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OFERTE SERVICIU
Școala Gimnazială Mărgăritești, cu
sediul în comuna Voineasa, județul
Olt, tel.0766.415.625, anunță scoaterea la concurs în data de 31.05.2022
a 0,75 normă de îngrijitor, perioadă
nedeterminată. Informații suplimentare la sediul unității sau la numărul
de telefon menționat, orele 08.0012.00.
S.C.TECS S.R.L., cu sediul în sat
Stâlpu, comuna Stâlpu, nr.2, județul
Buzău, angajează: 1 -operator la
mașini unelte cu comandă numerică
în prelucrarea lemnului, 2 -muncitori
necalificați la asamblarea, montarea
pieselor. Informații se pot obține de
luni-vineri, la nr.de telefon:
0749.203.895, între orele 9.00-17.00.
SC Secuiu Prod Com SRL, având
CUI: 6401648, cu sediul în Fetești, Str.
Alexandru Cel Bun, Nr.107, Județul
Ialomița, angajează: Muncitor necalificat in silvicultura cu cod COR
921502- 5 posturi. Cerințe: studii
medii, cunoștințe de limba engleză,
cunoștințe în domeniul silviculturii.
Selecția are loc în data de 10.05.2022,
ora 10.00, la sediul societății.
SC Panoramic Parc SRL, din
comuna Cârcea, jud.Dolj, angajează 5
ajutori bucătar, cu cod COR-941101, 5
ajutori ospătar, cu cod COR-513101, 2
femei de serviciu, cu cod
COR-911201. Se solicită cunoștințe de
limba engleză. Se oferă salariu brut
2.550Lei. Relații la telefon:
0762.636.247. CV-urile se pot trimite
la adresa de e-mail: panoramic@
robest.ro până la data de 09.05.2022.
SC Panoramic Parc SRL, din
comuna Cârcea, jud.Dolj, angajează 2
z i d a r i r o s a r- t e n c u i t o r i , c o d
COR-711205, și 2 finisori terasamente, cu cod COR-711911. Se solicită cunoștințe de limba engleză. Se
oferă salariu brut 3.000Lei. Relații la
telefon: 0762.636.247. CV-urile se pot
trimite la adresa de e-mail: panoramic@robest.ro până la data de
09.05.2022.
Topband Smart Europe Company
Limited SRL caută technician gestiunea producției. Condiții minime:
experiență minim 3 ani în domeniu,
studii medii. Tel.contact: 0727.606.772.
SC Davut Service SRL, cu sediul în
mun.Pitești, jud.Argeș, angajează
șoferi autocamion/mașină de mare
tonaj. Tel.0746.883.505.
U.M. 01835 București, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează
concurs/examen pentru ocuparea
postului vacant de personal civil
contractual, de la Muzeul Naţional al
Aviaţiei Române, de economist specialist IA / studii superioare, cu o
vechime în muncă de minim 6 ani și 6
luni, astfel: -03.06.2022, ora 10.00–
proba scrisă; -09.06.2022, ora 10.00interviul; -data limită de depunere a
dosarelor- 23.05.2022, ora 14.30.
Depunerea dosarelor și organizarea
concursului se vor face la sediul UM
01835 București, șoseaua București-Ploiești Km. 10,5, sector 1, Bucu-

rești, unde vor fi afișate și detaliile
organizatorice necesare. Date de
contact ale secretariatului, la telefon:
021.319.40.00, interior 326.
U.M. 01835 București, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează
concurs/examen pentru ocuparea
postului vacant de personal civil
contractual de Referent IA / studii
medii, cu o vechime în muncă de
minim 6 ani și 6 luni, astfel: 02.06.2022, ora 10.00 – proba scrisă; 08.06.2022, ora 10.00 – interviul; - data
limită de depunere a dosarelor –
23.05.2022, ora 14.30. Depunerea
dosarelor și organizarea concursului se
vor face la sediul UM 01835 București,
șoseaua București-Ploiești Km. 10,5,
sector 1, București, unde vor fi afișate
și detaliile organizatorice necesare.
Date de contact ale secretariatului, la
telefon: 021.319.40.00, interior 316.
Curtea de Apel București organizează concurs, în condiţiile legii, în
zilele de 06 și 08 iunie 2022, pentru
ocuparea următoarelor posturi
vacante pe durată nedeterminată:
Tribunalul București- 1 post agent
procedural, Tribunalul Ilfov- 1 post
agent procedural și Judecătoria
Cornetu- 1 post grefier registrator,
precum și pe durată determinată:
Tribunalul București- 1 post grefier
arhivar și Tribunalul Călărași- 1 post
grefier arhivar. Condiţiile de participare, bibliografia, tematica și actele
necesare înscrierii vor fi afișate la
sediul Curţii de Apel București și pe
pagina de Internet la adresa: http://
www.cab1864.eu, la rubrica Resurse
Umane– Concursuri/ Examene -2022.
Cuantumul taxei de concurs este de
150 lei și se achită prin mandat poștal
sau virament bancar, cu indicarea
următoarelor specificații: Curtea de
Apel București, cod de identificare
fiscală 17019105, cod IBAN beneficiar
RO86TREZ70020E330500XXXX,
deschis la Trezoreria ATCPMB. Dosarele de concurs se vor depune la
Curtea de Apel București– Compartimentul Resurse Umane, Splaiul Independenţei nr. 5, sectorul 4, cam M01.
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru
Copii „Sf.Maria” Iași organizează
concurs intern de promovare pentru
ocuparea următoarelor posturi
vacante, pe perioadă nedeterminată,
în conformitate cu prevederile H.G.
nr. 286/2011, cu modificările și
completările ulterioare: 1.Serviciul
administrativ: -1 post de șef serviciu
administrativ; 1.Serviciul tehnic: -1
post de șef serviciu tehnic. Concursul
constă în următoarele etape succesive:
selecţia dosarelor de înscriere, proba
scrisă și proba interviu. Condiţii de
desfășurare a concursului: 1.Perioada
pentru depunerea dosarelor de
înscriere este 10.05.2022-23.05.2022,
ora 15.00. 2. Data și ora organizării
probei scrise: 31.05.2022, ora 10.00.
3.Data și ora interviului: 06.06.2022,
ora 10.00. 4. Locul depunerii dosarelor
și al organizării probelor de concurs:
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru
Copii „Sf. Maria” Iași, strada Vasile
Lupu, nr.62. Condiţii specifice de
participare la concursul intern de
promovare pentru postul de șef
serviciu: -diplomă de licență în specia-
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litatea serviciului; -vechime minim 2
ani în specialitate. Anunţul de
concurs, bibliografia și tematica sunt
afișate la avizier și pe site-ul unităţii:
www.sfmaria-iasi.ro. Relaţii suplimentare se obţin de la persoana care
asigură secretariatul comisiei de
concurs, Serviciul Resurse Umane,
tel.0730.260.239.
Primăria Poienarii de Muscel, cu
sediul în localitatea Poienarii de
Muscel, nr.476A, judeţul Argeș, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante, de:
-șofer: 2 posturi, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura la sediul instituției astfel: -Proba
scrisă: în data de 31 mai 2022, ora
9.30; -Proba practică: în data de 2
iunie 2022, ora 9.30; -Proba interviu: în
data de 6 iunie 2022, ora 9.30. Pentru
participarea la concurs candidaţii
trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: generale; -vechime: nu
se solicit; -să posede permis de conducere categoria B și C. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrătoare
de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul
Primăriei Poienarii de Muscel. Relaţii
suplimentare la sediul Primăriei Poienarii de Muscel, persoană de contact:
Boboc Remus, telefon/fax
0248/546.603, e-mail: primarie@poienariidemuscel.cjarges.ro.
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru
Copii „Sf. Maria” Iași scoate la
concurs în conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următorul post pe perioadă determinată: -0,5 post de biolog în cadrul
Programului de sănătate „PNS Screening neonatal pentru depistarea fenilcetonuriei și hipotiroidismului
congenital”. Dosarul de înscriere la
concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cererea în care se menţionează
postul pentru care dorește să concureze; b)copie xerox de pe adeverinţă /
certificat de confirmare în gradul
profesional; c)copie a certificatului de
membru al organizaţiei profesionale
cu viza pe anul în curs; d) dovada/
înscrisul din care să rezulte că nu i-a
fost aplicată una dintre sancţiunile
prevăzute la art.39 alin.(1) lit.c) sau d)
din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist,
biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului
Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România;
e) acte doveditoare pentru calcularea
punctajului prevăzut în Anexa nr.3 la
ordin; f) cazierul judiciar; g) certificat
medical din care să rezulte că este apt
din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activităţii
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanţa de plată a taxei de
concurs; i) copia actului de identitate
în termen de valabilitate. Taxa de
concurs este de 150 de lei și se achită
la casieria unității. Copiile actelor
prevăzute mai sus vor fi însoțite de
documentele originale, care se vor
certifica în conformitate cu originalul.
Documentele prevăzute la lit.d), f) și
g) sunt valabile trei luni și se depun la
dosar în termen de valabilitate.

Înscrierile la concurs se fac la sediul
unității în perioada 10.05.202219.05.2022, iar concursul se organizează în data de 30.05.2022, ora 10.00.
Anunţul de concurs, bibliografia și
tematica sunt afișate la avizier și pe
site-ul unităţii www.sfmaria-iasi.ro.
Relaţii suplimentare se obţin de la
serviciul resurse umane: telefon
0730.260.239.
Școala Gimnazială Breasta, cu
sediul în comuna Breasta, strada
Constantin Argetoianu, nr.13, județul
Dolj, organizează concurs pentru
ocuparea următorului post vacant pe
perioadă nedeterminată de 1 post de
muncitor, treapta profesională II, cu
atribuții de șofer. Condiții generale de
participare la concurs sunt cele prevăzute la HG nr.286/2011, modificată și
completată cu HG nr.1027/2014.
Concursul se va desfășura la sediul
școlii astfel: Proba scrisă în data de
06.06.2022, ora 10.00, proba de
interviu în data de 08.06.2022, ora
10.00. Condiții specifice de participare
la concurs pentru postul de muncitor,
treapta profesională II, cu atribuții de
șofer: -domiciliul stabil în comuna
Breasta, județul Dolj; -studii profesionale; -posedă permis de conducere
categoria „D”; -Atestat pentru trasportul rutier de persoane, eliberat de
ARR; -vechime de minim 10 ani ca
șofer transport persoane. Dosarele se
depun în perioada 10-23.05.2022,
între orele 11.00-14.00, la secretariatul
unității școlare. Relații suplimentare
se obțin la sediul Școlii Gimnaziale
Breasta sau la telefon: 0251.455.012.
Școala Gimnazială Breasta, cu
sediul în comuna Breasta, strada
Constantin Argetoianu, nr.13, județul
Dolj, organizează concurs pentru 2
posturi contractual vacante pe
periodă nedeterminată, astfel: 1 post
de îngrijitor (1/1 normă) în cadrul
Școlii Gimnaziale Breasta; 0,25 post
de îngrijitor (1/4 normă) în cadrul
Grădiniței Obedin, structură a Școlii
Gimnaziale Breasta. Condiții generale
de participare la concurs, sunt cele
prevăzute la HG nr.286/2011, modificată și completată cu HG
nr.1027/2014. Concursul de va desfășura la sediul unității școlare, astfel:
Probele stabilite pentru concurs:
Proba scrisă în data de 06.06.2022,
ora 10.00, proba de interviu în data de
08.06.2022, ora 10.00. Condiții specifice de participare la concurs pentru
postul de îngrijitor: -Nivelul studiilorgenerale; -Domiciliu stabil în comuna
Breasta, județul Dolj; -vechime în
muncă minim 3 ani. Dosarele se
depun în perioada 10-23.05.2022,
între orele 11.00-14.00, la secretariatul
unității școlare. Relații suplimentare
se obțin la sediul Școlii Gimnaziale
Breasta sau la telefon 0251.455.012.

CITAŢII
Numiţii Kovacs Gyurka Cata măr.
Kallo Ioan, Kovacs Gyurka Ioan,
Fekete Bandi Kiso măr.Szilagyi
Ștefan, Fekete Bandi Ștefan, Kovacs
Gyurka Cati măr. Kallo Ioan, Kovacs
Gyurka Ioan sunt citaţi la Judecătoria
Huedin în dosar nr. 2520/242/2020 în
data de 08.09.2022 ora 12,00.

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
Numiţii Bota Vasile a lui Stefan și
soţia născută Sfârlea Maria, Bota
Maria sunt citaţi la Judecătoria
Huedin în dosar nr. 1909/242/2020 în
data de 14.07.2022 ora 9,00.
Chibi Nine- Skies Clothing CO.
LTD- cu sediul în Republica Populară
Chineză, 43, Gongji Street, Chibi
City, Hubei Province, este convocată
în data de 20.05.2022, ora 10.00, la
sediul Cabinetului de Expertiză
Contabilă- Bordei Eliza, din Galați,
str.Cloșca, nr.1, bl.PS11, sc.2, parter,
ap.23, jud.Galați, în Dosarul nr.
3039/121/2016, aflat pe rol la Tribunalul Galați, în vederea efectuării
Expertizei contabile judiciare.
Numita Gață Mihaela Ecaterina
este citată la Judecătoria Craiova la
data de 30 mai 2022, complet Civil 7,
în calitate de pârâtă în dosarul nr.
3258/215/2020, cu obiect partaj judiciar, reclamantă fiind Budecă Nicolița, iar Mandu Elena și Petcu
Desanca, pârâte.

DIVERSE
S.N.T.G.N. Transgaz, titular al
proiectului “punerea în siguranță a
subtraversării râului Cibin cu conducta
de transport gaze naturale DN400
limita Jud. Alba-Sibiu, în zona loc.
Orlat, Jud. Sibiu”, anunta publicul
interesat asupra luarii deciziei etapei
de incadrare de catre APM Sibiu in
cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul
“punerea în siguranță a subtraversării
râului Cibin cu conducta de transport
gaze naturale DN400 limita Jud. AlbaSibiu, în zona loc. Orlat, Jud. Sibiu”,
propus a se realiza in extravilanul
Comunei Orlat, nr. CF: 100756,
105917, 106378, 106475, judetul Sibiu.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi
consultate la sediul APM Sibiu, str.
Hipodromului, nr. 2A, municipiul
Sibiu, jud. Sibiu, in zilele de luni intre
orele 8:00 -16:00 si vineri intre orele
8:00 - 14:00 , precum si la urmatoarea
adresa de internet http://apmsb.anpm.
ro. Publicul interesat poate inainta
comentarii / observatii la proiectul
deciziei de incadrare in termen de 10
zile de la data publicarii anuntului pe
pagina de internet a APM Sibiu.
S.C. OMV Petrom S.A anunţă
publicul interesat asupra deciziei de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul „Lucrări de suprafaţă, foraj,
echipare de suprafaţă și conductă de
amestec sonda 35H Independenţa”,
propus a fi amplasat în satul Schela,
comuna Schela, judeţul Galaţi.
Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei
pot fi consultate la urmatoarea adresa
de internet: http://apmgl.anpm.ro, la
sectiunea: reglementari-acordul de
mediu-drafturi acte de reglementare-proiect acord de mediu 2010-20202022. Observatiie / contestatiile
publicului se primesc in scris la APM
Galati, la adresa de e-mail: office@
apmgl.anpm.ro, in termen de 10 zile de
la data afisarii anuntului pe pagina de
internet a autoritatii competente
pentru protectia mediului.

Subscrisa SP Evrika Insolvency
IPURL reprezentată prin asociat
coordonator Liscan Aurel, în calitate
de lichidator judiciar al Danyplus
Construct SRL desemnat prin Hotărârea nr. 2118 din data de 03.05.2022,
pronunţată de Tribunalul București Secţia a VII -a Civilă, în dosar nr.
6186/3/2022, notifica deschiderea
falimentului prin procedură simplificată prevazută de Legea nr. 85/2014
împotriva Danyplus Construct SRL,
cu sediul social în București, Sectorul
5, Str. Buzoeni, Nr. 5, camera 1, Bloc
M72, Scara 1, Etaj 6, Ap. 38, CUI
18830597, nr. de ordine în registrul
comerţului J40/11064/2006. Persoanele fizice și juridice care înregistrează
un drept de creanţă împotriva
Danyplus Construct SRL vor
formula declaraţie de creanţă care va
fi inregistrată la grefa Tribunalul
București - Secţia a VII-a Civilă, cu
referire la dosarul nr. 6186/3/2022, în
urmatoarele condiţii: a) termenul
limită pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor în tabelul creanţelor 14.06.2022; b) termenul limita
pentru verificarea creanţelor, intocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanţelor
21.06.2022; c) termenul limita pentru
definitivarea tabelului creanţelor la
05.07.2022; d) data primei ședinţe a
adunarii generale a creditorilor
23.06.2022, ora 14.00; e) adunarea
generală a asociaţilor Danyplus
Construct SRL la data de 19.05.2022,
ora 14.00 la sediul lichidatorului judiciar.
Degeratu Aura Cătălina Și
Poenaru Dorin Mihail, titular al
planului ”Amenajamentul fondului
forestier proprietate privată, aparținând persoanelor fizice Degeratu
Aura Cătălina și Poenaru Dorin
Mihail”, în amplasamentul din extravilanul UAT Moroeni, județul
Dâmbovița, aduce la cunoștința autorităților consultate pe durata procedurii de realizare a evaluării de
mediu, cât și a publicului interesat de
potențialele efecte semnificative
asupra mediului ale implementării
planului menționat luarea, de către
Agenția pentru Protecția Mediului
Dâmbovița, a deciziei de emitere a
avizului de mediu necesar adoptării
acestui plan. Factorii interesați, îndeosebi publicul pot consulta informațiile de mai jos, pe internet, la adresa
APM Dâmbovița: www.apmdb.anpm.
ro și la sediul acestei autorități, din
municipiul Târgoviște, Calea
Ialomiței, nr. 1, județul Dâmbovița, în
intervalul orar 9.00- 14.00 al fiecărei
zile lucrătoare: - Decizia APM
Dâmbovița nr. 7 din 19.04.2022 de
emitere a Avizului de mediu necesar
adoptării planului; -proiectul de plan,
cu toate completările aduse pe
parcursul procedurii de realizare a
evaluării de mediu - în forma avizată
de APM Dâmbovița.
Anunt. Oficiul de Cadastru și
Publicitate Imobiliară Covasna
anunță publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului din cadrul
Programului Național de Cadastru și
Carte Funciară-Lotul.7–Servicii de
înregistrare sistematică în sistemul
integrat de cadastru și carte funciară
a imobilelor situate în 4 UAT din
județele Covasna și Sibiu-UAT
Malnaș, județul Covasna, în perioada
16.05.2022-15.07.2022, la sediul
Primăriei comunei Malnaș, din localitatea Malnaș, str.Principală nr.171,
jud.Covasna, precum și pe pagina de
internet a Primăriei com.Malnaș
(https://primariamalnas.ro), respectiv
pe pagina de internet a ANCPI
(http://www.ancpi.ro/pnccf_docs)
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Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse în
perioada de publicare:la sediul primăriei comunei Malnaș (Județul
Covasna, comuna Malnaș, str. Principală nr. 171) în intervalul orar 10-15
în zilele de lucru luni-vineri; Biroul
Înregistrare Sistematică - sediul OCPI
Covasna (județul Covasna, mun.
Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie
1918 nr.3); Pe adresa de e-mail a
OCPI Covasna: cv@ancpi.ro
Buzatu Iulian-Daniel și Buzatu
Irina-Elena, titulari ai planului/
programului Elaborare Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și Regulament
Local de Urbanism (R.L.U.) aferent în
vederea realizării investiției
„Construire ansamblu rezidențial” pe
str.Târgul Nou, nr.41A (fost 43), mun.
Caracal, anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de obţinere
a avizului de mediu pentru planul/
programul menţionat și declanșarea
etapei de încadrare. Prima versiune a
planului/programului poate fi consult a t ă l a s e d i u l A . P. M . O l t ,
str.I.Moroșanu, nr.3, Slatina, judeţul
Olt, de luni până vineri, între orele
09.00-16.00. Observaţii /comentarii și
sugestii se primesc în scris la sediul
APM Olt în termen de 18 zile de la
data publicării anunţului.
Această informare este efectuată
de: Primăria Comunei Fărcașele,
JudeȚul Olt, Tel/Fax: 0249.531.302, ce
intenţionează să solicite de la Administrația bazinală Olt aviz de gospodărire a apelor pentru Plan Urbanistic
General localizat în Comuna Fărcașele, JudeȚul Olt. Această solicitare de
aviz este conformă cu prevederile
Legii apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare. Persoanele care doresc să obţină informaţii
suplimentare cu privire la solicitarea
avizului de gospodărire a apelor pot
contacta solicitantul de aviz la adresa
menţionată. Persoanele care doresc să
transmită observaţii, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului
sau la adresa SC Iterator SRL,
tel.0770.772.833, persoană contact:
Cătălin Proteasa, după data de
05.05.2022.
Această informare este efectuată
de: Primăria Comunei Bucinișu,
JudeȚul Olt, Tel/Fax: 0249.542.057, ce
intenţionează să solicite de la Administrația bazinală Olt aviz de gospodărire a apelor pentru Plan Urbanistic
General localizat în Comuna Bucinișu, Județul Olt. Această solicitare de
aviz este conformă cu prevederile
Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare. Persoanele care doresc să obţină informaţii
suplimentare cu privire la solicitarea
avizului de gospodărire a apelor pot
contacta solicitantul de aviz la adresa
menţionată. Persoanele care doresc să
transmită observaţii, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului
sau la adresa SC Iterator SRL, tel.
0770.772.833, persoană contact:
Cătălin Proteasa, după data de
05.05.2022.
Badoiu Florin, Badoiu Laura, Chis
Lucian, Costea Mihai, Costea Anca,
titulari ai Planului Urbanistic Zonal
„zona depozitare, servicii, productie
nepoluanta“, situat in Comuna
Remetea Mare, CF-402627, 402629,
405676, 405677, 405678, 405679,
405680, 405681, jud. Timis, anunta
publicul interesat asupra depunerii
solicitarii de obtinere a avizului de
mediu pentru planul mentionat si
declansarea etapei de incadrare.
Consultarea primei versiuni a
planului/programului se poate realiza

la punctul de lucru al proiectantului
SC B-CUBB SRL, Loc.Timisoara,
bd.3 August 1919, nr. 19, ap.2/A, zilnic
intre orele 10.00-14.00. Comentariile
si sugestiile se vor transmite in scris la
sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului Timisoara, Loc.Timisoara,
B-dul.Liviu Rebreanu nr.18-18A, in
termen de 15 zile calendaristice de la
data publicarii anuntului.
În conformitate cu prevederile
Legii Apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare, titularul
SC Todoruț Internațional SRL, cu
domiciliul în Ghiroda, strada Calea
Lugojului, nr.140, judeţul Timiș,
tel.0723.527.701, intenţioneză să solicite de la Administraţia Bazinală de
Apă Banat Avizul de Gospodărire a
Apelor pentru proiectul: „Extindere
hală service auto și vopsitorie auto cu
spațiu depozitare inclus, judeţul
Timiș, parcela cadastrală nr.410768”.
Această investiţie este nouă, urmând
a fi realizată din surse proprii de către
SC Todoruț Internațional SRL.
Persoanele care doresc să obţină
informaţii suplimentare cu privire la
solicitarea Avizului de Gospodărire a
Apelor pot contacta solicitantul de
aviz la adresa menţionată. Persoanele
care doresc să transmită observaţii,
sugestii și recomandări se pot adresa
solicitantului sau la adresa: B-dul 16
Decembrie 1989, nr.2, Timișoara,
judeţul Timiș, telefon: 0256.491.848,
fax: 0256.491.798, e-mail: dispecer@
dab.rowater.ro, după data de
22.04.2022.
Brastaviceanu Virgil Marian,
Brastaviceanu Mircea, Popescu
Daniel Anton și Popescu Alina, titulari ai planului/ programului II.Elaborare Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și
Regulament Local de Urbanism
(R.L.U.) aferent pentru „Construire
ansamblu rezidențial și funcțiuni
mixte pe str.Arțarului, nr.11-13 și nr.
15-17 și str. Alunului, nr.15-17 din
municipiul Caracal, județul Olt”,
anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de obţinere a
avizului de mediu pentru planul/
programul menţionat și declanșarea
etapei de încadrare. Prima versiune a
planului/programului poate fi consultată la sediul A.P.M.Olt, str. I.Moroșanu, nr.3, Slatina, judeţul Olt, de luni
până vineri, între orele 09.00-16.00.
Observaţii/comentarii și sugestii se
primesc în scris la sediul APM Olt în
termen de 18 zile de la data publicării
anunţului.

SOMAŢII
Prin cererea inregistrată sub dosar
nr. 628/246/2022, ku termen de judecată la data de 08.06.2022. petenții
Stana Aurel si Stana Floare, solicită
inscrierea dreptului de proprietate pe
titlu de uzucapiune, in devălmășie,
asupra imobilului identificat in CT m.
205eo Carmci (CF vechi 186 Somosches). nr.top. 721/20, compus din casă
nr. 201. curte si kräddin.si saprafata
de 179 mp, asupra căruia figurează ca
proprietar tabular sub Bl Cioara loan
Hare- una și recensi persoană cu
Cioara loan, decedat la data de
17.03.1966. Petentii sustin că folosesc
acest imobil de peste 50 de ani de la
moartea proprictarului tabular, exercitând o posesie pașnică. publică.
continuă și sub nutne de proprietar: In
urma acesteia sunt somati, in baza art.
130 din Decretal-lugeinr. 715/1938, toti
cei interesați ca de îndată să inainteze
opoziţie la Judecătoria Ineu deoarece
in caz contrar, in termen de o lună de
la această ultimă publicare se va
proceda la rezolvarea cererii.

Somaţie emisă la data de
04.04.2022. Aducem la cunoștinţa
celor interesaţi cererea formulată de
Buftea Andrada-Nicoleta, având ca
obiect uzucapiune asupra imobilului
constând în casa nr.22, curte și
grădină, în suprafaţă de 1.439mp,
imobilului situat în satul Bencecul de
Jos, nr.22, comuna Pischia, jud. Timiș,
evidenţiat în Cartea Funciară cu
nr.22, Bencecul de Jos, nr.cadastral
nr.45-46/a, aparţinând numitului
Andor Matyas, decedat, cu titlu de
prescripţie achizitivă, dacă în termen
de o lună de la afișare nu se va face
opoziţie, instanţa va păși la judecarea
cauzei. Menţionăm că termenul de
judecată este fixat la data de
25.05.2022.

ADUNARI GENERALE
Convocare. SC Diam Star SRL.
Administratorul SC Diam Star SRL
cu sediul in Iasi, Sos.Nationala, nr.57,
Bloc A1, inregistrata la Of.Registrului
Comertului sub nr. J22/833/2001, CUI
14176431, convoaca Adunarea Generala a Asociatilor pentru data de
19.05.2022, orele 13 la sediul societatii
cu urmatoarea Ordine de zi: 1.
Raportul de gestiune al administratorului pe anul 2021. 2. Raportul cenzorului pe anul 2021. 3. Discutarea si
aprobarea Bilantului contabil, a Situatiilor financiare anuale incheiate la
data de 31.12.2021 si a Contului de
profit si perdere. 4. Aprobarea repartizarii profitului. 5. Discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si
cheltuieli pentru anul 2022. 6. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului pentru activitatea
desfasurata in exercitiul financiar din
anul 2021 in baza rapoartelor prezentate. 7. Aprobarea vanzarii spatiului
provenit din divizarea partiala a sc
Metchim Iasi. 8. Propuneri, probleme
diverse. Asociatii pot participa
personal sau prin reprezentare pe
baza unei procuri speciale. Formularele pentru procuri speciale se pot
obtine de la sediul societatii si vor fi
depuse la societate pana la data de
18.05.2022. Dovada acestei convocari
se va face prin scrisoare recomandata
cu confirmare de primire, publicitate.
In cazul in care prima adunare generala nu se poate tine din lipsa de
cvorum, reconvocarea pentru cea de-a
doua adunare generala a asociatilor se
poate face pentru data de 23.05.2022
la aceiasi ora, in acelasi loc si cu
aceiasi ordine de zi. Daca nu veti
raspunde prezent, se vor hotari cele
mentionate in ordinea de zi prin
convocator. Administrator, Bobleanca
Maria.
Completare la Convocarea
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 20.05.2022 publicata in Monitorul Oficial nr.
1662/19.04.2022. În temeiul prevederilor art.117 indice 1 din Legea nr.
31/1990, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, Președintele
Consiliului de Administraţie al Societăţii ENGIE Romania S.A., societate
cu sediul social în București, b-dul
Mărășești, nr. 4-6, sector 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J40/5447/2000, Cod Unic
de Înregistrare 13093222 („Societatea”), la solicitarea acţionarului
Fondul Proprietatea, suplimenteaza
ordinea de zi a Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor convocată în
data de 20.05.2022, ora 11.30, și publicată în Monitorul Oficial nr.
1662/19.04.2022, cu un 2 noi puncte
respectiv: • Distribuirea catre actionari de dividende pentru anul financiar 2021 într-o cota de 100 % din
profitul net distribuibil realizat de
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societate in anul 2021. • Distribuirea
catre actionari a sumei de RON 500
milioane din contul 117 (rezultat
reportat). Ca urmare a acestei solicitari, Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
convocată pentru data de 20.05.2022,
ora 11.30, se completeaza, se renumeroteaza si este următoarea: 1. Aprobarea situatiilor financiare individuale
ale ENGIE Romania aferente anului
financiar incheiat la 31 decembrie
2021, in baza Raportului Administratorilor si Raportului Auditorului
Financiar. 2. Aprobarea situatiilor
financiare consolidate ale ENGIE
Romania aferente anului financiar
incheiat la 31 decembrie 2021, in baza
Raportului Administratorilor si
Raportului Auditorului Financiar. 3.
Descarcarea de gestiune a membrilor
Consiliului de Administratie pentru
anul financiar 2021. 4. Aprobarea
repartizarii rezultatului net realizat de
societate in anul 2021 in contul de
rezerve ca profit reportat. 5. Distribuirea catre actionari de dividende
pentru anul financiar 2021 într-o cota
de 100 % din profitul net distribuibil
realizat de societate in anul 2021. 6.
Distribuirea catre actionari a sumei
de RON 500 milioane din contul 117
(rezultat reportat). 7. Aprobarea
Bugetului de Venituri si Cheltuieli al
Societatii aferent anului 2022. 8.
Aprobarea desemnarii societatii Ernst
& Young Assurance SRL ca auditor
financiar al Societatii si incheierea
unui contract pentru o durata de 3
ani. 9. Luarea la cunostinta si aprobarea demisiei dlui. Lucian Jugrin din
functia de administrator al Societatii
si, in consecinta, incetarea contractului de mandat. 10. Numirea a trei
(3) membri noi ai Consiliului de
Administratie, pentru perioada
ramasa din mandatul membrilor
actuali ai Consiliului de Administratie, respectiv pana la data de
31.05.2025. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea
de domiciliu si calificarea profesionala
ale persoanelor propuse pentru
functia de administrator se afla la
dispozitia actionarilor, putand fi
consultata si completata de acestia.
11. Aprobarea remuneratiei noilor
membri ai Consiliului de Administratie, numiti conform punctului 10
de mai sus, la nivelul remuneratiei
actuale a membrilor Consiliului de
Administratie. 12. Aprobarea actelor
aditionale la contractele intragrup
aferente anului 2022, respectiv: 12.1.
Actul Aditional la Contractul de
prestari servicii suport nr. 3484900602/22.04.2008 incheiat intre
ENGIE Romania S.A. si Distrigaz
Sud Retele S.R.L. 12.2. Actul Aditional la Contractul de prestari servicii
suport nr. 5097/500105/30.09.2009,
incheiat intre ENGIE Romania S.A.
si ENGIE Servicii S.R.L. 12.3. Actul
Aditional la Contractul de prestari
servicii
suport
n r.
8723/900201/25.07.2012, incheiat intre
ENGIE Romania S.A. si Braila
Winds S.R.L. 12.4. Actul Aditional la
Contractul de prestari servicii suport
nr.10574-900201/12.11.2013 incheiat
intre ENGIE Romania S.A. si Alizeu
Eolian S.A. 12.5. Actul Aditional la
Contractul de prestari servicii suport
nr. 6014/26.05.2010 incheiat intre
ENGIE Romania S.A. si Depomures
S.A. 12.6. Actul Aditional la
Contractul de prestari servicii suport
nr. 6016/26.05.2010, incheiat intre
ENGIE Romania S.A. si ENGIE
Dezvoltare & Consultanta S.R.L.
12.7. Actul aditional la Contractul de
prestari servicii suport, nr. 16270900201/2017 incheiat intre ENGIE
Romania S.A. si ENGIE Building
Solutions S.R.L. 12.8. Actul aditional
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anunțuri

la Contractul de prestari servicii
mediu, nr. 6013-900101/26.05.2010
incheiat intre ENGIE Romania S.A.
si Distrigaz Sud Retele S.R.L. 12.9.
Actul aditional la Contractul de inchiriere a activelor aferente activitatii de
distributie a gazelor naturale incheiat
intre ENGIE Romania S.A. si
Distrigaz Sud Retele S.R.L. 12.10.
Actul aditional la contractul de
vanzare cumparare gaze naturale
pentru consum tehnologic incheiat
intre ENGIE Romania S.A. si
Distrigaz Sud Retele S.R.L. 12.11.
Actul aditional la Contractul de
prestarii servicii tehnice nr. 4865500105/13.07.2009 incheiat intre
ENGIE Romania S.A. si ENGIE
Servicii S.R.L. 12.12. Aprobarea
incheierii unui contract de prestari
servicii intre ENGIE Romania si
ENGIE Global Market. 13. Imputernicirea dlui Stab Eric Joseph, in calitate de Presedinte al Consiliului de
Administratie si Director General: (i)
sa indeplineasca toate formalitatile
cerute de lege sau din alte motive
pentru a duce la indeplinire hotararea
AGOA, inclusiv dar fara limitare la
depunerea acestei hotarari la Registrul Comertului competent, depunerea la autoritatile competente si
primirea de la autoritatile competente
a tuturor documentelor; (ii) sa
semneze, in numele si pe seama Societatii, contractele ce vor fi incheiate cu
noii membri ai Consiliului de Administratie, numiti conform punctului 8
de mai sus, in aceasta calitate, precum
si a contractelor mentionate la punctele 8 si 12. Dl. Stab Eric Joseph poate
delega toate sau o parte din puterile
conferite mai sus, oricarei/oricaror
persoane competente pentru a indeplini acest mandat, in conformitatea
cu prevederile legale si ale Actului
Constitutiv. Restul termenelor, prevederilor si conditiilor prevazute in
convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a Adunarii
Generale Ordinare a Actionarilor a
societatii ENGIE Romania S.A.
pentru data de 20.05.2022 si publicata
i n M o n i t o r u l O f i c i a l n r.
1662/19.04.2022, raman neschimbate.
Engie Romania S.A., Prin Presedintele Consiliului de Administratie, Stab
Eric Joseph.

LICITAŢII
Erata la anuntul din data de
22.03.2022 publicat in ziarele Jurnalul
National si Bursa. Lichidatorul judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL,
anunta ca licitatiile pentru valorificarea bunurilor mobile (mijloace fixe
si obiecte de inventar) aflate in patrimoniul debitoarei SC Analex Catering
SRL, stabilite in datele de: 10.05.2022,
17.05.2022, 24.05.2022, 31.05.2022,
07.06.2022 si 14.06.2022, vor avea loc
la sediul ales al lichidatorului judiciar
din Bucuresti, str. Petru Rares nr. 12,
parter, C2, sector 1.
Erata la anuntul din data de
21.03.2022 publicat in ziarul Jurnalul
National. Lichidatorul judiciar Dinu,
Urse si Asociatii SPRL anunta ca licitatiile pentru valorificarea locului de
parcare aflat in patrimoniul debitoarei
SC Euro Club Hoteluri si Restaurante
SRL, stabilite in datele de: 11.05.2022,
18.05.2022, 25.05.2022, 01.06.2022 si
08.06.2022, ora 14.30, vor avea loc la
sediul ales al lichidatorului judiciar
din Bucuresti, str. Petru Rares nr. 12,
parter, C2, sector 1.
S.C. CITADIN S.A. Iasi, cu sediul
in Bd. T. Vladimirescu, nr. 32C, cod
700310, organizeaza la sediul sau licitatie deschisa, cu oferte de pret in plic

www.jurnalul.ro
inchis, in vederea atribuirii contractului „materiale de constructii”.
Procedura de achizitie se va desfasura
conform prevederilor “Regulamentului privind organizarea si desfasurarea achizitiilor” al SC CITADIN SA
Iasi. Pentru participare la procedura
de achizitie, ofertantii trebuie sa indeplineasca conditiile cerute in „Documentatia de achizitie“. Documentatia
de achizitie va fi postata pe site-ul
societatii www.citadinis.ro si va fi
accesata pana pe data de 13.05.2022
pe baza de cod unic de acces, ce va fi
comunicat doar persoanelor care solicita in scris accesul la documentatie
cu date de identificare clara si cu
declaratie pe propria raspundere
privind siguranta informatiilor pentru
evitarea introducerii unor virusi in
sistemul informatic al societatii. Criteriul care va fi aplicat pentru evaluarea
ofertelor: pretul cel mai scazut. Documentatia de ofertare va fi depusa la
sediul SC CITADIN SA pana la data
de 19.05.2022 ora 10:00. Deschiderea
ofertelor va avea loc la data de
19.05.2022, ora 12:00, la sediul S.C.
CITADIN S.A. Relatii suplimentare
privind procurarea documentatiei si
conditiile de participare se pot obtine
la tel.: 0751048290; e-mail: achizitii_
citadin@yahoo.com.
Anunț licitație pentru valorificarea
deșeurilor metalice provenite din
dezmembrarea unor bunuri aparținând Municipiului Galați. Consiliul
Local al Municipiului Galați, prin
Primăria Municipiului Galați Comisia de licitație numită prin
D i s p o z i ț i a P r i m a r u l u i n r.
2615/26.07.2021, cu sediul în Galați,
str. Domnească nr. 54, organizează
licitație publică, cu strigare, pentru
valorificarea deșeurilor metalice
provenite din dezmembrarea unor
bunuri aparținând municipiului. 1.
Denumirea și adresa instituției
publice organizatoare a licitației:
Primăria Municipiului Galați, str.
Domnească nr. 54, Comisie licitație
numită prin Dispoziția Primarului nr.
2615/26.07.2021, telefon:
0236/307.720, cod fiscal: 3814810. 2.
Locul unde pot fi văzute bunurile:
Galați - str. Zimbrului nr. 1 - Depozit
Primăria Galaţi; Galați - Secția 3
Transurb SA, Depoul Nr. 1, Piața
Energiei. Bunurile pot fi văzute până
la data organizării licitației publice
deschise, cu strigare. 3. Adresa, data și
ora ținerii ședinței de licitație, pentru
vânzarea bunurilor: Ședința de licitație publică, deschisă, cu strigare, va
avea loc în data de 23.05.2022 ora
11.00, la sediul Primăriei Municipiului
Galați, str. Domnească nr. 54. 4. Informații suplimentare despre bunurile
care fac obiectul vânzării: - Tel:
0236/307.720 - Rusu Anca Cristina; Caietele de sarcini vor fi puse gratuit
la dispoziţia solicitanţilor prin transmitere pe adresele lor electronice. 5.
Documente necesare pentru înscrierea
la licitație: - Dovada achitării garanției de participare la licitație, în contul
RO84TREZ3065006XXX000235,
deschis la Trezoreria Municipiului
Galați, cod fiscal 3814810; - Copie
Certificat de Înmatriculare la Registrul Comerțului, pentru persoanele
juridice române, din care să rezulte
vechimea societății participante, de
minim 5 ani; - Certificat de atestare
fiscală, emis de Administrația Finanțelor Publice, din care să rezulte
faptul că participantul nu are datorii
la bugetul de stat; - Certificat de atestare fiscală, emis de Direcția de Taxe
și Impozite Locale, prin care să se
ateste faptul că participantul nu are
datorii la bugetul local; - Autorizație
de mediu; - Copie act de identitate

administraror sau împuternicire și
copie a actului de identitate pentru
persoana care va reprezenta ofertantul. - Documentele de participare
la licitație se acceptă de organizatorul
licitatiei doar dacă sunt depuse/ transmise (prin curier/ poștă) în plic sigilat,
până la data de 23.05.2022, ora 10.00,
la Registratura Generală a Municipiului Galați str. Domneasca nr. 54.
Penitenciarul Mioveni, cu sediul în
Loc. Mioveni, B-dul. Dacia, nr. 1, jud.
Argeș, telefon/fax 0248/260.000/599,
0248/260.802, sau 0762.292.511,
organizează în data de 27.05.2022 ora
09.00 licitaţie publică cu strigare
pentru vânzarea următoarelor bunuri
scoase din funcţiune: -1buc. Autobasculantă RD 19215 - preţul de pornire
a licitaţiei 14.560,00 lei; -1buc. Autodubă AB 16230F - preţul de pornire a
licitaţiei 14.700,00 lei; -1buc. Autodubă AB 18260FL - preţul de pornire
a licitaţiei 13.580,00 lei; -1buc.
Autobuz Grivbuz 12TP - preţul de
pornire a licitaţiei 13.082,00 lei;
-1buc. Autocamion RD 16230 preţul de pornire a licitaţiei 11.900,00
lei; Autovehiculele pot fi văzute la
sediul Penitenciarului Mioveni, în
Loc. Mioveni, B-dul. Dacia, nr.1, jud.
Argeș de luni până vineri între orele
08.30 – 14.30. Pentru a putea participa la licitaţie, potenţialii participanţi, trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -să achite taxa
de participare în cuantum de 20 lei,
ce reprezintă contravaloarea Caietul
de sarcini ce se va ridica de la sediul
Penitenciarului Mioveni. -să constituie garanţia de participare în
cuantum de 10% din preţurile inițiale
de vânzare rezultate în urma evaluării bunurilor, pentru fiecare reper la
care ofertantul dorește să oferteze
(respectiv 1.456,00 lei pentru Autobasculantă RD 19215, 1.470,00 lei
pentru Autodubă AB 16230F,
1.358,00 lei pentru Autodubă AB
18260FL 1.308,20 lei pentru Autobuz
Grivbuz 12TP și 1.190,00 lei pentru
Autocamion RD 16230). -să prezinte
documentele de participare solicitate
prin caietul de sarcini începând cu
data 23.05.2022 în fiecare zi, până la
ora 0830 a fiecarei zile de desfășurare
a licitaţiei. În situaţie de neadjudecare, licitaţia se va relua în data de
02.06.2022, ora 9.00 –caz în care
preţul va fi diminuat cu 20 % din
preţul de pornire a licitaţiei. În situaţia în care nici de această dată nu se
adjudecă, licitaţia se va repeta în
data de 08.06.2022, ora 9.00 –caz în
care preţul va fi diminuat cu 40 %
din preţul stabilit pentru prima licitaţie. OBS: Constituirea garanțiilor se
poate face si in urmatoarele conturi:
Cont Taxa participare: RO21TREZ
04920G365000 XXXX; Cont
Garantie participare:
RO05TREZ0495005XXX013858.
Clubul Sportiv Municipal Slatina,
cu sediul în mun.Slatina, str.Bld.
Sf.Constantin Brâncoveanu, nr.1,
jud. Olt, organizează, în conformitate
cu prevederile Hotărârii Consiliului
L o c a l a l m u n . S l a t i n a n r.
127/28.04.2022, la data de 26.05.2022,
ora 10.00, licitație publică pentru
închirierea spațiului destinat comerț
alimentație publică din incinta
Clubului Nautic și de Agrement
„Plaja Olt” reprezentând foișor din
lemn în suprafață construită la sol de
27,35mp, iar suprafața utilă de
23,65mp. Procurarea documentației
pentru participarea la licitație se face
de la Clubul Sportiv Municipal
Slatina, cu sediul în mun. Slatina, str.
Bld.Sf.Constantin Brâncoveanu, nr.1,
jud.Olt, persoana de contact Cirstea

luni / 9 mai 2022
Lidia-Elena, telefon /fax:
0349/881.148, e-mail: csmslatina@
yahoo.com. Depunerea ofertelor se
face la sediul Clubului Sportiv Municipal Slatina până la data de
25.05.2022, ora 12.00.
Debitorul SC Ecofarm K.H.
Cermei SRL – in faliment, cu sediul
în Sat Seleuș, Comuna Seleuș, nr.
146, judet Arad, având CUI
33141286, J2/528/2014, af lat în
procedura de faliment, in
bankruptcy, en faillite, dosar nr.
869/108/2021, 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
asociat coordonator Serban Valeriu,
scoate la vânzare la pretul diminuat
cu 25% fata de pretul stabilit prin
raportul de evaluare conform hotarare adunare creditori din data de
03.05.2022, urmatoarele bunuri
mobile: - Grapa cu discuri TERRADISC 6001 TEGOSEM, seria
VBP00070008004272, producator
POTTINGER, an 2016, model 2017,
masa proprie (kg) 2500, culoare rosu
+ galben, stare tehnica constatata si
stare optica: BUNA, stare de functionare: BUNA, grad de utilizare
normal, depozitata in sat Seleus,
comuna Seleus, Judetul Arad, la
pretul de 24.045 Euro - Exclusiv TVA
(echivalentul in lei la cursul BNR din
ziua platii).- Tocator Maschio
Gemella 620 producator Maschio
Gaspardo SpA, tip/varianta Gemella
620, serie HMM280252, an de fabricatie 2017, masa proprie (kg) 2660,
culoare rosu, starea constatata buna,
grad de utilizare normal stare tehnica
constatata stare optica: BUNA stare
de functionare : BUNA, depozitat in
sat Seleus, comuna Seleus, Judetul
Arad, la pretul de 12.225 Euro Exclusiv TVA (echivalentul in lei la
cursul BNR din ziua platii). Licitatia
va avea loc, la sediul lichidatorului
judiciar, situat in Dr. Tr. Severin, str.
Zăbrăuţului, nr. 7A, jud.Mehedinţi la
data de 31.05.2022 orele 14:00. Titlul
executoriu în baza căruia lichidatorul
judiciar procedează la vânzarea
bunurile mobile, conform Raportului
de evaluare nr. 161/20.10.2019, o
reprezinta Sentința nr. 436 din data
de 17.06.2021 de deschidere a procedurii de faliment pronunțată de către
judecătorul sindic în dosarul de insolvență nr. 869/108/2021. Bunurile
mobile descrise anterior se afla in
garantia creditorilor BNP Paribas
Leasing Solutions IFN SA si RD
Leasing IFN SA. Participarea la licitaţie este condiţionată de consemnarea în contul unic de insolventa al
debitoarei SC Ecofarm K.H. Cermei
SRL, pana la data de 30.05.2022,
orele 17:00, a unei cauţiuni de 10%
din preţul de pornire pentru fiecare
bun mobil in parte și achiziţionarea
caietului de sarcini in cuantum de
500,00 lei exclusiv TVA pentru
fiecare bun mobil in parte. Somam pe
toti cei care pretind vreun drept
asupra bunurilor mobile sa anunțe
lichidatorul judiciar înainte de data
stabilita pentru vânzare în termen,
sub sanctiunea prevazută de lege.
Relaţii suplimentare la telefoanele
0756482035, 0252/354399 email:office@consultant-insolventa.ro. Lichidator Judiciar, Consultant Insolvenţă
SPRL Filiala Timis.
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 Coșereni,
comuna Coșereni, Str.Calea București nr.130, județul Ialomița, telefon/
fax 0243/318.050, e-mail: primariacosereni@yahoo.com, cod fiscal
4365255. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să
fie închiriat: teren în suprafață de
5,25ha, situat în extravilanul
comunei Coșereni, tarlaua 37,
parcela Hb 250 -fostul lac Pârloage,
conform caietului de sarcini, ce aparține domeniului public al Comunei
Coșereni și temeiului legal: H.C.L. nr.
2 2 / 3 0 . 0 3 . 2 0 2 2 ș i O . U . G . n r.
57/03.07.2019, art.332-348. 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 și pe site-ul
oficial al instituției: www.primariacosereni.ro. 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
Coșereni, comuna Coșereni, Str.
Calea București nr.130, județul
Ialomița. 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: 30Lei/exemplar,
se achită numerar la Casieria Primăriei Comunei Coșereni sau se
descarcă gratuit de pe site-ul instituției: www.primariacosereni.ro.
3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 23.05.2022, ora 12.00.
4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 31.05.2022, ora 10.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Comunei Coșereni,
comuna Coșereni, Compartimentul
Secretariat, Str.Calea București
nr.130, județul Ialomița. 4.3.
Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: se
depun într-un singur exemplar, în
două plicicuri sigilate: unul exterior și
unul interior. 5.Data și locul la care se
va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 31.05.2022,
ora 11.00, Primăria Comunei Coșereni, comuna Coșereni, Str. Calea
București nr.130, județul Ialomița.
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
Ialomița, Slobozia, Str.Cosminului
nr.12, județul Ialomița, telefon
0243/236.952, fax 0243/232.266,
e-mail: tr-ialomita-pgref@just.ro.
7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 06.05.2022.
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 situată în intravilan,
în suprafață de 609mp, ce aparține

domeniului privat al Comunei Recea,
identificată astfel: nr.cadastral 86251,
T25, P2223, conform
H.C.L.nr.46/31.03.2022 și temeiului
legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.
Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al
documentației de atribuire: la cerere,
de la sediul Primăriei Comunei Recea,
Secretar General. 3.2. Denumirea și
datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire:
Secretar General din cadrul Primăriei
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: 20 Lei/ exemplar, ce se
achită numerar la Casieria Primăriei
Comunei Recea. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor:
20/05/2022, ora 10.00. 4.Informații
privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 30/05/2022, ora
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria Comunei
Recea, comuna Recea, sat Recea,
nr.636, județul Argeș, Secretar
General. 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: 31/05/2022, 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:
Secția de Contencios Administrativ a
Tribunalului Argeș, cu sediul în municipiul Pitești, Bld.I.C.Brătianu nr.7,
județul Argeș, telefon 0248/224.019,
fax 0248.223.290, e-mail: tr-arges@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului
de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 06/05/2022.
1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Primăria Orașului Recaș, Calea Timișoarei nr.86, județul Timiș, telefon
0356/177.278, fax 0356/177.279,
e-mail: contact@primariarecas.ro, cod
fiscal 2512589. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie
vândut: 4 imobile teren, aparținând
domeniului privat al Orașului Recaș,
identificate astfel: teren în suprafață
de 5.341mp, situat în intravilanul
localității Izvin, Oraș Recaș, C.F.
409227 Recaș, nr.cad.409227, conform
H.C.L.Recaș nr. 114/28.04.2022 și a
temeiului legal O.U.G.
nr.57/03.07.2019; teren în suprafață de
2.182mp, situat în intravilanul localității Izvin, Oraș Recaș, C.F. 409228
Recaș, nr.cad.409228, conform H.C.L.
Recaș nr. 115/28.04.2022 și a temeiului
legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019; teren
în suprafață de 1.712 mp, situat în
intravilanul localității Bazoș, Oraș
Recaș, C.F .417628 Recaș, nr.
cad.417628, conform H.C.L. Recaș nr.
116/28.04.2022 și a temeiului legal
O.U.G. nr. 57/03.07.2019; teren în
suprafață de 10.200 mp, situat în
extravilanul localității Herneacova,
Oraș Recaș, C.F. 417996 Recaș, nr.
cad.417996, conform H.C.L .Recaș nr.
117/28.04.2022 și a temeiului legal
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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 Economic sau se
poate consulta pe site-ul: www.primariarecas.ro, secțiunea „Anunțuri-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 Economic din cadrul
Primăriei Orașului Recaș, Calea Timișoarei nr.86, județul Timiș. 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 numerar la
Casieria Primăriei Orașului Recaș,
Calea Timișoarei nr.86, județul Timiș.
3.4. Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 20.05.2022, ora 12.00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor:
30.05.2022, ora 15.00. 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Registratură, Primăria Orașului Recaș, orașul
Recaș, Calea Timișoarei nr.86, județul
Timiș. 4.3. Numărul de exemplare în
care trebuie depusă oferta: în două
exemplare, în plicuri sigilate. 5.Data și
locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor:
31.05.2022, ora 12.00, Primăria
Orașului Recaș, orașul Recaș, Calea
Timișoarei nr.86, județul Timiș, Sala
de ședințe. 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 și
Fiscal a Tribunalului Timiș, Timișoara, Piața Țepeș Vodă nr.2, județul
Timiș, telefon/fax 0256/221.990,
e-mail: tr-timis-reg@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 06.05.2022.
1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală,
adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Curtea de Apel Suceava, Suceava, Str.
Ștefan cel Mare nr.62, județul
Suceava, telefon 0230/531.032, fax
0230/524.022, e-mail: Nicoleta.toma@
just.ro, cod fiscal 17043928. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: Spațiu cu
destinația punct prestare servicii
poștale în suprafață de 9,05mp, în
sediul Palatului de Justiție Suceava,
Str. Ștefan cel Mare nr.62, Suceava,
județul Suceava, imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Curții de Apel Suceava,
conform H.G.nr.360/16.03.2022 și
t e m e i u l u i l e g a l O . U . G . n r.
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: Accesarea site-ului
www.portal.just.ro -Curtea de Apel
Suceava sau la cerere prin e-mail:
Nicoleta.toma@just.ro.
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
Departamentul Economico-financiar
și administrativ al Curții de Apel

Suceava, Suceava, Str.Ștefan cel Mare
nr. 62, 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: Gratuit. 3.4. Data-limită pentru
solicitarea clarificarilor: 13.05.2022,
ora 10.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a
ofertelor: 30.05.2022, ora 10.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: Curtea de Apel Suceava,
Suceava, Str. Ștefan cel Mare nr.62,
cam.326, județul Suceava. 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: 30.05.2022, ora 11.00, la sediul
Curții de Apel Suceava, Suceava, Str.
Ștefan cel Mare nr.62, camera 307,
județul Suceava. 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 și Fiscal a Tribunalului
Suceava, Suceva, Str.Ștefan cel Mare
nr.62, județul Suceava, telefon/fax
0230/522.296, e-mail: trsv-registratura@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării:
06.05.2022.
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 Coțușca, Coțușca,
Str.Principală nr.116, județul Botoșani, telefon 0231/561.946, fax
0231/561.936, e-mail: primariacotusca@yahoo.com, cod fiscal 3372157.
2.Informații generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să
fie concesionat: a)teren în suprafață
de 7.900 mp, din Parcela Cadastrală
677, lot 2, situat în comuna Coțușca,
județul Botoșani, aparține domeniului
public al Comunei Coțușca, conform
caietului de sarcini; b)teren în suprafață de 680mp, din Parcela Cadastrală 682, lot 2, situat în comuna
Coțușca, județul Botoșani, aparține
domeniului public al Comunei
Coțușca, conform caietului de sarcini;
c)teren în suprafață de 7.210mp, din
Parcela Cadastrală 682, lot 1, situat în
comuna Coțușca, județul Botoșani,
aparține domeniului public al
Comunei Coțușca, conform caietului
de sarcini; conform H.C.L.
nr.22/08.04.2022 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
Coțușca. 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 Coțușca, Coțușca,
Str.Principală nr.116, județul Botoșani. 3.3. Costul și condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul: 100 Lei, se achită
numerar la Casieria instituției sau în
contul concedentului: RO60 TREZ
1195 006X XX00 0330, deschis la
Trezoreria Săveni, cod fiscal al concedentului 3372157. 3.4. Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor:
20.05.2022, ora 15.00. 4.Informaţii

privind ofertele: 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor: 30.05.2022, ora
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Registratura Primăriei Comunei Coțușca, Coțușca, Str.
Principală nr.116, județul Botoșani.
4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original. 5. Data și locul la care se
va desfășura ședinţa publică de
deschidere a ofertelor: 30.05.2022, ora
12.00, la sediul Primăriei Comunei
Coțușca, Coțușca, Str.Principală
nr.116, 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: Secția de contencios administrativ a Tribunalului Botoșani, oraș
Botoșani, Str.Maxim Gorki nr.8,
județul Botoșani, telefon
0231/511.739, fax 0231/531.832,
e-mail: tr-botosani-reg@just.ro. 7.
Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 06.05.2022.
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Gazipur Manpower S.R.L., având
CUI: 45324210 și J40/21444/2021, cu
sediul în București, sectorul 3, B-dul
Camil Ressu, nr.21, camera nr.1, bloc
56A, etaj 3, apartament 14, declar
pierdute: certificatul de înregistrare
B4352428/08.12.2021, certificatul
constatator pt.activ.desf.la sediu din
data de 08.12.2021 și certificatul
constatator pentru activ.care se desfășoară la terți din data de 08.12.2021.
Le declar nule.

Regia Autonomă ”Administraţia
Patrimoniului Protocolului de Stat”
prin Sucursala pentru Administrarea
și Întreținerea Fondului Imobiliar, cu
sediul în București, Șos. Fabrica de
Glucoză, nr. 3A, sector 2, Cod poștal:
0 2 0 3 3 1 , N r. R e g . C o m . :
J40/7597/14.08.2002, C.I.F.: RO
2351555, C.U.I.: 14814939, organizează licitaţie publică cu strigare
privind închirierea următoarelor
spaţii din București: A. Piața Walter
Mărăcineanu, nr.1-3. sector 1. 1.
Spațiu adminstrativ în suprafață de
10.64mp, (Cam.2–parter). Tariful de
pornire a licitaţiei: 7Euro/mp/lună.
Garanţia de participare la licitaţie:
148.96Euro. 2. Spațiu adminstrativ în
suprafață de 30,54 mp, (Cam.102,103etaj3). Tariful de pornire a licitaţiei:
6,5Euro/mp/lună Garanţia de participare la licitaţie: 397.02Euro. 3. Spațiu
adminstrativ în suprafață de 32.13mp
(Cam.5,6,7-etaj5). Tariful de pornire a
licitaţiei: 6,5 Euro/mp/lună. Garanţia
de participare la licitaţie: 417.69Euro.
B. Strada Mendeleev, nr.36-38, sector
1. 4. Spațiu tehnic destinat amplasării
de echipamente de telecomunicații în
suprafață de 50mp(terasa). Tariful de
pornire a licitaţiei: 31Euro/mp/lună.
Garanţia de participare la licitaţie:
3100 Euro. C. Piața Mihail Kogălniceanu, nr.8, sector 5. 5. Spațiu cu
destinație de locuință în suprafață de
23.19mp(Ap.34,et.6,sc.A) Tariful de
pornire a licitaţiei: 10Euro/mp/lună.
Garanţia de participare la licitaţie:
463.8Euro. Licitaţia va avea loc la
sediul S.A.I.F.I din Șos. Fabrica de
Glucoză, nr. 3A, sector 2, București, în
data de 03.06.2022, la ora 10:00.
Preţul Dosarului de licitaţie este de
300 lei și se poate achiziționa de la
sediul S.A.I.F.I. Data limită de obținere a dosarului de licitaţie și de solicitare a clarificărilor este de
25.05.2022. Data limită de înscriere
este 31.05.2022 ora 15:00. Persoanele
interesate se pot adresa către
S.A.I.F.I., serviciul F.I.S.A.D, date de
contact: email:cosmina.frincu@saifi.
ro; Telefon 021/4091217; 0722184811).

PIERDERI
Pierdut chitanță plată integrală
imobil emisă de ICRAL București. Se
declară nulă.
SC Amanet Buy&Sell SRL, cu
sediul în Craiova, strada Făgăraș,
nr.17, bl.F5, sc.1, et.3, ap.11, Județ
Dolj, CUI: 35354248, pierdut Autorizația nr.0009555 emisă de ANPC. O
declar nulă.
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