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OFERTE SERVICIU
Top Build Concrete SRL din com.Ciurea, jud.

Iași, angajează 3 muncitori necalificați. Data 
l imită depunere CV: 14.03.2022.  Tel . 
0759.095.515.

SC Jovila Construct SRL, cu sediul în Ploiești, 
angajează muncitori necalificați și electrician. 
Cv-urile se pot depune la adresa de email: gdre-
cruitment2021@gmail.com. Interviurile pot avea 
loc în data de 15.03.2022, între orele 10.00 și 
14.00.

SC Kato Service SRL, cu sediul în Ploiești, 
angajează muncitori necalificați în construcții. 
Cv-urile se pot depund la adresa de email: gdre-
cruitment2021@gmail.com. Interviurile vor avea 
loc în data de 16.03.2022, între orele 10.00 și 
14.00.

Agrocoop Unirea SRL, din sat Scânteia, com.
Scânteia, nr.cadastral 355-c2, jud.Iași, angajează 
următoarele categorii de muncitori: 4 mecanici 
agricoli, 1 sudor, 1 strungar, 2 muncitor necalificat 
în agricultură, 1 mecanic auto. Pentru mai multe 
detalii ne puteți contacta la nr.de telefon: 
0766.294.415, de luni până vineri, între orele 
09.00-13.00.

A.N.R.S.P.S.–UT 350 Popești-Leordeni, judeţul 
Ilfov, organizează în data de 05.04.2022, concurs 
pentru ocuparea funcţiei de execuţie contractuale 
vacante de Muncitor calificat I (mașinist) cu 
studii generale, cursuri autorizate de stivuitorist, 
vechime minim 5 ani. Relaţii suplimentare la 
telefon: 021/492.03.35. și pe www.anrsps.gov.ro. 

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, secți-
unea Carieră-Selecție personal extern în cadrul 
proiectului „Îmbunătățirea Rezilienței și Răspun-
sului la Situații de Urgență”, precum și la nr.
tel.021.208.25.25, interior 26417, 26158, 26317.

Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu”, cu sediul în 
localitatea București, strada Calea Giulești, nr.10, 
sector 1, organizează concurs. Pentru a ocupa un 
post contractual vacant sau temporar vacant, 
candidații trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții generale, conform art.3 al Regulamentu-
lui-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările și 
completările ulterioare. Denumirea postului: 
Secretar șef, post temporar vacant contractual, pe 
perioadă determinată. -Nivelul studiilor: superi-
oare cu diplomă de licență; -Vechime în speciali-
zarea studiilor necesare ocupării postului: 3 ani; 
-Cunoștințe temeinice de legislație în vigoare 
specifice postului; -Cunoștințe de utilizare a 
tehnologiei R.E.V.I.S.A.L., E.D.U.S.A.L., Word, 
Excel, operare baze de date, poștă electronică; 
-Abilități de redactare în programele cu specific 
educațional; -Competențe de comunicare și rela-
ționare în limba română și engleză, scris și vorbit. 
Candidații vor depune dosarele de participare la 
concurs la sediul instituției, Departamentul 
Secretariat, în perioada 14.03.2022-17.03.2022, în 
intervalul orar 8.00-15.00. Relații suplimentare la 
sediul Colegiului Tehnic „Dinicu Golescu”, 
persoană de contact: Babac Ioana Mihaela, 
telefon: 021.637.04.84, 0770.416.696, fax: 
021.637.04.84, e-mail: colegiultehmatrul@yahoo.
com

Primăria Cislău, cu sediul în Comuna Cislău, 
str.Culturii nr.64, judeţul Buzău, 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 
04.04.2022, ora 10.00; -proba interviu în data de 
07.04.2022, ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii: generale; -vechime în 
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muncă: minim 2 ani. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Cislău. Relaţii suplimentare la 
sediul Primăriei Cislău, email: cislauprimaria@
gmail .com, te lefon 0238/501.580,  fax 
0238/501.363.

Centrul Cultural „Bucovina”, cu sediul în 
localitatea Suceava, str.Universității nr.48, județul 
Suceava, organizează concurs pentru ocuparea 
unui post vacant corespunzător funcției contrac-
tuale de execuție de: consultant-artistic debutant, 
studii superioare, la Atelierul promovare-valorifi-
care din cadrul Direcției Centrul pentru Conser-
varea și Promovarea Culturii Tradiționale. 
Condițiile de participare: -cetăţenie română; -fără 
antecedente penale; -cunoașterea limbii române 
vorbit și scris; -studii superioare de specialitate 
(muzică), absolvite cu diplomă de licență; -fără 
vechime, conform H.G.R.286/2011, cu modifică-
rile și completările ulterioare. Concursul se va 
desfășura la sediul Centrului Cultural „Buco-
vina” din Suceava, str.Universității nr.48, etajul 
III, după cum urmează: -proba scrisă în data de 
04.04.2022, ora 10.00; -interviul se va susține în 
termen de maxim 4 zile lucrătoare de la susți-
nerea probei scrise, data și ora probei interviu 
fiind anunțate odată cu rezultatele la proba scrisă. 
Candidații vor depune dosarele de participare la 
concurs la sediul instituției în termen de 10 zile 
lucrătoare de la apariția anunțului în Monitorul 
Oficial (data afișării anunțului la sediul instituției 
și pe site-ul acesteia). Relaţii suplimentare la 
sediul din str.Universității nr.48, telefon/fax 
0230.551.372, e-mail: contact@centrulculturalbu-
covina.ro.

Primăria Comunei Cenad, cu sediul în locali-
tatea Cenad, str.Principală nr.652, judeţul Timiș, 
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale de execuţie vacante de: -denumirea 
postului: 1 post muncitor calificat IV -tehnician 
mecanic (sector administrativ), conform 
H.G.286/23.03.2011. Concursul se va desfășura la 
sediul instituției astfel: -proba scrisă în data de 
04.04.2022, ora 10.00; -proba interviu în data de 
07.04.2022, ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs candidații trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiții: -să fie absolvent de studii medii/
postliceale; -vechime în specialitatea atribuțiilor 
postului -nu necesită vechime; -cunoștințe 
minime de mecanic. Candidații vor depune dosa-
rele de participare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Cenad, respectiv din 14.03.2022-
25.03.2022, inclusiv, ora 14.00. Relații suplimen-
tare la sediul Primăriei Comunei Cenad, persoană 
de contact Marianuț Miroslav, telefon 
0256.374.501, fax 0256.374.501, e-mail: 
primaria@cenad.ro.

Primăria Comunei Murgași, cu sediul în 
comuna Murgași, sat Bușteni, str.Primăriei nr.1, 
judeţul Dolj, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale vacante de: 
inspector I -informatician, conform H.G. nr. 
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura la 
sediul Primăriei Comunei Murgași, astfel: -proba 
scrisă în data de 05.04.2022, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 11.04.2022, ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: -studii: supe-
rioare de lunga durată cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă, întru-unul din domeniile: informa-
tică, matematică-informatică, calculatoare și 
tehnologia informaţiei, ingineria sistemelor, ingi-
nerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii 
informaţionale; -vechime în specialitatea studiilor 
necesare ocupării funcţiei: minim 3 (trei) ani; 
-proiectare /întreţinere și administrare pagini 
web; -cunoștinţe generale privind analiza, proiec-
tarea și administrarea bazelor de date. Candidaţii 
vor depune dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Murgași. Relaţii suplimentare la sediul Primăriei 
Comunei Murgași, persoană de contact Toma 
Mariana, telefon 0760.239.644, fax 0251/447.627.

Complexul Muzeal Arad, cu sediul în Munici-
piul Arad, P-ţa G.Enescu nr.1, judeţul Arad, 
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante, de: -referent de specialitate 
GP II: 1 post, S, conform H.G. 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: -proba scrisă în 
data de 04.04.2022, ora 10.00; -interviu în data de 
07.04.2022, ora 12.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-

toarele condiţii: -studii universitare de licenţă 
absolvite, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul știinţe sociale, știinţe administrative sau 
știinţe economice; -vechime în specialitatea studi-
ilor: minim 3 ani; -cunoștințe de operare: Pachet 
Microsoft O£ce, cunoștințe de operare PC, nivel 
mediu, inclusiv programe de specialitate. 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 Complexului Muzeal Arad, P-ţa 
G.Enescu nr.1. Relaţii suplimentare la sediul 
Complexului Muzeal Arad, P-ţa G.Enescu nr.1, 
persoană de contact Sbârcea Simona-Diana, 
telefon 0257/281.847, luni-vineri, între orele 09.00-
15.00.

Complexul Muzeal Arad, cu sediul în Munici-
piul Arad, P-ţa G.Enescu nr.1, judeţul Arad, 
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante, de: -supraveghetor muzeu: 
1 post, studii medii, conform H.G. 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: -proba scrisă în 
data de 04.04.2022, ora 10.00; -interviu în data de 
07.04.2022, ora 10.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: -studii medii absolvite cu diplomă 
de bacalaureat; -vechimea în muncă nu este 
necesară; -bune abilități de comunicare, capaci-
tate de analiză și gestiune, bun organizator, 
muncă în echipă, atenție distributivă; -realizarea 
și întreținerea curățeniei pe sala de expunere. 
Candidaţii vor depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea 
a III-a, la sediul Complexului Muzeal Arad, P-ţa 
G.Enescu nr.1. Relaţii suplimentare la sediul  
Complexului Muzeal Arad, P-ţa G.Enescu nr.1, 
persoană de contact Sbârcea Simona-Diana, 
telefon 0257/281.847, luni-vineri, între orele 09.00-
15.00.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială și 
Protecţia Copilului Covasna organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contrac-
tuale de execuţie temporar vacante din subunită-
ţile de mai jos: a)La Centrul de primire în regim 
de urgenţă „Prinţ și Cerșetor” Sfântu Gheorghe: 
-1 educator, nivel studii medii/postliceale, fără 
condiţii de vechime în specialitatea studiilor; b)La 
Centrul rezidenţial pentru copii cu dizabilităţi 
Baraolt: -1 asistent medical, nivel medii/postli-
ceale, fără condiţii de vechime în specialitatea 
studiilor; c)Centrul de recuperare pentru copilul 
cu handicap Sfântu Gheorghe: -1 kinetoterapeut, 
nivel studii superioare, fără condiţii de vechime în 
specialitatea studiilor; d)La Casa familială nr.1 
Sfântu Gheorghe: -1 educator, nivel studii superi-
oare, fără condiţii de vechime în specialitatea 
studiilor; e)La Centrul de coordonare „Székely 
Potsa” Chilieni: -1 asistent medical, nivel studii 
medii/postliceale, fără condiţii de vechime în 
specialitatea studiilor. Concursul va avea loc în 
data de 28.03.2022, ora 9.00 -proba scrisă, iar în 
data de 31.03.2022, ora 9.00 -proba interviu, la 
sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și 
Protecţia Copilului Covasna (Sfântu Gheorghe, 
Str.Presei nr. 8/A). Dosarul de concurs se depune 
la secretariatul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului Covasna, în peri-
oada 14.03.2022-18.03.2022, de luni până joi, între 
orele 8.00-15.00, iar vineri, între orele 8.00-13.00. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul direc-
ţiei și la nr.de telefon: 0267.317.464. Condiţiile de 
participare la concurs și bibliografia se afișează la 
sediul instituţiei și pe site-ul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Covasna: 

www.protectiasocialacv.ro. Relaţii suplimentare 
se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs, 
Mester Alexandru, nr.de telefon: 0267.317.464.

Spitalul Clinic „Sfânta Maria”, cu sediul în 
București, B-dul Ion Mihalache, nr.37-39, sector 
1, organizează concurs pentru ocuparea următoa-
relor funcţii contractuale: -1 (un) post referent II, 
serviciul financiar contabil -nivel studii superioare 
-perioada determinată, vechime în specialitate 3 
ani și 6 luni. Acte necesare în vederea participării 
la concurs: -cererea de înscriere la concurs; -copia 
actului de identitate; -copia certificatului de 
naștere, de căsătorie; -copie acte studii și alte acte 
care atestă efectuarea unor specializări (cursuri); 
-copia carnetului de muncă sau, după caz, o 
adeverinţă care să ateste vechimea în muncă și, 
după caz, în specialitate; -cazierul judiciar; -certi-
ficat de integritate comportamentală; -adeverinţă 
medicală care să ateste starea de sănătate cores-
punzătoare; -Curriculum Vitae. Condiţii de 
participare la concurs: -are cetăţenie română, 
cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Euro-
pene sau a statelor aparţinând Spaţiului Euro-
pean și domiciliul în România; -cunoaste limba 
română, scris și vorbit; -are vârsta-limită regle-
mentată de prevederile legale; -are capacitate 
deplină de exerciţiu; -are o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de 
medicul de familie sau de unităţi sanitare abili-
tate; -îndeplinește condiţiile de studii și, după caz, 
de vechime sau de condiţii specifice potrivit 
cerinţelor postului scos la concurs; -nu a fost 
condamnat definitiv pentru săvârșirea unei 
infracţiuni contra umanitătii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de 
fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infrac-
ţiuni săvârșite cu intenţie, care ar face-o incompa-
tibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei 
în care a intervenit reabilitarea. Condiţii pentru 
ocuparea posturilor vacante și temporar vacante, 
conform Ordinului M.S.nr.1470/2011: -diplomă 
de licenţă; -concurs pentru ocuparea postului. 
Concursul se va desfășura la sediul unităţii 
conform calendarului următor: -29 martie 2022, 
ora 09.00 -proba scrisă; -31 martie 2022, ora 09.00 
-interviul. Data-limită pentru depunerea dosa-
relor la concurs: 17 martie 2022, ora 15.00. Relaţii 
suplimentare: Compartiment RUNOS, tel. 
021.222.35.59.

Școala Gimnazială „Octavian Voicu” Bacău, 
cu sediul în Bacău, str.Bicaz nr.17, judeţul Bacău, 
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale temporar vacante de educator, 
conform H.G. 286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura la sediul instituției astfel: -proba scrisă 
în data de 28 martie 2022, ora 10.00; -proba 
interviu în data de 1 aprilie 2022, ora 10.00. 
Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: 
studii în specialitatea postului sau în curs de 
finalizare; -vechime: minim 1 an de zile cu activi-
tate didactică cu preșcolarii; -cunoașterea utili-
zării metodelor de predare/învățare în mediul 
online (Gsuite for Education); -abilități de comu-
nicare și adaptabilitate la grupe variate de preșco-
lari; -cunoașterea și practicarea metodelor 
alternative de educație a copiilor (Waldorf, Step 
by Step). Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 5 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Școlii 
Gimnaziale „Octavian Voicu” Bacău, str.Bicaz 
nr.17, Bacău. Relaţii suplimentare la sediul: 

Școala Gimnazială „Octavian Voicu” Bacău, 
persoană de contact Ivan Andreea, telefon 
0234/552.061, fax 0234/552.061, e-mail: scoala-
1bacau@yahoo.com.

Serviciul Public de Gestionare a Câinilor fără 
Stăpân Slatina, cu sediul în Slatina, str.Prunilor 
nr.8, județul Olt, organizează concurs în data de 
04 aprilie 2022, ora 10.00 -proba scrisă și în data 
de 07 aprilie 2022, ora 12.00 -interviul, pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor 
contractuale vacante, conform H.G. 286/2011, 
după cum urmează: Compartiment Achiziții 
publice -inspector de specialitate -grad II -1 post; 
Compartimentul Contabilitate -inspector de 
specialitate -grad II -1 post. Condiții specifice de 
participare la concurs: Compartimentul Contabi-
litate: Pentru postul de inspector de specialitate 
grad II: -studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă, în științe economice, specialitatea finan-
țe-contabilitate; -vechime în specialitatea studiilor 
necesară ocupării postului: minimum 3 ani. 
Compartimentul Achiziții publice: Pentru postul 
de Inspector de specialitate, gr II: -studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; -cursuri 
expert achiziții publice absolvite cu diplomă 
acreditată; -vechime în achiziții publice: 
minimum 3 ani. Dosarele de înscriere la concurs 
se pot depune în perioada 14.03.2022-25.03.2022 
inclusiv, la sediul Serviciului public de gestionare 
a câinilor fără stăpân al municipiului Slatina, 
judeţul Olt, din strada Prunilor, numărul 8. 
Concursul va fi organizat la sediul din Slatina, str.
Prunilor nr.8, jud.Olt. Bibliografia și conţinutul 
dosarului de participare se afișează la sediul 
instituţiei și pe site-ul www.spgcfs-slatina.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine prin secretarul 
comisiei de concurs, la sediul instituţiei și la 
telefon 0249/707.408 sau mobil 0731.020.602.

CITAŢII
Se citează pârâtul Rus Gheorghe, pentru data 

de 25.05.2022, sala 6, ora 09.00, în dosar nr. 
894/296/2019 al Judecătoriei Satu Mare, având 
ca obiect acțiune în constatare.

Șarpe Florinel Adrian și Șarpe Alin Valentin 
sunt citați în calitate de pârâți pentru a se 
prezenta la Judecătoria Craiova, str.A.I.Cuza, 
nr.30, în data de 18.03.2022, ora 09.10, în proces 
cu Șarpe Atena Tatiana pentru partaj succesoral, 
dosar 16506/215/2019.

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei 
Oravița sub nr. 1711/273/2021, posesoarea Vuc 
Elena având domiciliul în Ciclova Română, nr. 
174, jud. Caraș-Severin, a invocat dobândirea 
prin uzucapiune a dreptului de proprietate 
asupra imobilului înscris în CF. nr. 32062 Ciclova 
Română (provenită din conversia de pe hârtie a 
CF vechi 3612 Ciclova Română), nr. top. 330/a, 
cu teren în suprafață de 1079 mp și casă ncc 174, 
cotă ce aparține proprietarului tabular Floca 
loan. Toți cei interesați sunt somații să formuleze 
opoziție, cu precizarea că, în caz contrar, se va 
trece la judecarea cererii in termen de 30 de zile 
de la emiterea celei din urmă publicații.

Cocoș Constantin, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în comuna Unirea, sat Valea Cânepii, 
nr.242, județul Brăila, este chemat la data de 
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22.03.2022, ora 10.00, în fața Judecătoriei Secto-
rului 5 București, camera P01, Complet C 23 civil 
2021, din București, Splaiul Independenței, nr.5, 
Sector 4, în calitate de pârât, în dosarul 
nr.17196/302/2019, ce are ca obiect succesiune, în 
contradictoriu cu reclamanții Nicola Ioana, 
Caprita Marinica, Cocos Gheorghe, Ene Monica 
Laura, Stoica Violeta, Vlaicu Neculai, Vlaicu 
Dumitru, Vlaicu Ionut, Rojan Rodica și Baltag 
Petrica și pârâții Cocos Ilie, Moldoveanu Liliana, 
Neagu Mihaela Daniela, Potirnache Rica, Stefan 
Violeta, Iorga Jenica.

Miron Costin, cu ultimul domiciliu cunoscut in 
Sat Rucăreni, com.Soveja, jud.Vrancea, identi-
ficat cu CI seria VN, nr.336127 emisa de SPCLEP 
Panciu, CNP 1800330170129, este chemat în 
judecată în calitate de chemat în garanție și pârât 
la Curtea de Apel Brașov pentru data de 
20.04.2022, ora 10.00, sala civil, în Brașov, Str.
Poienelor, nr.7, în dosarul cu nr.2508/62/2015/a1 
având ca obiect atragerea răspunderii pentru 
intrarea în insolvență, în proces cu Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Brașov, în calitate 
de reclamant.

Numiții Andreica Maria, Andreica Ana, 
Andreica Maria Floarea, Andreica Silvia, 
Andreica Emil și Andreica Costan sunt chemați 
în instanță la Tribunalul Bistrița-Năsăud, în dosar 
număr 197/190/2005, în data de 30.03.2022, ora 
09.00.

Aducem la cunoștința doamnei Chelaru (fostă 
Mastacan) Adela, cu domiciliul în satul Vaduri, 
comuna Iana, județul Vaslui, că este citată și 
trebuie să se prezinte la Judecătoria Bârlad, 
județul Vaslui, în data de 30.03.2022, ora 08.30, în 
calitate de intimat în dosarul nr.4317/189/2020, 
având ca obiect declararea judecătorească a 
morții.

DIVERSE
Anunt de intentie: Universitatea Babes-Bolyai, 

cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. Mihail Kogal-
niceanu, nr. 1, anunta publicul interesat asupra 
intentiei de elaborare a documentatiei “Plan 
Urbanistic de Detaliu – Construire imobil Facul-
tate de Matematica – Informatica”, pe str. 
Donath, nr. 148, 150, 160. Observatiile si propune-
rile pot fi transmise în termen de 25 zile prin 
posta, la Primaria Municipiului Cluj-Napoca, pe 
adresa Calea Mosilor, nr. 3.

BT Pensii - Societate de Administrare a Fondu-
rilor de Pensii Facultative S.A., cu sediul în 
București, Str. Buzești nr. 75–77, etaj 10, Biroul 2, 
Sector 1, România, telefon: +4 021 203 84 00; fax 
+4 021 203 84 02, înregistrata la Oficiul Regis-
trului Comerțului sub nr. J40/11737/2007, Cod 
Unic de Înregistrare 21948054, înregistrata în 
registrul administratorilor de pensii administrate 
privat sub numarul SAP-RO-21960491, având în 
vedere Avizul ASF nr. 69/04.03.2022 privind 
avizarea definitiva a modificarilor prospectului 
schemei de pensii facultative pentru Fondul de 
Pensii Facultative Pensia Mea, informează că a 
republicat în data de 09.03.2022, pe pagina de 
internet www.btpensii.ro, prospectul schemei de 
pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facul-
tative PENSIA MEA.

Primăria Bolintin-Deal, în termenul Ordinului 
nr.2701/30.12.2010, pentru aprobarea Metodolo-
giei de informare și consultare a publicului cu 
privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de 
amenajare a teritoriului și de urbanism, invită 
publicul interesat să consulte proiectul „Plan 
Urbanistic Zonal -Intravilan Vechi al Comunei 
Bolintin-Deal”, inițiat de către Primăria Bolin-
tin-Deal. Documentația poate fi consultată la 
sediul Primăriei Comunei Bolintin-Deal, Bule-
vardul Republicii nr.26, Bolintin-Deal, județ 
Giurgiu.

Primăria Bolintin-Deal, în termenul Ordinului 
nr.2701/30.12.2010, pentru aprobarea Metodolo-
giei de informare și consultare a publicului cu 
privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de 
amenajare a teritoriului și de urbanism, invită 
publicul interesat să consulte proiectul „Plan 
Urbanistic Zonal -Zona Centrală a Comunei 
Bolintin-Deal”, inițiat de către Primăria Bolin-
tin-Deal. Documentația poate fi consultată la 
sediul Primăriei Comunei Bolintin-Deal, Bule-
vardul Republicii nr.26, Bolintin-Deal, județ 
Giurgiu.

Această informare este efectuată de S.N.T.G.N. 
Transgaz S.A. Medias, str. Piata Constantin I. 

Motas nr. 1, Medias, ce intenționează să solicite de 
la Apele Romane A.B.A. Olt – S.G.A. Sibiu, aviz 
de gospodărire a apelor pentru realizarea proiec-
tului “punerea în siguranță a conductei dn 300 
Sibiu - Cisnădie la traversarea aeriană a Pârâului 
Argintului, zona SRM Transilvania Automobile, 
Județul Sibiu” propus a fi amplasat în intravi-
lanul si extravilanul comunei Selimbar, Tarla 33, 
Parcelele: Ps 609/1, Pr 622, CC – Nr. Cadastral 
100428; Nr. Top. 1695/1/3 (nr. Cadastral 100336), 
judetul Sibiu. Această investiție este nouă. Ca 
rezultat al procesului de producție nu vor rezulta 
ape uzate. Această solicitare de aviz este 
conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, 
cu modificările și completările ulterioare. Persoa-
nele care doresc să obțină informații suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de Gospodărire a 
Apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa 
menționată. Persoanele care doresc să transmită 
observații, sugestii și recomandări se pot adresa 
solicitantului sau la Expert Serv SRL, cu sediul in 
str. Mihai Eminescu, nr. 7, et.1, Ploiești, jud. 
Prahova, cod postal 100329, tel/fax: 0244-513233.

Această informare este efectuată de S.N.T.G.N. 
Transgaz S.A. Medias, str.  Piata Constantin I. 
Motas nr. 1, Medias, ce intenționează să solicite de 
la Administrația Nationala Apele Romane - ABA 
Arges-Vedea, aviz de gospodărire a apelor pentru 
realizarea proiectului punerea în siguranța a 
conductei de transport gaze naturale DN 500 
Corbu – Turnu Măgurele F2 la subtraversarea 
Râului Vedea, Zona Loc. Icoana, Jud. Olt, propus 
a fi amplasat in extravilanul comunei Barla, 
judetul Arges si in extravilanul comunei Icoana, 
judetul Olt. Această investiție este nouă. Ca 
rezultat al procesului de producție nu vor rezulta 
ape uzate. Această solicitare de aviz este 
conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, 
cu modificările și completările ulterioare. Persoa-
nele care doresc să obțină informații suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de Gospodărire a 
Apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa 
menționată. Persoanele care doresc să transmită 
observații, sugestii și recomandări se pot adresa 
solicitantului sau la Expert Serv SRL, cu sediul in 
str. Mihai Eminescu, nr. 7, et.1, Ploiești, jud. 
Prahova, cod postal 100329, tel/fax: 0244-513233.

Axane Robert-Valentin, Axane Marsel Hana, 
Tamas Anton-Sorin, Tamas Roxana, titularii 
PUZ-ului-“in vederea introducerii terenurilor in 
intravilan si construire hale depozitare marfuri 
generale, birouri, comert, circulatii si utilitati”, in 
Jud. Ilfov, Oras Pantelimon, Tarla 74, Parcela 
753/1, nr. cad. 113150, anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului 
de mediu si declansarea etapei de incadrare. 
Prima versiune a planului poate fi consultata la 
sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea 
Lacul Morii, nr. 1 (in spatele benzinariei Lukoil), 
sector 6, de luni pana joi intre orele 9°°-11°°. 
Observatii/sugestii se primesc in scris la sediul 
A.P.M. Ilfov in termen de 15 zile de la data publi-
carii anuntului.

Negru Mihail, titular al PUZ–“introducere in 
intravilan, parcelare si construire locuinte unifa-
miliare cu regim maxim de inaltime P+2E, 
amenajare circulatii si utilitati”, in Jud. Ilfov, 
Orasul Pantelimon, Tarla 80, Parcela 855/5, Lotul 
A, nr. cadastral 110163, anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului 
de mediu  si declansarea etapei de incadrare. 
Prima versiune a planului poate fi consultata la 
sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea 
Lacul Morii, nr. 1(in spatele benzinariei Lukoil), 
sector 6, de luni pana joi intre orele 9°°-11°°. 
Observatii/sugestii se primesc in scris la sediul 
A.P.M. Ilfov in termen de 15 zile de la data publi-
carii anuntului.

S.C. Technocon Engineering S.R.L; S.C. 
Recon-Ex S.R.L.; Ionita Constantin; Ionita 
Niculae; Ionita Anca Rodica, titularii PUZ-ului 
–“ proiect cu destinatie mixta: hale, depozitare, 
birouri, servicii si comert: introducere in intra-
vilan suprafete”, in Judetul Ilfov, Comuna Glina, 
Sat Manolache, Tarla 5/11, Parcela 16-23, 1/2 lot 
- 1,2 ; Nr.Cad. 57432, 56324, 56323, anunta 
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de 
obtinere a avizului de mediu  si declansarea etapei 
de incadrare. Prima versiune a planului poate fi 
consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului.
Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1(in spatele benzi-
nariei Lukoil), sector 6, de luni pana joi intre orele 
9°°-11°°. Observatii  si sugesti se primesc in scris 
la sediul A.P.M. Ilfov in termen de 15 zile de la 
data publicarii anuntului.

SC BG Capital Invest SRL; SC SLH Capital 
SRL, titularii PUZ-ului–“construire ansamblu 

locuinte si functiuni complementare si utilitati”, 
in Jud. Ilfov, Com. Snagov, Tarla 131, Parcela 
437/8-21, 437/26, nr. cad. 108570, 112652, 
112708,111240, 112706, anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului 
de mediu si declansarea etapei de incadrare. 
Prima versiune a planului poate fi consultata la 
sediul Agentiei Protectia Mediului.Ilfov din Aleea 
Lacul Morii, nr. 1 (in spatele benzinariei Lukoil), 
sector 6, de luni pana joi intre orele 9°°-11°°. 
Observatii/sugestii se primesc in scris la sediul 
A.P.M. Ilfov in termen de 15 zile de la data publi-
carii anuntului.

S.C. Smart Management Invest S.R.L., titular 
al PUZ–“construire statie de carburanti, cladiri 
cu functiune mixta, comert, servicii spatii de 
cazare, spatii administrative, birouri, spatii 
tehnice, accese carosabile si circulatii interioare, 
amenajari exterioare, imprejmuire, organizare de 
santier si utilitati”, in Jud. Ilfov, Com. Snagov, 
Tarla 131, Parcela 437/2/1-3, nr. cad. 111322, 
anunta publicul interesat asupra depunerii solici-
tarii de obtinere a avizului de mediu  si declan-
sarea etapei de incadrare. Prima versiune a 
planului poate fi consultata la sediul Agentiei 
Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, 
nr. 1 (in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de 
luni pana joi intre orele 9°°-11°°. Observatii/
sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov 
in termen de 15 zile de la data publicarii anun-
tului.

Dabu Valerica, titular al PUZ–“construire 
ansamblu de locuinte unifamiliare cu spatiu 
special pentru profesii liberale”, in Jud. Ilfov, 
Oras Pantelimon, Tarla 74, Parcela 753/1, nr. cad. 
113150, anunta publicul interesat asupra depu-
nerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu  si 
declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a 
planului poate fi consultata la sediul Agentiei 
Protectia Mediului.Ilfov din Aleea Lacul Morii, 
nr. 1 (in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de 
luni pana joi intre orele 9°°-11°°. Observatii /
sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov 
in termen de 15 zile de la data publicarii anun-
tului

SC Rewe Projektentwicklung Romania SRL, 
titular al PUZ: “in vederea edificarii ulterioare a 
unui magazin Penny, magazin  cu produse 
alimentare carne si branzeturi, drumuri acces, alei 
pietonale si carosabile, spatiu de parcare, amena-
jari exterioare, sistematizare verticala, panouri 
firma si publicitate, signalistica, post trafo, bran-
samente, utilitati, organizare de santier”, in loc. 
Bragadiru, Tarla 26, Parcela109/4,109/5, 190/6, 
NC 131923, anunta publicul interesat asupra:de-
punerii solicitarii de obtinere a Avizului Tehnic 
Consultativ al C.J. Ilfov. Documentatia putand fi 
consultata pe site-ul Consiliului Judetean.Ilfov. 
Observatii/comentariile si sugestii se primesc in 
scris la Biroul de Urbanism din cadrul  Consi-
liului Judetean Ilfov, cu sediul in Mun. Bucuresti, 
str. Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6, tel. 
021.212.56.93, de luni pana vineri, intre orele 
9:00-14:00, incepand cu data de 11.03.2022.

S.C. Lidl Discount S.R.L. cu sediul social în 
comuna Ariceștii Rahtivani, DN 72, Crângul lui 
Bot, KM 73+810, sat Nedelea, județul Prahova, 
anunţă public solicitarea de revizuire a autoriza-
ţiei de mediu pentru obiectivul „Supermarket 
Lidl” amplasat în municipiul Bârlad,  str. Cetatea 
de Pământ, nr. 1, județul Vaslui. Eventualele 
propuneri și sugestii din partea publicului privind 
activitatea menţionată vor fi transmise în scris și 
sub semnătură la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Vaslui, str. Călugăreni, nr. 63, tel: 
0335.401.723, E-mail: o°ce@apmvs.anpm.ro în 
zilele de luni –joi, între orele 8.00–16.30, vineri 
8.00–14.00.

S.C. Lent-Sor Stille SRL, cu sediul in blvd. 
Chisinau, nr. 16, bl. M7, sc. B, et. 8, ap. 64, sect. 2, 
Bucuresti, inregistrata la O.N.R.C.-O.R.C.T.B. cu 
C.U.I. nr. 19419140, informeaza pe cei interesati 
ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autoriza-
tiei de mediu pentru activitatea CAEN-3109- 
Fabricarea de mobila n.c.a., 3101-Fabricarea de 
mobila pentru birouri si magaine, 3102-Fabri-
carea de mobila pentru bucatarii. Desfasurata in 
str.Lt.Nicolae Pascu, nr. 61-63, spatiu Depozit + 
Parcare, sect.3, Bucuresti. Informatii se pot soli-
cita la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului 
Bucuresti din sect.6, Aleea Lacul Morii nr.1 
(Barajul Lacul Morii-in spatele benzinariei 
Lukoil), intre orele 9.00-12.00, de luni pana vineri. 
Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul 
A.P.M. Bucuresti in termen de 10 zile de la data 
publicarii prezentului anunt.

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 Satu 
Mare, CIF: 16373065, adresa: str.Principală 
nr.450, Satu Mare, judeţul Harghita, telefon/fax: 
0266/245.140, e-mail: satumarehr@freemail.hu, 
satumare@hr.e-adm.ro. Comuna Satu Mare 
invită persoanele fizice și juridice fără scop patri-
monial, respectiv asociațiile și fundațiile consti-
tuite conform legii care îndeplinesc condițiile 
prevăzute de Legea nr.350/2005, să depună oferta 
în scopul atribuirii contractelor de finanțare 
nerambursabilă, pentru domeniile: cultură, activi-
tăți de tineret, sport, activități de prevenire și 
intervenție a incendiilor. 1.Procedura aplicată 
pentru atribuirea contractelor de finanțare 
nerambursabilă a proiectelor din domeniile 
cultură, activități de tineret, sport, activități de 
prevenire și intervenție a incendiilor 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. 2.Sursa de finanțare a contrac-
tului și valoarea bugetul local, 68.000Lei defalcat 
pe domeniul cultură 24.000Lei, activități de 
tineret 10.000Lei, sport 14.000Lei, activități de 
prevenire și intervenție a incendiilor 20.000Lei. 
3.Durata proiectelor: 01.05.2022-30.11.2022. 
4.Data și ora-limită de depunere: 12.04.2022, ora 
16.00. 5.Adresa la care trebuie depuse propunerile 
de proiect: Comuna Satu Mare, nr.450, județul 
Harghita. 6.Selecția și evaluarea proiectelor în 
vederea obținerii finanțării nerambursabile se vor 
face de către comisia de evaluare, în perioada 
14.04.2022-15.04.2022. Anunțul de participare a 
fost publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea  a VI-a, nr.46/08.03.2022.

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul 
Caracal, cu sediul în jud.Olt, municipiul Caracal, 
str.Victoriei, nr.10, titular al planului/programului 
„Elaborare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru 
imobilele din strada Tîrgul Nou, nr.2, 2C, 2D, cu 
nr.cadastrale 58376, 58375, 58236 și Regulament 
Local de Urbanism (RLU) aferent-regenerare 
urbană prin parcelare și reglementare zone 
pentru locuințe colective, servicii și comerț, 
complexe și baze sportive”, localitatea Caracal, 
str.Tîrgul Nou, nr.2, 2C, 2D, judeţul Olt, nr.
cad.58376, 58375, 58236, anunţă publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de obţinere a 
avizului de mediu pentru planul/programul 
menţionat și declanșarea etapei de încadrare. 
Prima versiune a planului /programului poate fi 
consultată la sediul A.P.M.Olt, str.I.Moroșanu, 
nr.3, Slatina, judeţul Olt, de luni până vineri, între 
orele 09.00-16.00. Observaţii/comentarii și sugestii 
se primesc în scris la sediul APM Olt în termen de 
18 zile de la data publicării anunţului.

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul 
Caracal, cu sediul în jud.Olt, municipiul Caracal, 
str.Victoriei, nr.10, titular al planului/programului 
„Elaborare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru 
imobilele din strada Tîrgul Nou, nr.2, 2C, 2D, cu 
nr.cadastrale 58376, 58375, 58236 și Regulament 
Local de Urbanism (RLU) aferent-regenerare 
urbană prin parcelare și reglementare zone 
pentru locuințe colective, servicii și comerț, 
complexe și baze sportive”, localitatea Caracal, 
str.Tîrgul Nou, nr.2, 2C, 2D, judeţul Olt, nr.
cad.58376, 58375, 58236, anunţă publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de obţinere a 
avizului de mediu pentru planul/programul 
menţionat și declanșarea etapei de încadrare. 
Prima versiune a planului /programului poate fi 
consultată la sediul A.P.M.Olt, str.I.Moroșanu, 
nr.3, Slatina, judeţul Olt, de luni până vineri, între 
orele 09.00-16.00. Observaţii/comentarii și sugestii 
se primesc în scris la sediul APM Olt în termen de 
15 zile de la data publicării anunţului.

SC Pescarus Herastrau SRL anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul „Construire 
clădire multifuncțională -Producție și depozitare 
produse alimentare, spații cazare, alei carosabile, 
parcare, spații verzi, împrejmuire, branșamente, 
amplasare semnalistică, organizare lucrări de 
execuție”, propus a fi amplasat în București, 
sector 1, Str.Drumul Lăpuș, nr.16-24. Informaţiile 
privind proiectul propus pot fi consultate la sediul 
APM București, din București, sector 6, Aleea 
Lacul Morii, nr.1, și la sediul titularului: SC 
Pescarus Herastrau SRL din București, sector 1, 
Bulevardul Aviatorilor, nr.1, în zilele de luni-vi-
neri, între orele 9.00-12.00. Observaţiile publicului 
se primesc zilnic la sediul APM București.

Informaţii generale privind autoritatea contrac-
tantă, în special denumirea, codul de identificare 
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fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna 
Moldovița, comuna Moldovița, nr.421, județul 
Suceava, cod poștal 727385, telefon/fax 
0230/336.190, 0230/336.115, e-mail: primaria.
moldovita@yahoo.com, cod fiscal 4326671. În 
conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005 
privind regimul finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice pentru activităţi nonprofit de 
interes general, cu modificările și completările 
ulterioare,  Comuna Moldoviţa anunţă 
„Programul privind acordarea de finanţări neram-
bursabile în anul 2022 în valoare de 70.000Lei 
pentru activităţi non-profit de interes local”, 
pentru următoarele domenii: -culte religioase 
-suma de 50.000Lei; -social -20.000Lei. Solicitanţi: 
persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial 
-asociaţii sau fundaţii constituite conform legii. 
Scopul programului este realizarea unor obiective 
de interes public local sau susținerea de activități. 
Informaţii suplimentare se găsesc pe site-ul insti-
tuţiei: www.primariamoldovita.ro, în care este 
publicat Programul privind acordarea de finanţări 
nerambursabile în anul 2022 din bugetul Comunei 
Moldovița, cod fiscal 4326671.

Primăria Bolintin-Deal, în termenul Ordinului 
nr.2701/30.12.2010, pentru aprobarea Metodologiei 
de informare și consultare a publicului cu privire la 
elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare 
a teritoriului și de urbanism, anunță desfășurarea 
ședinței de dezbatere publică în data de 30.03.2022, 
ora 13.00, în sala de ședințe a Primăriei Bolin-
tin-Deal, bulevardul Republicii nr.26, Bolin-
tin-Deal, județ Giurgiu, pentru proiectul „Plan 
Urbanistic Zonal -Intravilan Vechi -Satele Bolin-
tin-Deal și Mihai Vodă, comuna Bolintin-Deal”, 
inițiat de către Primăria Bolintin-Deal. Documen-
tația poate fi consultată la sediul Primăriei 
Comunei Bolintin-Deal, bulevardul Republicii 
nr.26, Bolintin-Deal, județ Giurgiu, sau pe site-ul 
primăriei: www.primariabolintindeal.ro. Dezba-
terea publică este deschisă publicului și autorită-
ților interesate de implementarea planului.

Primăria Bolintin-Deal, în termenul Ordinului 
nr.2701/30.12.2010, pentru aprobarea Metodolo-
giei de informare și consultare a publicului cu 
privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de 
amenajare a teritoriului și de urbanism, anunță 
desfășurarea ședinței de dezbatere publică în data 
de 30.03.2022, ora 12.00, în sala de ședințe a 
Primăriei Bolintin-Deal, bulevardul Republicii 
nr.26, Bolintin-Deal, județ Giurgiu, pentru 
proiectul „Plan Urbanistic Zonal -Zona Centrală 
a Comunei Bolintin-Deal”, inițiat de către 
Primăria Bolintin-Deal. Documentația poate fi 
consultată la sediul Primăriei Comunei Bolin-
tin-Deal, bulevardul Republicii nr.26, Bolin-
tin-Deal, județ Giurgiu, sau pe site-ul primăriei: 
www.primariabolintindeal.ro. Dezbaterea publică 
este deschisă publicului și autorităților interesate 
de implementarea planului.

SOMAŢII
Somaţie  Judecătoria Ineu.  Dos.nr. 

537/246/2022. Petentul Șeran Petru solicită 
înscrierea dreptului de proprietate pe titlu de 
uzucapiune asupra imobilului  din c.f. 308399 
Șicula (provenit din c.f.154 Gurba)  A1 nr. top. 
291-292/a. intravilan  în supr. de 719 mp. A1.1 nr. 
top. 291-292/a. Casa din Gurba nr.143 imobil 
asupra căruia figurează ca proprietară sub B.1 
Caba Macrina recăsătorită Orodan decedată în 8 
septembrie 1970. Petentul susţine că folosește 
acest imobil de peste 40 de ani de la moartea 
proprietarilor în mod continuu, pașnic, public și 
sub nume de proprietar. Toţi cei interesaţi sunt 
somaţi să depună de îndată  opoziţie la Judecă-
toria Ineu deoarece în caz contrar în termen de 30 
de zile de la ultima publicaţie se va proceda la 
rezolvarea cererii.

ADUNĂRI GENERALE
Composesoratul Pădurilor și Pășunilor 

Foștilor Iobagi din Agârbiciu convoacă 
Adunarea Generală a membrilor composesori în 
data de 27.03.2022, de la ora 15.00, la Căminul 
Cultural din loc.Agârbiciu, jud. Cluj. Ordinea de 
zi este următoarea: 1.Raportul Consiliului de 
administrație, 2.Raportul Cenzorului, 3. Actua-
lizarea Registrului cu membrii composesora-
tului, 4.Diverse. În situatia în care la data și ora 
stabilite nu se întrunește cvorumul necesar, 
următoarea Adunare Generală se convoacă 
pentru data de 03.04.2022, în aceeași locație și de 
la aceeași oră.

Obștea de Moșneni din Titești, județul Vâlcea, 
convoacă Adunarea Generală a membrilor acțio-
nari, pentru data de 10.04.2022, ora 14:00, la Sala 
de festivități a Școlii Gimnaziale Titești, având 
următoarea ordine de zi: 1. Dare de seamă a 
Consiliului de Administrație pentru anunl 2021; 
2. Raport comisie de Cenzori pe 2021; 3. Descăr-
carea de gestiune pe 2021; 4. Aprobare cote părți 
pentru membri acționari 2021; 5. Proiectul Buge-
tului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022; 6. 
Proiectul de modificare a Statutului Obștii de 
Moșneni din Titești; 7. Discuții.

Asociația COPYRO –Societate de Gestiune 
Colectivă a Drepturilor de Autor cu sediul în 
București, Str. Paleologu nr.5A, et.3, ap.3, Sector 2, 
CIF 2787628 prin Consiliul Director, anunță 
convocarea Adunării Generale Ordinare a 
membrilor COPYRO –Societate de Gestiune 
Colectivă a Drepturilor de Autor pentru data de 14 
aprilie 2022 orele 11 la sediul COPYRO din Bucu-
rești, Str. Paleologu nr.5A, et.3, ap.3, Sector 2. În 
situaţia în care nu se realizează cvorumul necesar, 
conform Statutului, Adunarea Generală Ordinare 
se reconvoacă pentru data de 15 aprilie 2022 orele 
11 la Sala Millenium din cadrul Centrului de 
Conferinţe al S.C. Internațional Business Center 
Modern S.R.L. din București, B-dul Carol I nr.34-
36, Sector 2 (fostul Hotel MODERN), cu aceeași 
ordine de zi. În vederea reducerii riscului de 
răspândire a COVID-19, membrii COPYRO vor 
putea participa și vota fizic sau prin corespondenţă 
sau împuterniciți, la fel ca în cazul Adunarilor 
Generale COPYRO desfașurate în perioada 
restricțiilor impuse de pandemia COVID (rugăm 
membrii să consulte site-ul www.copyro.ro pentru 
mai  multe informații). Ordinea de zi: -Prezentarea 
și aprobarea ordinei de zi; -Prezentarea textului și 
expunerea de motive a hotărârilor ce urmează a fi 
supuse aprobării Adunării Generale Ordinare; 
-Prezentarea situației financiare la 31.12.2021 și 
stadiul principalelor litigii aflate pe rol; -Prezen-
tarea și supunerea spre aprobare a raportului de 
activitate al Administratorului General pentru 
anul 2021, prezentarea și aprobarea obiectivelor, 
strategiei si planului de masuri COPYRO pentru 
anul 2022; -Prezentarea și supunerea spre aprobare 
a raportului de activitate al Consiliului Director 
pentru anul 2021 și a proceselor verbale de ședință 
până la zi; -Aprobarea deciziilor Consiliului 
Director consemnate în procesele verbale privind 
activitatea COPYRO luate în anul 2021 și până la 
zi; -Prezentarea și supunerea spre aprobare a situ-
ațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2021 
potrivit reglementărilor financiar contabile în 
vigoare; -Prezentarea și supunerea spre aprobare a 
raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2021; 
-Prezentarea și supunerea spre aprobare a buge-
tului de venituri și cheltuieli estimativ pentru anul 
2022; -Prezentarea și supunerea spre aprobare a 
raportului de activitate al Comisiei Speciale 
Permanente privind Accesul la Informații pentru 
anul 2021; -Aprobarea comisionului administrativ 
COPYRO aplicabil până la următoarea Adunare 
Generală; -Stabilirea și aprobarea contribuţiei la 
Fondul Social Cultural Educaţional; -Stabilirea și 
aprobarea cotizaţiei anuale reţinută membrilor; 
-Prezentarea declaraţiilor individuale anuale 
pentru anul 2021, în formatul prevăzut de Decizia 
ORDA nr.33/2020 și stabilirea salariului pentru 
Directorul General/Administrator, indemnizația 
Președintelui și a indemnizațiilor de sedintă entru 
membri Consiliului Director și a membrilor comi-
siilor interne COPYRO; -Prezentarea și supunerea 
spre aprobare a utilizării Fondului Special al 
Veniturilor și a Fondului Social Cultural Educaţi-
onal în cursul anului 2021. -Informări, discuții. 
Diverse. Mapa de sedinţă poate fi consultată în 
regim de confidențialitate la sediul COPYRO –
Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de 
Autor din București, Str. Paleologu nr.5A, Et.3, 
Ap.3, Sector 2, într-un interval de 30 de zile înainte 
de adunarea generală, între orele 11:00 –12:00.

Președintele Obștii Moliviș convoacă Adunare 
Generală Ordinară în data de 27.03.2022, la ora 
11:00, la sediul Obștii Molioviș, din comuna 
Malaia, strada Podul Șipotului, nr.14, cu urmă-
toarea ordine de zi: 1) Dare de seamă a Consi-
liului de Administrație pentru anul 2021; 2) 
Informare asupra controlului ANAF la Obștea 
Moliviș pe ultimii 5 ani;  3) Raport al Comisiei de 
Cenzori pentru anul 2021 și alegerea unui nou 
membru care este expert contabil; 4) Aprobare 
audit economico-financiar pentru ultimii 5 ani;  
5) Aprobare specimen de semnătură in bancă 
pentru domnul Popescu Gheorghe și aprobare 
indemnizații pentru Consiliul de Administrație;  
6) Modificare statut;  7) Aprobare bugetului de 
venituri  și cheltuieli pentru anul 2022;  8) 
Diverse.

Convocator pentru Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor MINDO SA. În conformitate 
cu prevederile Legii nr.24/2017, ale Legii 
nr.31/1990 și ale Actului Constitutiv al societății, 
Consiliul de Administrație al MINDO SA, înre-
gistrat la ORC sub nr.J07/125/1991, cod fiscal 
622003, cu capital social subscris și vărsat în suma 
de 3.325.474,2Lei, cu sediul în Dorohoi, str.Herta, 
nr.45, Jud.Botoșani, convoacă: Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acționarilor MINDO SA („Socie-
tatea”) pentru data de 14.04.2022, ora 09.00, la 
sediul societății cu următoarea Ordine de zi: 1. 
Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare 
anuale ale societății pentru anul 2021, pe baza 
raportului întocmit de Consiliul de Administrație 
al Mindo SA și a raportului întocmit de auditorul 
financiar Imptax SRL. 2.Aprobarea descărcării de 
gestiune a Consiliului de Administrație pentru 
exercițiul financiar 2021. 3.Prezentarea și apro-
barea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al socie-
tății pentru exercițiul financiar 2022. 4.
Prezentarea și aprobarea Bugetului de Investiții al 
societății pentru exercițiul financiar 2022. 5.
Aprobarea Raportului de remunerare a conducă-
torilor societății pentru anul 2021. 6.Stabilirea 
remunerației membrilor Consiliului de Adminis-
trație pentru anul 2022. 7.Aprobarea datei de 
12.05.2022 ca data de înregistrare în conformitate 
cu prevederile art.86, alin.1 din Legea 24/2017, 
respectiv a datei de 11.05.2022 ca ex-date, așa 
cum este aceasta definită în Regulamentul ASF 
nr.5/2018. 7.Împuternicirea domnului Nacu 
Sergiu, care la rândul lui poate împuternici alte 
persoane, să semneze toate documentele și să facă 
toate demersurile necesare pentru înregistrarea la 
ORC Botoșani a hotărârilor luate în ședința 
AGOA convocată prin prezentul convocator. La 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt 
îndreptățiți să participe și să voteze doar acțio-
narii înregistrați în registrul acționarilor la sfâr-
șitul zilei de 05.04.2022 („data de referință”). În 
situația neîndeplinirii condițiilor legale și statu-
tare de cvorum la data primei convocări, se 
convoacă o nouă adunare pentru data de 
15.04.2022, la aceeași oră, în același loc și cu 
aceeași ordine de zi. Data de referință stabilită 
mai sus pentru participarea la vot a acționarilor 
în cadrul Adunării rămâne valabilă. Unul sau mai 
mulți acționari reprezentând, individual sau 
împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au 
dreptul: a)de a introduce puncte pe ordinea de zi 
a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct 
să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de 
hotărâre propus spre adoptare de adunarea 
generală; și b)de a prezenta proiecte de hotărâre 
pentru punctele incluse sau propuse spre a fi 
incluse pe ordinea de zi a adunării generale. 
Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate 
numai în scris, propunerile formulate urmând a fi 
transmise prin servicii de curierat sau prin 
mijloace electronice. Acționarii își pot exercita 
drepturile prevăzute mai sus în termen de 15 zile 
de la data publicării convocării. În cazurile în care 
exercitarea dreptului prevăzut mai sus determină 
modificarea ordinii de zi a adunării generale 
comunicate deja acționarilor, societatea face 
disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind 
aceeași procedură ca și cea utilizată pentru 
ordinea de zi anterioară, înainte de data de refe-
rință a adunării generale a acționarilor, astfel 
încât să permită celorlalți acționari să desemneze 
un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze 
prin corespondență. Acționarii vor înainta propu-
nerile de noi puncte pe ordinea de zi și proiectele 
de hotărâri însoțite de copia actului de identitate 
valabil (buletin sau carte de identitate în cazul 
persoanelor fizice respectiv copia certificat de 
înregistrare în cazul persoanelor juridice). Fiecare 
acționar are dreptul să adreseze întrebări privind 
punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. 
Întrebările vor fi transmise în scris, prin servicii de 
curierat sau prin mijloace electronice cel târziu cu 
o zi lucrătoare înainte de data adunării. Acțio-
narii vor adresa întrebările în scris însoțite de 
copia actului de identitate valabil (buletin sau 
carte de identitate în cazul persoanelor fizice 
respectiv copia certificat de înregistrare în cazul 
persoanelor juridice). Acționarii își pot exercita 
votul direct participând la ședința în baza actului 
de identitate sau pot fi reprezentați prin alte 
persoane în baza unei împuterniciri speciale sau a 
unei împuterniciri generale, date cu respectarea 
prevederilor Regulamentului ASF nr.5/2018. 
Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționa-
rilor persoane juridice sau al entiăților fără 
personalitate juridică, calitatea de reprezentant 
legal se constată în baza listei acționarilor de la 
data de referință/de înregistrare, primită de 
emitent de la depozitarul central, sau, după caz, 
pentru date diferite de data de referință/de înre-
gistrare, pe baza următoarelor documente prezen-
tate emitentului de către acționar, emise de 

depozitarul central sau de participanții definiți la 
art.168 alin.(1) lit.b) din Legea nr.297/2004, care 
furnizează servicii de custodie: a)extrasul de cont 
din care rezultă calitatea de acționar și numărul 
de acțiuni deținute; b)documente care atestă 
înscrierea informației privind reprezentantul legal 
la depozitarul central/respectivii participanți. 
Societatea acceptă dovada calității de reprezen-
tant legal și în baza documentelor considerate 
relevante de către societate prezentate de acțio-
narul persoană juridică, eliberate de Registrul 
Comerțului sau de o altă autoritate similară din 
statul în care acționarul este înmatriculat. Docu-
mentele care atestă calitatea de reprezentant legal 
întocmite într-o limbă străină, alta decât limba 
engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de 
un traducător autorizat în limba română sau în 
limba engleză. Acționarii persoane fizice care nu 
au capacitate legală, precum și acționarii 
persoane juridice pot fi reprezentați de către 
reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot 
mandata alte persoane în condițiile prevăzute de 
Regulamentul ASF nr. 5/2018. Accesul acționa-
rilor îndreptățiți să participe, la data de referință, 
la adunarea generală a acționarilor este permis 
prin simpla proba a identității acestora, făcută, în 
cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de 
identitate al acestora sau, în cazul persoanelor 
juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul 
entităților legale și al acționarilor persoane fizice 
reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei 
care le reprezintă, cu respectarea prevederilor 
legale aplicabile în materie. Pentru votul prin 
reprezentare în baza unei împuterniciri speciale, 
trebuie utilizate formularele de împuternicire 
specială. Acestea pot fi descărcate începând cu 
data de 14.03.2022 de pe site-ul societății www.
mindo.ro și vor fi disponibile și la sediul societății. 
Reprezentarea acționarilor se poate face și prin 
împuternicire specială în format .pdf căreia i s-a 
incorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnă-
tură electronică cu respectarea condițiilor prevă-
zute de Legea nr.455/2001, transmise prin email la 
adresa: office@mindo.ro. Acționarii pot vota și 
prin corespondență. Formularul pentru votul prin 
corespondență redactat atât în limba română, cât 
și în limba engleză, poate fi descărcat începând cu 
data de 14.03.2022 de pe site-ul societății www.
mindo.ro și va fi disponibil și la sediul societății. 
Procedura privind modul de exercitare a votului 
în cadrul AGOA va fi pusă la dispoziția acționa-
rilor la sediul societății și pe site-ul societății www.
mindo.ro începând cu data de 14.03.2022. Vor fi 
luate în considerare formularele de împuternicire 
specială /generală respectiv de vot prin corespon-
dență depuse /transmise prin poșta /curier /e-mail 
la sediul societății, respectiv la adresa office@
mindo.ro în format pdf căruia i s-a încorporat, 
atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electro-
nică cu respectarea condițiilor de Legea nr. 
455/2001, până cel târziu în data de 12.04.2022, 
ora 09.00. Materialele ce urmează a fi supuse 
aprobării în cadrul ședințelor AGA și proiectele 
de hotărâri AGA se vor afla la dispoziția acționa-
rilor începând cu data de 14.03.2022. Materialele 
și proiectele de hotărâre pentru fiecare punct de 
pe ordinea de zi ce necesită aprobarea din partea 
AGA vor putea fi consultate la sediul societății 
sau pe site-ul societății la adresa: www.mindo.ro. 
Președintele Consiliului de Administrație, Tiberiu 
Stratan.

LICITAŢII
Acvila Petroprod Trading SRL prin lichidator 

judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la vânzare prin 
licitaţie publică proprietate imobiliară compusa 
din teren intravilan în suprafață de 1.756 mp și 
clădire nefinalizată P+E mansardat cu Scd de 
337 mp, situată în com. Păulești, sat Cocoșești, la 
prețul de 536.932 lei. Licitaţia va avea loc în 
22.03.2022, ora 14/30 la sediul lichidatorului 
judiciar din str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 
3, Ploiești, tel/fax 0244 519800. Persoanele inte-
resate se pot programa pentru vizionare la 
numărul de telefon susmentionat, iar ulterior vor 
achizitiona dosarul de prezentare de la sediul 
lichidatorului judiciar și vor depune documen-
tația însoțită de taxa de garanţie de 10% din 
prețul de pornire cu cel putin o zi înainte de data 
licitatiei. În cazul neadjudecării vânzarea va fi 
reluată în zilele de 29.03.2022 și 05.04.2022, 
aceeași oră, în același loc.

Dinu, Urse Si Asociatii SPRL, in calitate de 
lichidator judiciar al Gremlin Computer SRL, 
scoate la vanzare imobilul Teren 4500 mp 
-Constanța, zona Palas CFR -23.400 Euro 
(exclusiv TVA). Pretul Caietului de Sarcini este de 
1.000 lei (exclusiv TVA) si se achită prin OP in 
contul nr. RO43 INGB 5514 9999 0051 3726 
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deschis la Ing Bank – Sucursala Dorobanti, pe 
seama lichidatorului judiciar Dinu Urse si Asoci-
atii SPRL. Participarea la licitatie este conditio-
nata de: -achitarea, cel mai tarziu cu o zi inainte de 
data si ora stabilita pentru licitatie, a garantiei de 
10% din pretul de pornire al licitatiei; -achizitio-
narea cel mai tarziu cu o zi inainte de data si ora 
stabilita pentru licitatie a Caietului de sarcini, ce 
va fi achitat in contul lichidatorului judiciar. 
Sedintele de licitatie au fost fixate in datele de 
17.03.2022, 24.03.2022, 31.03.2022, 07.04.2022, la 
ora 15:00, la sediul lichidatorului judiciar din 
Bucuresti, Str. Buzesti, nr.71, et.5, cam. 502 –505, 
sector 1. Pentru relatii suplimentare sunati la tel. 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.

Debitorul Ivamod SRL societate in faliment, 
prin lichidator judiciar Dinu, Urse si Asociatii 
SPRL, scoate la vanzare: 1.Stoc de marfa Ivamod 
SRL in valoare de 2.918,00 Euro exclusiv TVA. 
-Pretul de pornire al licitatilor pentru stocul de 
marfa apartinand Ivamod SRL reprezinta 50% 
din valoarea de piata exclusiv TVA, aratata in 
Raportul de Evaluare pentru fiecare bun in parte, 
iar listele cu aceste bunuri pot fi obtinute de la 
lichidatorul judiciar cu un telefon in prealabil la 
021.318.74.25. Participarea la licitatie este condi-
tionata de: -consemnarea in contul nr. RO51 
BREL 2000 3517 5RO1 1001 deschis la Libra 
Internet Bank -Suc. Ploiesti pana la orele 14.00 
am din preziua  stabilita licitaţiei, a garantiei de 
10% din pretul de pornire a licitatiei; -achizitio-
narea pana la aceeasi data a Regulamentului de 
licitatie pentru bunurile din patrimoniul debi-
toarei, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru 
stocul de marfa, prima sedinta de licitatie a fost 
fixata in data de 17.03.2022, ora 11.00, iar daca 
bunurile nu se adjudeca la aceasta data, urmatoa-
rele sedinte de licitatii vor fi in data de 24.03.2022; 
31.03.2022; 07.04.2022; 14.04.2022; 21.04.2022, 
ora 11.00. Toate sedintele de licitatii se vor desfa-
sura la sediul ales al lichidatorului judiciar din 
Mun. Ploiesti, Str. Cuptoarelor, Nr.4, Judet 
Prahova. Pentru relatii suplimentare sunati la 
telefon: 021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.
com. Pentru relatii suplimentare si vizionare 
apelati tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.

Debitorul SC Consov SGM SRL – in fali-
ment, in bankruptcy, en faillite,  cu sediul în 
Bechet, str. Nisipului nr. 6, jud. Dolj, CIF: 
33558055, J16/1411/2014, aflat în procedura de 
faliment dosar nr. 4659/63/2017 pe rolul Tribu-
nalului Dolj, prin lichidator judiciar Consultant 
Insolvență SPRL, cu sediul în Dr.Tr.Severin, str.
Zăbrăuțului nr.7A, jud.Mehedinţi, scoate la 
vânzare, la pretul stabilit prin Raportul de 
Evaluare nr. 172 din data de 27.11.2021: - Semi-
remorca O4 marca SCHMITZ caroseria DA 
suprastructura deschisa tip/varianta S01/cu 
prelata, numar de inmatriculare DJ-18–NAJ 
numar de omologare D1SC130011J7500, 
numar de identificare WSM00000003125887, 
an de fabricatie 2010, masa totala max.autori-
zata 39000, numar axe 3, culoare ROSU, 
prelata cu uzura normala urme de rugina, 
localizata in Mun. Craiova, Aleea 3 Drumul 
Apelor/Bld. Decebal – Parcare, camioane - 
Craiova, jud. Dolj, la pretul de 7.290 Euro 
exclusiv TVA(echivalentul in lei la cursul BNR 
din ziua platii), Titlul executoriu în baza căruia 
lichidatorul judiciar procedează la vânzarea 
bunurilor mobile descrise anterior, il reprezinta 
Sentinta nr. 5 din data de 08.01.2019 de deschi-
dere a procedurii de faliment pronunțată de 
către judecătorul sindic in dosarul de insol-
vență nr. 4659/63/2017 aflat pe rolul Tribuna-
lului Dolj. Licitaţia va avea loc în localitatea Dr. 
Tr. Severin, str. Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul 
Mehedinţi la data de 01.04.2022 orele 14:oo.  
Participarea la licitaţie este condiţionată de 
consemnarea, a unei cauţiuni de 10% din 
preţul de pornire al licitaţiei cel mai târziu in 
ziua anterioara in care are loc licitatia orele 
17.00 si achizitionarea caietului de sarcini in 
cuantum de 500,00 lei exclusiv TVA pentru 
bunul mobil. Cont deschis la Banca Romane-
asca Suc. Dr Tr Severin, sub nr. RO11 BRMA 
0999 1000 9549 7563. Invităm pe toti cei care 
vor sa se prezinte la ședinţa de licitaţie la 
termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop 
și pâna la acel termen să depună oferte de 
cumpărare. Somam pe toti cei care pretind 
vreun drept asupra bunurilor mobile sa anunte 
lichidatorul judiciar inainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub sanctiunea 
prevazută de lege. Relaţii la telefon-fax: 
0742592183, sau 0252/35.43.99, e-mail: o«ce@
consultant-insolventa.ro; site: www.consul-
tant-insolventa.ro sau la sediul lichidatorului 
judiciar din localitatea Dr. Tr. Severin, str. 

Zăbrăuțului nr. 7A, judeţul Mehedinţi. Lichi-
dator judiciar, Consultant Insolvență SPRL, 
prin reprezentant asociat coordonator ec. Emil 
Popescu.

Debitorul Mola N. Sorin Laurenţiu P.F.A. - soci-
etate în faliment, in bankrupcy, en faillite, cu 
sediul în Com. Devesel, sat Scăpău, str.Principală 
nr. 249, jud. Mehedinţi, CUI 368227395, 
F25/573/2016, prin lichidator judiciar Consultant 
Insolvență SPRL, cu sediul social în Dr.Tr. Severin, 
str. Zăbrăuțului nr.7A, jud. Mehedinți, RFO 
II-0649, CIF 31215824, reprezentată de asociat 
coordonator ec. Emil Popescu, conform Sentintei 
nr. 53 din data de 05.10.2020, pronunţată de Tribu-
nalul Mehedinti, în dosarul nr. 937/101/2020, scoate 
la vânzare, la preturile diminuate cu 20% fata de 
preturile stabilite prin Raportul de Evaluare nr. 
19726/EB/06.04.2021 conform hotarare adunare 
creditori din data de 08.02.2022, urmatoarele 
bunuri mobile: -Grapa cu discuri Gregoire Besson 
cu seria N142994, Model XRVP 666-44 – Big Pro 
4.8, An fabricatie 2017, Stare Buna, Culoare rosu, 
la pretul de pornire al licitatiei de 20.000 Euro 
-Semanatoare Gaspardo MTR 6, Serie 
HG9271020, An fabricatie 2017, Stare Buna, 
Culoare rosie, la pretul de pornire al licitatiei de 
11.200 Euro. Preturile nu includ T.V.A (echiva-
lentul in lei la cursul BNR din ziua platii). Licitaţia 
va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din 
Dr.Tr. Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehe-
dinti la data de 05.04.2022, orele 14:00. Titlul 
executoriu în baza căruia lichidatorul judiciar 
procedează la vânzarea bunurilor mobile, conform 
Raportului de evaluare nr. 19726/EB/06.04.2021, il 
reprezinta Sentinta nr. 53 din data de 05.10.2020, 
de deschidere a procedurii de faliment impotriva 
debitoarei Mola N. Sorin Laurenţiu P.F.A., pronun-
ţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a Civilă 
de Contencios Administrativ si Fiscal în dosarul nr. 
937/101/2020. Participarea la licitaţie este condiţio-
nată de consemnarea în contul unic de insolventa 
al debitoarei Mola N. Sorin Laurenţiu P.F.A., pana 
la data de 04.04.2022 orele 17.00 a unei cauţiuni de 
10% din preţul de pornire pentru bunul mobil pe 
care intentioneaza sa-l achizitioneze precum și 
achiziţionarea caietului de sarcini in suma de 
500,00 lei+TVA. Cont deschis la Banca Romane-
asca S.A., sub nr. RO11 BRMA 0999 1000 9140 
3775. Invităm pe toti cei care vor să participe la 
ședinţa de licitaţie să transmita oferte de cumpă-
rare 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: o«ce@consultant-insolventa.ro. Avand in 
vedere măsurile de prevenire a răspândirii viru-
sului 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, 
halat, etc.). Somam pe toti cei care pretind vreun 
drept asupra bunurilor mobile descrise anterior sa 
anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabi-
lita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea 
prevazută de lege. Relaţii suplimentare la telefoa-
nele: 0742592183, 0756482035, 0252/354399, email 
o«ce@consultant-insolventa.ro. Lichidator judi-
ciar, Consultant Insolvenţă SPRL.

Debitorul SC Ecofarm K.H. Cermei SRL – in 
faliment, cu sediul în Sat Seleuș, Comuna Seleuș, 
nr. 146, judet Arad, având CUI 33141286, 
J2/528/2014, aflat în procedura de faliment, in 
bankruptcy, en faillite, dosar nr. 869/108/2021, 
prin lichidator judiciar, Consultant Insolventa 
SPRL Filiala Timis,cu sediul ales in Dr.Tr.
Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti, 
CUI 38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 
0918, prin reprezentant asociat coordonator 
Serban Valeriu, scoate la vânzare, urmatoarele 
bunuri mobile: - Grapa cu discuri Terradisc 6001 
Tegosem, seria VBP00070008004272, produ-
cator Pottinger, an 2016, model 2017, masa 
proprie (kg) 2500, la pretul de 32.060 Euro - 
Exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul BNR 
din ziua platii). - Tocator Maschio Gemella 620 
producator Maschio Gaspardo SpA, tip/varianta 
Gemella 620, serie HMM280252, an de fabricatie 
2017, masa proprie (kg) 2660, la pretul de 16.300 
Euro - Exclusiv TVA (echivalentul in lei la cursul 
BNR din ziua platii). Licitatia va avea loc, la 
sediul lichidatorului judiciar, situat in   Dr.Tr.
Severin, str.Zăbrăuţului, nr. 7A, jud.Mehedinţi la 
data de 25.03.2022 orele 14:00. Titlul executoriu 
în baza căruia lichidatorul judiciar procedează la 
vânzarea bunurile mobile, conform Raportului 
de evaluare nr. 161/20.10.2019, o reprezinta 
Sentința nr. 436 din data de 17.06.2021 de 

deschidere a procedurii de faliment pronunțată 
de către judecătorul sindic în dosarul de insol-
vență nr. 869/108/2021. Participarea la licitaţie 
este condiţionată de consemnarea în contul unic 
de insolventa al debitoarei SC Ecofarm K.H. 
Cermei SRL, pana la data de 24.03.2022, orele 
17:00, a unei cauţiuni de 10% din preţul de 
pornire pentru fiecare bun mobil in parte și 
achiziţionarea caietului de sarcini in cuantum de  
500,00 lei exclusiv TVA pentru fiecare bun mobil 
in parte. Somam pe toti cei care pretind vreun 
drept asupra bunurilor mobile sa anunțe lichida-
torul judiciar înainte de data stabilita pentru 
vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de 
lege. Relaţii suplimentare la telefoanele 
0756482035, 0252/354399. Lichidator Judiciar, 
Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis.

Debitorul SC D&G Agricolture Enterprise 
SRL - societate în faliment, cu sediul în Dr. Tr. 
Severin, str.George Cosbuc nr. 3,  jud. Mehedinti, 
J25/272/2006, C.U.I. 18704890, prin adminis-
trator judiciar, Consultant Insolventa SPRL 
Filiala Timis, cu sediul ales in Dr. Tr. Severin, str. 
Zabrautului nr.7A, jud. Mehedinti, CUI 
38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 0918, 
prin reprezentant Serban Valeriu, scoate la 
vânzare, la preturile diminuate cu 50% fata de 
preturile stabilite prin Raportul de Evaluare nr. 
21/24.02.2020 conform hotarare adunare creditori 
din data de 27.07.2021, urmatoarele bunuri 
imobile: Teren si vita de vie in suprafata de 
212.500 mp situate in comuna Punghina, jud. 
Mehedinti, nr. CF 50225 si nr cadastral 50225 la 
pretul de pornire a licitatie in suma de 325.125,00 
Euro, Teren si vita de vie in suprafata de 60.938 
mp situate in comuna Punghina, jud. Mehedinti, 
nr. CF 50171 si nr cadastral 50171 la pretul de 
pornire a licitatie in suma de 93.235,00 Euro; 
Teren si vita de vie in suprafata de 66.000 mp 
situate in comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. 
CF 50175 si nr cadastral 50175 la pretul de 
pornire a licitatie in suma de 100.980,00 Euro,  
Teren si vita de vie in suprafata de 84.000 mp 
situate in comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. 
CF 50173 si nr cadastral 50173 la pretul de 
pornire a licitatie in suma de 128.520,00 Euro,  
Teren si vita de vie in suprafata de 320.546 mp 
situate in comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. 
CF 50092 si nr cadastral 50092 la pretul de 
pornire a licitatie in suma de 490.435,00 Euro,  
Teren si vita de vie in suprafata de 56.600 mp 
situate in comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. 
CF 50267 si nr cadastral 50267 la pretul de 
pornire a licitatie in suma de 86.597,50 Euro,  
Teren si vita de vie in suprafata de 90.834 mp 
situate in comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. 
CF 50072 si nr cadastral 50072 la pretul de 
pornire a licitatie in suma de 138.975,00 Euro,  
Total suprafata de teren si vita de vie valorificata 
in bloc - 891.418 mp. Valoarea totala a bunurilor 
este de 1.363.867,50 Euro, pret neafectat de TVA 
(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua platii). 
Licitaţia va avea loc la biroul administratorului 
judiciar din Dr. Tr. Severin, str. Zabrautului nr.7A, 
jud. Mehedinti la data de 25.03.2022, orele 14:00. 
Titlul executoriu în baza căruia administratorul 
judiciar procedează la vânzarea bunurilor imobile 
descrise anterior, il reprezinta sentinta nr.43 din 
data de 06.10.2021, privind deschiderea proce-
durii de faliment a debitoarei SC D&G Agricol-
ture Enterprise SRL, pronunţată de Tribunalul 
Mehedinti Secţia a II - a Civilă de Contencios 
Administrativ si Fiscal în dosarul nr. 
1726/101/2019. Creditori ipotecari: DGRFP 
Craiova AJFP Mehedinti, U.A.T. Com Punghina, 
M.C. Vivai Italia S.C.A. si Cabinet Av. Predescu 
Daniela. Participarea la licitaţie este condiţionată 
de consemnarea în contul unic de insolventa al 
debitoarei SC D&G Agricolture Enterprise SRL, 
pana la data de 24.03.2022 orele 17.00 a unei 
cauţiuni de 10% din preţul de pornire pentru 
bunul imobil pe care intentioneaza sa-l achizitio-
neze precum și achiziţionarea caietului de sarcini 
in suma de 1.000,00 lei+TVA. Cont deschis la 
Banca Romaneasca S.A., sub nr. RO11 BRMA 
0999 1000 8794 9896. 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: o«ce@consultant-in-
solventa.ro. Avand in vedere măsurile de preve-
nire a răspândirii virusului COVID 19 
(CORONAVIRUS), precum si a ordonantelor 
militare emise, administratorul judiciar reco-
manda ca participarea la licitatie sa aiba loc prin 
sistem de videoconferinta, iar in masura in care se 
doreste participarea fizica se impune prezenta 
unui singur participant care sa respecte masurile 
impune de autoprotectie (masca, manusi, halat, 

etc.). Somam pe toti cei care pretind vreun drept 
asupra bunurilor imobile descrise anterior sa 
anunte administratorul judiciar inainte de data 
stabilita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea 
prevazută de lege. Relaţii suplimentare la telefoa-
nele: 0756482035, 0742592183 0252/354399, email 
office@consultant-insolventa.ro. Administror 
judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL Filiala 
Timis.

Debitorul SC D&G Agricolture Enterprise 
SRL - societate în faliment, in bankruptcy, en 
faillite, cu sediul în Dr. Tr. Severin, str.George 
Cosbuc nr. 3A,  jud. Mehedinti, J25/272/2006, 
C.U.I. 18704890, prin lichidator judiciar, Consul-
tant Insolventa SPRL Filiala Timis, cu sediul ales 
in Dr.Tr.Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud. 
Mehedinti, CUI 38704372, inregistrata in RFO II 
sub nr. 0918, prin reprezentant asociat coordo-
nator Serban Valeriu, in dosarul nr. 1726/101/2019 
– Tribunalul Mehedinti, scoate la vânzare urma-
toarele bunuri mobile: 1. Autoutilitara marca 
Mitsubishi L200, culoare verde, combustibil 
motorina, an fabricatie 2004, capacitate cilindrica 
2477 cu numar de inmatriculare MH 04 RUE la 
valoarea de piata de 2100 euro echivalentul in lei 
la cursul BNR din ziua platii, exclusiv TVA. 2. 
Autoturism M1 Jeep Grand Cherokee 2.7 TD, 
combustibil motorina, an fabricatie 2004, cu 
numar de inmatriculare MH 48AGG la valoarea 
de piata de 600 euro echivalentul in lei la cursul 
BNR din ziua platii, exclusiv TVA. Preturile nu 
sunt afectate de TVA. Licitaţia va avea loc la 
biroul lichidatorului judiciar din Dr. Tr. Severin, 
str. Zabrautului nr. 7A, jud. Mehedinti la data de 
22.03.2022, orele 14:00. Titlul executoriu în baza 
căruia administratorul judiciar procedează la 
vânzarea bunurilor mobile descrise anterior, il 
reprezinta sentinta nr. 43 din data de 06.10.2021, 
de deschidere a procedurii falimentului impotriva 
debitoarei SC D&G Agricolture Enterprise SRL, 
pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a 
Civilă de Contencios Administrativ si Fiscal în 
dosarul nr. 1726/101/2019. Participarea la licitaţie 
este condiţionată de consemnarea în contul unic 
de insolventa al debitoarei SC D&G Agricolture 
Enterprise SRL, pana la data de 21.03.2022 orele 
17.00 a unei cauţiuni de 10% din preţul de pornire 
pentru bunul mobil pe care intentioneaza sa-l 
achizitioneze precum și achiziţionarea caietului 
de sarcini in suma de 300,00 lei plus TVA. Cont 
deschis la Banca Romaneasca S.A. sub nr. 
RO11BRMA 0999100087949896. 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 achi-
tată garanția de licitație și contravaloarea caie-
tului de sarcină la adresa de email: office@
consultant-insolventa.ro. Avand in vedere măsu-
rile de prevenire a răspândirii virusului COVID 
19 (CORONAVIRUS), precum si a ordonantelor 
militare emise, administratorul judiciar reco-
manda ca participarea la licitatie sa aiba loc prin 
sistem de videoconferinta, iar in masura in care se 
doreste participarea fizica se impune prezenta 
unui singur participant care sa respecte masurile 
impune de autoprotectie (masca, manusi, halat, 
etc.). Somam pe toti cei care pretind vreun drept 
asupra bunurilor mobile descrise anterior sa 
anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabi-
lita pentru vânzare în termen, sub sanctiunea 
prevazută de lege. Relaţii suplimentare la telefoa-
nele: 0756482035, 0742592183 0252/354399, email 
o«ce@consultant-insolventa.ro. Lichidator judi-
ciar, Consultant Insolvenţă SPRL Filiala Timis, 
prin ec. Serban Valeriu.

1.Informații generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Primăria Comunei 
Jucu, Comuna Jucu, Str.Primăriei nr.11, județul 
Cluj, telefon 0264/233.084, fax 0264/233.086, 
e-mail: office@primariajucu.ro, cod fiscal 
4426212. 2.Informații generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: Imobil 
-teren în suprafață de 2.291mp, extravilan, situat 
în sat Jucu de Sus, Comuna Jucu, județul Cluj, 
identificat în C.F. 68069 Jucu, având categoria de 
folosință arabil, aparține domeniului privat al 
Comunei Jucu, conform H.C.L.nr.33/25.01.2022 
și temeiul legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.Infor-
mații privind documentația de atribuire: se regă-
sesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al documentației 
de atribuire: documentația de atribuire poate fi 
ridicată la cerere de luni până vineri între orele 
09.00-14.00, de la sediul instituției. 3.2.Denumirea 
și adresa serviciului/compartimentului din cadrul 
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concedentului, de la care se poate obţine un exem-
plar din documentaţia de atribuire: Registratura 
Primăriei Comunei Jucu, Comuna Jucu, Str. 
Principală nr.11, județul Cluj. 3.3.Costul și condi-
ţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul 22Lei, ce se achită numerar la 
casieria instituției. 3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 24.03.2022, ora 15.00. 4.Infor-
maţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor 01.04.2022, ora 12.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: oferta 
va fi depusă la Registratura Primăriei comunei 
Jucu, Comuna Jucu, Str.Primăriei nr.11, județul 
Cluj. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: 2 exemplare în original. 
5.Data și locul la care se va desfășura ședinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 04.04.2022, ora 
10.00, la sediul Primăriei comunei Jucu, Comuna 
Jucu, Str.Primăriei nr.11, județul Cluj. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail ale instanţei competente în solu-
ţionarea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Acțiunea în justiție se poate 
introduce la Secția de Contencios Administrativ a 
Tribunalului Cluj, Cluj-Napoca, Calea Doroban-
ților nr.2-4, județul Cluj, telefon 0264/596.111, fax 
0264/595.844, e-mail: tr-cluj-reg@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării 10.03.2022.

1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Comunei Vama, Str.Victoriei nr.56, 
județul Suceava, telefon 0230/239.112, fax 
0230/239.045, email: primaria_vama@yahoo.com, 
cod fiscal 4326698. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în special 
descrierea și identificarea bunului care urmează 
să fie închiriat: pajiști în suprafață totală de 
151,50Ha, aparținând domeniului privat al 
Comunei Vama, conform caietului de sarcini, 
H.C.L.nr.14/28.02.2022 și temeiul legal 
O.U.G.nr.57/03.7.2019, art.332-333. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalita-
țile prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de atri-
buire: la cerere, de la sediul instituției. 3.2.Denu-
mirea și datele de contact ale serviciului /
compartimentului din cadrul instituției de la care 
se poate obține un exemplar din documentația de 
atribuire: Compartiment Registru Agricol din 
cadrul Primăriei Comunei Vama, Str.Victoriei 
nr.56, județul Suceava. 3.3.Costul și condițiile de 
plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor O.U.G.nr.57/2019 
privind Codul administrativ: 100Lei care se achită 
în numerar la Casieria Primăriei Comunei Vama, 
Str.Victor ie i  nr.56,  județul  Suceava. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
22.03.2022, ora 12.00. 4. Informații privind ofer-
tele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
04.04.2022, ora 09.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Registratură -Parter, Primăria 
Comunei Vama, Str.Victoriei nr.56, județul 
Suceava. 4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 singur exemplar, 
într-un plic sigilat. 5.Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschidere a ofer-
telor: 04.04.2022, ora 10.00, Sala de sedință, etaj 1, 
Primăria Comunei Vama, Str.Victoriei nr.56, 
județul Suceava. 6.Denumirea, adresa, numărul 
de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului 
Suceava, municipiul Suceava, Str.Ștefan cel Mare 
nr.62, județul Suceava, telefon 0230/214.948, fax 
0230/522.296, email: trsv–arhcont@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 10.03.2022.

Comuna Giroc, jud.Timiș, cu sediul în comuna 
Giroc, Strada Semenic, nr.54, jud.Timiș, organi-
zează licitaţie publică, în vederea vânzării tere-
nului intravilan înscris în CF nr.410825 Giroc, 
având numărul cadastral 410825, în suprafaţă de 
268mp. Licitaţia va avea loc în data de 01.04.2022, 
ora 10.00, la sediul Primăriei Comunei Giroc, din 
Giroc, Strada Semenic, nr.54, jud.Timiș. Ofertele 
se pot depune la sediul primăriei până în data de 
31.03.2022, ora 12.00. Competent în soluţionarea 
eventualelor litigii este Tribunalul Timiș, iar 
termenul de depunere a contestaţiilor este de 30 
de zile de la emiterea actului contestat. Pentru 
informaţii privind desfășurarea procedurii, 
precum și în vederea eliberării documentaţiei de 
atribuire vă puteţi adresa Secretarului General al 
Comunei Giroc sau Compartimentului Juridic, la 

telefon: 0256/395.468, persoană de contact: 
Bogdan Camelia Loredana. 

1.Informații generale privind concedentul, în 
special denumirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: Primăria Orașului 
Călan, Str.Gării, nr.1, Călan, județul Hunedoara, 
telefon 0254/730.223, fax 0254/732.954, e-mail: 
primariacalan@yahoo.com. 2.Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în special descrierea 
și identificarea bunului care urmează să fie conce-
sionat: Se concesionează în vederea desfășurării 
unor activități administrative, cu caracter social 
sau de servicii, conform H.C.L. nr. 20/28.02.2022 
și O.U.G. 57/2019, terenul intravilan (zonă cu 
funcțiuni complexe), suprafața 500mp, aflat în 
proprietatea privată a Orașului Călan, situat în 
orașul Călan, Str.Furnalistului, zona Crișeni, 
identificat prin Plan de amplasament, respectiv 
parcela de teren identificată prin nr. cadastral 
65253, înscris în C.F.nr.65253 Călan. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: Se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalită-
țile prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de atri-
buire: La cerere, de la sediul instituției, Primăria 
Orașului Călan. 3.2.Denumirea și adresa servi-
ciului/compartimentului din cadrul conceden-
tului, de la care se poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: Se poate obține de la 
Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului din 
cadrul Primăriei orașului Călan, Str. Gării, nr. 1, 
jud.Hunedoara. 3.3.Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, unde este 
cazul: 50Lei/exemplar, se achită numerar la Casi-
eria Primăriei Orașului Călan. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 25.03.2022, ora 14.00. 
4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: data-limită de depunere a 
ofertelor: 04.04.2022, ora 15.00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Orașului Călan, 
Secretariat, Str.Gării, nr.1, județul Hunedoara. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: Oferta se va depune în două exem-
plare, unul original și unul copie, conform preve-
derilor documentației de atribuire. 5.Data și locul 
la care se va desfășura ședința publică de deschi-
dere a ofertelor: 05/04/2022. Data și locul la care 

se va desfășura ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 05.04.2022, ora 11.00, la sediul Primăriei 
Orașului Călan, Str.Gării, nr.1, jud.Hunedoara. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail ale instanței competente în solu-
ționarea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Secția de Contencios Adminis-
trativ și Fiscal a Tribunalului Hunedoara, Deva, 
Calea Zarandului, nr.73 (fosta Strada Doroban-
ților, nr.34, CP 330182, județul Hunedoara, 
telefon 0254.231.120, fax 0254.216.333, e-mail: 
tribunalul.hunedoara@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 09/03/2022.

1.Informaţii generale privind autoritatea 
contractantă, precum: denumirea, codul de iden-
tificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana 
de contact: Primăria Comunei Olari, cod fiscal 
3520113, comuna Olari, str.Narciselor, nr.21, 
judeţul Arad, telefon 0257.377.132, fax 
0257.377.011, e-mail: contact@comunaolari.ro. 
2.Informaţii generale privind obiectul procedurii 
de licitaţie publică, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie vândut: imobil-
teren intravilan, categoria de folosință: curți 
construcții, situat în comuna Olari, evidențiat în 
CF nr. 305357 Olari, nr. cad. /top 305357, în 
suprafață de 1.000mp, aparținând domeniului 
privat al Comunei Olari, conform O.U.G .
nr.57/2019 și Hotărârea Consiliului Local nr. 
8/27.01.2022. 3.Informaţii privind documentaţia 
de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui exemplar 
al documentaţiei de atribuire: documentația de 
atribuire poate fi obținută de la sediul Primăriei 
Comunei Olari, strada Narciselor, nr.21, județul 
Arad, de către persoanele interesate, care transmit 
o solicitare în acest sens prin: mijloace electronice, 
e-mail și pe suport de hârtie. 3.2.Denumirea și 
datele de contact ale serviciului /compartimen-
tului din cadrul vânzătorului de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de atri-
buire: Compartimentul Financiar Contabil și 
Resurse Umane, e-mail: contact@comunaolari.ro, 
tel.0257.377.132. 3.3.Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea documentaţiei, dacă este cazul: 
documentația de atribuire poate fi obținută de 
către persoanele interesate care transmit o solici-

tare în acest sens prin: -mijloace electronice, 
e-mail, fără costuri; -pe suport de hârtie, contra-
valoarea acesteia fiind de 50Lei. Plata poate fi 
făcută la Casieria Comunei Olari sau în contul 
RO70TREZ02121360250XXXXX, deschis la 
Trezoreria Arad. 3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 21.03.2022, ora 15.00. 4.Infor-
maţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 01.04.2022, ora 15.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Comuna Olari, strada Narciselor, nr.21, județul 
Arad, Registratură. 4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar. 
5.Data și locul la care se va desfășura ședinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 05.04.2022, ora 
10.00, Sala de ședință a Primăriei Comunei Olari. 
6.Instanţa competentă în soluţionarea eventua-
lelor litigii și termenele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Arad, Bulevardul Vasile Milea, nr.2-4, 
oraș Arad, județul Arad, telefon 0257/250.114, 
fax: 0257/251.700, e-mail: tr-arad@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 10.03.2022.

PIERDERI
Pierdut carnet de student și card de călătorie, 

Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca Facul-
tatea de Știință și Ingineria Mediului, Kopan 
Edvin Laszlo. Tel. 0741.709.873.

SC LPP Romania Fashion SRL, înregistrată 
la Reg. Comerțului sub nr.J40/17329/2007, 
având CUI: RO22418650, cu sediul în Mun.
București, S1, declară pierdute cărțile de inter-
venție și registrele speciale aferente caselor de 
m a r c a t  c u  s e r i i l e  D B 4 8 0 0 0 0 2 5 2 8 , 
DB4800002529, DB4800003438. Societatea 
declară aceste documente ca fiind nule.

Pierdut Legitimație de student pe numele 
Oprea Daniel Alexandru, student la Ingineria 
Sistemelor Biotehnice, Politehnica București.

SC Easy Impex Consulting SRL, CUI: 
RO17806566, declar pierdut și nul Certificatul 
de înregistrare seria B, nr. 0519492 eliberat de 
ORC Timiș.

COMEMORĂRI


