.Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din documentaţia de
atribuire: se poate obține de la Secretariat,
Primăria Comunei Recea, comuna Recea, sat
Recea, nr.636, județul Argeș. 3.3.Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul: 100Lei/exemplar, se achită la
Casieria Primăriei. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 25.02.2022, ora 15.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor: 07.03.2022, ora 09.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Recea, comuna Recea, sat
Recea, nr.636, județul Argeș. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1
exemplar, într-un plic sigilat. 5.Data și locul la
care se va desfășura ședinţa publică de deschidere
a ofertelor: 07.03.2022, ora 12.00, Primăria
Comunei Recea, comuna Recea, sat Recea, nr.636,
județul Argeș -Sala de ședință. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail ale instanţei competente în soluţionarea
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanţei: Acțiunea în justiție se poate introduce la
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului
Argeș, Pitești, Bdul I.C.Brătianu, nr.7, județul
Argeș, telefon 0248/216.599, fax 0248/212.410,
e-mail: tr-arges@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 08.02.2022.

miercuri / 9 februarie 2022

www.jurnalul.ro
1.Informații generale privind concedentul, în
special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei
Recea, comuna Recea, sat Recea, nr.636, județul
Argeș, telefon 0248/696.143, fax 0248/696.178,
e-mail: primaria_recea@yahoo.com, cod fiscal
4469426. 2.Informații generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: Imobil
teren HB „Puțul lui Litreș”, aparține domeniului public al Comunei Recea, identificat
astfel: suprafața de 6.500mp, teren HB (apă),
situat în extravilanul comunei Recea, T 22, P
292, nr.Cadastral 90234, denumit „Puțul lui
Litreș”, conform H.C.L. nr. 6/31.01.2022 și
temeiului legal: O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de atribuire: se
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea
sau modalitățile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul Primăriei Comunei Recea, comuna Recea, sat Recea,
nr.636, județul Argeș -Secretariat. 3.2. Denumirea și adresa serviciului /compartimentului
din cadrul concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: se poate obține de la Secretariat, Primăria
Comunei Recea, comuna Recea, sat Recea,
nr.636, județul Argeș. 3.3.Costul și condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde
este cazul: 100Lei/exemplar, se achită la Casieria Primăriei. 3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 25.02.2022, ora 15.00. 4.Informaţii
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 07.03.2022, ora 09.00. 4.2.Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Recea, comuna Recea, sat Recea, nr.636, județul
Argeș. 4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar,
într-un plic sigilat. 5.Data și locul la care se va
desfășura ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 07.03.2022, ora 14.00, Primăria Comunei
Recea, comuna Recea, sat Recea, nr. 636,
județul Argeș -Sala de ședință. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail ale instanţei competente în soluţionarea
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanţei: Acțiunea în justiție se poate introduce
la Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Argeș, Pitești, Bdul I.C.Brătianu, nr.7,
județul Argeș, telefon 0248/216.599, fax
0248/212.410, e-mail: tr-arges@just.ro. 7. Data
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 08.02.2022.
1.Informații generale privind concedentul, în
special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei
Recea, comuna Recea, sat Recea, nr.636, județul
Argeș, telefon 0248/696.143, fax 0248/696.178,
e-mail: primaria_recea@yahoo.com, cod fiscal
4469426. 2. Informații generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: un

spațiu din imobilul „Grajd comunal”, aparține
domeniului public al Comunei Recea identificat
astfel: suprafața de 18,2mp din imobilul „Grajd
comunal”, situat în comuna Recea, sat Recea,
nr.101, T21, P 1749, nr.Cadastral 88919,
conform H.C.L. nr. 7/31.01.2022 și temeiului
legal: O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se regăsesc
în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documentației de
atribuire: La cerere, de la sediul Primăriei
Comunei Recea, comuna Recea, sat Recea,
nr.636, județul Argeș -Secretariat. 3.2. Denumirea și adresa serviciului /compartimentului
din cadrul concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: se poate obține de la Secretariat, Primăria
Comunei Recea, comuna Recea, sat Recea,
nr.636, județul Argeș. 3.3.Costul și condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde
este cazul: 100Lei/exemplar, se achită la Casieria Primăriei. 3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 25.02.2022, ora 15.00. 4.Informaţii
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 07.03.2022, ora 09.00. 4.2.Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei
Recea, comuna Recea, sat Recea, nr.636, județul
Argeș. 4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar,
într-un plic sigilat. 5.Data și locul la care se va
desfășura ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 07.03.2022, ora 10.00, Primăria Comunei
Recea, comuna Recea, sat Recea, nr. 636,
județul Argeș -Sala de ședință. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail ale instanţei competente în soluţionarea
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanţei: Acțiunea în justiție se poate introduce
la Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Argeș, Pitești, Bdul I.C. Brătianu, nr.7,
județul Argeș, telefon 0248/216.599, fax
0248/212.410, e-mail: tr-arges@just.ro. 7. Data
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 08.02.2022.
1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail, persoana de contact:
Primăria Comunei Recea, comuna Recea, sat
Recea, nr.636, județul Argeș, telefon 0248/696.143,
fax 0248/696.178, e-mail: primaria_recea@yahoo.
com, cod fiscal 4469426. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie vândut: 1 parcelă de teren, aparține
domeniului privat al Comunei Recea, identificat
astfel: suprafață de 1.000mp, arabil, nr.cadastral:
CF 89221, situată în intravilanul comunei Recea,
satul Recea, T 8, P 602, conform H.C.L. nr.
61/24.11.2021 și temeiului legal:
O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui

exemplar al documentației de atribuire: la cerere,
de la sediul Primăriei Comunei Recea, Secretariat.
3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului /
compartimentului din cadrul vânzătorului, de la
care pot obține un exemplar din documentația de
atribuire: se poate obține de la Secretariat,
Primăria Comunei Recea, comuna Recea, sat
Recea, nr.636, județul Argeș. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ:
100Lei/exemplar, se achită la Casieria Primăriei.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
25.02.2022, ora 15.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
07.03.2022, ora 09.00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria Comunei Recea, comuna
Recea, sat Recea, nr.636, județul Argeș. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă
oferta: într-un singur exemplar, într-un plic sigilat.
5. Data și locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor: 07.03.2022, ora
11.00, Primăria Comunei Recea, comuna Recea,
sat Recea, nr.636, județul Argeș -Sala de ședință. 6.
Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Acțiunea în justiție se poate
introduce la Secția de Contencios Administrativ a
Tribunalului Argeș, Pitești, Bdul I.C.Brătianu,
nr.7, județul Argeș, telefon 0248/216.599, fax
0248/212.410, e-mail: tr-arges@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării: 08.02.2022.

Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu, cu sediul în Sibiu, Calea Dumbrăvii,
nr.142, jud. Sibiu, C.I.F. 17298786, închiriază
prin licitaţie publică o terasă betonată în suprafață de 170,00mp pentru desfășurarea de activități de alimentație publică. Documentația de
atribuire se va procura de la sediul instituţiei, în
zilele lucrătoare, între orele 9.30-13.00, contra
sumei de 150Lei, începând cu data de 10.02.2022.
Termenul-limită pentru depunerea cererilor de
participare la licitație este 02.03.2022, ora 11.00.
Data deschiderii plicurilor exterioare: 02.03.2022,
ora 13.00. Data deschiderii plicurilor interioare:
Se va comunica după deschiderea plicurilor
exterioare. Locul desfășurării licitaţiei: Grădina
Zoologică Sibiu -Sediul Administrativ, Sala de
ședințe. Pentru derularea procedurii de închiriere
a spațiilor din incinta Grădinii Zoologice Sibiu se
vor avea în vedere prevederile H.C.L.nr.34/2022
și ale O.U.G. nr. 57/2019. Relații suplimentare se
pot obține la telefon 0269.252.996 sau la sediul
instituției.
SC Petroutilaj SA, societate aflata in faliment, prin lichidator judiciar Just Insolv SPRL,
anunta vanzarea la licitatie publica a bunurilor
aflate in patrimoniul debitoarei. Licitatia
publica are loc in baza hotararilor Adunarilor
Creditorilor din data de 19.12.2016 si 27.07.2017
si a regulamentului de participare la licitatie.
Pretul este redus la 50% fata de cel mentionat in
Raportul de evaluare. Sedintele de licitatii vor
avea loc pe data de: 15.02.2022, 28.02.2022,
08.03.2022, 22.03.2022, 12.04.2022, 26.04.2022,

11.05.2022, 25.05.2022, 08.06.2022, 29.06.2022 ,
orele 12.00 la sediul lichidatorului judiciar din
Ploiesti, str. Ion Maiorescu, nr. 12, bl. 33S1, et. 7,
cab 7B. Relatii suplimentare la sediul lichidatorului judiciar cat si la telefon 0344104525.

PIERDERI
SC Euro Invest Construct SRL, cu sediul în
Voluntari, Șos. Afumați, Nr. 29 B, Corp B, Etaj
1, Cam. 2, Județ Ilfov, înmatriculată la Oficiul
Registrului Comerțului De Pe Lângă Tribunalul
Ilfov sub nr. J23/1044/2007, CUI:21551789,
pierdut Certificat de Înregistrare B1364048,
emis la data de 03.03.2008 și Certificat Constatator activități sediu social. Le declarăm nule.
S-a pierdut Registrul Unic de Control al SC
Cadima Recruitment SRL, cu sediul în Com.
Balta Doamnei, str. Principală, nr.171, Județul
Prahova, având Cod Unic de Înregistrare:
RO42507190, înregistrată la Registrul Comerţului nr.J29/734/2020. Se declară nul.
S-a pierdut Registrul Unic de Control al SC
Cadima General Construct SRL, cu sediul în
Com.Balta Doamnei, str. Principală, nr.171,
Judetul Prahova, având Cod Unic de Înregistrare: 43283121, înregistrată la Registrul
Comerţului nr. J29/2068/2020. Se declară nul.
SC Romelectrotech SRL pierdut atestat
ANRE C2A cu nr. 12344/13.02.2017. Îl
declarăm nul.

