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OFERTE SERVICIU
SC Cobra Comar SRL, având CUI: 27909216,
cu sediul în Municipiul Brașov, Strada Lânii,
Nr.104C, Județ Brașov, angajează: Sudor cu cod
COR 721208- 1 post. Cerințe: studii medii, cunoștințe de limbă engleză, cunoștințe în domeniul
construcții. Selecția are loc în data de 11.03.2022,
ora 10.00, la sediul societății.
SC Apulum Car Wash SRL, având
CUI:29883554, cu sediul în Loc. Alba Iulia,
Municipiul Alba Iulia, Strada Mihai Viteazul,
Nr.31, Județ Alba, angajează: Spălător vehicule
cu cod COR 912201- 4 posturi. Cerințe: studii
medii, cunoștințe de limbă engleză, cunoștințe în
domeniul auto. Selecția are loc în data de
11.03.2022, ora 10.00, la sediul societății.
SC Autouniversal SRL, din Galați, jud.Galați,
angajează: 1 Vopsitor auto, cu cod COR-713205,
și 1 Tinichigiu carosier, cu cod COR-721303. Se
solicită cunoștințe de limba engleză. Se oferă
salariu brut 2.550Lei. Relații la telefon:
0785.106.416. CV-urile se pot trimite la adresa de
email: documentesuport@gmail.com până la
data de 16.03.2022.
Endava Romania SRL angajează Programator
ajutor, cunoscător al: Net (3.5, 4x) and SQL,
Azure DevOps, Angular/React, Version Control:
TFS/GIT, Az-303 Microsoft Azure Architect
Technologies. Necesară cunoașterea lb. engleze,
avansat și experiență profesională de minim 5 ani
în cadrul unei companii multinaționale din domeniul Tehnologia Informației. Așteptăm CV-urile
pe email la: endava.pdr.iasi@endava.com
Societatea SC International Perfect Business
S.R.L., cu sediul social în București, sector 1,
strada Lămâiului, nr.4, camera 1, înregistrată cu
J40/13758/2021, CUI: 44720240, angajează:
agent vânzări, cod COR-332203 -2 posturi.
Pentru CV, la adresa de e-mail: interperfect21@
gmail.com
Inspectoratul General al Poliției Române
contractează în cadrul proiectului „Îmbunătățirea Rezilienței și Răspunsului la Situații de
Urgență” (Banca Mondială) 2 experți în achiziții.
Detalii pot fi obținute pe site-ul Poliției Române,
secțiunea Carieră-Selecție personal extern în
cadrul proiectului „Îmbunătățirea Rezilienței și
Răspunsului la Situații de Urgență”, precum și la
nr.tel.021.208.25.25, interior 26417, 26158, 26317.
Tunari Salubrizare cu sediul în str. Mihai
Eminescu nr. 16bis, comuna Tunari, județ Ilfov
organizează în data de 15.03.2022 concurs recrutare pentru Muncitor calificat- Compartiment
Amenajare și Întreținere Spații Verzi. Condiții de
participare: studii medii/ generale, fără vechime
în muncă, permis conducere cat C+E. Detalii
suplimentare la 021.424.43.62.
Erată: IFACF-ORL „Prof.dr.D. Hociota”
completează anunţul publicat în data de
09.03.2022 în cotidianul naţional Jurnalul, cu
specialitatea studiilor necesare înscrierii la
concurs, astfel: șef serviciu (S)- studii economice;
consilier juridic IA (S)- studii juridice; auditor I
(S)- studii superioare de lungă durată și referent
de specialitate debutant (S)- studii juridice. Informaţii suplimentare se găsesc pe site-ul www.
ifacforl.ro și la Biroul RUNOS, telefon
021/410.21.70 int.172 și 0744.346.544, de luni
până vineri între orele 9,00–15,00.
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Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, str.Rudului,
nr.24, anunță organizarea concursului pentru
ocuparea unui post vacant pe perioadă determinată în cadrul proiectului POCU „ACTIV
-Aplicarea Cunoștințelor Teoretice În Viața
profesională” cod SMIS: 132974. Depunerea
dosarelor de concurs se realizează până la data de
24.03.2022, ora 16.00, la sediul colegiului. Relații
suplimentare la sediul CEVM și la avizierul
școlii.
Administrația Comercială Sector 6, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a
doua funcții contractuale de execuție vacante—
Consilier juridic IA din cadrul Biroului Juridic.
Cerințele pentru funcțiile contractuale de
execuție vacante de Consilier juridic IA din
cadrul Biroului Juridic: Studii superioare cu
diplomă de licență în specialitatea Drept.
Vechime minimă în specializarea studiilor- 5 ani.
Concursul se va desfășura la sediul instituției din
Șos. Virtuții nr.148 Sector 6, în data de 31.03.2022
orele 10.00 proba scrisă. Data și ora susținerii
interviului se va afișa odată cu rezultatele la
proba scrisă. Dosarele de înscriere se pot depune
în 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului
09.03.2022. Pentru alte detalii va solicităm să vă
adresați Compartimentului RU SSM PSI din
cadrul Administrației Comerciale Sector 6 tel.
021.316.12.97.
Consiliul Judeţean Suceava anunţă: Consiliul
Judeţean Suceava organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale de execuţie
vacantă de șofer II la Biroul administrativ din
cadrul Serviciului logistic. Concursul se organizează la sediul din municipiul Suceava, str.
Ștefan cel Mare nr.36, “Sala Unirii”, în data de
01.04.2022, orele 10.00, proba scrisă. Interviul va
avea loc într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. I. Condiţii
generale: -candidaţii trebuie să îndeplinească
condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul
-cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale, aprobat
prin Hotărârea Guvernului României nr.
286/2011, cu modificările și completările ulterioare. II. Condiţiile specifice: -studii generale sau
studii medii absolvite cu diplomă; -permis de
conducere categoria B; -vechimea în muncă
minimă necesară: 6 luni. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunţului, la registratura
Consiliului Judeţean Suceava din Municipiul
Suceava str.Ion Grămadă nr. 1-3. Relaţii suplimentare cu privire la conţinutul dosarului, bibliografie, etc. se pot obţine de la: -avizierul și pagina
de internet a Consiliului Judeţean Suceava www.
cjsuceava.ro; -secretarul comisiei, tel.
0724564827.
Consiliul Județean Ialomița, cu sediul în Piața
Revoluției, nr.1, Slobozia, organizează concurs în
data de 31.03.2022, ora 10.00, pentru ocuparea
unei funcții contractuale de șofer, treapta profesională I, în cadrul Direcției Achiziții și Patrimoniu
-Personal Deservire, Protocol Administrativ,
Protecția Muncii. Programul concursului:
-10.03.2022 -publicitate concurs; -31.03.2022, ora
10.00 -proba scrisă; -Interviul se susține de
regulă, într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise și se afișează
obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la
sediul Consiliului Județean Ialomița până în data
de 23.03.2022, inclusiv, ora 16.30. Condiții de
participare: -candidații trebuie să îndeplinească

condițiile generale prevăzute de art.3, Titlul I din
HG nr. 286/2011, actualizată, pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcțiilor
contractuale și a criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugerat
plătit din fonduri publice; -studii medii; -permis
de conducere categoria B; -cazier auto; -fără
vechime în specialitatea studiilor. Concursul se va
desfășura la sediul Consiliului Județean Ialomița.
Relații suplimentare la telefon: 0243.230.200,
int.234, persoană de contact: Cuciureanu Paulica
Gabriela, consilier Compartiment Resurse
Umane.
Școala Gimnazială „Octavian Voicu” Bacău,
cu sediul în Municipiul Bacău, str.Bicaz nr.17,
judeţul Bacău, organizează concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale vacante de îngrijitor, conform H.G. nr. 286/23.03.2011. Concursul
se va desfășura la sediul instituției astfel: -proba
scrisă în data de 1 aprilie 2022, ora 10.00; -proba
interviu în data de 7 aprilie 2022, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii: -studii:
minim învățământ professional /complementar /
ucenici; -vechime: minim 1 an pe post de îngrijitor. Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de
la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, la sediul Școlii Gimnaziale „Octavian Voicu” Bacău, str.Bicaz nr.17.
Relaţii suplimentare la sediul Școlii Gimnaziale
„Octavian Voicu” Bacău, persoană de contact
Ivan Andreea, telefon 0234/552.061, fax
0234/552.061, e-mail: scoala1bacau@yahoo.com.
Spitalul General Căi Ferate Drobeta-Turnu
Severin, cu sediul în orașul Drobeta-Turnu
Severin, b-dul Carol I nr. 5-7, judeţul Mehedinți,
organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale
vacante, conform H.G. nr. 286/23.03.2011, după
cum urmează: -1 post fiziokinetoterapeut
-Compartimentul Recuperare, Medicină Fizică și
Balneologie. Condiții de participare: -diplomă de
licență în specialitate; -vechime minim 5 ani în
specialitate; -autorizație de liberă practică eliberată de Colegiul Fizioterapeuților din România,
însoțită de avizul anual al autorizației de liberă
practică, în termen de valabilitate; -polița de
asigurare de răspundere civilă profesională în
termen de valabilitate. Concursul se va desfășura
la sediul instituției astfel: -01 aprilie 2022, ora
9.30 -proba scrisă; -05 aprilie 2022, ora 9.30 –
proba interviu. Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul
Spitalului General Căi Ferate Drobeta-Turnu
Severin, termenul-limită de depunere a dosarelor:
24 martie 2022, ora 14.00. Detalii privind condițiile specifice și bibliografia de concurs sunt
disponibile pe site-ul instituției, telefon
0252/333.181.
Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, cu sediul
în Vaslui, strada Ștefan cel Mare, nr.233, judeţul
Vaslui, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei temporar vacantă de: -asistent medical
temporar -Compartiment Oftalmologie -1 post.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile
generale prevăzute de H.G. 286/23.03.2011 cu
modificările și completările ulterioare. Concursul
se va desfășura la sediul instituţiei, astfel:
-10.03.2022-16.03.2022 -depunerea dosarelor;
-18.03.2022, ora 09.30 -selecția dosarelor;
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-25.03.2022, ora 08.30 -proba scrisă; -30.03.2022,
ora 09.00 -interviu. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: I.Asistent medical temporar:
-diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin
echivalare conform H.G. nr. 797/1997 privind
echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul
studiilor postliceale sanitare; -asigurare de
răspundere civilă profesională a personalului
medical valabilă; -certificat membru OAMGMAMR; -aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei valabil 2022; -6 luni vechime ca
asistent medical. Candidaţii vor depune dosarele
de participare la concurs în termen de 5 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul Spitalului
Judeţean de Urgenţă Vaslui. Relaţii suplimentare
la sediul: Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui,
persoană de contact economist Ciobanu Florina
-Telefon 0235/312.120/interior 138.
Consiliul Superior al Magistraturii organizează
concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a două funcţii contractuale de execuţie
vacante de consilier gradul I -psiholog din cadrul
Compartimentul de psihologie a personalului
(pentru care se cer Studii superioare în domeniul
sociopsihopedagogie, specialitatea psihologie,
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă,
vechime în specialitate de cel puţin 3 ani și 6 luni,
atestat de liberă practică eliberat de Colegiul
Psihologilor din România în domeniul de specialitate psihologia muncii și organizaţională,
treapta de specializare cel puțin practicant,
forma de atestare autonom, dreptul de liberă
practică să nu fie suspendat în condiţiile art.18
din Legea nr.213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea și funcţionarea Colegiului
Psihologilor din România- condiţie dovedita prin
prezentarea unei adeverinte sau declaratii pe
proprie răspundere, cunoștinţe de operare PC
(Microsoft Word, Excel)– condiție dovedită prin
prezentarea unor certificate, diplome sau atestate, emise în condițiile legii, cursuri sau specializări în domeniul psihologiei muncii și
organizaţionale sau psihologiei clinice).
Concursul va avea loc în perioada 01.04.202207.04.2022, la sediul Consiliului Superior al
Magistraturii din București, Calea Plevnei
nr.141B, sector 6, după cum urmează:
-01.04.2022, ora 10,00– proba scrisă; -07.04.2022,
ora 10,00– interviul. Datele relevante privind
organizarea concursului sunt publicate pe pagina
de internet a Consiliului Superior al Magistraturii: www.csm1909.ro, la secţiunea „Magistraţi/
Concursuri– Aparat propriu”. Actele de înscriere
la concurs se depun la Consiliul Superior al
Magistraturii- Direcţia resurse umane și organizare, etaj 3, cam. 300, până la data de 23.03.2022,
inclusiv, ora 16,00. Datele de contact ale persoanelor care asigură secretariatul comisiei de
concurs sunt următoarele: Florentina BuduConstantin și Mădălina Simion, telefon
021/3116926 interior 2028 și 2050; adresă de
email: druo@csm1909.ro.

CITAŢII
Societatea Profesională Notarială Popa, Dorobanţu și asociații, cu sediul în mun. Cluj-Napoca,
str. Republicii, nr. 28, jud. Cluj, citează pe toți
succesibilii cu domiciliu necunoscut ai defunctei
Olteanu Elisabeta, decedată la data de
17.06.2007, cu ultimul domiciliu în mun. București, str. Luduș, nr. 55, Sect. 1, să se prezinte la
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sediul biroului notarial în data de 07 aprilie 2022,
ora 12.00, în Dosar 28/2022 pentru a participa, în
calitate de succesibili, la dezbaterea procedurii
succesorale. Pentru această dată vă rugăm să
prezentaţi cartea de identitate, actele de stare
civilă care dovedesc calitatea Dvs de succesibil și
actele de proprietate privind bunurile imobile/
mobile ale defunctei. De asemenea, vă comunicăm faptul că, pentru ca pentru a fi declarat
moștenitor, este necesar să faceți dovada acceptării moștenirii în termenul de opțiune succesorală, în caz contrar, veți fi considerat străin de
succesiune.
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România, Judecătoria Bacău, Str.Oituz, nr.20,
Bacău, Secţia Civilă, Camera Sala 3, destinatar:
B&B Service SRL, com. Via Garibaldi, Montale
(PT), nr. 5/A, cod poștal 00390, Italia. Dosarul
nr.6590/180/2021. Materia: Civil. Stadiul procesual al dosarului: Fond. Obiectul dosarului:
acţiune în constatare -Constatare prescripţie.
Citaţie emisă la 04 martie 2022. Stimată doamnă/
Stimate domn, sunteţi chemat în această
instanţă, camera Sala 3, Complet compl.civ.17, în
data de 20 mai 2022, ora 12.00, în calitate de
pârât, în proces cu Negrea Andreea Vasilica- La
fam.Simiraș V., în calitate de reclamant. În caz de
neprezentare a părţilor, se va putea trimite un
înscris, judecata urmând a se face în lipsă. Prin
înmânarea citaţiei, sub semnătură de primire,
personal ori prin reprezentant legal sau convenţional ori prin funcţionarul sau persoana însărcinată cu primirea corespondenţei pentru un
termen de judecată, cel citat este prezumat că are
în cunoștinţă și termenele de judecată ulterioare
aceluia pentru care citaţia i-a fost înmânată.

DIVERSE
Pîrlea Laurenţiu Cristian, cu adresa în oraș
Năvodari, str. Tașaul, nr. 1, bl. T3, sc. D, et. 4, ap.
66, jud. Constanţa, titular al planului: PUZ –
introducere în intravilan (trup izolat) loturi
destinate locuirii și dotărilor aferente, pentru
imobilul – teren și/sau construcții, situat în com.
Corbu, extravilan, parcela A579/6, LOT 20/2,
A579/7 lot 1 și lot 2, judeţul Constanţa, anunță
publicul interesat că, în urma parcurgerii etapei
de încadrare din ședința Comitetului Special
Constituit din data de 23.02.2022, s-a luat decizia
supunerii procedurii de adoptare cu aviz de
mediu. Publicul poate formula comentarii
privind decizia etapei de încadrare pe care le
transmite în scris Agenției pentru Protecția
Mediului Constanţa, str. Unirii, nr. 23, tel/ fax
0241/546696, în termen de 10 zile calendaristice
de la publicarea anunțului.
SC Oberhauser Invest SRL, cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Dealul Florilor, nr. 14B,
judeţul Maramureș, titular al proiectului “locuințe colective, branșamente și racorduri la utilități” propus a fi amplasat în municipiul Baia
Mare, str. Daliei, f.n., Cartea funciară Baia Mare
nr. 129375, 130991, 129363, 129376, 129362,
130672, 109322, 107040, 121170, 120598, 121168,
129375, 121533, 128911, 129157, 130671, nr.
cadastral 130991, 129375, 129363, 129376,
129362, 130672, 109322, 107040, 121170, 120598,
121168, 129375, 121533, 128911, 129157, 130671,
judeţul Maramureș, anunţă publicul interesat
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către
Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureș,
în cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul mai sus menţionat. Proiectul deciziei de încadrare și motivele
care o fundamentează pot fi consultate la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Maramureș,
cu sediul în localitatea Baia Mare, str. Iza, nr.1A,
jud. Maramureș, în zilele de luni – joi între orele
8.00 - 16.30 și vineri între orele 8.00 – 14.00
precum și la următoarea adresă de internet
http://apmmm.anpm. Ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii /observaţii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la
data publicării anunţului pe pagina de internet a
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Maramureș.

Anunț de selecție Membri Consiliul de Administrație al societăţii Termoficare Oradea SA. Municipiul Oradea, în calitate de autoritate publică
tutelară, a demarat procedura de selecție a unui
număr de 5 (cinci) membri ai Consiliului de Administrație al S.C. Termoficare Oradea SA, în
conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011
privind guvernanța corporativă a întreprinderilor
publice, cu modificările și completările ulterioare.
Municipiul Oradea a ales firma Romarketing
pentru asistență în procesul de selecţie și recrutare.
Condițiile de participare, precum și informaţii
suplimetare pot fi citite, accesând site-urile https://
www.oradea.ro/pagina/guvernanta-corporativa
sau https://romarketing.ro/anunturi-recrutare/.
Criteriile de evaluare/selecție sunt prevăzute în
matricea consiliului de administrație al societăţii
Termoficare Oradea S.A. Candidații trebuie să
depună candidaturile până în data de 08.04.2022,
orele 16:00, ora României, personal sau prin poștă
la adresa Romarketing, Oradea, str. Alexandru
Vlahuță, nr. 3. Documentele vor fi depuse în plic
închis cu mențiunea: Aplicație pentru poziția de
membru în Consiliul de Administrație al societăţii
Termoficare Oradea S.A. Informații suplimentare
despre societatea Termoficare Oradea S.A. se pot
afla accesând site-ul https://termo.cetoradea.ro/
Subsemnatul Chifor Constantin Iulian, avand
domiciliul in Vaslui, loc. Vaslui, Sos. Republicii,
nr. 376, proprietar al terenului situat in sat
Cornetu, Jud. Ilfov, NC 54433, CF 54433, in
suprafata de 1657mp, anunta publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului
Favorabil pentru documentatia: “construire
locuinta, garaj, imprejmuire teren, bransamente
si utilitati”. Documentatia a fost depusa pentru
consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data
2022.03.08. Observatii /comentarii se primesc in
scris la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, str. Ernest Juvara nr. 3-5,
sect. 6, Bucuresti (tel.0212125693).

Ocolul Silvic Gârda, cu sediul în localitatea
Gârda de Sus, strada Izvoarele, nr.19, judeţ Alba,
este titular al proiectului „Amenajamentul fondului
forestier proprietate publică a statului, administrat
de Regia Naţională a Pădurilor -ROMSILVA, prin
Ocolul Sivic Gârda, Direcţia Silvică Alba”, cu
amplasament în U.A.T.: Arieșeni, Gârda de Sus,
Scărișoara, Albac, Vadu Moţilor, Poiana Vadului,
Avram Iancu, Vidra, Câmpeni din jud.Alba și
U.A.T.: Pietroasa, Budureasa, jud.Bihor, anunţă
publicul interesat că s-a elaborat și s-a depus la
APM Alba prima versiune a planului menţionat în
vederea solicitării avizului de mediu. Informaţiile
privind potenţialul impact asupra mediului a
planului propus pot fi consultate la sediul APM
Alba, str.Lalelelor nr.7B, în zilele de luni-joi, între
orele 09.00-14.30, și vineri, între orele 09.00-13.00, și
la sediul titularului Ocolul Silvic Gârda, din loc.
Gârda de Sus, str.Izvoarele, nr.19, în zilele de
luni-joi, între orele 08.00-16.30, și vineri, între orele
08.00- 14.00. Observaţiile publicului cu privire la
prima versiune a planului propus și eventualele
efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic
la sediul APM Alba, în termen de 15 zile calendaristice de la data apariţiei prezentului anunţ.
Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa,
numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail
ale persoanei de contact: Comuna Poiana Stampei,
cu sediul în localitatea Poiana Stampei, Str.Principală nr.228, județul Suceava, cod poștal 727430,
telefon 0230/575.177, fax 0230.575.177, e-mail:
poiana_stampei@yahoo.com, cod fiscal 5021250.
Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă: -Legea nr.350/2005 privind
regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi nonprofit de
interes general; -Legea nr. 69/2000 a educației fizice
și sportului, cu modificările și completările ulterioare; -Ordinul Ministrului Tineretului și Sportului
nr.664/2018 privind finanțarea din fonduri publice
a proiectelor și programelor sportive, cu modifică-

rile și completările ulterioare; -Hotărârea
nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și
completările ulterioare. Perioada de finanţare:
anul 2022. Domeniul pentru care se acordă finanţarea nerambursabilă: 25.000Lei -domeniul sport.
Criteriile de acordare a finanţărilor nerambursabile sunt cele prezentate în Regulamentul privind
regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la
bugetul local pentru activitățile nonprofit de
interes local. Documentația pentru elaborarea și
prezentarea propunerilor de programe /proiecte
sportive se poate obține de pe site-ul Comunei
Poiana Stampei: www.poianastampei.ro. Data-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte
11.04.2022, ora 10.00. Perioada la care se desfășoară selecția de proiecte, verificarea eligibilității, a
îndeplinirii criterilor referitoare la capacitatea
tehnică și financiară și evaluarea propunerilor de
proiecte este 12.04.2022-14.04.2022.
SC Avicola Buftea SA, având sediul în Str.
Merișori, nr.18, bl.CORP C13, localitatea Buftea și
SC Waref Rom SRL, având sediul în Str. Merișori,
nr. 18, bl. CORP C7, localitatea Buftea, Jud. Ilfov,
titular al planului/programului plan urbanistic
zonal- în vederea construirii: Complex rezidențial
și funcțiuni complementare Buftea- Est (comerț,
servicii, echipamente utilitare, etc), în (adresa)
Oraș Buftea, Șos. București-Târgoviște, nr. 4, jud.
Ilfov, NC 50344, 57369, 59196, 59198, 3334, jud.
Ilfov, anunţă publicul interesat asupra depunerii
solicitării de obținere a avizului de mediu pentru
planul/programul menționat și declanșarea etapei
de încadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultată la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii,
nr.1, sector 6, de luni până joi, între orele 09.0011.00. Observații/comentarii și sugestii se primesc
în scris la sediul APM Ilfov, (tel.021.430.15.23,
021.430.14.02, 0746.248.440), în termen de 15 zile
de la data publicării anunțului.
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Anunț Public. SC DAS SRL titulară al PUZ
„extindere imobil C3 ȘI C2. Revitalizare imagini
exterioare corpuri C4 ȘI C2”, amplasat în Iași,
str.Aurel Vlaicu, nr.87, nr. cad. 165577, anunță
publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare- proiectul de plan/program nu are efecte
semnificative asupra mediului, nu necesită
evaluare de mediu, urmând a fi supus procedurii
de adoptare fără aviz de mediu. Observațiile
publicului cu privire la decizia etapei de încadrare se primesc la sediul APM Iași- Calea
Chișinăului, nr.43, în zilele de luni-joi (orele
08.00-16.30) și vineri (orele 08.00-14.00), în
termen de 10 zile calendaristice de la publicarea
anunțului.
Anunt public. Subsemnata Panaitescu Mirela-Delia, titular al planului - P.U.Z.- construire
magazin „Penny“, alei carosabile si pietonale,
spatiu parcare, elemente semnalistica, imprejmuire, post trafo, put forat, fosa septica vidanjabila, bransamente, cu amplasamentul in cu
amplasamentul in Jud.Ilfov, Com. Berceni, B-dul
1 Mai, nr.68, T5, P18/6/2, nr.cad. 69086, anunta
publicul interesat asupra depunerii primei
versiuni a planului la A.P.M. Ilfov, in vederea
obtinerii avizului de mediu. Informatiile privind
varianta de plan pot fi consultate la sediul
A.P.M.Ilfov, din Bucuresti, Aleea Lacul Morii,
Nr.1, si la sediul titularului, Jud. Ilfov, Com.
Berceni, B-dul 1 Mai, nr.68, T5, P18/6/2, nr.cad.
69086, zilnic, de luni pana joi, intre orele 8.3016.00 si vineri intre orele 8.30-13.30. Observatiile
publicului se primesc zilnic in scris la sediul
A.P.M. Ilfov in termen de 15 zile calendaristice de
la data aparitiei anuntului.
Informaţii generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa
de e-mail ale persoanei de contact: 1.Municipiul
Vaslui, str.Spiru Haret, nr. 2, județul Vaslui,
telefon 0235/310.999, fax 0235/315.946, e-mail:
pmv@primariavaslui.ro, achiziții2@primariavaslui.ro, cod fiscal 3337532. Invită persoanele
fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv
asociațiile și fundațiile constituite conform legii
care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr.
350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii
contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru
domeniul: Sport. 2.Procedura aplicată pentru
atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniul sport pe anul 2022
este prevăzută de art.6 din Legea nr.350/2005,
privind regimul finanțărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activități
nonprofit de interes general de Municipiul Vaslui.
3.Sursa de finanțare a contractului: buget local.
Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă: -Legea nr.350/2005 -privind
regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi nonprofit de
interes general, cu modificările și completările
ulterioare; -Legea Educaţiei fizice și sportului
nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare; -Ordinul nr.664/2018 -privind finanţarea
nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor
sportive; -H.G. nr. 1447/2007 -privind aprobarea
Normelor financiare pentru activitatea sportivă;
-Ghidul privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi
sportive nonprofit de interes general, aprobat
prin H.C.L. nr. 43/2016, modificată și completată
prin H.C.L. nr.4/2017, H.C.L. nr. 22/15.02.2018 și
H.C.L. 49/25.04.2019; -Hotărârea Consiliului
Local Vaslui nr.31/10.02.2022, privind aprobarea
bugetului local al Municipiului Vaslui pe anul
2022. 4.Obiectul: Finanțare nerambursabilă a
unor proiecte din cadrul programului sportiv de
utilitate publică „Sportul pentru toți” și „Promovarea sportului de performanță”, proiecte înaintate de către structuri sportive fără scop
patrimonial din municipiul Vaslui pentru anul
2022. 5.Procedura: Selecție publică de proiecte
organizată în baza prevederilor Legii nr.350/2005,
privind regimul finanțărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activități
nonprofit de interes general, și Legii nr.69/2000,
legea educației fizice și sportului. 6.Cerinţe

minime de calificare: Cererile de finanţare
nerambursabilă vor fi însoţite, obligatoriu, de
următoarele documente: a)Actul de înfiinţare a
organizaţiei solicitante semnat, ștampilat și datat
(o copie certificată de către reprezentantul autorizat al respectivei organizaţii); b)Statut semnat și
ștampilat cu mențiunea „conform cu originalul”;
c)Certificat de înregistrare fiscală (o copie certificată de către reprezentantul autorizat al respectivei organizaţii); d)Certificatul de identitate
sportivă (o copie certificată de către reprezentantul autorizat al respectivei organizaţii); e)
Dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de
specialitate și/sau la asociaţia pe ramură de sport
judeţeană; f)Ultimul raport anual de activitate cu
detalii referitoare la rezultatele obţinute și la
finanţările obţinute (numele finanţatorului,
valoarea contractului finanţat, durata derulării);
g)Cel mai recent bilanţ contabil (contul de profit
și de pierderi, balanţa anuală pentru ultimul an
financiar încheiat) al solicitantului, semnat de
reprezentantul legal al organizaţiei solicitante și
avizat de Administraţia Financiară (o copie
certificată de către reprezentantul autorizat al
respectivei organizaţii); h)Certificatul de înregistrare în Registrul persoanelor juridice fără scop
patrimonial (o copie certificată de către reprezentantul autorizat al respectivei organizaţii); i)
Dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de
specialitate și/sau la asociaţia pe ramură de sport
judeţeană; j)Certificate fiscale care atestă că solicitantul nu are obligaţii exigibile către stat și
bugetul local (emise de DGFPS Vaslui și Serviciul
Finanţelor Publice Locale Vaslui); k)Copii după
diplome sau clasamente oficiale; l)Curriculum
Vitae al coordonatorului de proiect; m)Declaraţie
pe propria răspundere conform modelului din
Ordinul nr.664/2018, privind finanțarea din
fonduri publice a proiectelor și programelor
sportive; n)Declaraţie de parteneriat, în cazul în
care există parteneri, numai dacă este cazul; o)
Declaraţie de imparțialitate -conform modelului
din Anexa 2 (din ghidul solicitantului); p) Declaraţie pe propria răspundere din partea solicitantului/și a partenerului (dacă este cazul) că nu se
află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate în Ghidul Solicitantului, conform modelului
din Anexa 3 (din ghidul solicitantului); 7.Durata
finanțării: anul 2022. 7.1.Documentația pentru
elaborarea și prezentarea propunerilor de proiect

va fi preluată de către cei interesați de la sediul
Municipiului Vaslui, str.Spiru Haret, nr.2, camera
303, etaj 3 -Serviciul achiziții publice, telefon
0235/310.999, interior 303 sau 203, pe bază de
cerere. Documentaţia necesară elaborării și
prezentării propunerilor de proiect este disponibilă și în format electronic pe site-ul instituției.
7.2.Informații suplimentare se pot obţine de la
sediul Primăriei Municipiului Vaslui, telefon
0235/310.999, interior 303/203. 8.Infomații și
clarificări cu privire la documente: întrebările pot
fi trimise prin fax (0235/315.946) sau e-mail:
pmv@primariavaslui.ro, achizitii2@primariavaslui.ro, corina.frentescu@primariavaslui.ro, cu
cel puțin 6 zile înainte de data-limită pentru
depunerea propunerilor de proiect la adresa
indicată mai sus, indicând clar numele Programului Local pentru finanţarea nerambursabilă a
activităţilor nonprofit de interes general pe anul
2022. Autoritatea finanţatoare va răspunde cererilor de clarificări cu cel puțin 4 zile înainte de
data-limită pentru depunerea proiectelor. 9.
Data-limită pentru depunerea propunerilor de
proiect este 11.04.2022, ora 12.00. 10.Adresa la
care trebuie depuse propunerile de proiect: Cererile de finanţare nerambursabilă trebuie trimise în
plic sigilat, recomandat, prin poștă, mesagerie
expresă sau înmânate personal (aducătorului i se
va elibera o confirmare de primire cu dată și ora
depunerii) la adresa indicată mai jos: Adresa
pentru trimiterea prin poștă, mesagerie expresă
sau personal: Municipiul Vaslui, Str.Spiru Haret,
nr.2, Vaslui, județul Vaslui, Registratura generală,
parter. Cererile de finanţare trimise prin orice alte
mijloace (ex.fax sau e-mail), trimise la alte adrese
sau depuse după ora stabilită vor fi respinse.
Cererile de finanţare (formularul de cerere,
bugetul și documentele prevăzute în lista de
verificare) trebuie să fie depuse în plic închis.
Documentația va avea paginile numerotate și va
conţine un opis. Plicul trebuie să poarte numărul
de referinţă al Solicitării de Propunere de
Proiecte (CLV 2022-01), numele complet și
adresa solicitantului, domeniul pentru care se
aplică, respectiv „Sport”, și menţiunea „A nu se
deschide înainte de sesiunea de evaluare”. 11.
Data, ora și locul deschiderii propunerilor de
proiect: 11.04.2022, ora 14.00, Municipiul Vaslui,
str.Spiru Haret, nr.2, județul Vaslui. 12.Selecția și
evaluarea proiectelor în vederea finanțării neram-

bursabile se va face de către comisia de evaluare
în perioada: 12.04.2022-15.04.2022. 13.Data
publicării rezultatelor selecției proiectelor:
18.04.2022. 14.Depunerea contestațiilor se va
face în termen de 3 zile de la data afișării rezultatelor. 15.Contestațiile vor fi soluționate în termen
de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării
termenului de depunere a contestațiilor. 16.Data
transmiterii anunțului de participare către Monitorul Oficial R.A.: 09.03.2022.
Anunț prealabil privind afișarea publică a
documentelor tehnice ale cadastrului. Județ:
Hunedoara; UAT Șoimuș. OCPI Hunedoara
anunță publicarea documentelor tehnice ale
cadastrului pentru UAT Șoimuș pe o perioadă de
60 de zile calendaristice conform art.11 alin.(2),
litera k din Legea cadastrului și a publicității
imobiliare 7/1996, republicată, cu modificările și
completările ulterioare. Data de început a afișării:
14.03.2022. Data de sfârșit a afișării: 13.05.2022.
Adresa și locul afișării publice: Comuna Șoimuș,
Căminul cultural din localitatea Șoimuș, str.Principală, nr.310A, județul Hunedoara. Cererile de
rectificare a documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul Căminului cultural din localitatea Șoimuș, în zilele lucrătoare, între orele 8.0015.00, și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru
și Publicitate Imobiliară. Informații privind
Programul național de cadastru și carte funciară
2015-2023 pot fi obținute accesând site-ul ANCPI
la adresa: http://www.ancpi.ro/pnccf/.
Unitatea administrativ-teritorială comuna
Ciulniţa, din judeţul Ialomiţa, anunţă publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului pentru
sectorul cadastral 26 începând cu data de
16.03.2022, pe o perioadă de 60 zile. Publicarea
documentelor tehnice se face: a) în spaţiul pus la
dispoziţie de către primărie, situat la adresa:
Com. Ciulnita, sat Ciulniţa, str. Matei Basarab,
nr. 68, jud. Ialomiţa. b) pe pagina de internet a
autorităţii administraţiei publice locale: www.
primariaciulnita.ro. c) pe pagina de internet a
ANCPI creată în acest scop: https://www.ancpi.
ro/pnccf/anunturi.html. Cererile de rectificare,
însoţite de înscrisurile doveditoare, pot fi: a)
transmise la sediul primăriei (prin poștă/curier
ori mijloace electronice); b) formulate în sistemul
informatic (caz în care certificarea nealterării
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conţinutului înscrisurilor doveditoare odată cu
redarea pe suportul informatic va fi făcută de
deponent prin semnătura electronică calificată);
c) depuse prin mijloace electronice pe pagina de
internet special creată de ANCPI în acest scop.

ADUNĂRI GENERALE
Hotărârea nr.1 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor SC METEX COM SA, cu
sediul în Dej, P-ța 16 Februarie, nr.3, jud.Cluj.
Convocată prin anunţul publicat în Monitorul
O f i c i a l a l R o m â n i e i , P a r t e a a I V- a
nr.481/01.02.2022 și ziarul „Jurnalul Național”
din data de 02.02.2022, nr. 1066. Întrunită în data
de 07.03.2022, la sediul societăţii din Dej, str.P-ța
16 Februarie, nr.3, jud.Cluj, la prima convocare.
În prezența acţionarilor reprezentând 51.889
acțiuni (87,17% din capitalul social). Hotărăște:
Cu privire la rezultatul votului la punctele
înscrise pe ordinea de zi: 1.Se aprobă reducerea
capitalului social al SC METEX COM SA în
temeiul art.207 alin.(1) lit.c) din Legea nr.31/1990,
privind societăţile, de la 239.107,5 mii lei la
148.810 mii lei prin anularea unui număr de
36.119 acţiuni proprii cu valoare nominală de
2,5Lei dobândite de către societate în conformitate și motivat de Hotărârea AGEA
nr.1/31.03.2018. În urma reducerii, structura
capitalului social va fi următoarea: a) Asociaţia
Salariaţilor METEX COM cu un capital social de
95.642,5 mii lei și un nr.de 38,257 acţiuni în
valoare nominal de 2,5Lei, reprezentând
64,2716% din capitalul social. b)Persoane fizice
cu un capital social de 53.167,5 mii lei și un nr.de
acţiuni de 21.267 cu valoare nominal de 2,5Lei,
reprezentând 35,7284% din capitalul social.
Reducerea capitalului social va putea fi făcută
numai după trecerea a două luni din ziua în care
hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial
(art.208(1) din Legea 31/1990) -voturi pentru
51.889 acţiuni (87,17% din capitalul social)
-voturi împotrivă 0. 2.Se aprobă modificarea
articolului 6 alin.1 din Actul Constitutiv ca
urmare a reducerii capitalului social, care va avea
următorul conținut: „Capitalul social este de
148.810 mii lei și este divizat în 59.524 acţiuni cu
valoare nominală de 2,5Lei” -voturi pentru
51.889 acţiuni (87,17% din capitalul social)

www.jurnalul.ro

-voturi împotrivă 0. 3.Se aprobă data de
23.03.2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng
efectele hotărâri A.G.E.A.și a datei de 22.03.2022
ca ex-date -voturi pentru 51.889 acţiuni (87,17%
din capitalul social) -voturi împotrivă 0. Prezenta
s-a redactat în cinci exemplare originale, din care
două pentru depunere la ORC, astăzi, 07.03.2022.
Societatea Cooperativa de Consum Darasti,
C23/18/2005, CUI.1616979, Convoaca: Adunarea
Generala a Cooperativei de Consum Darasti ce
va avea loc in data de 30.03.2022 ora 10.00 in str.
Liviu Rebreanu nr. 25, bl.B, parter avand pe
ORDINE DE ZI: 1.Raportul Consiliului de
Administratie pentru activitatea economico-financiara pe anul 2021; 2.Raportul cenzorului; 3.
Aprobarea situatiilor financiare si stabilirea dividendelor pentru activitatea desfasurata in anul
2021; 4. Stabilirea remuneratiei cuvenita administratorilor si a cenzorilor pentru exercitiul in curs;
5.Ratificarea hotararilor aprobate de Consiliul de
administratie; 6.Descarcarea de gestiune a administratorilor si a lucrarilor gestionari, pentru
activitatea desfasurata in anul 2021; 7.Aprobarea
progranului economic si a BVC pentru anul
2022. 8. Desemnarea delegatului la adunarea
generala a UJCC Ilfov. 9. Aprobare privind
imputernicirea presedintelui Societatii Cooperative de Consum pentru semnarea procesului
verbal si a hotararii adunarii generale ordinare.
In caz de neindeplinire a conditiilor legale, AG se
va desfasura pe data de 31.03.2022 in aceeasi
locatie si la aceeasi ora. 10.Diverse. ORDINEA
de ZI a Adunarii generale Extraordinare din data
de 30.03.2022 ora 10.30. 1.Aprobare privind
incheierea contractelor de inchiriere si stabilirea
cuantumului, termenelor si a conditiilor de functionare intre societatea cooperativa si alte
persoane juridice sau fizice. 2.Aprobare privind
imputernicirea presedintelui Societatii Cooperative de Consum pentru semnarea procesului
verbal, a hotararii adunarii generale extraordinare si a Actului Constitutiv. In caz de neindeplinire a conditiilor legale, AG extraordinara se va
desfasura in data de 31.03.2022 ora 10.30 in
aceeasi locatie si cu aceeasi ordine de zi. 3.
Diverse. Consiliul de Administratie, Presedinte
Dumitru Constantin.

Societatea Cooperativa de Consum 1 Decembrie, C23/25/2005, CUI.2605670, Convoaca:
Adunarea Generala a Cooperativei de Consum 1
Decembrie ce va avea loc in data de 30.03.2022
ora 09.00 la sediul din str. Liviu Rebreanu nr.25,
bl.B, parter avand pe ORDINE DE ZI: 1.
Raportul Consiliului de Administratie pentru
activitatea economico-financiara pe anul 2021;
2.Raportul cenzorului; 3.Aprobarea situatiilor
financiare si stabilirea dividendelor pentru activitatea desfasurata in anul 2021; 4.Stabilirea
remuneratiei cuvenita administratorilor si a
cenzorilor pentru exercitiul in curs; 5.Ratificarea
hotararilor aprobate de Consiliul de administratie; 6.Descarcarea de gestiune a administratorilor si a lucrarilor gestionari, pentru activitatea
desfasurata in anul 2021; 7.Aprobarea progranului economic si a BVC pentru anul 2022. 8.
Desemnarea delegatului la adunarea generala a
UJCC.Ilfov. 9.Aprobare privind imputernicirea
presedintelui Societatii Cooperative de Consum
pentru semnarea procesului verbal si a hotararii
adunarii generale ordinare. In caz de neindeplinire a conditiilor legale, AG se va desfasura pe
data de 31.03.2022 in aceeasi locatie si la aceeasi
ora. 10.Diverse. ORDINEA de ZI a Adunarii
generale Extraordinare din data de 30.03.2022
ora 10.30. 1.Aprobare privind incheierea contractelor de inchiriere si stabilirea cuantumului,
termenelor si a conditiilor de functionare intre
societatea cooperativa si alte persoane juridice
sau fizice. 2.Aprobare privind imputernicirea
presedintelui Societatii Cooperative de Consum
pentru semnarea procesului verbal, a hotararii
adunarii generale extraordinare si a Actului
Constitutiv. In caz de neindeplinire a conditiilor
legale, AG extraordinara se va desfasura in data
de 31.03.2022 ora 10.30 in aceeasi locatie si cu
aceeasi ordine de zi. 3.Diverse. Consiliul de
Administratie, Presedinte Stanus Ion.
Convocator. În conformitate cu prevederile
Legii nr. 31/1990, legea societăţilor, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.
24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare și operaţiuni de piaţă, ale Regulamentului
A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente
financiare și operațiuni de piață și ale Actului
Constitutiv al ROMAERO S.A., Consiliul de
Administraţie al ROMAERO S.A. - cod unic de
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înregistrare RO 1576401, număr de ordine in
Registrul Comerţului J40/3940/1991 - convoacă:
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor
(A.G.E.A.) la data de 11.04.2022 ora 14.00 la
sediul societăţii din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de
referinţă de 04.04.2022, având următoarea ordine
de zi: 1. Aprobarea vânzării, prin licitație
deschisă cu strigare, a Activului: Pachet terenuri
format din patru loturi, cu suprafețele de: 3.671
mp, 3.601 mp, 2.101 mp și respectiv 1.861 mp, nr.
cadastrale: 232395, 232396, 232397 și respectiv,
232398, situat în Str. Drumul Nisipoasa nr.
123-155, Sectorul 1, București, aparținând societății ROMAERO S.A. 2. Aprobarea vânzării, prin
licitație deschisă cu strigare, a Activului:
Construcții de învățământ (Creșă) - compus din
Teren intravilan în suprafață de 551,13 mp, nr.
cadastral 216419 și Construcții administrative și
social-culturale (învățământ), cu suprafața
construită de 341 mp și suprafață desfășurată de
835 mp, nr. cadastral 216419-C1, situat în Str.
Belizarie nr. 2, Sectorul 1, București, aparținând
societății ROMAERO S.A. 3. Aprobarea vânzării,
prin licitație deschisă cu strigare, a Activului Cămin nefamiliști nr. 2, compus din Teren intravilan în suprafață de 2.133,25 mp, nr. cadastral
208969 și Construcția C1 - Cămin nefamiliști nr.
2, cu suprafața construită de 810,50 mp și suprafață desfășurată de 4.052,50 mp și Construcția
C2 - Stație reglare gaze, cu suprafața construită și
desfășurată de 3,98 mp, situat în B-dul Ion
Ionescu de la Brad nr. 1, Sectorul 1, București,
aparținând societății ROMAERO S.A. 4. Aprobarea ex-date de 28.04.2022 și a datei de
29.04.2022 ca dată de înregistrare. 5. Aprobarea
împuternicirii Directorului General al societăţii
ROMAERO S.A. pentru a semna documentele
necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului,
persoana împuternicită putând delega unei alte
persoane, salariată a societății, mandatul său cu
privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate
mai sus. La ședinţă pot participa și vota numai
acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor
societăţii la data de 04.04.2022 stabilită ca dată de
referinţă. Documentele și informaţiile referitoare
la problemele incluse pe ordinea de zi precum și
proiectul de hotărâre supus dezbaterii și aprobării
A.G.E.A. sunt disponibile la sediul ROMAERO
S.A., la Secretariatul A.G.A., începând cu data de
10.03.2022 precum și pe website-ul societăţii
ROMAERO S.A.: www.romaero.com. Unul sau
mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau
împreună, cel puţin 5% din capitalul social au
dreptul: de a introduce până la data de
25.03.2022 puncte pe ordinea de zi a adunării
generale extraordinare a acţionarilor, cu condiţia
ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau
de un proiect de hotărâre propus spre adoptare
de adunarea generală extraordinară a acţionarilor; de a prezenta până la data de 25.03.2022
proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau
propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a
adunării generale extraordinare. Fiecare acţionar
are dreptul să adreseze întrebări privind punctele
de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea are obligaţia de a răspunde la întrebările
adresate de acţionari, sub condiţia respectării art.
198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Drepturile prevăzute anterior pot fi exercitate numai în
scris (transmise prin servicii de curierat sau prin
mijloace electronice). Acţionarii înscriși în registrul acţionarilor la data de referință pot exercita
dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin
corespondență. Formularul de vot prin corespondență atât în limba română, cat și în limba
engleză, se pun la dispoziţia acţionarilor la sediul
societăţii precum și pe pagina de Internet a societăţii www.romaero.com, începând cu data de
10.03.2022. Formularul de vot prin corespondență, completat de către acţionar și însoțit de o
copie a actului de identitate a acţionarului
persoană fizică, respectiv Certificat de înregistrare eliberat de ORC împreună cu copia actului
care dovedește calitatea de reprezentant legal al
acestora, în cazul persoanelor juridice, sunt expediate sau se depun la sediul Societăţii cu cel puţin
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o oră înainte de adunare (11/12.04.2022 ora
13.00) cu menţiunea scrisă pe plic în clar și cu
majuscule “VOT PRIN CORESPONDENŢĂ
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN
11/12.04.2022”. Buletinele de vot prin corespondenţă care nu sunt primite în forma și în
termenul stipulat în prezentul convocator nu vor
fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului
de prezenţă și vot precum și la numărătoarea
voturilor în Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor. În temeiul prevederilor legale (art.
92 alin. (10) – Legea nr. 24/2017), acţionarii pot fi
reprezentaţi de alţi acţionari, în baza unei Împuterniciri speciale (Procuri speciale), înscris sub
semnatură privată, pusă la dispoziţie de către
Consiliul de Administraţie sau în baza unei
Împuterniciri generale (Procuri generale). Forma
Împuternicirii speciale (Procurii speciale) atât în
limba română, cât și în limba engleză, se pun la
dispoziţia acţionarilor atât la sediul societăţii cât
și pe pagina de Internet a societăţii www.
romaero.com și pot fi consultate începând cu
data de 10.03.2022. Împuternicirea specială
(Procura specială) se depune sau se poate
expedia, în original, la societate cu cel puţin o oră
înainte de adunare (11/12.04.2022 ora 13.00). În
cazul în care Împuternicirea specială (Procura
specială) se expediază prin poștă trebuie facută
pe plic menţiunea scrisă în clar și cu majuscule
“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ
EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN
11/12.04.2022”. Procurile speciale care nu sunt
primite în termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi acceptate de către Societate.
Formularele de vot prin corespondenţă sau
împuternicirile speciale pot fi transmise și prin
email cu semnatură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică până cel târziu cu o oră înainte
de adunare (11/12.04.2022 ora 13.00), la adresa
office@romaero.com, menţionând la subiect:
“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ
EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN
DATA DE 11/12.04.2022”. Reprezentarea acţionarilor în cadrul adunării generale de către alte
persoane decât acţionarii se poate face și în baza
unei Împuterniciri generale (Procuri generale)
valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3
ani, permițând reprezentantului desemnat să
voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea
adunării generale a acţionarilor societăţii cu
condiţia ca împuternicirea generală să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui
Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20
din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Împuternicirile generale (Procurile generale) trebuie să
conţină informaţiile prevăzute la art. 202 din
Regulamentul ASF nr. 5/2018 și se depun/expe-
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diază la societate cu cel puţin o oră înainte de
adunare (11/12.04.2022, ora13.00), în copie,
cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul, sub semnătura reprezentantului. Copiile
certificate ale Împuternicirilor generale (Procurilor generale) sunt reţinute de societate, făcându-se menţiune despre acestea în procesul verbal
al adunării generale. Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în adunarea generală a acţionarilor, pe
baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale), de către o persoană care se află într-o situaţie de conflict de interese, în conformitate cu
dispoziţiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017,
cu modificările și completările ulterioare. În cazul
neîntrunirii condiţiilor de cvorum/validitate
prevăzute de Actul Constitutiv al societăţii
pentru prima convocare, A.G.E.A. se reprogramează pentru data de 12.04.2022, în același loc,
la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi și dată de
referinţă. Informaţii suplimentare se pot obţine la
telefon 021/599.41.04 ; fax 021/319.20.82. Președintele C.A. Viorel Beleuzu.

torului judiciar din Oradea, str. Avram Iancu,
nr.2, ap.11, jud. Bihor, Participanții la licitație
trebuie să consemneze, cel mai târziu până la
începerea licitației, cel puțin 10% din prețul de
începere a licitației pentru bunurile pentru care
licitează în contul unic de insolvență al debitoarei
deschis la Libra Internet Bank S.A., cod IBAN
RO69BREL 0002002114540100. Vânzarea la
licitație se va face în mod public de către lichidatorul judiciar care va oferi creanța spre vânzare
prin 3 strigări succesive. Creanța se adjudecă
celui care, după 3 strigări succesive, făcute la
intervale de timp care să permită opțiuni și
supralicitări, oferă prețul cel mai mare, iar atunci
când există un singur concurent, acesta a oferit
prețul de începere a licitației. Dacă nu se va
obţine nici acest preţ, creanța va fi vândută, la
același termen, la cel mai mare preţ oferit, chiar
și atunci când la licitaţie s-a prezentat un singur
ofertant. Informații suplimentare se pot obține de
la lichidator: Tel:0359/463661 Fax:0359/463662
E-mail: office@plginsolv.ro.

LICITAŢII

Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL, cu
datele de identificare din antet, reprezentata prin
asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate
de lichidator judiciar al ROMSIM 2002 SRL,
desemnat prin sentinta civila nr. 3691/14.06.2018,
pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII
- a Civila, în dosarul nr. 8200/3/2017, anunta
scoaterea la vanzare a bunului imobil aflat in
proprietatea ROMSIM 2002 SRL constand in
proprietate imobiliara reprezentata de imobil Lotul nr. 15 identificat cu număr cadastral
210309-C1-U17 – apartamentul nr. 12 situat în
mun. București, Bd. Gheorghe Șincai nr.15B, et.
1, ap. 12, sector 4, compus din living + bucătărie,
cameră, hol, baie, în suprafață utilă de 47.01 mp,
la care se adaugă o logie în suprafață de 1.18 mp,
însumând o suprafață totală de 48.19 mp și o
suprafață construită de 58.61, împreună cu cota
parte de 83/10000 (0.83%) din dreptul de proprietate asupra părților și dependințelor comune ale
imobilului care prin natura și destinația lor sunt
în folosința tuturor proprietarilor, precum și
împreună cu cota parte corespunzătoare suprafeței de 4.93 mp din dreptul de proprietate
asupra terenului aferent construcției în suprafață
totală de 572.68 mp, in valoare totala de 105.000
euro + TVA (conform normelor din Codul fiscal
in vigoare la data valorificarii). Vanzarea bunului
imobil apartinand societatii falite se va organiza
in data de 23.03.2022 ora 14.00, prin licitatie
publica cu strigare. In cazul in care bunul nu se
va vinde la termenul de licitatie stabilit, se vor
mai organiza inca 9 (noua) licitatii saptamanale,
in datele de 30.03.2022, 06.04.2022, 13.04.2022,
20.04.2022, 27.04.2022, 04.05.2022, 11.05.2022,
18.05.2022, 25.05.2022, la aceeasi ora, in acelasi

Comuna Sărulești, judetul Călărași, organizează vânzarea prin licitație publică în data de
20.04.2022, ora 10.00, a terenului intravilan în
suprafață de 510mp, ce aparține domeniului
privat al Comunei Sărulești, situat în T 13, P 323,
comuna Sărulești, județul Călărași, înscris în
Cartea Funciară nr.23773 Sărulești.
Subscrisa Private Liquidation Group IPURL,
cod de identificare fiscală 26176834, sediul profesional în Oradea, str. Avram Iancu, nr.2, ap.11
jud. Bihor, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență RFO-II-0412, Tel:
0359/463661 Fax:0359/463662, E-mail plginsolv@gmail.com, în calitate de lichidator judiciar
al societății Geoserv Extract S.R.L., CUI
30049294, număr de înregistrare la Registrul
Comerțului J12/980/2012 și sediul în loc. Feleacu,
nr. 270 A, jud. Cluj– societate în faliment, in
bankruptcy, en faillite, procedură ce face obiectul
dosarului 65/1285/2018, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, având calitatea de unic
creditor DGRFP Cluj Napoca, prin AJFP Cluj.
În conformitate cu procesul verbal al ședinței
adunării creditorilor din data de 17.12.2021
publicat în BPI nr. 21536 din data de 20.10.2021
și cu prevederile art. 757-768 C.proc. civ., scoate
la vânzare prin licitație publică (în vederea cesionării) creanța deținută de societatea debitoarea
Geoserv Extract S.R.L. împotriva (persoană
fizică) Gherghel Sergiu Dan la prețul de pornire
de 18.400,00 lei, reprezentând 50% valoarea
nominală a creanței. Licitația publică va avea loc
în data de 21.03.2022, ora 12:00 la sediul lichida-
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loc si in aceleasi conditii. Locul de desfasurare a
licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului
judiciar din Bucuresti, Bucuresti, Bd.Mircea
Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se
vor depune documentele de inscriere la licitatie
mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana
in preziua licitatiei, ora 12.00. Date despre starea
bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la
licitatie precum si modul de organizare a acestora
se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de
lichidatorul judiciar. Caietul de sarcini se poate
achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4,
ap.10, sector 3. Costul caietului de sarcini este de
2000 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de
sarcini este obligatorie pentru toti participantii la
licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine la
tel.021.227.28.81/0721.236.313.
Consiliul Local al Comunei Borca, Județul
Neamț, cod fiscal 26614139, tel: 0233 268 001,
0233 268 000, organizează licitație publică
deschisă în data de 07.04.2022, ora 11:00, în
vederea concesionării următoarelor suprafețe:790 mp teren CC și neproductiv, din sat Sabasa,
comuna Borca. Documentația se pune la dispoziția persoanelor interesate pe suport de hârtie, la
biroul achiziții publice, achitând contracostul
multiplicării acesteia. Data limită de depunere a
ofertelor este 06.04.2022, ora 15:00, într un singur
exemplar la sediul Primăriei Borca. Ședința
publică de deschidere a ofertelor va avea loc în
data de 07.04.2022, ora 11:00, la sediul Primăriei
Borca, Sala de Ședințe. Instanta competenta in
solutionarea litigiilor aparute:judecatoria in a
carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii
publice locale, respectiv Judecatoria Piatra
Neamt, str. Alexandru cel Bun, nr.16-18,jud.
Neamt, telefon 0233214019, fax 0233216585,
adresa e-mail jud-piatraneamt@just.ro. Caietele
de sarcini pot fi achiziționate de la biroul Achiziții
publice, contracost.
Continental 2000 S.P.R.L. vinde prin licitație
publică în data de 15.03.2022, ora 10.00, bunurile
următoarelor societăți af late în faliment:
-Universal Tehnoproiect S.R.L. -Teren intravilan
cotă parte de proprietate de 15/78 în suprafață de
6.000mp A1 (6000/31.200mp), situat în loc.
Codlea, județul Brașov, în apropiere de Mecanică
Codlea. Terenul are acces auto, iar apă, canalizare, electricitate, gaze se află în apropiere
-57.400Lei. Preț caiet sarcini: 500Lei+TVA.
-Delicom Shine S.R.L., stoc produse -accesorii
diverse (genți damă, genți voiaj, accesorii). Preț
de vânzare: 16.475Lei+TVA. Preț caiet de sarcini:
500 Lei+TVA. În caz de neadjudecare, licitațiile
se vor relua în data de 22.03.2022, 27.03.2022,
05.04.2022, 12.04.2022. La prețurile de pornire se
adaugă TVA. Vânzările vor avea loc la sediul
lichidatorului judiciar din Sfântu Gheorghe, str.
Crângului nr.12, bl.9, sc.B, ap.4, parter. Pentru
participarea la licitație este obligatorie achiziționarea caietului de sarcini. Garanția de participare la licitație/negociere directă este de 20% din
prețul de pornire. Informații prin e-mail:
contact@continental2000.ro sau la telefoanele:
0730.119.910, 0728.137.515 și pe pagina de
internet: www.continental2000.ro.
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 Dămienești, comuna Dămienești, sat Dămienești, Str.Vasile Morțun nr.78,
județul Bacău, telefon 0234/222.502, fax
0234/222.870, e-mail: primaria.damienesti@
yahoo.com, cod fiscal 4535848. 2.Informații
generale privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat: Complexul
de spații în suprafață de 947mp și teren aferent
în suprafață de 19.512mp din comuna Dămienești, sat Dămienești, Str.Dr.Ion Augustin nr.14,
judeţul Bacău, număr cadastral 60369, având
drept scop îngrijire bătrâni, aparținând domeniului public al Comunei Dămienești, conform
H.C.L. nr. 16/25.02.2022 și temeiului legal:
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O.U.G.nr.57/03.07.2019, art. 332-333. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentației
de atribuire: la cerere, de la sediul instituției,
Compartimentul Secretar General UAT sau se
poate descărca de pe site-ul Primăriei Dămienești: www.primariadamienesti.ro/monitorul-oficial /licitatii. 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: Compartimentul
Secretar General UAT, din cadrul Primăriei
Comunei Dămienești, comuna Dămienești, sat
Dămienești, Str.Vasile Morțun nr. 78, județul
Bacău. 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 clarificărilor: 23/03/2022, ora
16.00. 4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor:
31/03/2022, ora 11.00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Compartimentul Secretar
General UAT din cadrul Primăriei Comunei
Dămienești, comuna Dămienești, sat Dămienești,
Str.Vasile Morțun nr.78, județul Bacău.
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:
31/03/2022, ora 13.00, Primăria Comunei Dămienești, comuna Dămienești, sat Dămienești, Str.
Vasile Morțun nr.78, județul Bacău. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon și/sau adresa de
e-mail ale instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Tribunalul Bacău, Secția Contencios
Administrativ, din Bacău, Str.Ștefan cel Mare
nr.4, județul Bacău, telefon 0234/514.419, fax
0234/525.211, e-mail: tr-bacau-reg2@just.ro.
7.Data transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea publicării:
09/03/2022.
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: Comuna Gura Văii,
comuna Gura Văii, Str.Primăriei nr.2, județul
Bacău, telefon 0371/405.700, fax 0372/002.112,
e-mail: primariaguravaii@yahoo.com, cod fiscal
4278108. 2.Informații generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: teren
curți construcții în suprafață de 5.000mp, identificat prin numărul cadastral 61694, situat în
intravilanul amplasamentului Rotunda, aparținând domeniului privat al Comunei Gura Văii,
conform temeiului legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019
și a Hotărârii Consiliului Local nr.20/28.02.2022.
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 Comunei Gura Văii, comuna Gura Văii,
Str.Primăriei nr.2, județul Bacău. 3.2. Denumirea
și adresa serviciului/compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Comunei Gura Văii, comuna Gura Văii,
Str. Primăriei nr.2, județul Bacău. 3.3.Costul și
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: persoanele interesate pot
achita contravaloarea documentației de atribuire
de 200Lei direct la Casieria Comunei Gura Văii,
comuna Gura Văii, Str.Primăriei nr.2, județul
Bacău. 3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 23.03.2022, ora 14.00. 4.Informaţii
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 31.03.2022, ora 15.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: oferta va fi depusă la
Registratura Comunei Gura Văii, comuna Gura
Văii, Str.Primăriei nr.2, județul Bacău. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: 1 exemplar original. 5.Data și locul
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la care se va desfășura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 04.04.2022, ora 10.00, la sediul
Comunei Gura Văii, comuna Gura Văii, Str.
Primăriei nr.2, județul Bacău. 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
Judecătoriei Onești, municipiul Onești, Str. Tineretului nr. 1, judeţul Bacău, telefon 0234/311.913,
fax 0234/326.170, email: jud-onești-reg@just.ro.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea publicării:
09.03.2022.
Primaria Municipiului Oltenita Cu sediul in
Municipiul Oltenita, B-dul Republicii, nr.40,
Judetul Calarasi, tel/fax: 0242.515.169;
0242.515.087, anunta, Organizarea licitatiei
publice cu oferta in plic pentru vanzarea unui
teren apartinand domeniului privat al Municipiului Oltenita, situat in intravilanul Municipiului Oltenita, b-dul Republicii, nr. 25 B,
suprafata 54 mp., C.F. nr. 29455, licitatie publica
organizata in conformitate cu prevederile OUG
nr. 57 / 2019. Data, ora si locul de deschidere a
ofertelor: 15.04.2022 ora 11:00, la sediul Primariei
Municipiului Oltenita, b-dul Republicii nr. 40.
Pretul minim de incepere al licitatiei este echivalentul in lei la data efectuarii platii (curs B.N.R.)
a sumei de 3602 Euro, cu salt de supralicitare de
10% inclus. Oferantii pot depune ofertele pana la
data si ora limita de: 14.04.2022 ora 11:00. Ofertele se vor depune la registratura Primariei
Municipiului Oltenita din b-dul Republicii, nr. 40,
intr-un singur exemplar original. Documentele
licitatiei se vor pune la dispozitie incepand cu
data de 10.03.2022, la sediul Primariei Municipiului Oltenita, b-dul Republicii, nr. 40, etaj 2,
camera 16, in urma unei solicitari scrise. Pretul
de achizitie al caietului de sarcini este de 20 lei si
se va achita la casieria sau in contul Primariei
Municipiului Oltenita. Ofertantii sunt obligati sa
depuna pana la termenul limita de primire a
ofertelor dovada achitarii garantiei de participare, a taxei de participare si a contravalorii
caietului de sarcini. Anuntul privind licitatia
publica pentru pentru vanzarea terenului de mai
sus, va fi afisat la panoul de afisaj al Primariei
Municipiului Oltenita incepand cu data de
10.03.2022. Solicitari de clarificari cu privire la
documentatia de atribuire pot fi depuse la sediul
Primariei Municipiului Oltenita, Birou Registratura, sau pot fi transmise prin fax la nr.
0242.515.087, e-mail achizitii.primariaoltenita@
gmail.com cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de
data limita pentru depunerea ofertelor. Durata in
care ofertantii raman angajati prin termenii
ofertelor lor: pana la incheierea contractului.
Solutionarea litigiilor aparute in legatura cu
atribuirea, incheierea, executarea, modificarea si
incetarea contractului de vanzare, precum si a
celor privind acordarea de despagubiri se realizeaza potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si
completarile ulterioare. Actiunea in justitie se
introduce la sectia de contencios administrativ a
tribunalului in a carui jurisdictie se afla sediul
vanzatorului. Data transmiterii spre publicare a
anuntului: 10.03.2022. Primar, Milescu Costinel;
Intocmit, Jugaurs Nicoleta.
Anunț privind concesionarea prin licitație
publică a terenului intravilan în suprafață totală
de 95.861mp, proprietatea privată a Orașului
Nădlac. 1.Informații generale privind concedentul: Oraș Nădlac, cod fiscal 3518822, Str.1
Decembrie nr.24, jud.Arad, tel.0257.474.325, fax
0257.473.300, e-mail: office@primaria-nadlac.ro,
cod poștal 315500, persoană de contact: Aldea
Ioan -inspector comp.APL. 2.Informații generale
privind obiectul concesiunii: obiectul concesiunii
îl reprezintă terenurile intravilane -domeniul
privat al Orașului Nădlac, cu următoarele date de
identificare: 1.Lot 1, în suprafață de 26.517mp,
parcela cu nr.cad.318934, evidențiată în CF
nr.318934 Nădlac; 2.Lot 2, în suprafață de
13.713mp, parcela cu nr. cad. 318935, evidențiată
în CF nr.318935 Nădlac; 3.Lot 3, în suprafață de

43.724mp, parcela cu nr. cad. 318936, evidențiată
în CF nr.318936 Nădlac; 4.Lot 4, în suprafață de
6.510mp, parcela cu nr. cad. 318937, evidențiată
în CF nr.318937 Nădlac; 5.Lot 5, în suprafață de
5.397mp, parcela cu nr. cad. 318938, evidențiată
în CF nr.318938 Nădlac. Concesionarea se face
conform art.302-331 din O.U.G. 57/2019 și
conform Hotărârii Consiliului Local Nădlac nr.25
din data de 17.02.2022. 3.Informații privind
documentația de atribuire: 3.1. Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele interesate pot
intra în posesia unui exemplar al documentației
de atribuire: documentația de atribuire se poate
ridica de la sediul Primăriei Orașului Nădlac,
str.1 Decembrie nr.24, județ Arad. 3.2.Denumirea
și adresa serviciului/ compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se poate obţine
un exemplar din documentaţia de atribuire:
Compartimentul Administrarea Patrimoniului
Local din cadrul Primăriei Orașului Nădlac, str. 1
Decembrie nr.24, județ Arad. 3.3.Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei
de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019: 1000Lei, se
poate achita cu numerar la Casieria Primăriei
Orașului Nădlac. 3.4.Data-limită de solicitare a
clarificărilor: 01.04.2022, ora 15.00. 4.Informaţii
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 11.04.2022, ora 10.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: oraș Nădlac, str.1 Decembrie nr.24, jud.Arad. 4.3. Numărul de exemplare
în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.
5.Data și locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor: 11.04.2022, ora
14.00, la sediul Primăriei Orașului Nădlac, str.1
Decembrie nr.24, jud.Arad. 6.Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Arad,
Arad, Bd.V.Milea nr.2, judeţul Arad, e-mail:
tr-arad@just.ro, tel.centrală 0374.491.086, fax:
0257.256.484. 7.Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 10.03.2022.
Anunţ licitaţie închiriere spaţiu Anexa Cămin
Cultural Mihăești, județul Argeș: 1) Informaţii
generale privind autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul
de telefon, telefax și /sau adresa de e-mail ale
persoanei de contact: Primăria Comunei
Mihăești - comuna Mihăești, sat Mihăești, strada
Principală nr. 26A, județul Argeș, telefon
0248560002, fax 0248560005, e-mail: primarie@
mihaesti.cjarges.ro, cod fiscal 4122540. 2)Informaţii generale privind obiectul închirierii, în
special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: Spaţiu în suprafaţă de
38,13 mp compus din spaţiu birou – 34,58 mp și
grup sanitar – 3,55 mp, ce aparţine domeniului
public al Comunei Mihăești, identificat prin nr.
cadastral 81331, situat în imobilul reprezentând
Anexa Cămin Cultural Mihăești, din comuna
Mihăești, sat Mihăești, str Principală, f.n.,
judeţul Argeș, pentru furnizarea de servicii
poștale/de curierat, conform HCL nr.
17/28.02.2022, în baza OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ. 3) Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin
care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
Prin solicitare scrisă, de la sediul instituţiei Registratură. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul autorităţii
contractante, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Primăriei Comunei Mihăești, Strada
Principală nr. 26A, județul Argeș; 3.3. Costul și
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul: 50 lei/exemplar, prin
numerar la casieria Primăriei Comunei Mihăești,
Strada Principală nr. 26A, județul Argeș. 3.4.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor:
23/03/2022, ora 15.00. 4. Informaţii privind
ofertele: 4.1.)Data limită de depunere a ofertelor:
31/03/2022, ora 09.00. 4.2.)Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Registratura Primăriei Comunei
Mihăești, Strada Principală nr. 26A, județul
Argeș. 4.3.) Numărul de exemplare în care
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trebuie depusă fiecare ofertă: În două exemplare
(original și copie). 5) Data și locul la care se va
desfășura ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 31/03/2022, ora 12.00, Primăria Comunei
Mihăești, Strada Principală nr. 26A, județul
Argeș. 6)Denumirea, adresa, numărul de telefon,
telefax și/sau adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanţei: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului Argeș,
Pitești, B-dul I.C. Brătianu, nr. 7, județul Argeș,
telefon 0248/216599, fax 0248/ 212410, e-mail:
tr-arges@just.ro. 7) Data transmiterii anunţului
de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 04/03/2022.
UAT Comuna Ciulniţa, cu sediul în comuna
Ciulniţa, strada Matei Basarab, nr. 68, judeţul
Ialomiţa, CUI 4231903, tel/fax 0243218082,
e-mail: primariaciulnita@yahoo.com, organizează în data de 31.03.2022, licitaţie în vederea
concesionarii a 2 terenuri în suprafaţă totală de
2000 mp (conform caietului de sarcini) situate
în intravilanul comunei Ciulniţa, strada Stânjenei, judeţul Ialomiţa destinate zonelor de activităţi agro-industriale, agricole, activităţi
productive și servicii și 2 terenuri în suprafaţă
totală de 86.644 mp (conform caietului de
sarcini) situate în intravilanul Ciulniţa - zona
Clean Tech, din comuna Ciulniţa, judeţul
Ialomiţa destinat pentru realizarea unei
construcţii/unui ansamblu de construcţii de
unităţi de producţie agro-industială, spaţii de
producere, depozite, etc. Construcţiile edificate
să nu producă poluare de orice tip (inclusiv
acustică) peste normele admise, să respecte
normele în vigoare privind sănătatea populaţiei,
mediu. Documentaţia de atribuire se poate
procura începând cu data de 24.03.2022 de la
Primăria Comunei Ciulniţa, sat Ciulniţa, str.
Matei Basarab, nr. 68, jud. Ialomiţa. Data și
locul la care se va desfășura ședinţa publică de
deschidere a ofertelor: 31.03.2022, ora 10:00 la
sediul administrativ al UAT Comuna Ciulniţa,
respectiv sat Ciulniţa, str. Matei Basarab nr.68,
com. Ciulniţa, jud. Ialomiţa. Data limită de
depunere a ofertelor: 30.03.2022, ora 15:00. În
cazul în care nu se adjudecă toate loturile, ședinţele de licitaţie se vor repeta în ziua de vineri,
ora 13:00, din prima și a treia săptămână a
fiecărei luni calendaristice, data limită pentru
ofertelor fiind în acest caz ziua de joi, ora 15:00.
Informaţii suplimentare la tel: 0243.218082 Compartimentul Cadastru și Urbanism.

PIERDERI
Se declară pierdut și nul Atestat ADR emis de
ARR Dolj pe numele Briceag Dumitru-Daniel.
Arkum Global Logistik SRL, CUI:
RO1193996, J10/2993/1991, cu sediul în Strada
Colectivului, nr.3, Rubla, Valea Râmnicului, Jud.
Buzău, declară pierdut Registrul unic de control.
Se declară nul.
Pierdut CPI pe numele Cristea Silviu, eliberat
de Autoritatea Rutieră Română București. Se
declară nul.

DECESE
Familia Iulia Jitaru și Relu Chițac este
alături de doamna profesor Ioana
Grigoraș la greaua încercare pricinuită de
pierderea tatălui său, doctor PAVEL
CUCU. Sincere condoleanțe! Dumnezeu
să-l odihnească!
Colectivul Clinicii ATI din Institutul
Regional de Oncologie Iași regretă
profund trecerea în neființă a distinsului
doctor PAVEL CUCU, creator de școala
medicală și practician dedicat. Suntem
alături de doamna profesor Ioana
Grigoraș în aceste momente dificile.
Sincere condoleanțe!

