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OFERTE SERVICIU
l Compania SC Rania Salwa SRL, cu
sediul în Fetești, jud.Ialomița, str.Călărași
nr.125, angajează manipulant mărfuri -1
post (COR 933303) pentru sediul companiei
din Fetești. Cerințe: limba arabă. Candidații eligibili sunt rugați să transmită CV-ul
însoțit de o scrisoare de intenție la adresa de
e-mail: dr.aljhni.mihaela@gmail.com.
Candidații eligibili vor fi contactați telefonic.
l Inspectoratul General al Poliției Române
contractează în cadrul proiectului „Îmbunătățirea Rezilienței și Răspunsului la
Situații de Urgență” (Banca Mondială) 2
experți în achiziții. Detalii pot fi obținute pe
site-ul Poliției Române, secțiunea Carieră-Selecție personal extern în cadrul proiectului „Îmbunătățirea Rezilienței și
Răspunsului la Situații de Urgență”,
precum și la nr.tel.021.208.25.25, interior
26417, 26158, 26317.
l Societatea Elprest Gostilele SRL, cu
sediul in sat Tamadau Mare, com.Tamadau
Mare, jud. Calarasi, CUI: RO26283962, tel.
0722694300, angajeaza 4 muncitori necalificati in agricultura, Cod COR 921302.
CV-urile se trimit la adresa de mail: tancueugen@yahoo.com pana la data de
11.03.2022. Selectia va avea loc in data de
14.03.2022.
l Seradria CO SRL cu sediul în str.
Finlanda 17, et 2, ap 3, sector 1, București,
înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.
J40/24671/1994, angajează: 1 paznic (COR
962907), 1 femeie de serviciu (COR
911201). Condiție esențială este limba
engleză. Interviul va avea loc in 11.03.2022,
ora 12, la sediul firmei sau online. contact@
seradria.ro
l Primăria Comunei Lunca, cu sediul în
Comuna Lunca, str.Principală nr.129,
judeţul Teleorman, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante de: guard, pe perioadă nedeterminată, conform H.G.nr.286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura la sediul instituției astfel: -proba scrisă în data de
31.03.2022, ora 11.00; -proba interviu în
data de 04.04.2022, ora 11.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii: -studii
generale; -vechime 10 ani în câmpul
muncii; -are cetățenia română; -cunoaște
limba română scris și vorbit; -are capacitate
deplină de exercițiu; -are o stare de sănătate
corespunzătoare postului. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la sediul Primăriei
Lunca. Relaţii suplimentare la sediul
Primăriei Lunca, persoană de contact Cojocaru Manuel Viorel, telefon 0247.358.362.
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Mail: micapublicitate@jurnalul.ro
l Mac Capital Properties SRL, CUI:
17514472, din București, angajează Șef
birou import-export. CV la: office@jobtips.
ro
l Art Pavement Group SRL, CUI: 18535201
din Balotești, Ilfov, angajează Constructormontator de structuri metalice. CV la: office@
jobtips.ro
l Primăria Dărăști- Ilfov cu sediul în str.
Mihai Eminescu nr.6, comuna DărăștiIlfov, județ Ilfov organizează în data de
01.04.2022 concurs recrutare pentru
ocuparea posturilor de Administrator și
Gestionar– Club Sportiv. Condiţii de participare pentru Administrator: studii medii și
peste 20 de ani vechime în muncă. Condiţii
de participare pentru Gestionar: studii
medii, fără vechime în muncă. Dosarele se
depun la sediul Primăriei Dărăști-Ilfov în
termen de 10 zile lucrătoare de la data
publicării anunțului, respectiv de la data de
09.03.2022 până la data de 22.03.2022, ora
16:00. Alte informaţii pot fi obţinute la nr.
de telefon 021.369.20.21, persoană de
contact: doamna Grătianu Veronica
Gabriela– Consilier Asistent, Primăria
Dărăști, email secretariat@comunadarastiilfov.ro.
l Primăria Dascălu cu sediul în str. Victoriei nr.87, comuna Dascălu, județ Ilfov
organizează în data de 01.04.2022 concurs
recrutare pentru postul de Șofer– Compartiment Monitorizare Unități de Învățământ.
Condiţii de participare: studii medii/ generale, vechime în muncă: 5 ani, atestat
transport persoane în termen de valabilitate, permis conducere categoria B și D.
Dosarele se depun la sediul Primăriei în
termen de 10 zile lucrătoare de la data
publicării anunțului, respectiv de la data de
09.03.2022 până la data de 22.03.2022, ora
16:00. Alte informaţii pot fi obţinute la
doamna Gheorghe Varvara– Funcționar,
Primăria Dascălu, email: contact@comunadascalu.ro, telefon: 021.267.31.88.
l Institutul de Fonoaudiologie și Chirurgie
Funcțională- ORL „Prof.Dr.Dorin Hociotă“cu sediul în București, sectorul 5, str.
Mihail Cioranu nr.21 organizează cu
respectarea prevederilor H.G. nr.286 din
23 martie 2011(*actualizată*) pentru aprobarea Regulamentului- cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale și a
criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit
din fonduri publice, concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi vacante: •1
post șef serviciu (S)– Serviciul Financiar–
contabilitate– normă întreagă: -diplomă de
licenţă în specialitatea serviciului; -2 ani
vechime în specialitate. •1 post consilier
juridic IA (S)– normă întreagă– Compartiment juridic: -diplomă de licenţă; -6 ani și 6

luni vechime în specialitate. •1 post auditor
gradul I (S)– normă întreagă– Compartiment audit: -diplomă de licenţă; -4 ani
vechime în specialitate. •1 post referent de
specialitate debutant (S)– normă întreagă–
Biroul R.U.N.O.S.: -diplomă de licenţă; -nu
necesită vechime în specialitate. La
concursul organizat pentru ocuparea unui
post vacant poate participa orice persoană
care îndeplinește condiţiile stabilite pentru
ocuparea respectivei funcţii contractuale: a)
are cetăţenia română, cetăţenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic
European și domiciliul în România; b)
cunoaște limba română, scris și vorbit; c)
are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d) are capacitate deplină de
exerciţiu; e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberate de medicul de familie
sau de unităţile sanitare abilitate; f) îndeplinește condiţiile de studii și, după caz, de
vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs; g) nu a
fost condamnată definitiv pentru săvârșirea
unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului ori contra autorităţii, de serviciu
sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte
de corupţie sau a unei infracţiuni săvârșite
cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în
care a intervenit reabilitarea. Pentru
înscrierea la concurs candidaţii vor
prezenta un dosar de concurs care va
conţine următoarele documente: a) cerere
de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice
organizatoare; b) copia actului de identitate
sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; c) copiile
documentelor care să ateste nivelul studiilor
și ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum și copiile documentelor
care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
ale postului solicitate de autoritatea sau
instituţia publică; d) carnetul de muncă sau,
după caz, adeverinţele care atestă vechimea
în muncă, în meserie și/sau în specialitatea
studiilor, în copie; e) cazierul judiciar sau o
declaraţie pe propria răspundere că nu are
antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; f)
adeverinţă medicală care să ateste starea de
sănătate corespunzătoare eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului de
către medicul de familie al candidatului sau
de către unităţile sanitare abilitate; g) curriculum vitae; Adeverinţa care atestă starea
de sănătate conţine, în clar, numărul, data,
numele emitentului și calitatea acestuia, în
formatul standard stabilit de Ministerul
Sănătăţii. În cazul documentului prevăzut
la alin.(1) lit.e), candidatul declarat admis
la selecţia dosarelor, care a depus la
înscriere o declaraţie pe propria răspundere
că nu are antecedente penale, are obligaţia
de a completa dosarul de concurs cu origi-
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nalul cazierului judiciar, cel mai târziu până
la data desfășurării primei probe a concursului. Actele prevăzute la alin.1 lit.b)-d) vor
fi prezentate și în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la
secretariatul instituției până cel târziu
23.03.2022, ora 15,00. Concursul are doua
probe și se va desfășura la sediul din Str.
Mihail Cioranu nr.2, Sector 5, București,
astfel: 1.Proba scrisă– 31.03.2022– ora
10,00; 2.Interviul– 06.04.2022– ora 10,00.
Relaţii cu privire la conţinutul dosarului de
înscrierile la concurs și bibliografie, se
găsesc pe site-ul www.ifacforl.ro și la
Biroul RUNOS, telefon 021/410.21.70
int.172 și 0744.346.544, de luni până vineri
între orele 9,00–15,00.
l Direcția Regională de Statistică a Municipiului București organizează concurs
pentru ocuparea unui post vacant personal
contractual pe perioadă nedeterminată, de
Șofer I, din cadrul Serviciului Gestionare
Resurse și Servicii Generale. Concursul
constă în proba scrisă și proba practică,
stabilite pentru data de 31.03.2022 ora 10proba scrisă și 04.04.2022 ora 10- proba
practică. Desfășurarea probei scrise va avea
loc la sediul DRSMB,din Bdul Carol I
nr.12, etaj 5, camera 501. Dosarele de
inscriere se vor depune până la data de
23.03.2022 ora 16, la camera 503 și vor
conține următoarele documente: -diploma
ultimelor studii absolvite– copie și original;
-copia cărții de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să
ateste vechimea în muncă și/sau în meserie;
-permis auto categoría B copie și original;
-act de identitate- copie și original; -cerere
de înscriere; -cazier judiciar; -adeverință
medicala care să ateste starea de sănătate
corespunzatoare, care să conțină, în clar,
numărul și data, numele emitentului și
calitatea acestuia, eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului; -Curriculum vitae; -certificat de căsătorie (copie si
original- dacă este cazul); -test psihologic
pentru transport persoane efectuat cu cel
mult 3 luni anterior datei limită de depunere a dosarului de concurs; -cazier auto,
din care să rezulte toate abaterile de circulație din ultimii 3 ani (se poate depune până
la data probei scrise). Relații suplimentare
se pot obține la nuăarul de telefon
021.313.20.81, sau direct la sediul DRSMB.
Condiții generale: a. are cetățenia română și
domiciliul în România; b. cunoaște limba
română, scris și vorbit; c. are vârsta minimă
reglementată de prevederile legale; d. are
capacitate deplină de exercițiu; e. are o
stare de sănătate corespunzătoare postului
pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinței medicale eliberate de medicul
de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f. indeplinește condițiile de studii și, dupa
caz, de vechime sau alte condiții specifice
potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g. nu a fost condamnată definitiv pentru
săvârșirea unei infracțiuni contra umani-
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tății, contra statului ori contra autorității,
de serviciu sau în legătură cu serviciul.
Condiții Specifice: -să aibă permis de
conducere categoria B; -studii generale sau
medii; -să aibă vechime în muncă și
vechime în funcția de șofer de minim 3 ani;
-test psihologic pentru transport persoane
efectuat cu cel mult 3 luni anterior datei
limită de depunere a dosarului de concurs;
-cazier auto, din care să rezulte toate abaterile de circulație din ultimii 3 ani; -să fie bun
conducător auto, să aiba cunoștințe tehnice/
mecanice și de exploatare a autoturismelor;
-disponibilitate pentru desfășurarea de
activități în program prelungit, deplasări.
Bibliografie: •Legea nr.226/2009 privind
organizarea și funcționarea statisticii
oficiale în Romînia; •Ordonanța de Urgență
nr.195/2002 privind circulația pe drumurile
publice, actualizată 2022; •Legea 53/2003codul muncii– cu modificările și completările ulterioare.
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CITAŢII
l Conti Gheorghe și Lazar Flora sunt
chemați la Tribunalul Arad, în data de
23.03.2022, ora 09.30, în calitate de
pârâți în dosarul 2984/210/2021, în
proces cu Kelemen Stefan.
l Se citează pârâţii Hoffmann Stefan și
Pascariu Petru în data de 24.03.2022,
ora 12.00, la Judecătoria Oraviţa, în
dosar nr.899/273/2018, în proces cu SC
Sporea Com SRL pentru sistare stare
indiviziune.
l Micu Simona este chemată la Tribunalul de Arbitraj Judiciar cu sediul în
mun. Iași, B-dul Ștefan cel Mare și
Sfânt, nr. 2, bl. B2 colț, tr. 1, jud. Iași, în
data de 30 martie 2022, ora 15:30, în
calitate de pârâtă, în proces cu S.C.
Fidelia Casa Alexandru S.R.L., în calitate de reclamantă, Dosar nr 108/2021
având ca obiect pretenții. Arbitru unic
este Dl. Moșuți Cristian Nicolae.
l Numitul Ösz Zoltan-Laszlo cu
ultimul domiciliu în mun Lupeni, str.
Vîscozei, nr. 1 , ap. 8, jud. Hunedoara,
este chemat la Judecătoria Petroșani, în
data de 23.03.2022, ora 10.00, camera
27 în dosar nr. 5403/278/2020 cu reclamanta Popescu Etelka având ca obiect
succesiune.
l Paratul Florea Vasile cu domiciliul in
Aleea Lalelelor 2, Bl. 14, Ap.
26-Murfatlar, Constanta, este citat la
Judecatoria Constanta in dosar nr.
31583/212/2021, termen 17.03.2022,
Complet C14, camera Sala 3, ora 15.00,
Cerere de valoare redusa, in proces cu
Enel Energie S.A.

DIVERSE
l În temeiul art. 145 alin. (1) din Legea
85/2014 comunicăm deschiderea procedurii de faliment a debitorului SC Fitofarmex SRL, CIF: 14287685,
J25/224/2001, dosar nr. 1868/101 anul
2021-Tribunalul Mehedinţi. Termen
pentru depunerea cererilor de creanţă la
04.04.2022; Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afișarea și
comunicarea tabelului suplimentar al

creanţelor la 18.04.2022; Termen pentru
depunerea eventualelor contestații este de
7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului suplimentar și pentru afișarea tabelului
definitiv consolidat al creanţelor la
02.05.2022. Lichidator judiciar, Consultant
Insolvenţă SPRL Filiala Timis.
l În temeiul art. 146 alin.(1) din Legea
85/2014 comunicăm deschiderea procedurii de faliment a debitorului SC Green
Valley SRL, CIF: 18798259, J25/24/2017,
dosar nr. 2844/101/2020*-Tribunalul
Mehedinţi. Termen pentru depunerea
cererilor suplimentare de creanţă la
25.04.2022; Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afișarea și
comunicarea tabelului suplimentar al
creanţelor la 02.05.2022; Termen pentru
depunerea eventualelor contestații este de
7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului suplimentar și pentru afișarea tabelului
definitiv consolidat al creanţelor la
16.05.2022. Lichidator judiciar, Consultant
Insolvenţă SPRL.
l În temeiul art. 99 alin. (3) din Legea
85/2014 comunicăm deschiderea procedurii generale de insolvenţă a debitorului
SC Gromadia Consulting SRL, CIF:
30507863, J25/291/2012, dosar nr.
1245/101 anul 2021 –Tribunalul Mehedinti. Termen pentru depunerea cererilor

de creanţă la 01.11.2021; Termenul limită
pentru verificarea creanţelor, întocmirea,
afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 15.11.2021; Termen
pentru depunerea eventualelor contestații
este de 7 zile de la publicarea în Buletinul
Procedurilor de Insolvenţă a tabelului
preliminar și pentru afișarea tabelului
definitiv al creanţelor la 29.11.2021. Administrator judiciar, Consultant Insolvenţă
SPRL Filiala Timis.
l Informaţii generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul
de identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Primăria Municipiului Vaslui, str.Spiru Haret nr.2, judeţul
Vaslui, telefon 0235/310.999, fax
0235/315.946, e-mail: pmv@primariavaslui.ro, cod fiscal 3337532. Programul
privind acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2022 pentru activităţi
nonprofit de interes local. Autoritatea
finanţatoare, Municipiul Vaslui, cu sediul
în municipiul Vaslui, strada Spiru Haret
nr.2, județul Vaslui, cod fiscal 3337532,
telefon 0235/310.999, fax 0235/315.946,
e-mail: pmv@primariavaslui.ro, în baza
Legii nr.350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţi nonprofit de
interes general, cu modificările și completările ulterioare, face cunoscute domeniile
pentru care se acordă finanţări nerambur-

sabile în anul 2022, conform bugetului
propriu al Municipiului Vaslui, aprobat
prin Hotărârea Consiliului Local Vaslui
nr.31 din 10.02.2022, după cum urmează:
1.Domeniul de activitate finanţat: Sport,
Suma aprobată: 1.000.000Lei. 2.Domeniul
de activitate finanţat: Cultură, Suma aprobată: 200.000Lei. 3.Domeniul de activitate
finanţat: Culte religioase, Suma aprobată:
300.000Lei. Total fonduri nerambursabile:
1.500.000Lei. Pot participa la procedura
privind atribuirea contractelor de finanţare
nerambursabilă persoanele fizice sau
persoanele juridice fără scop patrimonial
-sociaţii ori fundaţii constituite conform
legii. Scopul programului este realizarea
unor obiective de interes public local.
Informaţii suplimentare se găsesc pe
site-ul instituţiei: www.primariavaslui.ro,
unde este publicat Programul propriu de
finanţare pentru anul 2022, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local Vaslui nr.31
din 10.02.2022 și/sau la telefon nr.
0235/310.999 -int.303/203.
l Primăria Bolintin-Deal, în termenul
Ordinului nr.2701/30.12.2010, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea
sau revizuirea planurilor de amenajare a
teritoriului și de urbanism, invită publicul
interesat să consulte proiectul „Plan Urbanistic Zonal -Intravilan Vechi al Comunei
Bolintin-Deal”, inițiat de către Primăria
Bolintin-Deal. Documentația poate fi
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consultată la sediul Primăriei Comunei
Bolintin-Deal, Bulevardul Republicii nr.26,
Bolintin-Deal, județ Giurgiu.
l Primăria Bolintin-Deal, în termenul
Ordinului nr.2701/30.12.2010, pentru
aprobarea Metodologiei de informare și
consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, invită
publicul interesat să consulte proiectul
„Plan Urbanistic Zonal -Zona Centrală a
Comunei Bolintin-Deal”, inițiat de către
Primăria Bolintin-Deal. Documentația
poate fi consultată la sediul Primăriei
Comunei Bolintin-Deal, Bulevardul Republicii nr.26, Bolintin-Deal, județ Giurgiu.
l Mirea Alexandru Gabriel, titular al
proiectului „Construire hală de depozitare
profile metalice, parter, etaj parțial
-birouri, împrejmuire, branșamente utilități”, anunță publicul interesat asupra
luării deciziei etapei de încadrare nu se
supune evaluării de impact asupra
mediului/evaluării adecvate/evaluării
impactului asupra corpurilor de apă de
către Agenția pentru Protecția Mediului
Ilfov, în cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului, pentru
proiectul „Construire hală de depozitare
profile metalice, parter, etaj parțial
-birouri, împrejmuire, branșamente utilități”, propus a fi amplasat în comuna
Ștefăneștii de Jos, T41, P348/2 și P348/3.
Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi
consultate la sediul Agenției pentru
Protecţia Mediului Ilfov: București, sector
6, Aleea Lacul Morii, nr.1, în zilele de
luni-joi, între orele 9.00-12.00, precum și la
următoarea adresă de internet: apmif.
anmp.ro. Comentariile/observațiile din
partea publicului la proiectul deciziei
etapei de încadrare se primesc la sediul
A.P.M.Ilfov -București, sector 6, Aleea
Lacul Morii, nr.1, în termen de 10 zile de la
data publicării anunțului pe pagina de
internet a autorității competente pentru
protecția mediului.
l Informare: Această informare este
efectuată de Comuna Florești, judeţul
Mehedinţi, ce intenţionează să solicite la
SGA Mehedinţi, aviz de gospodărire a
apelor pentru realizarea proiectului ,,Înființare Rețea Inteligentă de Distribuție a
Gazelor Naturale în Comuna Florești,
Județul Mehedinți”. Ca rezultat al investiţiei nu vor rezulta ape uzate. Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile
Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările
și completările ulterioare. Persoanele care
doresc sa obţină informaţii suplimentare
cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de
aviz la adresa menţionată. Persoanele care
doresc sa transmită observaţii, sugestii și
recomandări se pot adresa solicitantului
după data de 08.03.2022.
l SC Goldbach Design &Build SRL,
titular al proiectului: „Construire hypermarket parter înalt+1 etaj parțial pentru
comercializare produse alimentare și
nealimentare, amplasare container tip
bufet IMBISS, spațiu de servire (cort
IMBISS), post rafo, bazin rezervă
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incendiu, padocuri de cărucioare, amenajări exterioare în incintă (platformă
parcare, spații verzi, drumuri, trotuare,
rampă de andocare), împrejmuire, accese
rutiere și pietonale, racord acces stradal,
instalații interioare și rețele tehnico-edilitare, branșamente la utilități, organizare
de șantier, stații încărcare vehicule electrice, bazin de retenție, amplasare panouri
publicitare pe fațadă, totem, pilon,
reclamă B2B și reclamă digitală”, anunță
publicul interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare de către Agenția
pentru Protecția Mediului Ialomița, în
cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:
„Construire hypermarket parter înalt+1
etaj parțial pentru comercializare produse
alimentare și nealimentare, amplasare
container tip bufet IMBISS, spațiu de
servire (cort IMBISS), post rafo, bazin
rezervă incendiu, padocuri de cărucioare,
amenajări exterioare în incintă (platformă
parcare, spații verzi, drumuri, trotuare,
rampă de andocare), împrejmuire, accese
rutiere și pietonale, racord acces stradal,
instalații interioare și rețele tehnico-edilitare, branșamente la utilități, organizare
de șantier, stații încărcare vehicule electrice, bazin de retenție, amplasare panouri
publicitare pe fațadă, totem, pilon,
reclamă B2B și reclamă digitală”, propus a
fi amplasat în municipiul Urziceni, Calea
București, nr.93, 95, 97, jud.Ialomița.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele
care o fundamentează pot fi consultate la
sediul Agenției pentru Protecția Mediului
Ialomița, loc.Slobozia, str.M.Viteazu nr.1,
în zilele de luni-joi, 08.00-16.00, vineri,
între orele 08.00-14.00, și pe site-ul APM
Ialomița. Publicul interesat poate înainta
comentarii/observații la proiectul deciziei
de încadrare în termen de 10 zile de la data
publicării anunțului pe pagina de internet
a APM Ialomița.

ADUNĂRI GENERALE
l A.V.P.S.Kora, cu sediul în comuna
Rojiște, nr.428, convoacă AGA în data de
31.03.2022, ora 10.00, la sediul asociației
conform convocator.
l Consiliul de Administraţie al Asociaţiei
Compania de Librării București PAS, cu
sediul în București, Bd. Unirii nr.10, bloc
7B,sector 4, cod fiscal 9356622, convoacă
Adunarea Generală a Membrilor Asociaţiei în data de 25.03.2022 orele 8, la sediul
din Bd. Unirii nr.10, bloc 7B, sector 4, cu
următoarea ordine de zi: 1.Aprobarea
raportului de gestiune al administratorilor
Asociaţiei Compania de Librării București
PAS pentru exerciţiul financiar 2021. 2.
Aprobarea raportului Comisiei de Cenzori
al Asociaţiei Compania de Librării București PAS pentru anul 2021. 3.Aprobarea
bilanţului contabil pe anul 2021 al Asociaţiei Compania de Librării București PAS.
4.Mandatarea unui membru al Consiliului
de Administraţie al asociaţiei să participe
și să voteze materialele de la Adunarea
Generală Ordinară și Extraordinară a
Acţionarilor SC Compania de Librării
București SA din data de 11.04.2022. Data
celei de a doua convocări pentru cazul în
care la prima convocare nu se îndeplinesc
condițiile legale de constituire a ședinţei

va fi 11.04.2022, orele 8, la sediul din Bd.
Unirii nr.10, bloc 7B, sector 4.
l Consiliul de Administraţie al SC
Compania de Librării București SA, cu
sediul în București, Bd. Unirii nr.10, bl.7B,
sector 4, înmatriculată la O.R.C. nr.
J40/6333/1992, cod unic RO361307,
convoacă Adunarea Generală Ordinară și
Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor societăţii în data de
11.04.2022, orele 9 respectiv orele 10, la
sediul din Bd. Unirii nr.10, bloc 7B, sector
4, București. Ordinea de zi pentru
Adunarea Generală Ordinară: 1.Prezentarea și aprobarea situaţiilor financiare
anuale ale S.C. Compania de Librării
București S.A. pentru anul 2021, în baza
raportului Consiliului de Administraţie și
a raportului auditorului financiar. 2.
Aprobarea repartizării profitului net pe
anul 2021. 3.Prezentarea și aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli, inclusiv
a planului de investiţii pentru exerciţiul
financiar 2022. 4. Mandatarea Consiliului
de Administraţie pentru negocierea remunerării directorului general. Ordinea de zi
pentru Adunarea Generală Extraordinară: 1.Aprobare privind schimbarea
denumirii punctului de lucru situat în
București, sectorul 1, str. Edgar Quinet
nr.10 din Librăria nr.88 Mihail Sadoveanu
în Librăria nr. 88 Academiei. 2.Aprobare
privind schimbarea denumirii punctului
de lucru situat în București, sectorul 1, str.
Academiei nr.7 din Librăria nr.88 în
Librăria nr.880. 3.Aprobare privind desfiinţarea punctului de lucru– Librăria
nr.115 din București, sector 2, Șos. Ștefan
cel Mare nr.44, bloc 33B. 4.Aprobare
privind desfiinţarea punctului de lucru–
Librăria nr.127 din București, sector 2, str.
Teiul Doamnei nr.114. 5. Aprobare
privind desfiinţarea punctului de lucru–
Librăria nr.118 din București, sector 3,
Cal. Vitan nr. 201, bloc 51. 6.Aprobare
privind desfiinţarea punctului de lucru–
Librăria nr.49 din București, sector 2, Șos.
Pantelimon nr.255, bloc 43. 7.Aprobare
privind desfiinţarea punctului de lucru–
Librăria nr.165 din București, sector 4,
Spl. Unirii nr.176, din incinta Universităţii
Creștine Dimitrie Cantemir, corp D1,
parter, camera 12. 8.Includerea activităţii
“Hoteluri și alte facilităţi de cazare similare”- cod CAEN 5510 în lista activităţilor
secundare ale societăţii. La ședinţă pot
participa acţionarii înscriși la data de
01.04.2022 în Registrul Acţionarilor ţinut
de societate prin grija Consiliului de
Administraţie. Informaţii suplimentare la
telefon: 0213139645, de luni până vineri,
între orele 9-14.
l Adunarea Generală pentru anul 2021
ținută în 27 martie 2022, în sediul Obștei
Moliviș, din sat Malaia, comuna Malaia,
județul Vâlcea, cu următoarea ordine de
zi: 1.Prezentare de către președintele
Răducă Ion, a situației Obștei Moliviș
(dare de seama). 2. Aprobarea bugetului
de venituri și cheltuieli pe anul 2021. 3.
Aprobarea cotelor părți în valoare de 60%
din profitul pe anul 2021 ce le revine
moșnenilor legali conform art. 8 din statut
și anexa 54. 4. Aprobarea bugetului de
venituri și cheltuieli pe anul 2022. 5.
Diverse. 6. Alegerea noului Consiliu de
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Administrație conform anexei 54.
Alegerea se face conform anexei 54
rămasă definitivă fără procuri și numai cu
invitații trimise de Obștea Molivis. Relații
suplimentare la telefon: 0746058580.
Președint în funcție Răducă Ion.
l Completarea ordinii de zi. Consiliul de
Administrație al RETEZAT SA, cu sediul
în Sibiu, str.J. S.Bach, nr.4, ORC:
J32/219/1991, CUI:RO787311, reprezentată prin Aldea Gheorghe, președintele
Consiliului de Administrație, în temeiul
art.117 indice 1, alin.(1) din Legea
nr.31/1990 a societăților comerciale republicată și modificată, la solicitarea acționarului KOBI DESIGN SRL, cu o deținere
de 32,7381% din capitalul social, completează ordinea de zi a Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor din data de
31.03.2022, ora 09.00 (prima convocare)
sau 01.04.2022, ora 09.00 (a-II-a convocare), anunț publicat în Monitorul Oficial
a l R o m â n i e i , p a r t e a a - I V- a ,
nr.865/28.02.2022, cu următorul punct:
8.Aprobarea distribuirii din profitul nerepartizat al anilor anteriori, pentru dividende, a sumei de 1.500.000Lei și
aprobarea valorii dividendului brut/
acțiune de 1,1047Lei, conform propunerii
Consiliului de Administrație, cât și aprobarea datei plății: 28.04.2022. Restul
prevederilor din convocatorul inițial
rămân neschimbate.
l Convocare- Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Prospecțiuni
S.A. –în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement- Subscrisa Euro
Insol SPRL, cu sediul ales pentru comunicare în București, strada Costache Negri
nr.1-5, etaj 3, sector 5, RSP 0069, cod de
identificare fiscală RO 21119285, în calitate de administrator judiciar al societății
Prospecțiuni S.A., înregistrată la Registrul
Comerțului sub numărul J40/4072/1991,
C.U.I. 1552801 cu sediul în București,
strada Coralilor, nr.20C, sector 1, tel.: 021
404 28 00/int. 110, fax: 021 319 66 56
(±Societatea±) desemnat în data de
05.04.2016 în dosarul nr.12297/3/2016
aflat pe rolul Tribunalului București,
Secția a VII-a Civilă, În temeiul Legii
nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, Legii
nr.31/1990 privind societățile comerciale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.24/2017 privind
emitenții de instrumente financiare si
operațiuni de piață, cu modificările și
completările ulterioare, Regulamentului
ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și
Actului Constitutiv al societății: Convoacă
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii PROSPECTIUNI S.A. la
sediul Societăţii din București, Strada
Coralilor nr.20C, sector 1, pentru data de
11.04.2022, ora 11.00. Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor va avea ca ordine
de zi următoarele: 1. Alegerea membrilor
Consiliului de Administraţie și stabilirea
duratei mandatului acestora, mandat care
urmează să intre în vigoare începând cu
data de la care se va pronunța sentința de
închidere a procedurii insolvenței societății. Data limită până la care se pot face
propunerile privind candidaţii pentru
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posturile de administrator este 01.04.2022,
ora 16:00. 2. Aprobarea contractului de
mandat al membrilor Consilului de Administraţie, inclusiv a remunerației. 3.
Desemnarea persoanei împuternicite să
reprezinte societatea, începând cu data de
la care se va pronunța sentința de închidere a procedurii insolvenței societății, în
vederea semnării contractului de mandat
cu membrii Consilului de Administraţie.
4. Aprobarea datei de 03.05.2022 ca dată
de înregistrare a hotărârii AGOA pentru
identificarea acţionarilor asupra cărora se
răsfrâng efectele hotărârii AGOA,
conform art.87 alin.1 din Legea
nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si a
datei de 02.05.2022 ca ex-date calculată în
conformitate cu definiția dată de prevederile art.2, alin.2, lit.l din Regulamentul
ASF nr. 5/2018. 5. Aprobarea împuternicirii dlui Petrișor Nicolae pentru a îndeplini orice act sau formalități cerute de
lege pentru înregistrarea hotărârii
AGOA, precum și aprobarea dreptului de
a delega toate sau o parte din puterile
conferite mai sus oricărei/oricăror
persoane competente pentru a îndeplini
acest mandat. În cazul în care nu se întrunește cvorumul legal, Adunarea Generală
Ordinară va avea loc în data de 12.04.2022
în același loc, la aceeași oră, cu aceeași
ordine de zi și cu aceeași dată de referință. Capitalul social al PROSPECȚIUNI S.A. este format din 718.048.725
acțiuni nominative, dematerializate, cu
valoare nominală de 0,10 lei, fiecare
acțiune deținută dând dreptul la un vot în
Adunarea Generală a Acționarilor. Participă acţionarii înscriși în registrul de
evidenţă al acţionarilor la data de
31.03.2022, considerată dată de referinţă.
Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin
5% din capitalul social are/au dreptul de a
introduce noi puncte pe ordinea de zi a
Adunării Generale Ordinare cu condiţia
ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus
spre adoptare de adunarea generală și de
asemenea are/au dreptul de a prezenta
proiecte de hotărâre pentru punctele
incluse sau propuse spre a fi incluse pe
ordinea de zi. Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a
Adunării Generale Ordinare, însoţite de
copiile actelor de identitate (buletin/ carte
de identitate în cazul persoanelor fizice,
respectiv certificat de înregistrare în cazul
persoanelor juridice), ale acţionarilor, pot
fi transmise prin e-mail la adresa office@
prospectiuni.com, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii
nr.455/2001 privind semnătura electronică, sau pot fi depuse la sediul societăţii
din București, str. Coralilor nr.20C, sector
1 în termen de cel mult 15 zile de la data
publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, în
plic închis, cu menţiunea scrisă în clar și
cu majuscule: PENTRU Adunarea Generală Ordinară din data de 11/12.04.2022.
Ordinea de zi completată cu punctele
propuse va fi republicată cu îndeplinirea
cerinţelor prevăzute de lege pentru
convocarea Adunării generale. Lista
cuprinzând informații cu privire la
numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor
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propuse pentru funcția de administrator
se află la dispoziția acționarilor la sediul
societății, putând fi consultată și completată de aceștia, în zilele lucrătoare, între
orele 10-14, începând cu data publicării
convocatorului. Fiecare acţionar poate
depune, până la data de 08.04.2022, întrebări în scris privind punctele de pe
ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, însoţite de copia actului de identitate
valabil (buletin/ carte de identitate în
cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor
juridice), la sediul Societăţii din București,
str. Coralilor nr. 20C, sector 1, în plic
închis, cu menţiunea scrisă în clar și cu
majuscule: PENTRU Adunarea Generală
Ordinară din data de 11/12.04.2022, sau
prin e-mail la adresa office@prospectiuni.
com. Accesul acţionarilor înscriși în registrul acţionarilor la data de referinţă, în
locul în care se desfășoară adunarea
generală a acţionarilor, este permis prin
simpla probă a identităţii acestora, făcută
în cazul acţionarilor persoane fizice cu
actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acţionarilor persoane
fizice reprezentate, în baza unei împuterniciri speciale (procuri speciale) sau generale. Procurile speciale se pot obţine de la
registratura societăţii începând cu data de
10.03.2022 sau de pe site-ul societăţii
www.prospectiuni.com, acestea putând fi
transmise solicitantului, la cerere, și prin
mijloace de comunicare electronică.
Împuternicirea generală se poate acorda
de către acţionarul emitent, în condiţiile
Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ,
art.96(10)-96(13) sau unui avocat. Acţionarii persoane fizice care nu pot participa
la adunarea generală, precum și acţionarii
persoane juridice, vor depune până la
data de 08.04.2022, la sediul societăţii sau
prin e-mail la adresa office@prospectiuni.
com, cu semnătură electronică extinsă
încorporată conform Legii nr.455/2001
privind semnătura electronică, împuternicirile speciale sau generale prin care
împuternicesc alte persoane să-i reprezinte, în copie, cuprinzând mențiunea
conformității cu originalul sub semnătura
reprezentantului. Copii ale împuternicirilor sunt reținute de societate, urmând a
se menționa despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale. Acționarii
Societății înregistrați la Data de Referinţă
în registrul acţionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a
vota prin corespondenţă, înainte de
Adunarea Generală a Acţionarilor, prin
utilizarea formularului de buletin de vot
pentru votul prin corespondenţă („Buletinul de vot“). Buletinul de vot poate fi
obţinut începând cu data de 10.03.2022 de
la registratura societăţii sau de pe site-ul
societăţii www.prospectiuni.com, acesta
putând fi transmis solicitantului, la cerere,
și prin mijloace de comunicare electronică. În cazul votului prin corespondenţă,
Buletinele de vot, completate și semnate,
pot fi transmise prin e-mail la adresa
office@prospectiuni.com, cu semnătură
electronică extinsă încorporată conform
Legii nr. 455/2001 privind semnătura
electronică, sau pot fi transmise/ depuse
către/la Registratura Societăţii, astfel
încât să fie înregistrate ca fiind primite
până cel târziu la data de 08.04.2022, ora

16:00, în plic închis, cu menţiunea scrisă
în clar și cu majuscule: PENTRU
Adunarea Generală Ordinară din data de
11/12.04.2022. Buletinele de vot care nu
sunt primite la Registratura Societăţii
până la data mai sus menţionată nu vor fi
luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorităţii în Adunarea Generală
a Acţionarilor. La completarea votului
prin corespondență acționarii trebuie să
țină cont de posibilitatea completării/
actualizării listei de candidați, caz în care
aceste documente vor fi actualizate și
disponibilizate până cel târziu la data de
01.04.2022. Sub sancţiunea neluării în
considerare a voturilor exprimate prin
corespondenţă în caz contrar, formularele
de vot prin corespondenţă trebuie însoţite
obligatoriu de documente care să permită
identificare acţionarilor, astfel: În cazul
acţionarilor persoane fizice: -copie
C.I./B.I. sau pașaport în termen de valabilitate; -un specimen de semnătură legalizat/ certificat de un notar public sau de
un organism cu competenţe de legalizare/
certificare a semnăturii sau se poate
proceda direct la legalizarea/certificarea
semnăturii aplicate pe formularul de vot
prin corespondenţă; -dacă este cazul,
copie C.I./B.I. pașaport în termen de
valabilitate și specimen de semnătură care
să îndeplinească toate condiţiile de mai
sus pentru reprezentantul legal al acţionarului persoană fizică, precum și copie a
documentului oficial care atestă calitatea
de reprezentant legal (poate fi orice document din care rezultă lipsa capacităţii de
exerciţiu a acţionarului persoană fizică și/
sau motivul pentru care acestuia i-a fost
desemnat un reprezentant legal). În cazul
acţionarilor persoane juridice: -copie
C.I./B.I. sau pașaport în termen de valabilitate pentru reprezentantul legal al acţionarului persoană juridică; -un specimen
de semnătură pentru reprezentantul legal
al acţionarului, legalizat/certificat de un
notar sau de un alt organism cu competenţe de legalizare/certificare a semnăturii
sau se poate proceda direct la legalizarea/
certificarea semnăturii aplicate pe formularul de vot prin corespondenţă; -copie a
certificatului de înmatriculare sau a unui
document echivalent; -copie a documentului oficial care atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei fizice care
semnează formularul de vot prin corespondenţă în numele acţionaruluipersoană juridică (poate fi un certificat
emis de Registrul Comerţului sau de orice
alt organism similar). Proiectul de hotărâre AGOA, formularele de procură
specială, formularul de vot pentru votul
prin corespondență, materialele informative referitoare la punctele incluse pe
ordinea de zi AGOA, pot fi consultate de
acţionari la sediul societăţii, în zilele lucrătoare, precum si pe site-ul societății: www.
prospectiuni.com, începând cu data de
10.03.2022, acestea putând fi transmise
solicitantului, la cerere, și prin mijloace de
comunicare electronică. Pentru a se
asigura condiţii bune de desfășurare a
Adunării Generale a Acționarilor Prospecțiuni S.A., rugăm ca acţionarii să-și
anunţe din timp intenţia de a participa la
ședinţă, la telefon numărul 021 404 28 00/
int. 110 sau prin fax la numărul
021.319.66.56, până cel târziu în data de
08.04.2022. Informaţii suplimentare se pot
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obţine la Biroul Juridic/ Relaţii Investitori,
la numărul de telefon menţionat mai sus.
În contextul măsurilor luate de autoritățile române în legătură cu prevenirea
răspândirii virusului COVID-19, Prospecțiuni S.A. recomandă acționarilor, ca
măsuri preventive de protecție, următoarele: -să acceseze materiale informative
disponibile in format electronic pe site-ul
societății; -să voteze prin corespondență,
utilizând buletinul de vot pus la dispoziție
pe site-ul societății; -să utilizeze cu prioritate ca mijloc de comunicare cu Societatea canalele de comunicare electronice
puse la dispoziție, utilizând e-mailul cu
semnătură electronică extinsă încorporată
indiferent de documentele trimise către
Societate și, doar în subsidiar, să transmită
documentele prin poștă, curier sau să le
depună direct la Societate. Administrator
judiciar, Euro Insol SPRL, Prin Practician
Coordonator Adrian Munteanu Lazăr.

LICITAŢII
l SC Ascent Activ Development SA, prin
lichidator, anunta vanzarea la licitatie
publica a bunurilor aflate in patrimoniul
debitoarei. Licitatiile publice au loc in
baza hotararii Adunarii Creditorilor din
10.02.2022, iar pretul de pornire al licitatiei este redus la 75 % fata de cel stabilit in
raportul de evaluare. Licitatiile publice
vor avea loc pe data de: 16.03.2022,
30.03.2022, 06.04.2022, 20.04.2022,
11.05.2022, 25.05.2022, 15.06.2022,
29.06.2022, 15.07.2022 si 30.08.2022, orele
12.00, la sediul lichidatorului din Ploiesti,
str. Ion Maiorescu nr. 12, Bl. 33S1, Cab. 7B
Et. 7. Relatii suplimentare la tel.
0344104525.
l C-Mec Metal Ploiești SRL societate in
insolventa, prin administrator judiciar
Andrei Ioan IPURL, organizeaza selectie
de oferte privind evaluarea tuturor bunurilor mobile si imobile proprietatea societatii C-Mec Metal Ploiești SRL. Vizionarea
bunurilor se va putea efectua la sediul
societatii debitoare din Ploiești, Str. Rezervoarelor, nr. 2B, Judetul Prahova, in baza
unei solicitari prealabile scrise, ce se va
transmite administratorului judiciar.
Persoanele juridice sau fizice autorizate
pot transmite oferta administratorului
judiciar, la sediul acestuia din Ploiesti, Str.
Gheorghe Doja, nr. 30, et.10, ap.31,
Judetul Prahova Prahova sau pe email
office@andreiioan.ro, pana la data de
16.03.2022 ora 16.00. Plata contravalorii
serviciilor ofertantului ce va fi declarat
castigator, urmeaza a fi efectuata de societatea C-Mec Metal Ploiești SRL in termen
de 6 luni de la predarea lucrarii. Relatii
suplimentare se pot obtine la numarul de
telefon 0723357858 sau email office@
andreiioan.ro.
l Primăria Comunei Sânmartin, cu
sediul in Sânmartin, Bulevardul Felix, nr.
105, judeţul Bihor, tel 0259 – 318003, în
conformitate cu HCL Sânmartin nr. 604/
31.08.2021, organizează licitaţie publică
deschisă pentru concesionarea suprafetei
de 347 mp. teren intravilan, identificata
prin CAD. 68876 inscrisă in CF nr. 68876
apartinănd domeniului privat al Comunei
Sânmartin. Caietele de sarcini se pot
achiziţiona de la sediul Primăriei comunei
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Sânmartin, la preţul de 30 lei. Garanţia de
participare la licitaţie este de 150 lei. Ofertele, se vor depune la Primăria comunei
Sânmartin pină la data de 31.03.2022,
orele 12:00, iar deschiderea ofertelor va
avea loc in data de 31.03.2021, orele 14:00.
Informaţii suplimentare se pot obţine de
la biroul agricol al Primăriei comunei
Sânmartin, la tel. 0259 – 318003.
l Primăria Comunei Sânmartin, cu
sediul in Sânmartin, Bulevardul Felix, nr.
105, judeţul Bihor, tel 0259 – 318003, în
conformitate cu HCL Sânmartin nr. 110/
24.02.2022, organizează licitaţie publică
deschisă pentru concesionarea suprafetei
de 40.000 mp. teren intravilan, identificata
prin CAD. 69817 inscrisă in CF nr. 69817
apartinănd domeniului privat al Comunei
Sânmartin. Caietele de sarcini se pot
achiziţiona de la sediul Primăriei comunei
Sânmartin, la preţul de 100 lei. Garanţia
de participare la licitaţie este de 300 lei.
Ofertele, se vor depune la Primăria
comunei Sânmartin pină la data de
29.03.2022, orele 12:00, iar deschiderea
ofertelor va avea loc in data de 29.03.2021,
orele 14:00. Informaţii suplimentare se
pot obţine de la biroul agricol al Primăriei
comunei Sânmartin, la tel. 0259 – 318003.
l Primăria Comunei Sânmartin, cu
sediul in Sânmartin, Bulevardul Felix, nr.
105, judeţul Bihor, tel 0259 – 318003, în
conformitate cu HCL Sânmartin nr. 109/
24.02.2022, organizează licitaţie publică
deschisă pentru concesionarea a 13 loturi
de teren cu suprafata cuprinsa intre 1000
si 3000 mp, situat in comuna Sânmartin,
localitatea Cihei, apartinand domeniului
privat al Comunei Sânmartin. Caietele de
sarcini se pot achiziţiona de la sediul
Primăriei comunei Sânmartin, la preţul de
100 lei. Garanţia de participare la licitaţie
este de 300 lei. Ofertele, se vor depune la
Primăria comunei Sânmartin pină la data
de 30.03.2022, orele 12:00, iar deschiderea
ofertelor va avea loc in data de 30.03.2021,
orele 14:00. Informaţii suplimentare se pot
obţine de la biroul de agricol al Primăriei
comunei Sânmartin, la tel. 0259 – 318003.
l 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
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garanția de participare se achită până la
data licitației prin virament în contul
deschis la BCR Ploiești, cod IBAN
RO38RNC B0205044865700001, 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.
l Anunţ de participare, în baza legii nr.
350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile - Primăria Sectorului 3,
Calea Dudești nr.191, București, sectorul
3, RO4420465, telefon: 021/318.03.23-28,
fax: 021/318.03.04, e-mail: cultura@
primarie3.ro. Primăria Sectorului 3 al
Municipiului București invită persoanele
fizice sau persoanele juridice fără scop
patrimonial -asociaţii ori fundaţii constituite conform legii -sau culte religioase
recunoscute conform legii, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr.
350/2005, să depună proiecte ¤n vederea
obţinerii finanţării nerambursabile pentru
domeniile: proiecte educative, proiecte de
tineret, proiecte sportive aferente programului de utilitate publică ,,Sportul pentru
toţi”, proiecte sportive aferente programului de utilitate publică ,,Promovarea
sportului de performanță”. 1. Procedura
aplicată pentru atribuirea contractelor de
finanţare nerambursabilă, pe anul 2022,
este prevăzută de art.6 din Legea nr.
350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţi nonprofit de
interes general. 2. Sursa de finanţare a
contractelor și valoarea acestora: bugetul
local, 2.980.050,00 lei, defalcată pe următoarele domenii: -Domeniul proiecte
educative: 1.100.000,00 lei; -Domeniul
proiecte de tineret: 200.000,00 lei; -Domeniul proiecte sportive aferente programul
de utilitate publică ,,Sportul pentru toţi”:
200.000,00 lei; -Domeniul proiecte sportive aferente programul de utilitate
publică ,,Promovarea sportului de performanță”: 1.480.050,00 lei; 3. Durata proiectelor: anul 2022. 4. Data-limită pentru
depunerea propunerilor de proiecte:
07.04.2022, ora 16.00. 5. Adresa la care
trebuie depuse propunerile de proiecte:
Primăria Sectorului 3 –Serviciul Consiliere și ¤ndrumare, Calea Dudești, nr.191,
București, Sectorul 3. 6. Selecţia și evaluarea proiectelor în vederea obţinerii
finanţării nerambursabile se vor face de
către comisia de evaluare, în perioada
08.04.2022 -21.04.2022. 7. Documentaţia
pentru elaborarea și depunerea propunerilor de proiecte, precum și calendarul
procedurii de atribuire, pot fi accesate pe
site-ul Primăriei Sectorului 3: www.
primarie3.ro, secţiunea Informaţii Utile/
Finanţări ONG. 8. Solicitările de clarificări se transmit pe adresa de e-mail
cultura@primarie3.ro, iar răspunsurile la
solicitările de clarificări se vor publica pe
site-ul Primăriei Sectorului 3: www.

primarie3.ro, secţiunea Informaţii Utile/
Finanţări ONG. Anunţul a fost publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea a
VI-a, nr.45 din 07.03.2022 (15/238.785).
l 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea,
codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: Primăria
Orașului Negrești, cu sediul în Negrești,
Str.N.Bălcescu numărul 1, județul Vaslui,
telefon/fax 0235/457.679, e-mail: inforpnegresti@gmail.com, cod fiscal 13407333.
2.Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: spațiu în suprafață de 163,93mp, situat în orașul
Negrești, Str.Decebal nr. 5 (fost Pavilion
Interne-Spitalul Orășenesc Negrești), ce
aparține domeniului privat al Orașului
Negrești, județul Vaslui, având Carte
Funciară nr. 70516-C1, nr.cadastral
70516-C1, temeiul legal art.332-333 din
O.U.G .nr. 57/03.07.2019 privind Codul
Administrativ și conform H.C.L. nr.
25/24.02.2022, destinat activităților medicale referitoare la sănătatea umană sau
activități conexe actului medical. 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, la sediul instituției, Biroul Juridic.
3.2. Denumirea și datele de contact ale
serviciului/compartimentului din cadrul
instituției de la care se poate obține un
exemplar din documentația de atribuire:
se poate obține de la Biroul Juridic din
cadrul Primăriei Orașului Negrești, Str.N.
Bălcescu nr.1, județul Vaslui. 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: 50 lei/exemplar, se
achită cash la Casieria Primăriei Orașului
Negrești, Str.N.Bălcescu nr.1, județul
Vaslui. 3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 22.03.2022, ora 14.00. 4.
Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
30.03.2022, ora 16.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Compartimentul
Secretariat, Primăria Orașului Negrești,
Str.N.Bălcescu nr.1, județul Vaslui.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: se depune într-un
singur exemplar, în două plicuri sigilate,
unul exterior și unul interior. 5.Data și
locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor:
31.03.2022, ora 10.00, Primăria Orașului
Negrești, Str. N. Bălcescu nr.1, județul
Vaslui, Sala Mare. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail
ale instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios
Administrativ a Tribunalului Vaslui,
Vaslui, Str.Ștefan cel Mare nr.54, județul
Vaslui, telefon/fax 0235/311.582, e-mail:
tr-vaslui@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării: 08.03.2022.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea,
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codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: Primăria
Comunei Ghimpați, comuna Ghimpați,
sat Ghimpați, Șoseaua București-Alexandria nr.164, județul Giurgiu, telefon
0764.839.444, e-mail: primaria_ghimpati2007@yahoo.com, cod fiscal 5123748.
2.Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: teren arabil extravilan, în suprafață totală de 493,51Ha,
aparținând domeniului privat al Comunei
Ghimpați, situat în comuna Ghimpați,
județul Giurgiu, Tarlalele: Tarla 93, Tarla
109, Tarla 110, Tarla 124, Tarla 125/1,
Tarla 125/2, Tarla 125/3, Tarla 126, Tarla
140, identificat conform următoarelor
documente: CF nr.35421 (suprafață
40.000mp, nr.cadastral 35421); CF
nr.35420 (suprafață 100.000mp din act,
măsurata 90.094mp, nr.cadastral 35420);
CF nr.32859 (suprafață 2.166.100mp, nr.
cadastral 32859); CF nr.35305 (suprafață
1.157.400mp, nr.cadastral 35305); CF
nr.35310 (suprafață 282.300mp, nr. cadastral 35310); CF nr.35311 (suprafață
245.100mp, nr.cadastral 35311); CF
nr.35314 (suprafață 129.000 mp, nr.cadastral 35314); CF nr.35315 (suprafață
62.000mp, nr.cadastral 35315); CF
nr.35316 (suprafață 763.200mp, nr.cadastral 35316), conform
H.C.L.nr.18/03.03.2022 și temeiul legal
O.U.G. nr. 57/03.07.2019, art.332-333. 3.
Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.
Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției,
Compartimentul Secretariat. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de
la care se poate obține un exemplar din
documentația de atribuire: se poate obține
de la Compartimentul Secretariat din
cadrul Primăriei Comunei Ghimpați,
comuna Ghimpați, Șoseaua București-Alexandria nr. 164, județul Giurgiu.
3.3.Costul și condițiile de plată pentru
obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ: 10 lei /exemplar, se achită numerar
la Casieria Primăriei Comunei Ghimpați,
Șoseaua București-Alexandria nr. 164,
județul Giurgiu. 3.4.Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 24.03.2022, ora
12.00. 4. Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
01.04.2022, ora 11.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Compartimentul
Secretariat, Primăria Comunei Ghimpați,
comuna Ghimpați, Șoseaua București-Alexandria nr.164, județul Giurgiu.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: se depun într-un
singur exemplar, în două plicuri sigilate:
unul exterior și unul interior. 5. Data și
locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor:
01.04.2022, ora 12.00, Primăria Comunei
Ghimpați, comuna Ghimpați, Șoseaua
București-Alexandria nr. 164, județul
Giurgiu. 6. Denumirea, adresa, numărul
de telefon și/sau adresa de e-mail ale
instanței competente în soluționarea litigi-
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ilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Giurgiu, Municipiul
Giurgiu, Str.Episcopiei nr.13, județul
Giurgiu, telefon 0246/212.725, fax
0374/093.347, e-mail: registratura-tr@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 08.03.2022.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea,
codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: Primăria
Comunei Stănești, sat Stănești, Str.Primăriei nr.5, județul Giurgiu, telefon/fax
0246/235.107, e-mail: stanestiprimaria@
yahoo.com, cod fiscal 5123772. 2.Informații generale privind obiectul procedurii
de licitație publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să fie
închiriat: teren arabil extravilan în suprafață totală de 104,71Ha, situat pe raza
Comunei Stănești, conform caietului de
sarcini, ce aparține domeniului privat al
Comunei Stănești, conform
H.C.L.nr.62/27.12.2021 și în baza temeiului legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019,
art.332-333. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: la cerere, de la
sediul instituției, Registratura Primăriei
Comunei Stănești, Str.Primăriei nr.5,
județul Giurgiu. 3.2. Denumirea și datele
de contact ale serviciului /compartimentului din cadrul instituției de la care se
poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Registratura Primăriei
Comunei Stănești, Str.Primăriei nr.5,
județul Giurgiu. 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: 50Lei care achită în numerar la
Casieria Primăriei Comunei Stănești, Str.
Primăriei nr. 5, județul Giurgiu.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 25.03.2022, ora 14.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 04.04.2022, ora
12.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Comunei Stănești, Str.
Primăriei nr.5, județul Giurgiu. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: se depun într-un
singur exemplar, în două plicuri sigilate
-unul exterior și unul interior. 5.Data și
locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor:
05.04.2022, ora 13.00, Primăria Comunei
Stănești, sat Stănești, Str.Primăriei nr.5,
județul Giurgiu. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail
ale instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios
Administrativ a Tribunalului Giurgiu,
Giurgiu, Str.Episcopiei nr.13, județul
Giurgiu, telefon/fax 0246/217.492, e-mail:
registratura_tr@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării: 08.03.2022.
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul
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de identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail,
persoană de contact: Primăria Municipiului Roșiori de Vede, Municipiul Roșiori
de Vede, Str.Dunării nr.58, județul
Teleorman, telefon 0247/466.519, fax
0247/466.141, e-mail: postmaster@primariarosioriidevede.ro, cod fiscal 4652694. 2.
Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează
să fie închiriat: -teren, aparținând domeniului privat al Municipiului Roșiori de
Vede, în suprafață de 187mp, înscris în
cartea funciară 24401, situat în intravilanul
localității Roșiori de Vede, Str. Dunării,
f.n., conform H.C.L. nr. 11/27.01.2022 și
temeiul legal O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.
Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției,
Serviciul Public ADPP sau se poate
consulta pe site-ul: www.primariarosioriidevede.ro, secțiunea licitații.
3.2.Denumirea și datele de contact ale
serviciului/ compartimentului din cadrul
instituției de la care se poate obține un
exemplar din documentația de atribuire: se
poate obține de la Serviciul Public Administrarea Domeniului Public și Privat din
cadrul Primăriei Municipiului Roșiori de
Vede, Str.Dunării nr.58, județul Teleorman.
3.3.Costul și condițiile de plată pentru
obținerea acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ: 100Lei și se
achită numerar la Direcția de Impozite și
Taxe Locale din cadrul Primăriei Muncipiului Roșiori de Vede. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 21.03.2022,
ora 16.00. 4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
05.04.2022, ora 16.00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Roșiori de Vede, Str.Dunării nr. 58,
județul Teleorman -Registratura Generală.
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar, într-un plic sigilat. 5.Data și locul la
care se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 06.04.2022, ora
10.30, Primăria Municipiului Roșiori de
Vede, Str. Dunării nr.58, județul Teleorman.
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon
și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanței: Secția
Contencios Administrativ a Tribunalului,
Municipiul Alexandria, Str.Independenței
nr.22, județul Teleorman, telefon
0247.306.014, fax 0247.406.016, e-mail:
tribunaltr@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 08.03.2022.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea,
codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoana de contact: Primăria
Comunei Ilișești, localitatea Ilișești, Str.
Principală nr.150, județul Suceava, cod
poștal 727130, telefon 0230/521.248,
e-mail: primaria_ilisesti@yahoo.com, cod
fiscal 4326930. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație

publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut:
2 (două) parcele de teren, ce aparțin
domeniului privat al Comunei Ilișești,
identificate astfel: -Parcela în suprafaţă de
737mp, nr.cadastral C.F.40488, situată în
intravilanul localităţii Ilișești, Comuna
Ilișești, conform H.C.L.nr.04/31.01.2022 și
temeiului legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019;
-Parcela în suprafaţă de 974 mp, nr.cadastral C.F.40477, situată în intravilanul
localităţii Ilișești, Comuna Ilișești,
conform H.C.L. nr. 17/28.02.2022 și temeiului legal O.U.G.nr.57/03.07.2019.
3.Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției,
Secretariatul instituţiei/Compartimentul
Agricol sau se poate consulta pe site-ul:
wwwcomunailisesti.ro, secțiunea -licitații.
3.2.Denumirea și datele de contact ale
serviciului /compartimentului din cadrul
vânzătorului, de la care pot obține un
exemplar din documentația de atribuire:
se poate obține de la Secretariatul instituţiei/Compartimentul Agricol din cadrul
Primăriei Comunei Ilișești, Str.Principală
nr.150, județul Suceava. 3.3.Costul și
condițiile de plată pentru obținerea
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor O.U.G.nr.57/2019 privind
Codul administrativ: 10 Lei /exemplar, ce
se achită numerar la Casieria instituției.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 22.03.2022, ora 15.00. 4.Informații
privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 30.03.2022, ora 12.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Ilișești, localitatea
Ilișești, Str.Principală nr.150, județul
Suceava, Secretariatul instituţiei/Compartimentul Agricol. 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:
30.03.2022, ora 14.00, Primăria Comunei
Ilișești, localitatea Ilișești, Str.Principală
nr.150, județul Suceava, sala de ședinţe. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon și/
sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanței:
Secția de Contencios Administrativ a
Tribunalului Suceava, Suceava, Str.Ștefan
cel Mare nr.62, județul Suceava, telefon
0230/214.948, 0230/252.800, fax
0230/522.296, e-mail: trsv-arhcon@just.ro.
7.Data transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 08.03.2022.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea,
codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: Primăria
Municipiului Oradea, cu sediul în municipiul Oradea, Piața Unirii nr.1, județul
Bihor, telefon 0259/437.000, fax
0259/436.276, e-mail: primarie@oradea.ro,
cod fiscal 35372589. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 43 de imobile cu destinația de
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locuință, în suprafață totală de 2.071,30
mp, aparținând domeniului privat al
Municipiului Oradea, conform caietului
de sarcini, H.C.L.nr.101 din 24.02.2022 și
în baza O.U.G. nr.57 din 03.07.2019,
art.332-333. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: la cerere de la
sediul instituției, Serviciul Locuințe, Spații
Comerciale sau se poate consulta site-ul
www.oradea.ro, secțiunea -licitații.
3.2.Denumirea și datele de contact ale
serviciului/ compartimentului din cadrul
instituției de la care se poate obține un
exemplar din documentația de atribuire:
se poate obține de la Serviciul Locuințe,
Spații Comerciale din cadrul Primăriei
Municipiului Oradea, Piața Unirii nr.1,
județul Bihor. 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: 40 lei/exemplar, ce se achită
numerar la Casieria instituției sau se
poate descărca gratuit de pe site-ul: www.
oradea.ro. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 23.03.2022, ora 09.00.
4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
31.03.2022, ora 11.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Oradea, Piața Unirii nr.1, județul
Bihor, parter, ghișeele 1-2. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: se depun într-un singur exemplar.
5.Data și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a ofertelor:
01.04.2022, ora 10.00, Primăria Municipiului Oradea, Piața Unirii nr.1, județul
Bihor, cam.201, etaj II. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon și/sau adresa
de e-mail ale instanței competente în
soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului
Bihor, Oradea, Parcul Traian nr. 10,
telefon 0259/414.896, fax 0359/432.753,
email: tr-bihor-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
08.03.2022.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea,
codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: Primăria
Municipiului Oradea, cu sediul în municipiul Oradea, Piața Unirii nr.1, județul
Bihor, telefon 0259/437.000, fax
0259/436.276, e-mail: primarie@oradea.ro,
cod fiscal 35372589. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: 9 spații comerciale în suprafață totală
de 1.137,28mp, aparținând domeniului
privat al Municipiului Oradea, conform
caietului de sarcini, H.C.L.nr.40 din
28.01.2020, H.C.L.nr.295 din 27.04.2020,
H . C . L . n r. 4 8 6 d i n 2 5 . 0 6 . 2 0 2 0 ,
H.C.L.nr.135 din 25.02.2021, H.C.L.nr.303
din 31.03.2021, H.C.L. nr. 657 din
30.08.2021, H.C.L.nr.98 din 24.02.2022 și
în baza O.U.G.nr.57 din 03.07.2019,
art.332-333. 3.Informații privind docu-

22

anunțuri

www.jurnalul.ro
mentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: la cerere de la
sediul instituției, Serviciul Locuințe, Spații
Comerciale sau se poate consulta site-ul
www.oradea.ro, secțiunea -licitații.
3.2.Denumirea și datele de contact ale
serviciului /compartimentului din cadrul
instituției de la care se poate obține un
exemplar din documentația de atribuire:
se poate obține de la Serviciul Locuințe,
Spații Comerciale din cadrul Primăriei
Municipiului Oradea, Piața Unirii nr.1,
județul Bihor. 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: 40 lei /exemplar, ce se achită
numerar la Casieria instituției sau se
poate descărca gratuit de pe site-ul: www.
oradea.ro. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 23.03.2022, ora 09.00.
4. Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
31.03.2022, ora 11.00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Oradea, Piața Unirii nr.1, județul
Bihor, parter, ghișeele 1-2. 4.3. Numărul
de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: se depun într-un singur
exemplar. 5. Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 01.04.2022, ora 12.00, Primăria
Municipiului Oradea, Piața Unirii nr.1,
județul Bihor, cam.201, etaj II. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței competente
în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului
Bihor, Oradea, Parcul Traian nr.10, telefon
0259/414.896, fax 0359/432.753, email:
tr-bihor-reg@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării: 08.03.2022.
l 1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea,
codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: Primăria
Municipiului Oradea, cu sediul în municipiul Oradea, Piața Unirii nr.1, județul
Bihor, telefon 0259/437.000, fax
0259/436.276, e-mail: primarie@oradea.ro,
cod fiscal 35372589. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut:
imobil clădire format din 7 apartamente
în suprafață totală de 253,80mp și terenul
aferent în suprafață de 286mp, situat în
Oradea, Str.Ion Ghica nr.11, aparținând
domeniului privat al Municipiului
Oradea, conform caietului de sarcini,
H.C.L.nr.1032 din 21.12.2021 și imobilul
cu destinația de boxă în suprafață de
63,80mp și terenul aferent în suprafață de
128mp, situat în Oradea, Str. Episcop
Roman Ciorogariu nr.35, aparținând
domeniului privat al Municipiului
Oradea, conform caietului de sarcini,
H.C.L.nr.64 din 27.01.2022 și în baza
O.U.G.nr.57 din 03.07.2019. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se
regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care

persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere de la sediul instituției,
Serviciul Locuințe, Spații Comerciale sau
se poate consulta site-ul www.oradea.ro,
secțiunea -licitații. 3.2. Denumirea și
datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la
care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: se poate obține de la
Serviciul Locuințe, Spații Comerciale din
cadrul Primăriei Municipiului Oradea,
Piața Unirii nr.1, județul Bihor. 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: 40 lei/exemplar, ce se
achită numerar la Casieria instituției sau
se poate descărca gratuit de pe site-ul:
www.oradea.ro. 3.4.Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 23.03.2022, ora
09.00. 4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
31.03.2022, ora 11.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Oradea, Piața Unirii nr.1, județul
Bihor, parter, ghișeele 1-2. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă oferta:
se depun într-un singur exemplar. 5.Data
și locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor:
01.04.2022, ora 09.00, Primăria Municipiului Oradea, Piața Unirii nr.1, județul
Bihor, cam.201, etaj II. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon și/sau adresa
de e-mail ale instanței competente în
soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului
Bihor, Oradea, Parcul Traian nr.10, telefon
0259/414.896, fax 0359/432.753, email:
tr-bihor-reg@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării: 08.03.2022.
l 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
Văculești, Comuna Văculești, Str.Piața 14
Aprilie 1419 nr.1, judeţul Botoșani, telefon
0231/620.220, email: primaria_vaculesti@
yahoo.com, cod fiscal 3503686. 2.Informații generale privind obiectul concesiunii,
în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie concesionat:
Clădirea fostului sediu C.A.P. Saucenița și
terenul aferent acesteia în suprafață de
3.000mp, situate în Parcela cadastrală
262/1, în intravilanul satului Saucenița,
Comuna Văculești, conform caietului de
sarcini, aparținând domeniului public al
Comunei Văculești, conform H.C.L. nr.
41/06.08.2021 și temeiul legal
O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3. Informații
privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea
sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: Prin solicitare
scrisă la sediul Primăriei Comunei Văculești. 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 Văculești,
Comuna Văculești, Str.Piața 14 Aprilie
1419 nr.1, județul Botoșani. 3.3.Costul și
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condiţiile de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul: Persoanele interesate pot achita contravaloarea documentației de atribuire de 50 de lei numerar la
Compartimentul Taxe și impozite al
P r i m ă r i e i C o m u n e i Vă c u l e ș t i .
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 01.04.2022, ora 15.00. 4. Informaţii
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 08.04.2022, ora 15.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Registratura Primăriei Comunei Văculești,
situată în Comuna Văculești, Str.Piața 14
Aprilie 1419 nr.1, județul Botoșani. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5.Data
și locul la care se va desfășura sedinţa
publică de deschidere a ofertelor:
11.04.2022, ora 10.00, Sala de ședințe a
Primăriei Comunei Văculești, Comuna
Văculești, Str.Piața 14 Aprilie 1419 nr.1,
județul Botoșani. 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 Judecătoriei Municipiului
Dorohoi, Dorohoi, Str.Poștei nr.1, județul
Botoșani, telefon 0231/611.555, fax
0231/611.296, e-mail: jud-dorohoi@just.ro.
7.Data transmiterii anunţului de licitaţie
către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 08.03.2022.
l 1.Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail,
persoana de contact: Comuna Adămuș, cod
fiscal 4436844, localitatea Adămuș, strada
Livezilor, nr.78, judeţul Mureș, telefon/fax
0265/450.112, 0265/450.133, e-mail:
adamus@cjmures.ro. 2.Informaţii generale
privind obiectul concesiunii, în special
descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: concesionarea
terenului situat în intravilanul localității
Adămuș, în suprafaţă de 21.000 mp identificat în CF 55141/Adămuș. 3.Informaţii
privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în documentaţia de licitaţie și anexele
acesteia. 3.1. Modalitatea sau modalităţile
prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentaţiei de
atribuire: la cerere, contra cost de la sediul
Primăriei Comunei Adămuș. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului
de la care pot obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Comuna Adămuș,
Biroul Financiar contabil, resurse umane,
impozite și taxe locale, Adămuș, str.Livezilor, nr.78, judeţul Mureș. 3.3.Costul și
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui
e x e m p l a r, p o t r i v i t p r e v e d e r i l o r
O.U.G.nr.57/2019, privind Codul Administrativ: costul unei documentaţii este de
20Lei și se achită în numerar la casieria
instituţiei Comunei Adămuș.
3.4.Data-limită pentru solicitarea de clarificări: 17.03.2022, ora 09.00. 4.Informaţii
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 31.03.2022, ora 10.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Adămuș, strada Livezilor, nr.78, jud.Mureș.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie
depusă oferta: un exemplar. 5.Data și locul
la care se va desfășura ședinta publică de
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deschidere a ofertelor: 31.03.2022, ora
11.00, la sediul Primăriei Comunei
Adămuș, localitatea Adămuș, str.Livezilor,
nr. 78, jud.Mureș. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail
ale instituţiei competente în soluţionarea
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanţei: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Mureș, cu sediul în
Târgu Mureș, B-dul 1 Decembrie 1918 nr.
250-254, judeţul Mureș, cod poștal 540471,
tel.0265/260.323, fax 0265/267.856. 7.Data
transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea publicării:
8.03.2022.
l Debitorul SC Tecnogreen SRL - societate în faliment, in bancruptcy, en faillite,
cu sediul in Dr. Tr. Severin, str. George
Cosbuc nr.3A, Camera 2, Sc. 1, Et.Subsol,
Ap.3, jud.Mehedinti, CIF:15195512,
J25/302/2016, prin lichidator judiciar,
Consultant Insolventa SPRL Filiala
Timis, cu sediul ales in Dr.Tr .Severin, str.
Zabrautului nr.7A, jud. Mehedinti, CUI
38704372, inregistrata in RFO II sub nr.
0918, prin reprezentant Serban Valeriu,
scoate la vânzare, la pretul stabilit prin
Raportul de Evaluare nr. 9/03.02.2022,
urmatoarele bunuri imobile: - teren extravilan arabil avand S = 9.073 mp cu numar
cadastral 1983, inscris in Cartea Funciara
nr. 305228 Sicula, Tarlaua 3 Parcela
992/42, la pretul de 2660 Euro; - teren
extravilan arabil avand S = 2.521 mp din
acte, masurata 2526 mp cu numar cadastral 305225 inscris in Cartea Funciara nr.
305225 Sicula, Tarlaua 3 Parcela
1008/6/10 la pretul de 740 Euro; - teren
extravilan arabil avand S = 4.800 mp cu
numar cadastral 311565, inscris in Cartea
Funciara nr. 311565 Șicula, Tarlaua 3
Parcela 966/1/8, la pretul de 1.405 Euro; teren extravilan arabil avand S = 5.600
mp cu numar cadastral 303697, inscris in
Cartea Funciara nr. 303697 Șicula,
Tarlaua 1 Parcela 1015/13/15, la pretul de
1.640 Euro; - teren extravilan arabil avand
S = 7.200 mp cu numar cadastral 314501,
inscris in Cartea Funciara nr. 314501,
Tarlaua 136/2 Parcela 916/14/1, la pretul
de 2.110 Euro; - teren extravilan avand S
= 5.600 mp cu numar cadastral 307816,
inscris in Cartea Funciara nr. 307816, la
pretul de 1640 Euro situate in extravilanul
comunei Șicula, Judeţul Arad. Total
suprafata valorificata in bloc 34799 mp.
Valoarea totala a bunurilor imobile este de
10.195 EURO exclusiv TVA (echivalentul
in lei la cursul BNR din ziua platii). Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului
judiciar din Dr. Tr. Severin, str.Zăbrăuțului nr. 7A, jud.Mehedinti la data de
01.04.2022, orele 14:00. Titlul executoriu
în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor imobile
descrise anterior, il reprezinta Sentinta nr.
51 din data de 03.11.2021, de deschidere a
procedurii falimentului impotriva debitoarei SC Tecnogreen SRL, pronunţată de
Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a Civilă
de Contencios Administrativ si Fiscal în
dosarul nr. 2726/101/2018. Participarea la
licitaţie este condiţionată de consemnarea
în contul unic de insolventa al debitoarei
SC Tecnogreen SRL, pana la data de
31.03.2022 orele 1700 a unei cauţiuni de
10% din preţul de pornire a bunurilor
imobile precum și achiziţionarea caietului
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de sarcini in suma de 500,00 lei+TVA.
Cont deschis la Banca Romaneasca S.A.,
sub nr. RO11BRMA 0999100083622047.
Invităm pe toti cei care vor să participe la
ședinţa de licitaţie să transmita oferte de
cumpărare și documentele în copie xerox
din care rezultă faptul că a fost achitată
garanția de licitație și contravaloarea
caietului de sarcină la adresa de email:
office@consultant-insolventa.ro. Avand in
vedere măsurile de prevenire a răspândirii
virusului COVID 19 (CORONAVIRUS),
precum si a ordonantelor militare emise,
administratorul judiciar recomanda ca
participarea la licitatie sa aiba loc prin
sistem de videoconferinta, iar in masura
in care se doreste participarea fizica se
impune prezenta unui singur participant
care sa respecte masurile impune de autoprotectie (masca, manusi, halat, etc.).
Somam pe toti cei care pretind vreun
drept asupra bunurilor imobile descrise
anterior sa anunte lichidatorul judiciar
inainte de data stabilita pentru vânzare în
termen, sub sanctiunea prevazută de lege.
Relaţii suplimentare la telefoanele:
0756482035, 0742592183, 0745267676,
0252/354399. Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis, prin
ec. Serban Valeriu.
l 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea,
codul de identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoană de contact: COMUNA
APA, cu sediul în com. Apa, loc. Apa, nr.
132, Apa, județul Satu Mare, telefon
0261843001, fax 0261843001, email
primariaapa20@gmail.com. 2. Informații
generale privind obiectul procedurii de
licitație publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să fie
închiriat: Obietul închirierii îl constituie
Luciu de apă - Balastiera Apa, având
categoria de folosință ape stătătoare,
Licitația se organizează în conformitate cu
prevederile O.U.G.57/2019 privind Codul
administrativ și a Hotărârii Consiliului
Local nr.14 din data de 24.02.2022.
Imobilul este situat în Comuna Apa, în
partea de Nord a satului Apa, pe terenul
intravilan cu nr. cadastral 101042, în
suprafaţă de 652.450 mp, înscris în C.F.
nr.101042 Apa, domeniu public al
Comunei Apa. 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: prin solicitare
scrisă înregistrată la Registratura generală
a Primăriei comunei Apa cu sediul în Sat
Apa, Com.Apa, nr.132, jud. Satu Mare.
3.2. Denumirea și datele de contact ale
serviciului/compartimentului din cadrul
instituției de la care se poate obține un
exemplar din documentația de atribuire:
Birou Secretar General, tel.
0261843001/0741369140, e-mail: primariaapa20@gmail.com. 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: 200 lei/exemplar și se
achită la casieria instituției. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor:
23/03/2022, ora 12:00. 4. Informații
privind ofertele: se regăsesc în caietul de

sarcini. 4.1. Data-limită de depunere a
ofertelor: 04/04/2022, ora 12:00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Registratura generală a Primăriei
comunei Apa cu sediul în Sat Apa, Com.
Apa, nr.132, jud. Satu Mare. 4.3. Numărul
de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: oferta va fi prezentată
într-un singur exemplar. 5. Data și locul la
care se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 05/04/2022, ora
10:00 la Sediul Primariei comunei Apa,
loc. Apa nr. 132, jud. Satu Mare. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței competente
în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul
Satu Mare, Secția de Contencios Administrativ, Str. Mihai Viteazul nr.8 Satu Mare,
Tel. Registratură : 0261-713650, e-mail:
tr-satumare-reg@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării: 07/03/2022
l Comuna Ţibănești, cu sediul în loc.
Ţibănești, jud Iași, cod fiscal 4540267, tel/
fax: 0232326400/ 0232326401, e-mail:
primaria_tibanesti@yahoo.com, contact@
primariatibanesti.ro, organizează licitaţie
pentru închiriere pășune comunală în
suprafaţă de 30,36ha, situată în T-90, P
1855/3/1, sat Jigoreni, pentru pășunarea
animalelor pe o perioadă de 7 ani, proprietate publică a Consiliului Local Ţibănești,
judeţul Iași, conform HCL 12/24.02.2022.
Ofertanţii sunt obligaţi să achite la caseria
Primăriei Ţibănești taxa de participare la
licitaţie în cuantum de 1000 lei și garanţia
de participare în valoare de 790 lei până
cel târziu 30.03.2022, ora 16:00. Costul
caietului de sarcini este de 30 lei. Data
limită pentru solicitarea de clarificări este
21.03.2022 ora16:00. Data limită de depunere a ofertelor 30.03.2022, ora 16:00, la
secretariatul Primăriei Ţibănești. Ședinţa
publică de deschidere a ofertelor va avea
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loc în data de 31.03.2022, ora 10:00 la
sediul Primăriei Ţibănești. Relaţii suplimentarela sediul unităţii sau tel/fax:
0232326400/ 0232326401.
l Anunț închiriere prin Licitație Publică
Terenuri: U.A.T. Comuna Probota, comuna
Probota, județul Iași, C.U.I. 4540364,
telefon 0232/297572, email: primariaprobota@yahoo.com. Închiriere prin licitație
publică terenuri intravilane domeniul
privat, cu destinația construcție locuință: 1.
suprafața de 1000mp, situat în T 86, A
827/4; 2. suprafața de 1000mp, situat în T
155, P 1792/6/23; Închirierile se fac conform
art.333 și art.335 din O.G. 57/2019, și
conform Hotărârilor Consiliului Local nr.14
și 15 din 10.02.2022. Documentatia de atribuire se ridică de la compartimentul achiziții publice, Primăria Probota (program
luni- vineri, 08.00-16.00). Caietul de sarcini50 lei, se achită cu numerar la caserie.
Număr de exemplare oferte: 1 original și 1
copie. Dată și loc ședinţă publică deschidere
oferte: 11.04.2022, ora 12,00, Primăria
Probota.

PIERDERI
l Titularul Epure I. Marian declară
pierdut și nul Certificatul de competență
„Managementul Resurselor Umane și Aplicarea Principiilor de Conducere și Muncă
în Echipă în Compartimentul Mașinănivel managerial” eliberat de Centrul
Român pentru Pregătirea și Perfecționarea
Personalului din Transporturi Navale,
Constanța, având nr. 03637, eliberat la
09.11.2018.
l Pierdut Certificat de membru al
Colegiului Medicilor Dentiști din
România, medic dentist MIHAI LIDIA
SIMONA, CNP 2720605434534, seria
ABJ nr.18 din 12.12.2006.

DECESE
l Familia Iulia Jitaru și Relu
Chițac este alături de doamna
profesor Ioana Grigoraș la
greaua încercare pricinuită de
pierderea tatălui său, doctor
PAVEL CUCU. Sincere condoleanțe! Dumnezeu să-l odihnească!

l Colectivul Clinicii ATI din Institutul
Regional de Oncologie Iași regretă
profund trecerea în neființă a distinsului doctor PAVEL CUCU, creator de
școala medicală și practician dedicat.
Suntem alături de doamna profesor
Ioana Grigoraș în aceste momente
dificile. Sincere condoleanțe!

Cu adâncă tristețe am aflat vestea despărțirii de această
lumea a stavroforei IRINA PÂNTESCU, prima stareță a Mânăstirii Voroneț, cea care a repus pe harta monahismului
românesc, după 200 de ani, străvechea vatră de credință a
Voronețului. Mutată la Domnul în data de 7 martie 2022,
stavrofora Irina Pântescu lasă în urmă o perlă strălucitoare
a culturii și spiritualității noastre ortodoxe, Mânăstirea Voroneț, în slujba căreia și-a pus întreaga putere, pricepere
și voință. Rămânem recunoscători pentru cei 30 de ani de
duhovnicească prietenie care ne-au legat și-i vom purta o
frumoasă amintire. Domnul să o primească în lumina Sa cea
veșnică!
Prof.ing. Nicolae Noica, membru de onoare al Academiei
Române, director general al Bibliotecii Academiei Române

