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OFERTE SERVICIU
l Magus SRL cu sediul in Timisoara angajează 
personal calificat: lucrator calificat in cresterea 
animalelor 2 persoane, crescator ingrijitor de 
animale domestice (bovine si ovine) și 2 persoane 
necalificate pentru ingrijitor animale. trimiteti 
CV la adresa codruta@magussrl.com pana la 
data de 15.08.2021.

l SC Boss Coantry SRL angajează Muncitori 
necalificați în domeniul construcțiilor. Cerinte: 
lb.engleză, deplasare pe șantierele din țară. 
Telefon: 0747.537.207.

l OVI PRODEX SRL, Abator de Ovine cu sediul 
in Liebling , jud Timis, angajează personal cali-
ficat: 2 macelari; 2 ciontolitor transator carne 2 
persoane; 2 operatori la valorificarea subprodu-
selor de abator . trimiteti CV la adresa codruta@
magussrl.com pana la data de 15.08.2021.

l S.C. Universal Comp Prod S.R.L., având CUI 
10526780, cu sediul în București, sector 2, Str.
Telia, nr.1, angajează: Muncitor necalificat la 
asamblarea, montarea pieselor cod COR 932906 
-1 post. Cerințe: studii medii, cunoștiințe de limba 
engleză, cunoștințe în domeniul metalurgiei. 
Selecția are loc în data de 10.08.2021, ora 10.00, la 
sediul societății.

l Asociația Prietenii Seniorilor, având CIF 
42059550, cu sediul în județ Sibiu, sat Slimnic, 
comuna Slimnic, Strada Rușilor, nr.61, angajează: 
infirmieră, cod COR 532103 -4 posturi. Cerințe: 
studii medii, cunoștințe de limba engleză, cunoș-
tințe în domeniul serviciilor de îngrijire. Selecția 
are loc în data de 10.08.2021, ora 08.00, la sediul 
societății.

l Patiseria Tejeci S.R.L. din Baia Mare anga-
jează 1 lucrător bucătărie (spălator vase mari) 
-cod C.O.R.941201. Condiții minime: studii 
primare (8 clase), cunoștințe limba engleză. 
CV-urile se depun pe e-mail la adresa: expertof-
fice8@gmail.com. Vor fi luate în considerare 
CV-urile primite până la data de 10.08.2021. 
Selecția candidaților va avea loc în data de 
11.08.2021 și constă în concurs de CV-uri. Infor-
mații la telefon: 0759.547.503.

l SC Fenyo SRL cu sediul în loc. Miercurea 
Ciuc, jud.Harghita este în căutarea a două 
persoane calificate, cu studii medii, vorbitoare de 
limba engleză, în vederea angajării pe pozitia de: 
maseur de întreținere și relaxare, Cod COR: 
514204. Experiență de cel puțin 3 ani în domeniu 
(masaj balinez, detoxifiant, relaxant, cu pietre), 
precum și calificarea/diplomă pentru această 
poziție, limba engleză sunt condiții obligatorii! 
Pentru informații suplimentare și programarea 

interviurilor ne puteti contacta telefonic în 
perioda 09.08-11.08.2021, tel.0745.615.384, 
director@hunguest-fenyo.ro, în intervalul orar 
09.00-15.00.

l Oficiul Naţional de Prevenire și Combatere a 
Spălării Banilor organizează concurs, pentru 
ocuparea următorului post contractual de condu-
cere, în conformitate cu Regulamentul-cadru 
aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare: 1.Denumirea postului: șef 
compartiment -1 post vacant contractual pe peri-
oadă nedeterminată; 2.Nivel studii: superioare 
(economice sau juridice) -cu diplomă de licență; 
3.Vechime: minimum 8 ani vechime în speciali-
tatea studiilor absolvite. Data, ora și locul desfă-
șurării concursului: Proba scrisă: 31.08.2021, orele 
10.00, Interviul: 06.09.2021, orele 10.00. Locație: 
la sediul instituţiei din București, str.Ion Florescu, 
nr.1, sector 3. 1.Data limită până la care candi-
daţii pot depune dosarul de concurs este 
18.08.2021. 2.Detalii privind condițiile generale și 
specifice, dosarul de concurs, calendarul de desfă-
șurare și bibliografia de concurs, sunt disponibile 
accesând pagina de internet a ONPCSB. 3.Relaţii 
suplimentare se pot obţine de la persoana care 
asigură secretariatul comisiei de concurs -telefon 
021/315.52.07, 021/315.52.80 și de pe pagina de 
internet a instituţiei.

l Spitalul Militar de Urgenţă “Dr. Ion Jianu”-Pi-
tești organizează concurs pentru ocuparea urmă-
toarelor posturi vacante de personal civil 
contractual: 1.post de inginer (studii superioare în 
domeniul ingineriei medicale sau bioingineriei 
medicale), în biroul mentenanță și tehnică medi-
cală, Administrativ (nu necesită vechime în speci-
alitate).  Concursul se va desfășura în 
perioada:01.09.2021-08.09.2021, începând cu ora 
10.00, la sediul S.M.U.“dr. Ion Jianu”-Pitești, după 
cum urmează proba scrisă în data de 01.09.2021 
ora 10.00 și proba de interviu în data de:08.09.2021 
ora 10.00. Perioada de depunere a dosarelor de 
înscriere la concursuri este 10.08.2021-23.08.2021. 
Data limită de depunere a dosarelor de înscriere la 
concurs este 23.08.2021 ora:14.00. Relaţii supli-
mentare pe site-ul: www.smupitesti.ro la rubrica 
anunţuri și la Biroul Resurse Umane din 
S.M.U.”Dr. Ion Jianu”-Pitești cu sediul în mun.
Pitești, str. Negru Vodă nr.47, jud. Argeș-tel. 
0248.218.090, 0248.218.172/interior.414.

l In temeiul HG nr. 286/2011, Oficiul de Stat 
pentru Inventii si Marci organizeaza in 
31.08.2021, concurs pentru ocuparea a doua 
posturi contractual vacante/pe perioada nedeter-
minata, de auditor public intern, in cadrul 
Compartimentului Audit Public Intern. Conditii 
specifice obligatorii:studii universitare de licenta 
absolvite cu diploma de licenta in domeniile 
economic, juridic sau administrativ; pentru 

studiile de licenta absolvite in alte domenii decat 
cele mentionate se va face dovada detinerii 
competentelor profesionale generale (audit 
intern, managementul riscului, control intern si 
guvernanta, management, contabilitate, finante 
publice, tehnologia informatiei, drept); vechime 
minima in specialitatea studiilor necesare exerci-
tarii functiei-1 an;experienta dovedita in dome-
niul auditului public de minim 6 luni; cunoasterea 
unei limbi straine de circulatie internationala 
nivel mediu dintre limbile engleza si franceza; 
cunostinte de operare pe calculator (sistem 
operare WINDOWS+MS.OFFICE); bune abili-
tati de planificare, cercetare si analiza, evaluare,-
comunicare si raportare, consiliere, perseverenta, 
capacitate de a-si asuma responsabilitatea, spirit 
de echipa, creativitate, aptabilitate, initiativa, 
dinamism. Potrivit pct. 2.3.4.1. din Normele gene-
rale privind exercitarea activitatii de audit public 
intern, aprobate prin H.G. nr. 1086/2013, in 
vederea obtinerii avizului necesar numirii in 
functia de auditor intern, candidatii depun, odata 
cu dosarul de concurs, si un dosar care cuprinde 
urmatoarele documente:a)curriculum vitae; b) o 
declaratie privind respectarea prevederilor art. 22 
din Legea nr. 672/2002, referitoare la incompati-
bilitatile auditorilor interni;c)o lucrare in dome-
niul auditului public intern; d) doua scrisori de 
recomandare de la persoane cu experienta in 
domeniul auditului intern. Concursul va avea loc 
la sediul OSIM si va consta in trei etape succesive 
selectia dosarelor de inscriere; proba scrisa se va 
sustine pe 31.08.2021; interviul se va sustine pe 
06.09.2021. Dosarele de concurs se depun in peri-
oada 12.08.2021-25.08.2021, la sediul OSIM, str.
Ion Ghica nr.5, Sect.3- Bucuresti, Compartiment 
Resurse Umane si vor contine documentele 
prevazute de art. 6 din HG. nr. 286/2011. Biblio-
grafia si relatii suplimentare la Tel. 0213060800, 
int. 325 sau la sediul.OSIM.

l Primăria Comunei Hârtiești, județul Argeș, 
organizează în data de 25.08.2021, ora 10.00 
-proba scrisă, concurs pentru ocuparea funcției 
contractuale de execuție, pe perioadă determi-
nată, (perioada mandatului de viceprimar al 
comunei Hârtiești) de șofer I microbuz școlar, 
încadrat în structura compartimentului adminis-
trativ din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Hârtiești, județul Argeș. 
Data și ora interviului se vor afișa odată cu rezul-
tatele la proba scrisă. Condițiile de participare la 
concurs sunt următoarele: Condițiile generale 
prevăzute de art.3 al Regulamentului cadru 
aprobat prin H.G. Nr.286/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Condiții specifice: 
-Nivelul studiilor -medii; -Permis de conducere 
categoria D; -Certificat de pregătire profesională 
a conducătorului auto eliberat de ARR; -Aviz 
psihologic și adeverință de sănătate eliberate de 
medicina muncii; -Vechime în specialitate -minim 

10 ani. Dosarul de înscriere la concurs se depune 
la sediul Primăriei Comunei Hârtiești, în peri-
oada 09.08.2021-16.08.2021. Condițiile de desfa-
șurare și de participare la concurs, precum și 
bibliografia sunt afișate la sediul primăriei 
Hărtiești. Informații suplimentare se pot obtine la 
sediul Primăriei Comunei Hârtiești, județul 
Argeș, telefon/fax: 0248/297.050.

l Batalionul de Sprijin al Forţelor Navale 
Constanţa, cu sediul în Strada Ştefăniţă Vodă, 
nr.4, judeţul Constanţa, din Ministerul Apărării 
Naţionale, organizează concurs pentru ocuparea 
unui post vacant de personal civil contractual 
conform HG nr.286/2011, -Îngrijitor -nr.posturi 1 
(studii medii/generale, minim 6 luni vechime): 
-01.09.2021, ora 10.00 -proba scrisă; -07.09.2021, 
ora 10.00 -interviul; -data limită de depunere a 
dosarelor -23.08.2021, ora 15.00. -Depunerea 
dosarelor se va face la sediul Batalionului de 
Sprijin al Forţelor Navale, unde vor fi afișate și 
detaliile organizatorice necesare sau pe site-urile 
www.navy.ro, www.posturi.gov.ro. -Date de 
contact ale secretariatului,  la telefon 
0241.667.985/0241.667.011 interior 238, 461.

l Primăria Comunei Stelnica, județul Ialomița, 
organizează în data de 31 august 2021, concurs 
pentru ocuparea următoarei funcții contractuale 
vacante: 1.Muncitor calificat I din cadrul 
Compartimentului Serviciul Public de Adminis-
trare a domeniului Public și Privat, conform 
H.G.nr.286/2011. Condiții specifice postului: 
-Studii profesionale în meseria de mecanic; 
-Vechime -minim 3 ani de activitate în speciali-
tatea studiilor; -Permis de conducere categoria 
„TR”. Dosarele de participare la concurs se depun 
până pe data de 23 august 2021, orele 16.30. Selec-
tarea dosarelor va avea loc pe data de 25 august 
2021, iar concursul se va desfășura pe parcursul a 
două probe: probă practică pe data de 31 august 
2021 -orele 11.00 și interviul -02 septembrie 2021 
-orele 11.00. Relaţii suplimentare la sediul Primă-
riei (secretariat) sau la telefon: 0243/361.785.

l Clubul Sportiv Comunal Belint, cu sediul in 
jud. Timis, sat Belint, nr. 147, organizeaza la 
sediul autoritatii publice concurs pentru ocuparea 
cu contract individual de munca cu 2 ore/zi pe 
durata nedeterminata a postului vacant de refe-
rent- contabil. Conditii de participare la concurs: 
studii: studii de specialitate, vechime: 1 an. 
Conditii de desfasurare a concursului: Proba 
scrisa va avea loc in data de 30.08.2021 ora 10:00, 
interviul ora 12:00, la sediul Primariei Comunei 
Belint. Dosarele de inscriere se vor depune la 
sediul Primariei Comunei Belint pana la data de 
23.08.2021 orele 14:00. Relatii splimentare se 
obtin la telefon 0256327126 secretar Moise 
Mihaela.

l Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, 
Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de 
Ridicat, cu sediul în str. Sf. Elefterie nr. 47-49, 
sector 5, București, organizează, la sediul său, 
concurs pentru ocuparea următoarelor funcții 
contractuale vacante: 1. Inspector de specialitate 
grad profesional II, în cadrul ISCIR –Serviciul 
Inspecție Domeniul Clasic- București- 1 post. 
Nivelul studiilor: superioare de lungă durată cu 
examen de diplomă/ licență– inginer în dome-
niile: mecanică, electromecanică, transporturi, 
electrotehnică, energetică, automatizări, 
construcții, metalurgie, fizică tehnologică, chimie 
industrială, instalații, petrol și gaze. Vechimea în 
muncă și în specialitatea studiilor: minim 3 ani. 
Permis de conducere: cel puțin categoria B de 
autovehicule. Concursul se va desfășura la sediul 
ISCIR, astfel: -proba scrisă: 31.08.2021, ora 10:00; 
-proba interviu: 07.09.2021, ora 09:00. 2. 
Inspector de specialitate grad profesional II, în 
cadrul IT ISCIR Bacău- Biroul Control- Bacău- 1 
post. Nivelul studiilor: superioare de lungă durată 
cu examen de diplomă/ licență- inginer în dome-
niile: mecanică, electromecanică, transporturi, 
electrotehnică, energetică, automatizări, 
construcții, metalurgie, fizică tehnologică, chimie 
industrială, instalații, petrol și gaze. Vechimea în 
muncă și în specialitatea studiilor: minim 3 ani. 
Permis de conducere: cel puțin categoria B de 
autovehicule. Concursul se va desfășura la sediul 
ISCIR, astfel: -proba scrisă: 31.08.2021, ora 10:00; 
-proba interviu: 07.09.2021, ora 09:00. 3. 
Inspector de specialitate grad profesional II, în 
cadrul IT ISCIR Cluj- Biroul Control– Cluj-Na-
poca- 2 posturi. Nivelul studiilor: superioare de 
lungă durată cu examen de diplomă/licență- 
inginer în domeniile: mecanică, electromecanică, 
transporturi, electrotehnică, energetică, automa-
tizări, construcții, metalurgie, fizică tehnologică, 
chimie industrială, instalații, petrol și gaze. 
Vechimea în muncă și în specialitatea studiilor: 
minim 3 ani. Permis de conducere: cel puțin cate-
goria B de autovehicule. Concursul se va desfă-
șura la sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă: 
31.08.2021, ora 10:00; -proba interviu: 07.09.2021, 
ora 09:00. 4. Inspector de specialitate grad profe-
sional II, în cadrul IT ISCIR Iași- Biroul Control- 
Iași- 1 post. Nivelul studiilor: superioare de lungă 
durată cu examen de diplomă/licență- inginer în 
domeniile: mecanică, electromecanică, transpor-
turi, electrotehnică, energetică, automatizări, 
construcții, metalurgie, fizică tehnologică, chimie 
industrială, instalații, petrol și gaze. Vechimea în 
muncă și în specialitatea studiilor: minim 3 ani. 
Permis de conducere: cel puțin categoria B de 
autovehicule. Concursul se va desfășura la sediul 
ISCIR, astfel: -proba scrisă: 31.08.2021, ora 10:00; 
-proba interviu: 07.09.2021, ora 09:00. 5. 
Inspector de specialitate grad profesional II, în 
cadrul IT ISCIR Pitești- Biroul Control- Pitești- 1 
post. Nivelul studiilor: superioare de lungă durată 

cu examen de diplomă/licență- inginer în dome-
niile: mecanică, electromecanică, transporturi, 
electrotehnică, energetică, automatizări, 
construcții, metalurgie, fizică tehnologică, chimie 
industrială, instalații, petrol și gaze. Vechimea în 
muncă și în specialitatea studiilor: minim 3 ani. 
Permis de conducere: cel puțin categoria B de 
autovehicule. Concursul se va desfășura la sediul 
ISCIR, astfel: -proba scrisă: 31.08.2021, ora 10:00; 
-proba interviu: 07.09.2021, ora 09:00. 6. 
Inspector de specialitate grad profesional II, în 
cadrul IT ISCIR Ploiești- Biroul Control- 
Ploiești- 1 post. Nivelul studiilor: superioare de 
lungă durată cu examen de diplomă/licență- 
inginer în domeniile: mecanică, electromecanică, 
transporturi, electrotehnică, energetică, automa-
tizări, construcții, metalurgie, fizică tehnologică, 
chimie industrială, instalații, petrol și gaze. 
Vechimea în muncă și în specialitatea studiilor: 
minim 3 ani. Permis de conducere: cel puțin cate-
goria B de autovehicule. Concursul se va desfă-
șura la sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă: 
31.08.2021, ora 10:00; -proba interviu: 07.09.2021, 
ora 09:00. 7. Inspector de specialitate grad profe-
sional II, în cadrul IT ISCIR Giurgiu- Biroul 
Control- București- 2 posturi. Nivelul studiilor: 
superioare de lungă durată cu examen de 
diplomă/licență- inginer în domeniile: mecanică, 
electromecanică, transporturi, electrotehnică, 
energetică, automatizări, construcții, metalurgie, 
fizică tehnologică, chimie industrială, instalații, 
petrol și gaze. Vechimea în muncă și în speciali-
tatea studiilor: minim 3 ani. Permis de conducere: 
cel puțin categoria B de autovehicule. Concursul 
se va desfășura la sediul ISCIR, astfel: -proba 
scrisă: 31.08.2021, ora 10:00; -proba interviu: 
07.09.2021, ora 09:00. 8. Inspector de specialitate 
grad profesional IA, în cadrul ISCIR -Serviciul 
Inspecție Domeniul Nuclear- București- 1 post. 
Nivelul studiilor: superioare de lungă durată cu 
examen de diplomă/licență- inginer în domeniile: 
mecanică, electromecanică, transporturi, electro-
tehnică, energetică, automatizări, construcții, 
metalurgie, fizică tehnologică, chimie industrială, 
instalații, petrol și gaze. Vechimea în muncă și în 
specialitatea studiilor: minim 9 ani. Permis de 
conducere: cel puțin categoria B de autovehicule. 
Concursul se va desfășura la sediul ISCIR, astfel: 
-proba scrisă: 31.08.2021, ora 10:00; -proba 
interviu: 07.09.2021, ora 09:00. 9. Inspector de 
specialitate grad profesional IA, în cadrul IT 
ISCIR Craiova- Biroul Control- Craiova- 1 post. 
Nivelul studiilor: superioare de lungă durată cu 
examen de diplomă/licență- inginer în domeniile: 
mecanică, electromecanică, transporturi, electro-
tehnică, energetică, automatizări, construcții, 
metalurgie, fizică tehnologică, chimie industrială, 
instalații, petrol și gaze. Vechimea în muncă și în 
specialitatea studiilor: minim 9 ani. Permis de 
conducere: cel puțin categoria B de autovehicule. 
Concursul se va desfășura la sediul ISCIR, astfel: 
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-proba scrisă: 31.08.2021, ora 10:00; -proba 
interviu: 07.09.2021, ora 09:00. 10. Inspector de 
specialitate grad profesional IA, în cadrul IT 
ISCIR Ploiești- Biroul Control- Ploiești- 1 post. 
Nivelul studiilor: superioare de lungă durată cu 
examen de diplomă/licență- inginer în domeniile: 
mecanică, electromecanică, transporturi, electro-
tehnică, energetică, automatizări, construcții, 
metalurgie, fizică tehnologică, chimie industrială, 
instalații, petrol și gaze. Vechimea în muncă și în 
specialitatea studiilor: minim 9 ani. Permis de 
conducere: cel puțin categoria B de autovehicule. 
Concursul se va desfășura la sediul ISCIR, astfel: 
-proba scrisă: 31.08.2021, ora 10:00; -proba 
interviu: 07.09.2021, ora 09:00. 11. Expert grad 
profesional I, în cadrul Compartimentului Achi-
ziții Publice- București- 1 post. Nivelul studiilor: 
superioare de lungă durată cu examen de 
diplomă/licenţă. Vechimea în muncă și în specia-
litatea studiilor: minim 6 ani. Concursul se va 
desfășura la sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă: 
31.08.2021, ora 12:00; -proba interviu: 07.09.2021, 
ora 09:00. Anunțul cuprinzând condițiile generale 
și specifice, calendarul de desfășurare a concursu-
rilor, cererea(formular) tipizat de înscriere, Anexa 
GDPR și bibliografia, se regăsesc pe site-ul oficial 
ISCIR, www.iscir.ro, la secțiunea –Carieră. 
Dosarul de concurs, conținând documentele 
necesare pentru înscriere, se depune personal de 
către candidat, pentru postul pe care candidează, 
la sediul ISCIR din str. Sf. Elefterie nr. 47-49, 
sector 5, București, zilnic între orele 10:00-12:00 și 
13:00-14:30, în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării prezentului anunț. Informații 
suplimentare se pot obţine la telefon 
021.411.97.60 int. 147.   

l Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. 
Dr. Matei Balș”, cu sediul în localitatea București, 
str. Dr. Calistrat Grozovici, nr. 1, în conformitate 
cu prevederile H.G.286/2011, organizează 
concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii 
contractuale vacante, pe durată nedeterminată: 
-1 (un) post Asistent medical principal, generalist 
(PL) -Secţia Clinică V Boli Infecţioase Adulţi; -1 
(un) post Infirmieră (G) -Secţia Clinică V Boli 
Infecţioase Adulţi; -1 (un) post Statistician 
medical (M) -Serviciul Statistică, informatică și 
arhivă medicală; -1 (un) post Asistent medical 
principal, generalist (S) -Secţia Clinică VII 
Terapie Intensivă Adulţi; -2 (două) posturi Îngri-
jitoare (G) -Secţia Clinică VII Terapie Intensivă 
Adulţi; -4 (patru) posturi Asistent medical debu-
tant, generalist (PL) -Compartiment Boli Infecți-
oase (Febre hemoragice); -3 (trei) posturi 
Infirmieră (G) -Compartiment Boli Infecțioase 
(Febre hemoragice); -1 (un) post Asistent medical 
principal, generalist (S) -Secția Clinică XI Boli 
Infecțioase Copii; -1 (un) post Asistent medical, 
generalist (PL) -Secția Clinică XI Boli Infecțioase 
Copii; -2 (două) posturi Infirmieră (G) -Secţia 
Clinică XII Terapie Intensivă Copii; -1 (un) post 
Infirmieră (G) -Secția Clinică VIII Boli Infecți-
oase HIV/SIDA Copii; -2 (două) posturi Îngriji-
toare (G) -Secția Clinică VIII Boli Infecțioase 
HIV/SIDA Copii; -1 (un) post Îngrijitoare (G) 
-Spitalizare de zi HIV/SIDA și Boli Infecţioase 
Copii; -1 (un) post Asistent medical principal, 
generalist (PL) -Secția Clinică XIII Boli Infecți-
oase HIV/SIDA Copii; -1 (un) post Infirmieră (G) 

-Secția Clinică XIII Boli Infecțioase HIV/SIDA 
Copii; -1 (un) post Îngrijitoare (G) -Secția Clinică 
XIII Boli Infecțioase HIV/SIDA Copii; -2 (două) 
posturi Îngrijitoare (G) -Laborator de analize 
medicale-Imunologie; -1 (un) post Muncitor neca-
lificat I -Compartiment seră-curte; -1 (un) post 
Auditor gradul I -Compartiment Audit Public 
Intern. Concursul se va desfășura la sediul insti-
tutului, după următorul calendar: -Termenul de 
depunere al dosarelor: 23.08.2021, ora 13.00; 
-Proba psihologică: în data de 31.08.2021, ora 
10.00; -Proba scrisă: în data de 06.09.2021, ora 
10.00; -Proba practică: în data de 10.09.2021, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
pentru postul de Asistent medical principal, gene-
ralist (S): -diplomă de licență în specialitate; -5 
ani vechime ca asistent medical; -certificat de 
grad principal; -concurs pentru ocuparea 
postului. Pentru postul de Asistent medical prin-
cipal, generalist (PL): -diplomă de școală sanitară 
sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale 
prin echivalare conform Hotărârii Guvernului 
nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absol-
venţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 
inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare; 
-5 ani vechime ca asistent medical; -certificat de 
grad principal; -concurs pentru ocuparea 
postului. Pentru posturile de Asistent medical 
debutant, generalist (PL): -diplomă de școală 
sanitară sau echivalentă sau diplomă de studii 
postliceale prin echivalare conform Hotărârii 
Guvernului nr.797/1997 privind echivalarea 
studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 
1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale 
sanitare; -fără vechime ca asistent medical; 
-concurs pentru ocuparea postului. Pentru postu-
rile de Infirmieră (G): -școală generală; -curs de 
infirmiere, organizat de Ordinul Asistenţilor 
Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenţilor 
Medicali din România sau curs de infirmiere 
organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul 
Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale cu apro-
barea Ministerului Sănătăţii -Direcţia Generală 
Resurse Umane și Certificare; -6 luni vechime în 
activitate; -concurs pentru ocuparea postului. 
Pentru posturile de Îngrijitoare (G): -școală gene-
rală; -nu necesită vechime; -concurs pentru 
ocuparea postului. Pentru posturile de Statisti-
cian medical (M): -diplomă de studii medii de 
specialitate sau diplomă de studii medii; -6 luni 
vechime în activitate; -concurs pentru ocuparea 
postului. Pentru postul de Muncitor necalificat I 
(G): -școală generală; -concurs pentru ocuparea 
postului. Pentru postul de Auditor gradul I (S): 
-diplomă de licență; -4 ani vechime în speciali-
tate; -concurs pentru ocuparea postului. Candi-
daţii 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 Institutului Naţional de Boli 
Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balș”. Relaţii supli-
mentare la sediul Institutului Naţional de Boli 
Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balș”, persoana de 
contact Ec.Ștefan Alexandru-Marius, telefon: 
021/20.10.980 -interior 3055, adresa e-mail: 
marius.stefan@mateibals.ro.

l Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
Dolj, cu sediul în Craiova, str.C.S.Nicolaescu 

Plopșor, nr.4, jud. Dolj, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post vacant contractual pe 
perioada determinată pȃnă la data de 03.01.2024 
pentru implementarea Programului naţional de 
cadastru și carte funciară, astfel: 1 post consilier 
cadastru gr.I- Biroul Înregistrare Sistematică, 
Serviciul Cadastru. Condiții generale de partici-
pare la concurs: -studii superioare de lungă 
durată absolvite cu diplomă sau studii universi-
tare cu diplomă de licenţă sau echivalentă ȃn 
specializarea (programul de studii): măsurători 
terestre și cadastru, geodezie, cartografie; 
-vechimea ȃn specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției-  minim 3 ani și 6 luni. 
Concursul se va desfășura astfel: proba scrisă în 
data de 31.08.2021, ora 10.00. Proba interviu în 
data de 06.09.2021, ora 10.00. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs până la 
data de 23.08.2021 inclusiv, ora 16.30, la sediul 
OCPI Dolj din str.C.S.Nicolaescu Plopșor, nr.4, 
Craiova, jud. Dolj. Relaţii suplimentare la sediul 
OCPI Dolj tel.0251.413.128/0251.414.286, int.118, 
fax: 0251.418.018, e-mail: dj@ancpi.ro

l Centrul Regional de Formare Profesională a 
Adulţilor Dolj, cu sediul în localitatea Craiova, 
str.Brazda lui Novac, nr. 31, judeţul Dolj, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de: -consilier IA (1 post) în cadrul 
Compartimentului Organizare Cursuri Formare 
Profesională, conform H.G. 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba scrisă în 
data de 31.08.2021, ora 10.00; -Interviu în data 
02.09.2021, ora 10.00. Condiţii generale și speci-
fice de participare: -studii superioare de lungă 
durată și alte cursuri/ programe de perfecţionare/ 
specializare ţinând cont de specificul atribuţiilor 
menţionate în fișa postului; -minim 5 ani 
vechime; -cunoștinţe operare calculator (necesi-
tate și nivel): Word, Excel, Internet -nivel mediu; 
-cunoaștere limbă străină de circulaţie internaţio-
nală -nivel mediu. Candidaţii vor depune dosa-
rele de participare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a-III-a la sediul Centrului 
Regional de Formare Profesională a Adulţilor 
Dolj. Dosarul de înscriere va conţine: -cerere de 
înscriere adresată conducătorului instituţiei; 
-copie a actului de identitate; -copie diplomă de 
licenţă de lungă durată și ale actelor care atestă 
specializări specifice atribuţiilor din fișa postului; 
-copie a carnetului individual de muncă sau, 
după caz, adeverinţele care atestă vechimea în 
muncă; -cazier judiciar sau o declaraţie pe 
propria răspundere că nu are antecedente penale; 
-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; -Curriculum Vitae. 
Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă 
însoţite de documentele originale, care se certifică 
în conformitate cu originalul de către secretarul 
comisiei de examen. Relaţii suplimentare la 
sediul: C.R.F.P.A -Dolj din localitatea Craiova, 
str.Brazda lui Novac, nr. 31, judeţul Dolj, 
persoană de contact: Gegiu Elena Simona, telefon 
: 0251/406.360, fax 0251/406.360, e-mail: crfpa_
dolj@yahoo.ro.

ÎNCHIRIERI OFERTE
l Închiriez spațiu comercial stradal 100mp 
ideal salon, coafor, cabinet medical, birou 
etc. TEL: 0732 113 352.

CITAȚII
l Succesibilii defunctului Cotiușca Mihail, 
născut la data de 26.04.1919, în localitatea Roșca, 
URSS, decedat la data de 20.10.1998, cu ultimul 
domiciliu în sat Sacoșu Mare, numărul 292, 
județul Timiș sunt invitați să se prezinte în data 
de 06.08.2021, ora 09.00 -la sediul Biroului Indivi-
dual Notarial Petrescu Irina Verginica din Lugoj, 
strada Eftimie Murgu, numărul 10B, județul 
Timiș, tel.0256/359.642 -pentru a participa la 
dezbaterea procedurii succesoarale.

DIVERSE
l Prahova Kapital S.R.L. anunță publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul „Construire 
depozit logistic, amenajări exterioare în incintă 
(parcare zonă aprovizionare, spații verzi, 
drumuri, trotuare) rezervă psi, racorduri auto, 
organizare de șantier și post-trafo”, propus a fi 
amplasat în, județ Ilfov, oraș Buftea, Str.Răsări-
tului (DN7), Km 16. Informațiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la sediul autori-
tății competente pentru protecția mediului Ilfov 
din Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector 6, București și 
la sediul Prahova Kapital S.R.L., oraș Voluntari, 
Șos. Pipera-Tunari, nr.2/III Bis, birou nr.ET 3.05, 
în incinta „NG2 din complexul Northgate”, Etaj 
3, Județ Ilfov, în zilele de L-V, între orele 08.00-
12.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la 
sediul autorității competente pentru protecția 
mediului Ilfov din strada Aleea Lacul Morii, nr.1, 
Sector 6, București, email: office@apmif.anpm.ro.

l Anunt public privind decizia etapei de inca-
drare. SC OMV PETROM S.A., cu sediul in 
Bucuresti, sector 1, str. Coralilor, nr. 22,  titular al 
proiectului „ Lucrari de curatare, remediere sol si 
reconstructia ecologica a amplasamentului Parc 
Sacel, judet Maramures”, propus a fi amplasat in 
comuna Sacel, sat Sacel, nr.FN, judet Maramures,  
anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei 
etapei de incadrare de catre Agentia pentru 
Protectia Mediului Maramures, in cadrul proce-
durii de evaluare a impactului asupra mediului,  
pentru proiectul mai sus mentionat. Proiectul 
deciziei de incadrare si motivele care o funda-
menteaza pot fi consultate la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului Maramures, cu sediul 
in localitatea Baia Mare, str. Iza, nr. 1A, judet 
Maramures, in zilele de luni-joi intre orele 8.00-
16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00 precum si la 
urmatoarea adresa de interneturmatoarea adresa 
de internet: http://apmmm.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 Agentiei pentru Protectia Mediului 
Maramures.

l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL repre-
zentată prin asociat coordonator Liscan Aurel, în 
calitate de lichidator judiciar al Antrepriza 

Magnific Construct SRL desemnat prin Înche-
ierea de ședinţă din data de 04.08.2021, pronun-
ţată de Tribunalul București - Secţia a VII -a 
Civilă,  în dosar nr. 21967/3/2021, notificã deschi-
derea falimentului prin procedură simplificată 
prevazută de Legea nr. 85/2014  împotriva Antre-
priza Magnific Construct SRL, cu sediul social în 
București, Sectorul 2, Strada Grigore Ionescu, Nr. 
63, camera 2, Bloc T 73, Scara 2, Etaj 4, Ap. 42, 
CUI 25804590, nr. de ordine în registrul comer-
ţului J40/7412/2018.  Persoanele fizice și juridice 
care înregistrează un drept de creanţă împotriva 
Antrepriza Magnific 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. 21967/3/2021, în urma-
toarele condiţii: a) termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul 
creanţelor  20.09.2021; b) termenul limita pentru 
verificarea creanţelor, intocmirea, afișarea și 
comunicarea tabelului preliminar al creanţelor 
30.09.2021; c) termenul limita pentru definiti-
varea tabelului creanţelor la 25.10.2021; d) data 
primei ședinţe a adunarii generale a creditorilor 
05.10.2021, ora 14.00; e) adunarea generală a 
asociaţilor Antrepriza Magnific Construct SRL la 
data de 19.08.2021, ora 14.00 la sediul lichidato-
rului judiciar.

l SC MC Trans SRL cu sediul în loc.Tg-Mureș, 
str.Barajului, nr.10, anunță depunerea documen-
tației la agenția de Protecție a Mediului Mureș 
întocmită conform ord.1798/2007 al MMDD, în 
vederea obținerii Autorizației de Mediu pentru 
obiectivul: -sediu -clădire de birouri pentru desfă-
șurarea activităților administrative: -parcare, 
pentru staționarea autovehiculelor din parcul 
propriu, situate pe amplasamentul din Tg-Mureș, 
str.Budiului, nr.48. Activitatea consta în trans-
portul rutier de mărfuri periculoase desfășurată 
pe baza contractelor încheiate cu beneficiarii. 
Orice informații, sugestii și contestații privind 
impactul asupra mediului se pot obține la sediul 
A.P.M.Mureș, str.Podeni, nr.10, tel.0265/314.984, 
314.987, fax 0265/314.985, în termen de 10 zile de 
la publicare.

l 09.08.2021 Anunț privind lansarea unei proce-
duri de achiziție de echipamente Sandhar Tech-
nologies RO S.R.L . anunță lansarea unei 
proceduri de achiziție de echipamente pentru 
proiectul  ” Înființarea unei unități noi pentru 
producția de componente auto în cadrul compa-
niei Sandhar Technologies RO S.R.L.”,  după 
cum urmează: -Achiziția A6  –Lot 1: Mașina 
CNC măsurare 3D –1 buc;   Tester rugozitate –1 
buc;  -Alte echipamente măsurare –set –1 buc. 
Documentația de atribuire poate fi obținută de la 
adresa:  e-mail contact@sandhar.ro sau la adresa 
București Sectorul 3, Bulevardul Corneliu 
Coposu, Nr. 6 -8, Modulul Nr.  M 09, Etaj 8.  Data 
și ora limită de depunere a ofertelor:  23.08.2021 
ora 23:59 (sfârșitul zilei ora României). Pentru 
informaţii suplimentare vă puteţi adresa la: 
sediul Sandhar Technologies RO S.R.L.,  Adresa: 
București Sectorul 3, Bulevardul Corneliu 
Coposu, Nr.  6 -8, Modulul Nr.  M 09, Etaj 8, 
Telefon: +40735/012973, Fax: -,  E-mail: contact@
sandhar.ro, persoană de contact Ionuț Arpășanu: 
(+0735/012973). Vă mulțumim. Sandhar Techno-
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logies RO S.R.L. 09.08.2021 Announcement 
regarding the launch of one procedurefor the 
procurement of equipment Sandhar Technologies 
RO S.R.L. announces the launch of  1 procure-
ment procedure for equipment for the project “ 
Establishment of a new unit for the production of 
automotive components within the company 
Sandhar Technologies RO S.R.L. “, as follows: 
-Procurement A6 –Batch 1:  CNC 3D measuring 
machine –1 unit;  Roughness tester –1 unit; Other 
measuring equipment -set  –1 unit. The procure-
ment documentation can be obtained from: 
e-mail contact@sandhar.ro or at the address 
Bucharest, 6 -8 Corneliu Coposu Bld, M 09 
Modul, 8th Floor.  Date and time limit for 
submission of the offer: 23.08.2021 at 23:59 (end 
of the day, Romania time). For more information 
you can contact Sandhar Technologies RO S.R.L. 
, Adress: Bucharest, 6 -8 Corneliu Coposu Bld, M 
09 Modul, 8th Floor, Phone: +40735/012973, 
Fax:-, E-mail: contact@sandhar.ro, contact 
person: Ionuț Arpășanu (+0735/012973). Thank 
you. Sandhar Technologies RO S.R.L.

SOMAȚII
l Romania Judecatoria Brasov Dosar civil nr. 
28842/197/2021 Emisa la data de 13.04.2021 
SOMATIE Se aduce la cunostinta celor interesati 
ca petentii Gaita Ioan si Gaita Elena au solicitat 
Judecatoriei Brasov sa se constate ca au dobandit 
prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra 
cotei de 1/10 dinn imobilul situat in Brasov, str.
Curcanilor nr.74, judetul Brasov, inscris in C.F 
nr.156278 Brasov, la A+1, cu nr.top 4161 teren in 
suprafata de 64 mp si casa de lemn. Persoanele 
interesate sunt invitate sa faca opozitie la cererea 
formulata de petentii Gaita Ioan si Gaita Elena, 
la Judecatoria Brasov in termen de 30 de zile de 
la data afisarii si publicarii prezentei somatii, cu 
mentiunea ca instanta va pasi la judecarea cererii, 
in cazul in care nu se va formula opozitie. 
Somatia face parte integranta din incheierea 
pronuntata la data de 02.04.2021 in dosarul civil 
nr.28842/197/2019, cu termen de judecata la data 
de 24.09.2021, ora 9. Prezenta se comunica spre 
afisare la Primaria Brasov, la sediul Judecatoriei 
Brasov si al OCPI Brasov. Se va publica si intr-un 
ziar de larga raspindire. Presedinte Grefier 
Corian Trofin Cristina Mihaela Poenaru.

ADUNĂRI GENERALE
l CONVOCARE. Consiliul de Administrație al 
Societății ICPE - S.A., cu sediul în mun. Bucu-
rești, Splaiul Unirii nr. 313, sectorul 3, înregistrată 
la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul București sub nr. J40/21438/1992, 
având codul unic de înregistrare 423140 („Socie-
tatea”),  în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările și completările ulteri-

oare, convoacă adunarea generală ordinară și 
extraordinară a acționarilor Societății pentru 
data de 15 septembrie 2021 la adresa din mun. 
București, bd. Mircea Eliade nr. 113A, Sala de 
conferințe mezanin Hotel Diesel, sectorul 1. 
Adunarea generală ordinară a acționarilor Socie-
tății se va ține la ora 9.00 în locul și la data ante-
r ior  menț ionate .  Adunarea  genera lă 
extraordinară a acționarilor Societății se va ține la 
ora 11.00 în locul și la data anterior menționate. 
La adunarea generală ordinară a acționarilor 
Societății au dreptul să participe și să voteze, 
potrivit legii, toți acționarii Societății înregistrați 
în registrul acționarilor Societății la data de 17 
august 2021, care este stabilită ca Dată de Refe-
rință pentru fiecare adunare. În situația în care la 
prima convocare nu se întrunește cvorumul legal 
și statutar pentru validitatea deliberărilor, 
adunarea generală ordinară și adunarea generală 
extraordinară a acționarilor Societății se va 
întruni, la a doua convocare, în data de 16 
septembrie 2021, la aceeași oră și în același loc, cu 
aceeași ordine de zi și Dată de Referință, astfel 
cum au fost indicate anterior. Ordinea de zi a 
adunării generale ordinare a acționarilor Socie-
tății este următoarea: 1. Aprobarea Hotărârilor 
nr. 1, 2, 3, 4 și 5 ale adunării generale ordinare a 
acționarilor ICPE – S.A. din 17.09.2020 publicate 
în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 
Nr. 2804/9.VII.2021 și a tuturor actelor de admi-
nistrare și conducere și a tuturor operațiunilor 
încheiate sau executate în baza acestora sub 
conducerea domnului Sorin Marica în calitate de 
Director General și Președinte al Consiliului de 
Administrație al ICPE – S.A. 2. Aprobarea Hotă-
rârilor adunării generale ordinare a acționarilor 
societății ICPE – S.A. adoptate în data de 
30.05.2021, și a tuturor actelor de administrare și 
conducere și a tuturor operațiunilor încheiate sau 
executate în baza acestora sub conducerea 
domnului Sorin Marica în calitate de Director 
General și Președinte al Consiliului de Adminis-
trație al ICPE – S.A., care au următorul conținut: 
a) „Hotărârea nr. 1 - Aprobă revocarea din 
funcție a administratorului Dan-Vergil Racico-
vschi pentru neexecutarea gravă a obligațiilor 
legale, statutare și contractuale de administrator 
al Societății, precum și neîndeplinirea Hotărârilor 
Adunării Generale Ordinare a acționarilor din 
data de 17.09.2020.” b) „Hotărârea nr. 2 - Alege 
pe Domnul Constantin-Marian Mihai, cetățean 
român, născut la data de 30.11.1966 în Mun. 
Târgoviște, Jud. Dâmbovița, cu domiciliul în 
Mun. București, Str. Petre Ispirescu nr. 38, bl. 
P72b, sc. 1, et. 6, ap. 26, sector 5, identificat cu 
C.I. seria DP nr. 158352, emisă de D.E.P.A.B.D. la 
data de 04.12.2013, având CNP 1661130151791, 
ca membru al Consiliului de Administrație, cu un 
mandat egal cu perioada rămasă până la expi-
rarea mandatului predecesorului său, respectiv 
până la data de 23.06.2023, pe locul rămas vacant 

ca urmare a revocării Domnului Dan-Vergil Raci-
covschi.” c) „Hotărârea nr. 3 - Aprobă remune-
rația și limitele generale ale remunerațiilor 
suplimentare ale membrilor Consiliului de Admi-
nistrație pentru exercițiul financiar 2021 la 
nivelul celor stabilite pentru anul 2020.” d) 
„Hotărârea nr. 4 - Aprobă împuternicirea 
Domnului Nicușor-Marian Buică, identificat cu 
CI seria  DP nr.  180820,  având CNP 
1750216441532, cu drept de substituire, pentru a 
semna hotărârile Adunării Generale a acționa-
rilor Societății ICPE S.A. și orice alte documente 
conexe, pentru a depune și ridica documente, 
pentru a efectua toate actele și formalitățile de 
publicitate, de înregistrare și de implementare a 
hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a 
acționarilor Societății ICPE S.A., și pentru a 
reprezenta Societatea ICPE S.A. în fata terților în 
legătură cu toate acestea, inclusiv, dar fără a se 
limita la Oficiul registrului comerțului, instanțele 
judecătorești, organele fiscale și orice alte autori-
tăți sau persoane.” e) „Hotărârea nr. 5 - Constată 
adoptarea Hotărârilor nr. I-VII ale Adunării 
Generale Ordinare a acționarilor Societății ICPE 
S.A. din data de 17.05.2021 cu nerespectarea 
dispozițiilor legale și a prevederilor Actului 
constitutiv al Societății ICPE S.A.” f) „Hotărârea 
nr. 6 - Constată nulitatea Hotărârilor nr. I-VII ale 
Adunării Generale Ordinare a acționarilor Socie-
tății ICPE S.A. din data de 17.05.2021 adoptate 
cu nerespectarea dispozițiilor legale și a prevede-
rilor Actului constitutiv al Societății ICPE S.A.” 
3. Constatarea ca nelegale, nule și fără niciun 
efect a Hotărârilor adunării generale ordinare a 
acționarilor societății ICPE – S.A. din 17.05.2021, 
publicate în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a, Nr. 2497 din 18.06.2021, și a hotă-
rârilor adunărilor generale ordinare ale acționa-
rilor societății ICPE – S.A. adoptate în perioada 
01.01.2021-04.08.2021 fără ca adunările să fie 
convocate prin publicarea unui convocator în 
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 
pentru nerespectarea formalităților prevăzute de 
lege pentru convocarea și ținerea adunării. 4. 
Aprobarea Hotărârilor nr. 1-6 ale adunării gene-
rale ordinare a acționarilor societății ICPE – S.A. 
din data de 08.06.2021 și a tuturor actelor de 
administrare și conducere și a tuturor operațiu-
nilor încheiate sau executate în baza acestora sub 
conducerea domnului Sorin Marica în calitate de 
Director General și Președinte al Consiliului de 
Administrație al ICPE – S.A. 5. Aprobarea împu-
ternicirii reprezentantului legal al societății și, 
separat, a dlui Nicușor-Marian Buică, identificat 
cu CI seria DP nr. 180820, având CNP 
1750216441532, și a dnei Alina Constantinescu, 
identificată cu CI seria RX nr. 474828, având 
CNP 2730925463075, care vor putea lucra 
împreună sau separat, cu drept de substituire, 
pentru a semna hotărârile adunării generale 
ordinare a acționarilor ICPE - S.A. și orice alte 

documente conexe, pentru a depune și ridica 
documente, pentru a efectua toate actele și 
formalitățile de publicitate, de înregistrare și de 
implementare a hotărârilor adoptate de adunarea 
generală ordinară a acționarilor ICPE - S.A. și 
pentru a reprezenta Societatea ICPE - S.A. în 
fața terților în legătură cu toate acestea, inclusiv, 
dar fără a se limita la Oficiul Registrului Comer-
țului, instituțiile de credit, instanțele judecăto-
rești, organele fiscale și orice alte autorități sau 
persoane. Ordinea de zi a adunării generale 
extraordinare a acționarilor Societății este urmă-
toarea: 1. Aprobarea Hotărârilor nr. 1, 2 și 3 ale 
adunării generale extraordinare ale acționarilor 
ICPE – S.A. din 17.09.2020 în urma cărora s-a 
respins auditorul societății ICPE Plaza S.A. și 
s-au modificat prevederile actului constitutiv al 
ICPE – S.A. 2. Constatarea ca nelegale, nule și 
fără niciun efect a hotărârilor adunării generale 
extraordinare a acționarilor societății ICPE – 
S.A. adoptate în perioada 01.01.2021-04.08.2021 
fără ca adunările să fie convocate prin publicarea 
unui convocator în Monitorul Oficial al Româ-
niei, Partea a IV-a, pentru nerespectarea formali-
tăților prevăzute de lege pentru convocarea și 
ținerea adunării. 3. Aprobarea Hotărârilor 
adunării generale extraordinare a acționarilor 
societății ICPE – S.A. adoptate în data de 
08.06.2021 și a tuturor actelor de administrare și 
conducere și a tuturor operațiunilor încheiate sau 
executate în baza acestora sub conducerea 
domnului Sorin Marica în calitate de Director 
General și Președinte al Consiliului de Adminis-
trație al ICPE – S.A., având următorul conținut: 
a) „Hotărârea nr. 1 - Aprobă modificarea preve-
derilor Actului Constitutiv al Societății ICPE 
S.A., după cum urmează: 1. În art. 2, art. 10. alin. 
(1) și (2) și în art. 22 alin. (1) termenul „statut” se 
înlocuiește cu sintagma „Act constitutiv”, iar în 
art. 17 alin. (2) lit. h) se înlătură sintagma 
„Statutul ICPE”. 2. In art. 8 alin. (2), denumirea 
“SIF Muntenia” se corectează în „SIF Muntenia 
S.A.”. 3. Art. 9 alin. (1) se completează și va avea 
următorul conținut: “(1) Toate acțiunile societății 
sunt nominative, ordinare și emise în forma 
dematerializată.”  4. Art. 12 alin. (5) și (6) se 
abroga, iar alineatele următoare se renumero-
tează. 5. Art. 12 alin. (5) se modifică și va avea 
următorul conținut: „(5) Acționarii pot participa 
și vota în adunările generale ale acționarilor 
personal sau prin reprezentare, în baza unei 
împuterniciri acordate pentru respectiva adunare 
generală. Procurile de reprezentare vor fi depuse 
la societate în original, cu cel puțin 48 ore înainte 
de respectiva adunare generală a acționarilor.” 6. 
Art. 13 alin. (2) se modifică și va avea următorul 
conținut: „(2) Convocarea se publica în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul 
dintre ziarele de larga răspândire din localitatea 
în care se află sediul societății sau din cea mai 
apropiată localitate.” 7. În art. 13 alin. (3) se 

elimină „(...) și managerială (...)”. 8. În art. 13 
alin. (5) teza II se completează și va avea urmă-
torul conținut: „(5) (...) Cererile se înaintează 
Consiliului de administrație în cel mult 15 zile de 
la publicarea convocării, în vederea publicării și 
aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari. 
(...)” 9. In art. 13 alin. (5) teza III se elimină „(...) 
și managerială (...)”. 10. In art. 13 alin. (8) în 
partea finală se adaugă: „(...) și prezentului Act 
constitutiv.” 11. Art. 13 alin. (10) se modifică și va 
avea următorul conținut: „(10) în cazul în care 
societatea deține o pagină de internet proprie, 
documentele prevăzute în alin. (9), convocarea și 
orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea 
acționarilor, se publică și pe pagina de internet, 
pentru accesul liber al acționarilor, pe baza unei 
parole, conform unei proceduri ce urmează a fi 
comunicată.” 12. Art. 14 alin. (1) se modifică și va 
avea următorul conținut: „(1) Pentru validitatea 
deliberărilor adunării generale ordinare este nece-
sară prezența acționarilor care să dețină cel puțin 
50%+1 din numărul total de drepturi de vot. 
Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu 
majoritatea voturilor exprimate.” 13. Art. 14 alin. 
(2) se modifică și va avea următorul conținut: „(2) 
Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra 
din cauza neîndeplinirii condițiilor de prezență 
prevăzute la alin. (1), adunarea ce se va întruni la 
o a doua convocare poate să delibereze asupra 
punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi 
adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând 
hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.” 14. 
Art. 14 alin. (3) se modifică și va avea următorul 
conținut: „(3) Pentru validitatea deliberărilor 
adunării generale extraordinare este necesară la 
prima convocare, prezenta acționarilor care dețin 
cel puțin 50%+1 din numărul total de drepturi de 
vot, iar hotărârile sunt luate cu majoritatea votu-
rilor deținute de acționarii prezenți sau reprezen-
tați. La convocările următoare, pentru validitatea 
deliberărilor adunării generale extraordinare este 
necesară prezența acționarilor reprezentând cel 
puțin o pătrime din numărul total de drepturi de 
vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea votu-
rilor deținute de acționarii prezenți sau reprezen-
tați.” 15. Art. 14 alin. (5) teza II se modifică și va 
avea următorul conținut: „(5) (...) în cazul în care 
Președintele Consiliului de administrație refuză 
să deschidă ședința sau dacă nu a fost desemnată 
o persoană care să îi țină locul, acționarii prezenți 
și reprezentați în adunare pot hotărî o persoană 
dintre aceștia care să țină locul președintelui și să 
deschidă și să prezideze adunarea.” 16. Art. 14 
alin. (7) se modifică și va avea următorul 
conținut: „(7) Adunarea generală va putea hotărî 
ca operațiunile desfășurate în cadrul adunării să 
fie supravegheate sau îndeplinite de un notar 
public, pe cheltuiala societății.” 17. Art. 14 alin. 
(9) se modifică și va avea următorul conținut: „(9) 
Procesul-verbal al adunării generale a acționa-
rilor, semnat de președintele de ședință și de 

secretar, va constata îndeplinirea formalităților de 
convocare, data și locul adunării generale, acțio-
narii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în 
rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționa-
rilor, declarațiile făcute de aceștia în ședință. 
Secretarul întocmește procesul verbal al ședinței 
adunărilor generale. Procesul verbal va fi trecut în 
registrul adunării generale, iar la procesul verbal 
se vor anexa actele referitoare la convocare 
precum și listele de prezență a acționarilor.” 18. 
Art. 14 alin. (10) se modifică și va avea următorul 
conținut: „(10) Hotărârile adunării generale vor fi 
depuse în termen de 15 zile la Oficiul registrului 
comerțului spre a fi menționate în registru și 
publicate în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a.” 19. Art. 15 alin. (2) se abrogă, iar 
alineatele următoare se renumerotează. 20. Art. 
16 alin. (2) se reformulează și va avea următorul 
conținut: „(2) Candidații pentru posturile de 
administrator sunt nominalizați de către acțio-
nari sau de către membrii actuali ai consiliului de 
administrație.” 21. Art. 16 alin. (5) se comple-
tează și va avea următorul conținut: „(5) Când se 
creează un loc vacant în Consiliul de adminis-
trație, Consiliul de administrație procedează la 
numirea unui administrator provizoriu, până la 
întrunirea adunării generale ordinare a acționa-
rilor. AGA alege, în prima ședință, un nou admi-
nistrator pentru ocuparea locului vacant. Durata 
pentru care este ales noul administrator pentru a 
ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a 
rămas până la expirarea mandatului predeceso-
rului său.” 22. Art. 16 alin. (6) teza I se comple-
tează și va avea următorul conținut: „(6) În cazul 
în care prin decizia consiliului de administrație, 
prin lege sau prin Actul constitutiv are loc dele-
garea atribuțiilor de conducere către directori, 
majoritatea membrilor Consiliului de adminis-
trație va fi formată din administratori neexecu-
tivi. (…)”. 23. Art. 16 alin. (7) teza I se modifică și 
va avea următorul conținut: „(7) Consiliul de 
administrație este condus de un președinte care 
poate fi și director general al societății. (…)”. 24. 
În art. 16 alin. (8), (9) și (10), termenul „preșe-
dinte” se înlocuiește cu sintagma „președintele 
consiliului de administrație”. 25. Art. 16 alin. (14) 
teza I se modifică și va avea următorul conținut: 
„(14) Convocarea pentru întrunirea Consiliului 
de administrație va fi transmisă administratorilor 
cu cel puțin 24 de ore înainte de data întrunirii. 
(…)”. 26. Art. 16 alin. (17) se modifică și va avea 
următorul conținut: „(17) Pentru validitatea 
deciziilor consiliului de administrație este nece-
sară prezența a cel puțin jumătate din numărul 
membrilor Consiliului de administrație, iar deci-
ziile se iau cu votul majorității membrilor 
prezenți.” 27. Art. 16 alin. (19) se modifică și va 
avea următorul conținut: „(19) Reuniunile Consi-
liului de administrație pot avea loc și prin inter-
mediul mijloacelor de comunicare la distanță, 
convocarea ședinței precizând felul acestora și 
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procedura de urmat.” 28. În art. 16 alin. (22), art. 
17 alin. (3) lit. b) și în titlul Capitolului VI se 
înlocuiește sintagma „conducere executivă” cu 
termenul „conducere”, iar sintagma „director 
executiv” cu sintagma „director”. 29. Art. 17 alin. 
(2) lit. b) se modifică și va avea următorul 
conținut: „(...) b) stabilirea sistemului contabil și 
de control financiar și a politicilor contabile; 
(…)”. 30. La art. 17 alin. (2) lit. g) și h), în partea 
inițială se introduce termenul „aprobă”. 31. Art. 
17 alin. (2) lit. j) se modifică și va avea următorul 
conținut: „(...) j) stabilește clauzele și încheie 
contractele de mandat cu directorii; (…)”. 32. 
Art. 17 alin. (3) lit. d) se modifică și va avea urmă-
torul conținut: „(...) d) aprobă încheierea contrac-
telor pentru care nu a delegat competență 
directorilor și care nu depășesc limita stabilită 
pentru Consiliul de administrație prin lege sau 
Actul constitutiv; (…)”. 33. Art. 17 alin. (3) lit. h) 
se modifică și va avea următorul conținut: „(...) h) 
aprobă contractul colectiv de muncă negociat cu 
sindicatele; (…)”. 34. Art. 17 alin. (3) lit. i) se 
abroga, iar litera următoare se renumerotează. 35. 
Art. 18 alin. (1) se modifică și va avea următorul 
conținut: „(1) Dacă prin lege nu se prevede altfel, 
Consiliul de administrație poate delega condu-
cerea societății directorilor ce se numesc prin 
decizie a consiliului de administrație, dintre 
administratori sau din afara consiliului de admi-
nistrație. Consiliul de administrație fixează atri-
buțiile, remunerația acestora și încheie cu aceștia 
contracte de mandat.” 36. Art. 19 alin. (7) se 
abrogă, iar alineatele următoare se renumero-
tează. 37. Art. 20 alin. (2) se modifică și va avea 
următorul conținut: „(2) Acțiunile emise pentru 
majorarea capitalului social vor fi oferite spre 
subscriere în primul rând acționarilor existenți, 
proporțional cu numărul acțiunilor pe care le 
posedă.” 38. Art. 20 alin. (3) se modifică și va 
avea următorul conținut: „(3) Exercitarea drep-
tului de preferință se va putea realiza potrivit 
legii.” 39. Art. 20 alin. (4) se modifică și va avea 
următorul conținut: „(4) Acțiunile emise în 
schimbul aporturilor în numerar vor trebui 
plătite, la data subscrierii, în proporție de cel 
puțin 30% din valoarea lor nominala și, integral, 
în termen de cel mult 3 ani de la data publicării în 
Monitorul Oficial, Partea IV-a, a hotărârii 
adunării generale a acționarilor, respectiv a deci-
ziei Consiliului de administrație.” 40. Art. 20 alin. 
(6) se modifică și va avea următorul conținut: „(6) 
Dacă majorarea de capital propusa nu este 
subscrisă integral capitalul va fi majorat în cuan-
tumul subscrierilor primite doar dacă condițiile 
de emisiune prevăd această posibilitate.” 41. Art. 
22 alin. (2) se abrogă. 42. Art. 23 alin. (2) și (3) se 
abrogă. 43. Art. 24 alin. (1) se modifică și va avea 
următorul conținut: „(1) Directorul general al 
societății este numit de către Consiliul de Admi-
nistrație, conform prezentului Act constitutiv.” 
44. In art. 24 alin. (4), termenul „contractul” se 
corectează în „contractele”. 45. Art. 26 alin. (3) se 
abrogă, iar alineatul următor se renumerotează. 
46. Art. 26 alin. (3) se completează și va avea 
următorul conținut: „(3) Divizarea, dizolvarea și/
sau lichidarea societății se fac în condițiile legii.” 
47. Art. 28 alin. (2) și (3) se abrogă.” b) „Hotă-
rârea nr. 2 - Aprobă împuternicirea dlui Nicu-
sor-Marian Buică, identificat cu CI seria DP nr. 
180820, având CNP 1750216441532, și a dnei 
Alina Constantinescu, identificată cu CI seria RX 

nr. 474828, având CNP 2730925463075, care vor 
putea lucra împreună sau separat, cu drept de 
substituire, pentru a semna hotărârile Adunării 
Generale a acționarilor ICPE S.A., Actul consti-
tutiv actualizat și orice alte documente conexe, 
pentru a depune și ridica documente, pentru a 
efectua toate actele și formalitățile de publicitate, 
de înregistrare și de implementare a hotărârilor 
adoptate de Adunarea Generală a acționarilor 
ICPE S.A. și pentru a reprezenta ICPE S.A. în 
fata terților în legătură cu toate acestea, inclusiv, 
dar fără a se limita la Oficiul registrului comer-
țului, Depozitarul Central S.A., instituțiile de 
credit, instanțele judecătorești, organele fiscale și 
orice alte autorități sau persoane.” 4. Aprobarea 
împuternicirii reprezentantului legal al societății 
și, separat, a dlui Nicușor-Marian Buică, identi-
ficat cu CI seria DP nr. 180820, având CNP 
1750216441532, și a dnei Alina Constantinescu, 
identificată cu CI seria RX nr. 474828, având 
CNP 2730925463075, care vor putea lucra 
împreună sau separat, cu drept de substituire, 
pentru a semna hotărârile Adunării Generale a 
Acționarilor Societății ICPE - S.A. și orice alte 
documente conexe, pentru a depune și ridica 
documente, pentru a efectua toate actele și 
formalitățile de publicitate, de înregistrare și de 
implementare a hotărârilor adoptate de 
Adunarea Generală a Acționarilor Societății 
ICPE - S.A. și pentru a reprezenta Societatea 
ICPE - S.A. în fața terților în legătură cu toate 
acestea, inclusiv, dar fără a se limita la Oficiul 
Registrului Comerțului,  instituțiile de credit, 
instanțele judecătorești, organele fiscale și orice 
alte autorități sau persoane. La ședința adunării 
generale a acționarilor Societății sunt îndreptățiți 
să participe acționarii înregistrați la Data de 
Referință în registrul acționarilor Societății. 
Materialele informative aferente adunării sunt 
disponibile la sediul societății și în adunare. Unul 
sau mai mulți acționari ai Societății reprezen-
tând, individual sau împreună, cel puțin 5% din 
capitalul social al acesteia pot cere introducerea 
unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării. Cere-
rile se înaintează către Societate, în atenția consi-
liului de administrație și a directorului general al 
societății, dl Sorin Marica, la adresa societății din 
mun. București, Splaiul Unirii nr. 313, sectorul 3, 
în cel mult 15 zile de la publicarea convocării în 
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în 
vederea publicării și a aducerii acestora la cunoș-
tința celorlalți acționari. Acționarii pot participa 
și vota în adunare prin reprezentare, în baza unei 
împuterniciri acordate pentru respectiva adunare 
generală. Acționarii care nu au capacitate de 
exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi 
reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor 
legali care, la rândul lor, pot da împuternicire 
altor persoane pentru respectiva adunare gene-
rală. Procurile de reprezentare vor fi depuse în 
original la adresa societății din mun. București, 
Splaiul Unirii nr. 313, sectorul 3, cu cel mult 48 de 
ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii 
exercițiului dreptului de vot în respectiva adunare 
generală. Reprezentanții acționarilor persoane 
juridice vor prezenta actul de identitate și dovada 
calității de reprezentant legal. Cererile și procu-
rile înaintate de acționari pentru adunare vor fi 
transmise în plic închis care va avea înscris pe 
acesta specificația „Pentru adunarea generală 
ordinară a acționarilor ICPE – S.A.”, respectiv 

„Pentru adunarea generală extraordinară a acți-
onarilor ICPE – S.A.”. Sorin Marica. Președinte 
Consiliul de Administratie.

LICITAȚII
l Romsilva organizează licitațiile pentru valori-
ficarea lemnului doar în sistem online. 

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva orga-
nizează, începând cu luna august, licitațiile 
pentru valorificarea masei lemnoase, pe picior 
sau lemn fasonat doar printr-o platformă 
online, utilizată de Direcția Silvică Suceava 
încă din luna mai a acestui an. La licitațiile 
organizate de Romsilva prin platforma infor-
matică vor fi oferiți în perioada următoare 
1.125.000 metri cubi lemn pe picior, adică 
lemnul care urmează să fie exploatat din pădu-
rile de stat de către firmele atestate, precum și 
75.000 metri cubi de lemn fasonat. Platforma 
de licitații online prezintă mai multe avantaje, 
între care asigurarea unei transparențe mai 
mari, număr de participanți nelimitat, echidis-
tanță și condiții concurențiale sporite pentru 
toți agenții economici atestați și, nu în ultimul 
rând, reducerea birocrației. De asemenea, plat-
forma informatică reprezintă și un instrument 
util pentru managementul Romsilva, prin 
prelucrarea și analizarea rapidă a datelor 
putând fi stabilite sortimentele solicitate de 
piață, precum și tendințele de pe piața 
lemnului. Regia Națională a Pădurilor – 
Romsilva pune pe piață anual circa 9,5 mili-
oane metri cubi de lemn din pădurile 
proprietatea publică a statului, din care 6,5 
milioane metri cubi ca lemn pe picior, masa 
lemnoasă care urmează a fi exploatată din 
păduri, și 3 milioane metri cubi ca lemn 
fasonat. În actualul context economic și legis-
lativ, Romsilva va crește gradual ponderea 
valorificării lemnului fasonat, iar de la 1 ianu-
arie 2023 ponderea lemnului fasonat, exploatat 
prin resurse proprii sau prin contracte de 
prestări servicii, va fi de 50% din volumul total 
de masă lemnoasă pus pe piață din pădurile 
proprietatea publică a statului. Regia Națională 
a Pădurilor – Romsilva administrează 3,13 
milioane hectare păduri proprietatea publică a 
statului, circa 48% din pădurile țării, și asigură 
servicii silvice pentru circa un milion hectare de 
păduri aflate în alte forme de proprietate. Din 
totalul pădurilor proprietatea publică a 
statului, 80% dețin certificarea managemen-
tului forestier în standard internațional.

l S.C Andibo SRL prin lichidator judiciar CII 
Cismaru Elena vinde prin licitatie publica stoc 
de produse destinate amenajari de tamplarie 
pvc la pretul de 60353,57 lei plus TVA, pret 

redus cu 50%.  Licitatiile vor avea loc in zilele 
10, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25 si 27 august, orele 
13  la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, 
str. Plaiesilor, nr.47, jud.Prahova. Relatii supli-
mentare la tel: 0728.878298.

l Lichidator judiciar CII Cismaru Elena vinde 
prin licitatie publica echipamente IT si birotica, 
proprietatea debitoarei S.C Geonet Systems 
SRL, la pretul de 7.022,70 LEI  plus TVA, pret 
redus cu 10%. Licitatia va avea loc in zilele de  
10, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25 si 27 august orele 11 
la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str.
Plaiesilor, nr.47, jud.Prahova. Relatii suplimen-
tare la tel: 0728.878298.

l 1.Informaţii generale privind autoritatea 
contractantă: Comuna Sântandrei, cu sediul în 
localitatea Sântandrei, str. Principală, nr. 452, 
comuna Sântandrei, jud. Bihor, cod poștal 
417515, tel/fax: +40 259468950, e-mail: 
primaria.santandrei@gmail.com. 2.Informaţii 
generale privind obiectul procedurii de licitaţie 
publică, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie vândut: Vânzarea 
imobilului -teren intravilan, în suprafață de 893 
mp, nr. cad. 59230, înscris în CF 59230 Sântan-
drei, proprietate privată a Comunei Sântan-
drei, conform OUG nr. 57 din 03.07.2019 și 
HCL nr. 108 din 22.06.2021. 3.Informaţii 
pr iv ind documentaţ ia  de  atr ibuire : 
3.1.Modalitatea prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia documentației: la cerere de 
la sediul instituției, parter sau se poate consulta 
site-ul www.primariasantandrei.ro, secțiunea 
-Achiziții Publice. 3.2.Denumirea și adresa 
serviciului din cadrul vânzătorului de la care se 
poate obține un exemplar din documentația de 
atribuire: Primăria Comunei Sântandrei, str. 
Principală, nr. 452, Sântandrei, jud. Bihor, cod 
poștal 417515. 3.3. Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea documentației de atribuire: 
-Dacă se ridică de la sediul instituției: 40 lei /
exemplar, ce se achită la caserie sau -prin 
descărcarea directă de pe site-ul instituției 
-gratuit. 3.4. Data limită pentru solicitare clari-
ficări: 23.08.2021, ora 13:00. 4.Informaţii 
privind ofertele: 4.1. Data -limită de depunere a 
ofertelor: 02.09.2021, ora 13:00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei 
Sântandrei, str. Principală, nr. 452, Sântandrei, 
jud. Bihor, cod poștal 417515. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
un exemplar. 5.Data și locul la care se va desfă-
șura ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 
02.09.2021, ora 14:30, Primăria Comunei 
Sântandrei, str. Principală, nr. 452, jud. Bihor, 
sala de ședințe, etaj 1. 6.Instanţa competentă în 
soluţionarea eventualelor litigii și termenele 
pentru sesizarea instanţei: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Bihor, Oradea, 
Parcul Traian, nr. 10, cod 410033, tel. 0259-
414.896, fax. 0359-432.750, e-mail: tr-bi-
hor-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului 
de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 06.08.2021.

l Erată la anunțul publicat de Primăria 
Comunei Perițor în ediția din 05.08.2021 a 
ziarului Jurnalul, rubrica: Licitații, prin care 
venim cu următoarele modificări: Data limită 

pentru solicitarea clarificărilor: 20.08.2021, ora 
16.00. Data limită de depunere a ofertelor: 
30.08.2021, ora 16.00. Data și locul la care se va 
desfășura sedinţa publică de deschidere a ofer-
telor: 01.09.2021, ora 11.00, la sediul Primăriei 
Comunei Perișor, com.Perișor, str.Henry 
Coanda, nr.269, județul Dolj, Sala de ședințe al 
consiliului local. Restul condițiilor rămân 
neschimbate.

l Anunț. Anunţ pentru închirierea prin licitație 
publică a unor spații ce aparțin domeniului 
privat al orașului Vălenii de Munte. Consiliul 
Local al orașului Vălenii de Munte, cu sediul în 
Orașul Vălenii de Munte, str.Berevoești, nr.3A, 
cod fiscal: 2842870, tel: 0244/280.816, fax: 
0244/280.631, organizează în data de 30.08.2021, 
ora 10.00, licitație publică organizată în condi-
țiile legii, privind închirierea unor spații aparți-
nând domeniului privat al orașului Vălenii de 
Munte, conform O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ și HCL nr. 98, 99, 100 din 
30.07.2021: Spațiu în suprafață de 10mp identi-
ficat cu nr. cadastral 20519-C6, situat pe strada 
Berevoiești, nr.8, oraș Vălenii de Munte, cf. HCL 
nr. 98/30.07.2021; Spațiu în suprafață de 281 mp 
identificat cu nr.cadastral 22328-C1, situat pe 
strada Berceni, nr.1, oraș Vălenii de Munte, cf 
HCL nr. 99/30.07.2021; Spațiu în suprafață de 
52mp identificat cu nr.cadastral 22328-C1, situat 
pe strada Berceni, nr.1, oraș Vălenii de Munte, cf 
HCL nr.100/30.07.2021. Procurarea documenta-
ției de atribuire în vederea participării la licitație 
se va face în perioada 09-23.08.2021 de la sediul 
Primăriei orașului Vălenii de Munte, camera 22, 
et.II, Compartiment Buget-Finanțe, informații 
suplimentare puteți obține la tel: 0244/280.816, 
int.21. Participanții la licitație au obligația de a 
achiziționa documentația de atribuire contra 
sumei de 50Lei. Data limită pentru depunerea 
ofertelor este 30.08.2021, ora 16.00. Ședința 
publică de deschidere a ofertelor se va desfășura 
la sediul Primăriei orașului Vălenii de Munte, str.
Berevoiești, nr.3A, în data de 31.08.2021, ora 
10.00. Data publicării anunțului de licitație este 
06.08.2021. Instanța competentă în soluționarea 
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Secția de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Prahova, strada Văleni, nr. 44, 
Ploiești, telefon: 0244/544.781; 0244/544.598, 
fax: 0244/529.107, e-mail: tr-ph-contencios@just.
ro.

l Subscrisa, Consultant Insolvență SPRL, cu 
sediul în Municipiul Dr.Tr. Severin, str. Zăbrău-
țului nr.7A, jud. Mehedinți, RFO II-0649, CIF 
31215824, reprezentată de asociat coordonator 
ec. Emil Popescu, în calitate de lichidator judi-
ciar al SC Fit Romania SRL cu sediul în Bucu-
resti, str. Mircea Voda nr.43, bl.M32, et.2, ap. 8, 
Sector 3, având CUI 3683030, J40/4781/1993, 
aflata in procedura de faliment în faliment, in 
bankruptcy, en faillite în dosarul nr. 
16556/3/2020, scoate la vanzare, conform hota-
rarii adunarii creditorilor din data de 
28.06.2021, urmatorul bun imobil: *Proprie-
tatea imobiliara* compusa din: -teren intra-
vilan avand S = 5.222,50 mp si numar cadastral 
1888, inscris in Cartea Funciara nr. 905 a loca-
litatii Barlad, la pretul de 177.565 Euro; - 
depozit cu rampe, avand Sc = 1.422,96 mp, la 

pretul de 162.675 Euro; - birou, avand Sc = 
166,27 mp., la pretul de 19.010 Euro. Valoarea 
totala a proprietatii imobiliare situata in Muni-
cipiul Bârlad, str.Tecuciului nr.7, Stadion, 
Judeţul Vaslui, este in cuantum de 359.250 
Euro exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul 
BNR din ziua platii). Titlul executoriu în baza 
căruia lichidatorul judiciar procedează la 
vânzarea bunului imobil descris anterior o 
reprezinta Incheierea de sedinta din data de 
27.07.2020 privind deschiderea procedurii de 
faliment impotriva debitoarei SC Fit Romania 
SRL, pronunțată de Tribunalul Bucuresti, 
Sectia a VII-A Civila,  prin judecătorul - sindic 
în dosarul nr. 16556/3/2020. Licitaţia va avea 
loc la biroul lichidatorului judiciar din Dr.Tr.
Severin, str.Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinţi la 
data de 18.08.2021 orele 14:00. Informam toti 
ofertanţii care vor să participe la sedinta de 
licitaţie faptul că sunt obligaţi să depuna o 
garanţie reprezentand 10% din preţul de 
pornire al licitaţie pentru bun imobil respectiv 
sa achiziționeze caietul de sarcini in cuantum 
de 1.000,00 lei Exclusiv TVA, in contul unic de 
insolventa al debitoarei SC Fit Romania SRL, 
deschis sub nr. RO11BRMA0999100091916905 
– pana la data de 17.08.2021 orele 17.00. 
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@consul-
tant-insolventa.ro. Avand in vedere măsurile de 
prevenire a răspândirii virusului COVID 19 
(CORONAVIRUS), precum si a ordonantelor 
militare emise, lichidatorul 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, etc.). Somam pe toti cei care 
pretind vreun drept asupra bunului imobil 
descris anterior sa anunte lichidatorul judiciar 
inainte de data stabilita pentru vânzare în 
termen, sub sanctiunea prevazută de lege. 
Relaţii suplimentare la telefoanele: 0756482035, 
0742592183 0252/354399, email office@consul-
tant-insolventa.ro. Lichidator judiciar, Consul-
tant Insolventa SPRL, prin ec. Emil Popescu

PIERDERI
l Declar pierdut Certificatul de înregistrare emis 
de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul București al societății Banicioiu Lumi-
nita Persoană Fizică Autorizată, cu sediul profe-
sional în București, sector 5, strada Tutunari, nr.1, 
boxa 1, etaj parter, F40/1556/15.09.2017, CUI: 
38227907. Îl declar nul.

DECESE
l CU MARE DURERE ÎN SUFLET, NE 
DESPĂRȚIM DE MULT IUBITA 
NOASTRĂ MAMĂ, BUNICĂ, STRABU-
NICĂ ȘI SOACRĂ, ANA VLADESCU. 
FAMILIILE VLADESCU, BALOSU, 
MELINTE ȘI PRIETENII EI DE-O 
VIAȚĂ!


