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OFERTE SERVICIU
l  Compania Oprea SRL din Galati 
angajeaza gestionar depozit. Salariu 
4000 lei. Telefon 0766.560.227.

l ISJ Dâmbovița organizează selecție 
pentru ocuparea a 12 posturi expert- proiect 
ID.135129 și 9 posturi expert ID- 134358. 
Relații pe site-ul ISJ Dâmbovița.

l SC Bibi Tour SRL, având CUI: 14585070, 
cu sediul în Sat Eșelnița, Comuna Eșelnița, 
Strada DUNĂRII, Nr. 1016, Judet Mehedinți, 
angajează: Lucrător pensiune turistică cu cod 
COR 516909- 2 posturi. Cerințe: studii medii, 
cunoștințe de limbă engleză, cunoștințe în 
domeniul serviciilor. Selecția are loc în data de 
12.04.2022, ora 10.00, la sediul societății.

l Geometry Invest SRL, Brașov str. Parcul 
Mic nr. 23, jud. Brașov, J08/2386/2016, CUI 
RO 36760465, angajează 15 muncitori necali-
ficaţi la demolarea clădirilor , căptușeli 
zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie parchet 
cod COR 931301. Rugăm CV la geometryin-
vest@yahoo.com

l Trans Construct D. C. SRL, Brașov str. sat 
Măieruș, comuna Măieruș nr. 46 F, intravilan, 
DN 13, Jud. Brașov, J8/244/2003, CUI 15952476 
angajează 1 ingrijitor animale, cod COR 
921201. Rugăm CV la o�ce@doripesco.ro

l Tunari Salubrizare cu sediul în str. Mihai 
Eminescu nr.16bis, comuna Tunari, judet Ilfov 
organizeaza in data de 14.04.2022 concurs 
recrutare pentru 2 posturi de Muncitor necali-
ficat– Compartiment Amenajare și Întreținere 
Spații Verzi. Conditii de participare: studii 
medii/ generale, fără vechime în muncă. 
Detalii suplimentare la 021.424.43.62.

l FERS DMS SRL, cu sediul în Comuna 
Mihai Bravu, strada Mihai Viteazu nr.218, 
județul Giurgiu angajează pentru punctul de 
lucru din  București Sectorul 3, Bulevardul 
Basarabia, Nr. 250,  4 lucrători comerciali, 6 
manipulanți mărfuri și 6 încărcători descărcă-
tori.  Relații la telefon 0722227793.

l A.N.„Apele Române” -A.B.A.Buzău Ialomița 
-S.G.A.Călărași, cu sediul în mun.Călărași, Șos.
Chiciu nr.2, anunță scoaterea la concurs a trei 
posturi vacante de: -1 post inginer la Comparti-
mentul DAII, -1 post inginer la Biroul S.U. și -1 
post expert achiziții publice la Compartimentul 
RURPA-A în data de 10.05.2022. Relații la 
telefon: 0242/316.680, int.103.

l Asociația de Proprietari nr.22 Calea Bucu-
rești -Craiova, Bloc 27A -Parter, primim 
oferte pentru modernizare ascensor, cabină cu 
ușă automată -Bloc A22, kit electric -motor, 
Bloc 27D, telefon: 0770.686.909.

l SC Avera Engineering SRL, cu sediul în 
București, Sec.3, Calea Vitan, angajează 
muncitori necalificați. CV-urile se pot depune 
la adresa de email: gdrecruitment2021@
gmail.com. Interviurile pot avea loc în data de 
12.04.2022, între orele 10.00 și 14.00.

l SC Hanu Construct Services SRL, cu sediul 
în localitatea Ocna Mureș, Județul Alba, 
angajează ipsosari. CV-urile se pot depune la 
adresa de email: gdrecruitment2021@gmail.
com. Interviurile pot avea loc în data de 
12.04.2022, între orele 10.00 și 14.00.

l SC Veta Energie Renovatie SRL, cu sediul 
în Județul Timiș, Localitatea Dumbrăvița, 
angajează muncitori necalificați și electricieni. 
CV-urile se pot depune la adresa de email: 
gdrecrutment2021@gmail.com. Interviurile 
pot avea loc în data de 12.04.2022, între orele 
10.00 și 14.00.

l SC Perfect Domitiana SRL, cu sediul în 
Județul Satul Mare, Oraș Negrești-Oaș, anga-
jează dulgheri și fierari betoniști. Cv-urile se 
pot depune la adresa de email: gdrecruit-
ment2021@gmail.com. Interviurile pot avea 
loc în data de 12.04.2022, între orele 10.00 și 
14.00.

l SC And Silva Impex SRL, cu sediul în 
Județul Caraș-Severin, Comuna Armeniș, Sat 
Fenes, angajează drujbist, tafist, legător 
sarcină. Cv-urile se pot depune la adresa de 
email: gdrecruitment2021@gmail.com. Inter-
viurile pot avea loc în data de 12.04.2022, între 
orele 10.00 și 14.00.

l Primăria Comunei Baia, județul Suceava, 
cu sediul în localitatea  Baia, str.Nicolae 
Stoleru, nr.2, județul  Suceava, organizează 
concurs conform  HG 286/2011 pentru 
ocuparea funcției contractuale  vacante de 
șofer, 1 post. Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 05.05.2022, ora 10.00; 
-Proba interviu în data de 09.05.2022, ora 
10.00. Pentru participarea la concurs, candi-
dații trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: -studii gimnaziale; -permis B, C+E, 
D+E; -vechime în funcția de șofer: minimum 
1 an. Candidaţii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul Primăriei 
Comunei Baia, județul Suceava. Relaţii supli-
mentare la sediul Primăriei Baia, persoană de 
contact: Iftimie Ana-Maria, telefon: 
0230/572.504 (11).

l Primăria comunei Cernica, județul Ilfov 
organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea  unei funcții contractuale de 
execuție  vacante de  Șef serviciu S.V.S.U. 
Concursul se organizează la sediul Primă-
riei comunei Cernica, județul Ilfov, în data 
de  9 mai 2022, la ora 11.00- proba scrisă și 
11 mai 2022, la ora 11.00 -proba orală. 
Dosarele de înscriere la concurs se pot 
depune în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării în Monitorul Oficial, partea 
a III-a, la sediul Primăriei comunei 
Cernica, județ Ilfov. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conțină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute la art.6 din 
H.G. nr.286/2011, cu modificările și comple-
tările ulterioare. Condiţiile de participare la 
concurs și bibliografia se afișează la sediul 
Primăriei comunei Cernica, județ Ilfov. 
Cerințe pentru ocuparea postului de Șef 
serviciu S.V.S.U.:  a) studii universitare de 
licenţă  absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă, b) 
curs Șef serviciu S.V.S.U. absolvit cu 
diplomă, c) vechimea în specialitatea studi-
ilor necesare ocupării postului pentru care 
se organizează concursul: 3 ani. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul Primă-
riei comunei Cernica, județ Ilfov din strada 
Bizanțului nr.105, email: asistentasociala-
cernica@gmail.com, telefon (021)369.53.08- 
persoană contact Simion Paula Claudia -  
Șef birou.

l Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Gorj organizează 
concurs în data de 16.05.2022, ora 10.00 
(proba scrisă) și 19.05.2022 (proba de 
interviu), la Cantina din cadrul Complexului 
de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică 
pentru adulți „Bîlteni“, din Tîrgu Jiu, strada 
Dumbrava, nr. 34 / Cantina din cadrul 
Complexului de servicii comunitare pentru 
copilul cu nevoi speciale Tg.Jiu, din Tîrgu 
Jiu, strada Dumbrava, nr. 34, în funcție de 
numărul de candidați pentru ocuparea unui 
post vacant corespunzător unei funcţii 
contractuale de execuţie de asistent medical 
balneofizioterapie cu studii postliceale la 
Complexul de îngrijire și asistenţă Suseni - 
Centrul de abilitare și reabilitare pentru 
persoane adulte cu dizabilități Suseni. 
Condiţii generale și specifice de îndeplinit de 
către candidat pentru ocuparea postului de 
asistent medical balneofizioterapie cu studii 
postliceale scos la concurs: a) absolvent(ă) 
studii postliceale sanitare absolvite cu 
diplomă de școală sanitară postliceală în 
specialitatea ,,balneofizioterapie”; b) posesor 
a l  c e r t i f i c a t u l u i  d e  m e m b r u 
O.A.M.G.M.A.M.R.- asistent medical balne-
ofizioterapie, avizat și valabil la data concur-
sului. Certificatul va fi însoțit de avizul anual 
pentru autorizarea exercitării profesiei de 
asistent medical balneofizioterapie, avizat și 
valabil la data concursului, sau de adeve-
rință pentru participare la concurs, eliberată 
de O.A.M.G.M.A.M.R; c) minimum 3 ani 
vechime în funcția de asistent medical balne-
ofizioterapie, specialitatea autorizată de 
liberă practică.  Înscrierile la concurs se fac 
în perioada 11.04.2022 - 26.04.2022, inclusiv, 
ora 16:30, la sediul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială și Protecţiei Copilului 
Gorj, din Tg.Jiu, strada Siretului, nr.24 – 
Serviciul resurse umane, salarizare și pentru 
funcţia publică. Relaţii suplimentare la 
telefon 0253212518 sau la camera nr.36 – 
sediul Direcţiei Generale  de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului Gorj. Persoana 
de contact: Marcău Ana, consilier, grad 
profesional superior la Serviciul resurse 
umane, salarizare și pentru funcţia publică 
- secretar comisie concurs, tel. 0253212518, 
resurseumane@dgaspcgorj.ro

l Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Gorj organizează 
concurs în data de 10.05.2022, ora 10.00 
(proba scrisă) și 13.05.2022 (proba de 
interviu), la sediul instituţiei din municipiul 
Tg. Jiu, strada Siretului, nr.24, pentru 
ocuparea unui post vacant corespunzător 
unei funcţii contractuale de execuţie de 
medic specialist la Centrul de plasament 
destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor cu 
dizabilităţi din cadrul Complexului de 
servicii comunitare pentru copilul cu 
handicap Tg.Jiu. Condiţii generale și speci-
fice de îndeplinit de către candidat pentru 
ocuparea postului scos la concurs: - absol-
vent(ă) cu studii superioare de lungă durată, 
profilul „medicină” și specializarea „medi-
cină generală”, „pediatrie”, „neurologie”, 
”psihiatrie” sau ”medicină de familie”, - 
posesor de certificat care să ateste obținerea 
titlului de medic specialist, - posesor de 
certificat de membru al Colegiului Medicilor 
din România, însoțit de avizul anual valabil, 
- vechime în specialitatea studiilor – nu este 
cazul. Înscrierile la concurs se fac în peri-
oada 11.04.2022 - 26.04.2022, inclusiv, ora 
16:30, la sediul Direcţiei Generale de Asis-
tenţă Socială și Protecţiei Copilului Gorj, din 

Tg.Jiu, strada Siretului, nr.24 – Serviciul 
resurse umane, salarizare și pentru funcţia 
publică. Relaţii suplimentare la telefon 
0253212518 sau la camera nr.36 – sediul 
Direcţiei Generale  de Asistenţă Socială și 
Protecţia Copilului Gorj. Persoana de 
contact: Marcău Ana, consilier, grad profesi-
onal superior la Serviciul resurse umane, 
salarizare și pentru funcţia publică - secretar 
comisie concurs, tel.0253212518, resurseu-
mane@dgaspcgorj.ro.

l Spitalul Clinic De Psihiatrie ”Prof. Dr. 
Alexandru Obregia” organizează, in confor-
mitate cu prevederile Hotărârii de guvern nr. 
286/2011 și Ordinului 1470/2011, concurs 
pentru ocuparea postului vacant de Referent 
de specialitate in cadrul compartimentului 
SSM-SU. Condiții generale de înscriere la 
concurs: a) are cetățenia română, cetățenie a 
altor state membre ale Uniunii Europene sau 
a statelor aparținând Spațiului Economic 
European și domiciliul în România; b) 
cunoaște limba română, scris și vorbit; c) are 
vârsta minimă reglementată de prevederile 
legale; d) are capacitate deplină de exercițiu; 
e) are o stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, atestată pe 
baza adeverinței medicale eliberate de 
medicul de familie sau de unitățile sanitare 
abilitate; f) îndeplinește condițiile de studii 
și, după caz, de vechime sau alte condiții 
specifice potrivit cerințelor postului scos la 
concurs; g) nu a fost condamnată definitiv 
pentru săvârșirea unei infracțiuni contra 
umanității, contra statului ori contra autori-
tății, de serviciu sau în legătură cu serviciul, 
care împiedică înfăptuirea justiției, de fals 
ori a unor fapte de corupție sau a unei 
infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar 
face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, 
cu excepția situației în care a intervenit 
reabilitarea. Conditii specifice de inscriere la 
concurs: -Absolventi de invatamaqt univer-
sitar de lunga durata, cu diploma de licenta 
in domeniul tehnic; -Minimum 6 ani si 6 luni 
Vechime in specialitatea studiilor; -Curs 80 
ore in domeniul SSM; -Curs evaluator de 
risc sau Master in domeniul Ingineria Secu-
ritatii si Sanatatii in muncă; -Utilizare PC 
(Word, Excel, Internet Explorer la nivel 
avansat. Concursul se va desfășura la sediul 
Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. 
Alexandru Obregia” — Sala PDI astfel: 
proba scrisă în data de 05.05.2022, ora 09.00 
iar proba interviu în data de 10.05.2022 ora 
09.00. Perioada de înscriere va fi 12.04.2022- 
27.04.2022 ora 15:00, dosarul de concurs 
urmând să fie depus la sediul Spitalului 
Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru 
Obregia”, Serviciul Resurse Umane. 
Înscrierea candidatilor se va face pe post, cu 
respectarea conditiilor generale si specifice 
de inscriere la concurs publicate pe site-ul 
spitalului www.spital-obregia.ro și pe 
posturi.gov.ro. Informații suplimentare se 
pot obține la telefon 0770.874.744.

l Anunț de concurs. În contextul activită-
ților specifice desfășurate anual pe perioada 
sezonului estival, Direcţia Asigurare Logis-
tică Integrată scoate la concurs, în vederea 
încadrării, pe durată determinată de 6 (șase) 
luni, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul 
Muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011 și 
H.G. nr. 355/2007 și O.m.a.i. nr. 291/2011, 
toate cu modificările și completările ulteri-
oare, următoarele posturi vacante de 
personal contractual din cadrul Centrului /
Bazei de Pregătire și Recuperare /Refacere a 
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Capacității de Muncă ”Meridian” - Mamaia 
și ”Piersicul” –Neptun, jud. Constanța: La 
Centrul de Pregătire și Recuperare /Refacere 
a Capacității de Muncă „Meridian“ 
Mamaia: -14 posturi de muncitor calificat 
IV-I (ospătar), poz. 621-634 - studii gimna-
ziale și curs /calificare în meseria de ospătar; 
nu se solicită vechime în muncă și/ sau 
specialitate; -7 posturi de muncitor calificat 
IV-I (bucătar), poz. 650-656 - studii gimna-
ziale și curs/calificare în meseria de bucătar; 
nu se solicită vechime în muncă și /sau 
specialitate; -1 post de bufetier (barman), 
poz. 659 - studii gimnaziale și curs/calificare 
în meseria de barman /bufetier/ lucrător în 
alimentație publică; nu se solicită vechime în 
muncă și/sau specialitate; -12 posturi de 
muncitor de necalificat II-I – deservire resta-
urant, poz. 664-675 -studii gimnaziale; nu se 
solicită vechime în muncă; -12 posturi de 
îngrijitor (cameristă), poz. 445-456 -studii 
gimnaziale; nu se solicită vechime în muncă; 
-2 posturi de muncitor de necalificat II-I – 
deservire hotel, poz. 465-466 - studii gimna-
ziale; nu se solicită vechime în muncă. La 
Baza de Pregătire și Recuperare/Refacere a 
Capacității de Muncă „Piersicul“ Neptun: -2 
posturi de muncitor calificat IV-I (ospătar), 
poz. 731-732 - studii gimnaziale și curs/cali-
ficare în meseria de ospătar; nu se solicită 
vechime în muncă și/sau specialitate; -2 
posturi de muncitor calificat IV-I (bucătar), 
poz. 735-736 - studii gimnaziale și curs/cali-
ficare în meseria de bucătar; nu se solicită 
vechime în muncă și/sau specialitate; -2 
posturi de muncitor necalificat II-I – deser-
vire restaurant, poz. 737-738 - studii gimna-
ziale; nu se solicită vechime în muncă. -2 
posturi de îngrijitor (cameristă), poz. 
509-510- studii gimnaziale; nu se solicită 
vechime în muncă; -1 post de muncitor 
necalificat II-I – deservire hotel, poz. 514 - 
studii gimnaziale; nu se solicită vechime în 
muncă. Pentru înscrierea la concursuri 
candidaţii vor depune dosarul de concurs la 
sediul Centrului de Pregătire și Recuperare/
Refacere a Capacității de Muncă”Meridian” 
- Mamaia, bulevardul Mamaia (hotel Meri-
dian), județul Constanța, până la data de 
27.04.2022, ora 16.00. Concursurile se vor 
desfășura la sediul Centrului de Pregătire și 
Recuperare /Refacere a Capacității de 
Muncă ”Meridian” - Mamaia, bulevardul 
Mamaia (hotel Meridian), jud. Constanța și 
vor consta în: Proba practică: 31.05.2022. 
Orele de desfășurare a probei: -pentru postu-
rile de muncitor calificat IV-I (ospătar), ora 
09.00; -pentru posturile de îngrijitor (came-
rista), ora 09.00; -pentru postul de bufetier 
(barman), ora 13.00; -pentru posturile de 
muncitor necalificat II-I –deservire restau-
rant, ora 13.00; -pentru posturile de 
muncitor calificat IV-I (bucătar), ora 15.00; 
-pentru posturile de muncitor necalificat II-I 
–deservire hotel, ora 15.00. Interviul: 
07.06.2022. Orele de desfășurare a probei: 
-pentru posturile de muncitor calificat IV-I 
(ospătar), ora 09.00; -pentru posturile de 
îngrijitor (camerista), ora 09.00; -pentru 
postul de bufetier (barman), ora 13.00; 
-pentru posturile de muncitor necalificat II-I 
–deservire restaurant, ora 13.00; -pentru 
posturile de muncitor calificat IV-I (bucătar), 
ora 15.00; -pentru posturile de muncitor 
necalificat II-I –deservire hotel, ora 15.00. 
Relaţii suplimentare privind condiţiile de 
participare, documentele necesare, biblio-
grafia și tematica se pot obţine, în zilele 
lucrătoare, între orele 10.00 – 15.00, la tel. 
021.303.70.80 interior 30434 - Serviciul 
Resurse Umane al Direcţiei Asigurare Logis-
tică Integrată din mun. București, str. Eforie, 
nr. 3 sector 5, de pe pagina de internet a 
M.A.I., la adresa www.mai.gov.ro, secţiunea 
Anunţuri carieră sau de la sediul Centrului 
de Pregătire și Recuperare/Refacere a Capa-
cității de Muncă ”Meridian” - Mamaia, 
bulevardul Mamaia (hotel Meridian), jud. 
Constanţa.
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l Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui, cu 
sediul în Vaslui, strada Ștefan cel Mare 
nr.233, judeţul Vaslui, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractual 
vacante de: -auditor gradul I -Comparti-
mentul Audit -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: 
-11.04.2022-26.04.2022 -depunerea dosa-
relor; -28.04.2022, ora 10.00 -selecția dosa-
relor; -05.05.2022, ora 10.00 -proba scrisă; 
-10.05.2022, ora 10.00 -proba interviu. 
Pentru participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: I.Auditor gradul I: -diplomă de 
licenţă în domeniul economic/ domeniul 
juridic; -conform prevederilor 2.3.4.1.1. și 
2.3.4.1.2. din Normele generale privind 
exercitarea activităţii de audit public intern, 
aprobate prin H.G. nr. 1086/2013, numirea 
auditorilor în funcţie este condiţionată de 
obţinerea unui aviz, pentru care trebuie 
depus un dosar care trebuie să cuprindă: a) 
Curriculum Vitae; b) o declaraţie privind 
respectarea prevederilor art.22 din Legea 
nr. 672/2002, referitoare la incompatibilită-
ţile auditorilor interni; c) o lucrare în dome-
niul auditului public intern; d) două scrisori 
de recomandare de la persoane cu experi-
enţă în domeniul auditului intern; -îndepli-
nirea condiţiilor prevăzute de art.22 alin.(1) 
din Legea nr. 672/2002, privind auditul 
public intern, cu modificările și completările 
ulterioare; -cunoașterea legislaţiei și a 
normelor specifice activităţii de audit 
intern, inclusiv codul privind conduita etică 
a acestuia; -cunoștinţe de operare calculator 
Word, Excel; -minim 4 ani vechime în 
specialitatea studiilor. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea 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: ref.Burghelea 
Mihaela, telefon 0235/312.120/interior 135.

l Primăria Comunei Ruginești, cu sediul în 
comuna Ruginești, str.Primăriei nr.1, 
judeţul Vrancea, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
temporar vacante, pe perioadă determinată, 
de Asistent medical comunitar, conform 
H.G. nr. 286/23.03.2011, modificată și 
completată de H.G. nr. 1027/2014. 
Concursul se va desfășura la sediul institu-
ției astfel: -Proba scrisă în data de 
28.04.2022, ora 10.00, la sediul instituției; 
-Proba interviu în data de 02.05.2022, ora 
10.00, la sediul instituției. Pentru partici-
parea la concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: -nivelul 
studiilor -studii postliceale -școală sanitară 
postliceală; -Certificat de membru Ordi-
nului Asistenților Medicali Generaliști, 
Moașelor și Asistenților Medicali din 
România; -Asigurare de malpraxis, vizată 
la zi; -Posedă permis de conducere cate-
goria „B”; -Vechime £n muncă un an de 
zile. 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 Rugi-
nești. Relaţii suplimentare la sediul institu-
ției, 
telefon 0237/269.111, email: pr_ruginesti@
yahoo.com.

l Institutul de Știinţe Politice și Relaţii 
Internaţionale „Ion I.C. Brătianu” al 
Academiei Române, cu sediul în București, 
B-dul Iuliu Maniu, nr.1-3, Corp A, etajul 7, 
sector 6, anunţă scoaterea la concurs a 
următorului post vacant: -1 post de cerce-
tător știinţific II cu normă întreagă, pe 
perioadă nedeterminată, în cadrul Departa-

mentului de Știinţe Politice pe specializarea: 
Știinţe Politice. Condiţii minime de partici-
pare: 1) Activitate de cercetare-dezvoltare în 
specialitate sau în învăţământul superior de 
minimum 8 ani și titlul știinţific de doctor; 
pentru candidaţii care provin din afara 
învăţământului superior sau a cercetării 
știinţifice, o vechime de 12 ani în profilul 
postului. 2) Îndeplinirea standardelor mini-
male necesare și obligatorii pentru confe-
r i r e a  g r a d e l o r  p r o f e s i o n a l e  d e 
cercetare-dezvoltare prevăzute în Ordinul 
nr. 6. 129 din 2016, Anexa Nr. 26. 3) Lucrări 
publicate în domeniul de specialitate: 
-volume individuale: minimum 3; -volume 
colective coordonate: minimum 3; -studii 
publicate în ISI/Web of Science: minimum 
3. Concursul constă în selecţia și analiza 
dosarului de înscriere la concurs și adec-
varea cu cerinţele postului, verificarea înde-
plinirii condiţiilor prevăzute de Legea 
nr.319/2003, privind Statutul personalului 
de cercetare-dezvoltare, și Ordinul nr.6.129 
din 20 decembrie 2016 al Ministrului Educa-
ţiei Naţionale și Cercetării Știinţifice privind 
aprobarea standardelor minimale necesare 
și obligatorii pentru conferirea titlurilor 
didactice din învăţământul superior, a 
gradelor profesionale de cercetare-dezvol-
tare, a calităţii de conducător de doctorat și 
a atestatului de abilitare. Relaţii în acest 
sens se pot obţine la Biroul Resurse Umane, 
camera 703, sau la telefon: 0771.227.115, în 
zilele de luni până vineri, între orele 10.00-
13.00.

l Administraţia Domeniului Public Sector 
1, București, anunţă concurs de recrutare 
organizat în data de 05.05.2022, ora 11.00, 
proba scrisă/practică și în data de 
10.05.2022, ora 11.00, proba interviului, 
pentru ocuparea funcţiilor contractuale de 
execuţie vacante de inspectori de speciali-
tate și muncitor necalificat. Condiţii de 
participare la concurs: -1 post de inspector 
de specialitate, gradul profesional IA, în 
cadrul Serviciului Spații Verzi: -studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul 
agronomic, silvic, horticol, peisagistică; 
-studii universitare de masterat; -vechimea 
în specialitate necesară: minim 6 ani și 6 
luni; -1 post de inspector de specialitate, 
gradul profesional I, în cadrul Biroului 
Achiziţii Publice: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă; -certificat/atestat 
expert achiziţii publice; -vechimea în speci-
alitate necesară: minim 3 ani și 6 luni; -1 
post de inspector de specialitate, gradul 
profesional IA, în cadrul Biroului Drumuri 
Semnalizare Rutieră: -studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă în domeniul construc-
ţiilor; -studii universitare de masterat; 
-vechimea în specialitate necesară: minim 6 
ani și 6 luni; -1 post muncitor necalificat, 
treapta profesională I, în cadrul Comparti-
mentului Material Dendro Floricol: -studii 
generale; -vechimea în muncă: minim 6 
luni. Dosarele de înscriere se depun la 
sediul instituţiei, din Bd.Poligrafiei, nr.4, 
sector 1, în perioada 12.04.2022-27.04.2022. 
Condiţiile de participare și bibliografia se 
afișează la sediul instituţiei și pe pagina de 
internet a instituţiei: http://adp-sector1.ro. 
Relaţii suplimentare la secretarul comisiei 
de concurs, telefon: 031.94.40.

PRESTĂRI SERVICII
l Acoperișuri, mansardări, căsuțe de 
vacantă, finisaje interioare și exterioare, 
reparații de urgență. Executăm cu seriozi-
tate. Reducere 20% pentru pensionari. 
0759.476.263.

CITAŢII
l Se citează pârâții Trif Dorel Mircea și Trif 
Iudit, domiciliați în Zalău, str.Armoniei, bl.
B36, ap.5, Sălaj, la Judecătoria Zalău, în 
data de 17 mai 2022, ora 09.30, sala 22, în 
dosarul  de  prestaț ie  tabulară nr. 
2998/337/2021.

l Numita Anei Muresan măr. Vasilie 
Cseklan este citată în data de 03.05.2022, la 
Judecătoria Turda, în calitate de pârâtă în 
dosar nr. 3958/328/2021.

l Numita Jani Ghizela este citată în data de 
24.05.2022, la Judecătoria Turda, în calitate 
de pârâtă în dosar nr. 5138/328/2021.

l Numiții Popa Simion, Popa Maria măr. 
Popa Gligor, Popa Susana măr. Miclaus, 
Popa Ana măr. Tarta Iosif sunt citați în data 
de 07.06.2022, la Judecătoria Turda, în cali-
tate de pârâți în dosar nr.6967/328/2021.

l Eventualii moștenitori și eventualii succe-
sibili ai defunctului Vasile Dănilă, CNP 
1280502400328, decedat la data de 
28.12.2020, cu ultimul domiciliu în munici-
piul București, Str. Herța nr. 2, sector 2, sunt 
citați să se prezinte la data de 27.04.2022, ora 
11:00, la sediul Societății Profesionale Nota-
riale „De Iure” București, Calea Dudești nr. 
139, Corp 1, etaj 1, Sector 3, tel. 
021/311.98.69, pentru dezbaterea succesiunii.

l Numitul Madan Sergiu, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut in R. Moldova, str. Miron 
Costin nr. 27, Truseni, mun. Chisinau, se 
citeaza pentru data de 12.05.2022, ora 12, 
camera 210, Complet 3 - minori si familie, in 
dosarul nr. 16007/303/2021 la Judecatoria 
sect. 6 Bucuresti in calitate de parat, avand 
ca obiect ”exercitarea autoritatii parintesti”. 
In caz de neprezentare a partilor, judecata se 
va face in lipsa, daca se solicita in scris acest 
lucru de catre una dintre parti.

DIVERSE
l Just Insolv SPRL notifica intrarea in 
procedura generala  a falimentului in 
dosarul nr. 3707/105/2021, Tribunal Prahova, 
conform sentintei nr. 156 din 23.03.2022 
privind pe SC Com Service Electronix SRL, 
cu urmatoarele termenele: depunere decla-
rații creanță nascute dupa deschiderea 
procedurii 06.05.2022, întocmirea tabelului 
suplimentar al creanțelor 06.06.2022, întoc-
mirea tabelului definitiv consolidat 
06.07.2022.

l Această informare este efectuată de 
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Medias, str.  Piata 
Constantin I. Motas nr. 1, Medias, ce intenți-
onează să solicite de la Administrația Natio-
nala Apele Romane – SGA Maramures, aviz 
de gospodărire a apelor pentru realizarea 
proiectului “punere in siguranță tronson 
conducta de transport gaze naturale DN 350 
Casei-Baia Mare la subtraversarea pârâului 
CRAICA, zona localității Baia Mare, Jud. 
Maramureș” propus a fi amplasat în intravi-
lanul localitatii Baia Mare, jud. Maramures. 
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. Persoanele care doresc să obțină 
informații suplimentare cu privire la solici-
tarea avizului de Gospodărire a Apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa menți-
onată. 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.

l Anunț de selecție experți pentru imple-
mentarea unor Proiecte Finanțate din 
Fondul Social European, Programul Opera-
țional Capital Uman. Inspectoratul Școlar 
Județean Alba (Partener 1) anunță dema-
rarea procedurii de selecție a unor experți 
pentru implementarea următoarelor 
proiecte: • 1 Expert implementarea proiec-
tului cu titlul: ”INSIST Inca o sansa la 
educatie” ID 132172. Pentru detalii privind 
condițiile generale, condițiile specifice, 
modalitatea de depunere a dosarelor, conți-
nutul dosarului de concurs, a criteriilor de 
selecție, precum și a calendarului de desfășu-
rarea a concursului, vă rugăm să accesați 
site-ul Inspectoratului Școlar Județean Alba 
(www.isjalba.ro).

l Quintus Insolv IPURL notifica deschi-
derea procedurii simplificate de insolventa in 
Dosarul 755/120/2022, Tribunalul Dambo-
vita, conform Incheierii din data de 
24.03.2022 privind debitoarea COZOCOF 
SRL cu urmatoarele termene: depunere 
declaratii de creanta 29.04.2022, intocmire 
tabel preliminar 02.05.2022, intocmire tabel 
definitiv 20.05.2022, prima adunare creditori 
are loc in data de 04.05.2022 ora 12, la sediul 
Tribunalului Dambovita . 

l Quintus Insolv IPURL notifica deschi-
derea procedurii simplificate de insolventa in 
Dosarul 833/105/2022, Tribunalul Prahova, 
conform Incheierii   din data de 07.03.2022 
pr iv ind  deb i toarea  VASTELMAR 
GARDEN SRL cu urmatoarele termene: 
depunere declaratii de creanta 22.04.2022, 
intocmire tabel preliminar 02.05.2022, intoc-
mire tabel definitiv 27.05.2022, prima 
adunare creditori are loc in data de 
26.05.2022 ora 13, la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Plaiesilor nr. 47.

l SP Evrika Insolvency IPURL, reprezen-
tata prin asociat coordonator Liscan Aurel, 
in calitate de administrator judiciar al 
Machines Tools Trade SRL desemnat prin 
Încheierea de ședinţă din data de 04.04.2022, 
pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a 
VII-a Civila in dosar nr. 7564/3/2022, noti-
ficã deschiderea procedurii insolventei 
prevazuta de Legea nr. 85/2014 împotriva 
Machines Tools Trade SRL, cu sediul social 
in București, Sectorul 2, Strada Grigore 
Ionescu, Nr. 63, Bloc T73, Scara 2, Etaj 4, 
Ap. 42, CUI  34748937, nr. de ordine in 
registrul comertului J40/8346/2015. Persoa-
nele fizice si juridice care inregistreaza un 
drept de creanta impotriva Machines Tools 
Trade SRL vor formula declaratie de creanta 
care va fi inregistrata la grefa Tribunalului 
București - secţia a VII-a Civila, cu referire 
la dosarul nr. 7564/3/2022, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru inregis-
trarea cererii de admitere a creantelor 
asupra averii debitorului 19.05.2022; b) 
termenul de verificare a creantelor, de intoc-
mire, afisare si comunicare a tabelului preli-
minar de creante 08.06.2022; c) termenul 
pentru intocmirea  si afisarea tabelului defi-
nitiv la 04.07.2022; d) data primei sedinte a 
adunarii generale a creditorilor 13.06.2022, 
ora 14.00; e) adunarea generala a asociatilor 
la data de 21.04.2022, ora 14.00 la sediul 
administratorului judiciar.

l S.C. Blue Air Technic S.R.L., cu sediul 
social în:București, sect.1, Șoseaua Bucu-
rești-Ploiești, nr.42-44, Complex Băneasa 
Business & Technology Park, Clădirea A, 
Aripa A1, Etaj 3–biroul tehnic și punctul de 
lucru în București, sect.1, Bulevardul Ficu-
sului, nr. 44. Tel. 0746275976, 0722575834, 
CUI 42790517, nr. Registrul Comerţului 
J40/8215/17.07.2020, Banca Transilvania, 
contul: RO62 BTRL RONC RT05 5889 
1201, informează pe cei interesați că s-a 
depus solicitarea pentru emiterea autoriza-
ției de mediu pentru activitatea: “Repararea 
și întreținerea aeronavelor și navelor spația-
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le-cod CAEN 3316, desfasurată în București, 
sect. 1, Bulevardul Ficusului, nr. 44. Persoa-
nele fizice sau juridice interesate, pot depune 
eventuale contestații sau sugestii la sediul 
Agenției Pentru Protecția Mediului Bucu-
rești din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr. 1 
(Barajul Lacul Morii-in spatele benzinariei 
LUKOIL), intre orele 9.00-12.00, de luni 
până vineri.

l S.C. BG Capital Invest S.R.L., avand 
sediul în Bucuresti, Sect. 1, titular al proiec-
tului: “P.U.Z.-construire parc logistic, hale 
mica productie, spatii depozitare, birouri si 
functiuni complementare” Jud. Ilfov, Com. 
Dascalu, Tarla 63, Parcela 11, Nr. Cad. 
56211,56210, anunta publicul interesat 
asupra  depunerii solicitarii de obtinere a 
Avizului  de Oportunitate al C.J. Ilfov. 
Documentatia putand fi consultata pe site-ul 
Consiliului Judetean Ilfov. Observatii /
comentarii  si sugestii  se primesc in scris la 
Biroul de Urbanism din cadrul Consiliului 
Judetean Ilfov, cu  sediul in:Municipiul 
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 
11.04.2022.

l PK Fire SRL,  împuternicit de Mustea 
Șerban Ionel, Mustea Șerban Marcela,  cu 
sediul în municipiul București, str. Barbu 
Văcărescu, nr. 201, bloc birou 36, titular al  
Planului Urbanistic Zonal „Construire 
centru comercial cu regim de înălțime 
s+p+1e+m, amenajare drumuri de incintă și 
parcare, zone tehnice, amenajare spații verzi, 
împrejmuiri și accesuri, asigurare utilități, 
amplasare semnale publicitare, organizare 
de șantier, operațiuni notariale pentru 
dezmembrări parcele, alipire parcele”, 
anunță publicul interesat asupra depunerii 
primei versiuni a planului, în vederea obţi-
nerii avizului de mediu. Publicul interesat 
poate consulta propunerea de plan la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea 
și la sediul Divori Prest SRL, str. Horia, 
Cloșca și Crișan, nr. 4, tel. 0337.103.508, 
între orele 9.00–16.00. Observaţiile publi-
cului se vor primi în scris la A.P.M. Vrancea, 
str. Dinicu Golescu, nr. 2, în termen de 15 zile 
calendaristice de la data publicării anun-
ţului.

l AMCO Otopeni SA, Marcu Constantin 
și Marcu Grațiela-Monica, titulari ai 
planului/programului „Întocmire Plan 
Urbanistic Zonal pentru obiectivul: 
„Construire hypermarket P+1E parțial, 
magazin retail parter, construcții anexe 
interioare și exterioare, amenajări exteri-
oare” din orașul Otopeni, Șos.Bucu-
rești-Ploiești, km13,2/Calea Bucureștilor, 
nr.73-79; nr.cad.117320; 116224, 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 9.00-13.00. Observații/ comentarii și 
sugestii se primesc în scris la sediul 
A . P. M . I l f o v  ( t e l . 0 2 1 . 4 3 0 . 1 5 . 2 3 , 
021.430.14.02, 0746.248.440) în termen de 
15 zile de la data publicării anunțului.

l Emeril Invest S.R.L., prin reprezentant 
Ion Cătălin, cu sediul în jud.Constanța, oraș 
Techirghiol, str.Mihai Viteazu, nr.17, cam.18, 
anunță publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul: „Continuare lucrări și 
modificare proiect autorizat cu A.C. nr. 
52/02.05.2005 și A.C. nr. 80/25.06.2020 vilă 
turistică, spații verzi și organizare de 
șantier”, amplasat în oraș Techirghiol, str. 
Moldovei nr. 9, județul Constanța. Informa-
țiile privind proiectul propus pot fi consul-

tate la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Constanța: Municipiul Constanța, 
str.Unirii nr.23 și la Emeril Invest S.R.L., 
prin reprezentant Ion Cătălin, cu sediul în 
jud.Constanța, oraș Techirghiol, str.Mihai 
Viteazu nr. 17, cam. 18, în zilele de luni-vi-
neri, între orele 9.00-13.00. Observațiile 
publicului se primesc zilnic la sediul autori-
tății competente pentru protecția mediului 
Constanța.

l În temeiul legii nr.8/1996, Strada Film 
Internațional SRL, caută cu bună credință 
pe moștenitorii autorilor operei muzicale cu 
titlul: „SANIE CU ZURGĂLĂI”, produ-
cător fonogramă Electrecord 1970.Acest 
demers are ca scop obținerea cesiunii ne-ex-
clusive a drepturilor de reproducere, adap-
tare și sincronizare a unui fragment din 
opera muzicală,în filmul de lungmetraj 
”Metronom”,produs de societatea Strada 
Film International SRL, întrucât demersu-
rile anterioare făcute la organismele de 
gestiune colectivă nu au dat rezultate.
Pentru remunerarea titularilor de drepturi, 
am constituit un fond special,în acord cu 
sumele plătite celorlați titulari de drepturi, 
ce au putut fi identificați în alte modalități, 
care prevede o sumă de cel mult 100Euro 
net pentru fiecare titular de drepturi.
Contact la: o°ce@stradafilm.ro/ contact@
stradafilm.ro

l Anunt public privind decizia etapei de 
incadrare SC Oprea Edil Construct SRL, 
titular al proiectului „Construire platforma 
betonata si amplasare utilaje statie de 
betoane, cu caracter provizoriu si organizare 
executare lucrari“, anunta publicul interesat 
asupra luarii deciziei etapei de incadrare de 
catre A.P.M.Bucuresti, in cadrul procedurii 
de evaluare a impactului asupra mediului: 
nu se supune evaluarii impactului asupra 
mediului, pentru proiectul „Construire 
platforma betonata si amplasare utilaje 
statie de betoane, cu caracter provizoriu si 
organizare executare lucrari“, propus a fi 
amplasat in Str. Preciziei nr.13E, sect.6, Mun.
Bucuresti. Proiectul deciziei de incadrare si 
motivele care o fundamenteaza pot fi consul-
tate la sediul A.P.M.Bucuresti din Aleea 
Lacul Morii nr.1, sect.6, Bucuresti, in zilele 
de luni-vineri, intre orele 8:00-12:00, precum 
si la urmatoarea adresa de internet https://
apmbuc.anpm.ro . Publicul interesat poate 
inainta comentarii/observatii la proiectul 
deciziei de incadrare in termen de 10 zile de 
la data publicarii anuntului pe pagina de 
internet a autoritatii competente pentru 
protectia mediului.

l Subscrisa, Societatea Cooperativa de 
Consum Cornetu, cu sediul in com. Cornetu, 
Sos Alexandriei nr. 171, jud.Ilfov, Reg.
C o m e r t u l u i  C 2 3 / 1 0 / 2 0 0 5 ,  C U I 
RO3452949,prin Visan Stela, in calitate de 
Presedinte,in temeiul art. 41,litera (m) din 
Legea nr. 1/2005 privind organizarea si func-
tionarea cooperatiei, republicata, cu modifi-
carile si complectarile ulterioare si ale 
Actului Constitutiv, convoaca Adunarea 
Generala Extraordinara a Membrilor 
Cooperatori pentru data 29 aprilie 2022, la 
ora 10, la sediul societatii din com. Cornetu, 
Sos. Alexandriei nr. 171, jud. llfov, cu urma-
toarea ORDINEA DE ZI: 1. Schimbarea 
obiectului principal de activitate al Societatii 
Cooperativa de Consum Cornetu din Codul 
CAEN 4719- Comert cu amanuntul in 
magazine nespecializate, cu  vanzare predo-
minant de produse nealimentare,in Cod 
CAEN 6820 - lnchirierea si subanchirierea 
bunurilor imobiliare proprii sau in leasing. 2. 
Trecerea Codului CAEN 4719 - Comert cu 
amanuntul in magazine nespecializate,cu 
vanzare predominant de produse nealimen-
tare,in obiectul secundar de activitate al  
Societatii Cooperativa de Consum Cornetu. 
3. Actualizarea Actului Constitutiv al Socie-
tatii Cooperativa de Consum Cornetu. 4. 

Aprobare privind imputernicirea Presedin-
telui Societatii Coopearative de Consum  
pentru semnarea Hotararii Adunarii Gene-
rale Extraordinare. In cazul in care nu vor fi 
intrunite conditiile statutare (prezenta a trei 
patrimi din numarul membrilor  coopera-
tori), a doua Adunare Generala Extraordi-
nara se convoaca pentru data de 30 aprilie 
2022,orele 10,in acelasi loc si cu aceeași 
ordine de zi.

l Subscrisa, Societatea Cooperativa de 
Consum Bragadiru, cu sediul in oras 
Bragadiru, sos. Alexandriei nr. 476, bloc D 
1, parter, judetul Ilfov, Reg. Com. 
C23/7/2005, CUI 3321510, prin Visan 
Stela, in calitate de Presedinte, in temeiul 
art. 41, litera (m) din Legea nr. 1/2005 
privind organizarea si functionarea coope-
ratiei, republicata, cu modificarile si 
complectarile ulterioare si ale Actului 
Constitutiv, convoaca Adunarea Generala 
Extraordinara a Membrilor Cooperatori 
pentru data de 28 aprilie 2022,la ora 10, la 
sediul societatii din oras Bragadiru, Sos. 
Alexandriei nr. 476, bloc D 1, parter, 
judetul Ilfov,cu urmatoarea: ORDINEA 
DE ZI: 1. Schimbarea obiectului principal 
de activitate al Societalii Cooperativa de 
Consum Bragadiru din Cod CAEN 4711- 
Comert cu amanuntul in magazine nespe-
cializate, cu vanzare predominanta de 
produse alimentare, bauturi si tutun,in 
Cod CAEN 6820 - lnchirierea si subanchi-
rierea bunurilor imobiliare proprii sau in 
leasing. 2.Trecerea  Codului CAEN  4711- 
Cormert cu  amanuntul in  magazine 
nespecializate, cu vanzare predominanta  
de  produse alimentare, bauturi si tutun,in  
obiectul  secundar de activitate al Socie-
tatii Cooperativa de Consum Bragadiru. 
3. Actualizarea Actului  Constitutiv al 
Societalii  Cooperativa  de Consum Braga-
diru. 4. Aprobare privind imputernicirea 
Presedintelui Societalii Cooperative de 
Consum pentru semnarea Hotararii 
Adunarii Generale Extraordinare.In cazul 
in  care nu vor fi intrunite conditiile statu-
tare (prezenta a trei patrimi din numarul  
membrilor  cooperatori),a  doua  Adunare 
Generala Extrordinara se convoaca 
pentru data de 29 aprilie 2022,orele 10, in 
acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

l Anunt public privind decizia etapei de 
incadrare. SC Revolution Plus SRL, repre-
zentată prin al. Ster Chelba Ciprian 
Daniel, cu sediul în municipiul Baia Mare, 
str. Dealul Florilor, nr. 14B, titular al 
proiectului Demolare - desființare 
constructii existente, construire imobil 
locuinte colective, împrejmuire, racorduri 
și branșamente la utilităţi propus a fi 
amplasat in municipiul Baia Mare, str. 
Victoriei, nr.13. nr. cad 127544, 127544-C1, 
12754-C2, 127544-C3, 127544-C4, 127544-
C5, 127544-C6, 126311 judetul Mara-
mures, anuntă publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de incadrare revizuite 
de către Agentia pentru Protecţia 
Mediului: „nu se supune evaluării impac-
tului“, în cadrul procedurilor de evaluare 
a impactului asupra mediului și de 
evaluare adecvată, pentru proiectul mai 
sus menționat. Decizia autorității de 
mediu, precum si informatiile relevante 
pentru luarea deciziei pot fi consultate la 
sediul Agentiei pentru Protectia Mediului 
Maramures, cu sediul in localitatea Baia 
Mare, str. 1, nr. jud. Maramures, in zilele 
de luni - joi intre orele 8.00 - 16.30 si vineri 
între orele 8.00 - 14.00 precum și la urma-
toarea adresă de internet http://apmmm.
anpm.ro. Publicul interesat poate inainta 
comentarii observații la proiectul deciziei 
de incadrare revizuite in termen de 10 zile 
de la data publicarii anunțului pe pagina 
de internet a autorităţii competente pentru 
protectia mediului.

SOMAŢII
l Somaţie. Judecătoria Ineu. Dos.nr. 
173/246/2022. Petentul Cermeian Antonie 
Ioan solicită înscrierea dreptului de proprie-
tate pe titlu de uzucapiune asupra imobilului 
din c.f. 311172 Bocsig (provenit din c.f. 2433 
Bocsig) nr. top. 1149/37 teren  în supr. De 
1439 mp. asupra căruia figurează ca propri-
etar sub B.1 Ignat Nicolae în cotă de 1/1 
decedat în 28 aprilie 1979. Petentul susţine 
că folosește acest imobil, împreună cu ante-
cesorul său, de peste 25 de ani de la moartea 
proprietarului în mod continuu, pașnic, 
public și sub nume de proprietar. Toţi cei 
interesaţi sunt somaţi să depună de îndată 
opoziţie la Judecătoria Ineu deoarece în caz 
contrar în termen de o lună de la ultima 
publicaţie se va proceda la rezolvarea cererii.

l Prin cererea înregistrată sub dosar nr. 
629/246/2022, cu termen de judecată la data 
de 25.05.2022, petenta Anton Elena, solicită 
înscrierea dreptului de proprietate pe titlu de 
uzucapiunea de 20 de ani de la decesul 
proprietarilor tabulari, prin joncțiunea pose-
siei, asupra cotei de 1/3 parte din imobilul 
identificat în CF nr. 303363 Craiva, provenit 
din conversia de pe hârtie a CF nr. 301 Chiș-
laca A1 nr.top. 239; 240, compus din casa cu 
numărul administrativ 233 și teren in supra-
față de 2.411 mp. asupra căruia figurează ca 
proprietari tabulari sub B1.1 Cotuna Ilie 
căsătorit cu Aron Marita decedat la data de 
31.12.1931, iar sub B2.1 Cizmaș Nicolae 
decedat la data de 01.10.1962, asupra cotei 
de 4/12 parte, fiecare. Petenta susține că 
folosește acest imobil de peste 50 de ani, prin 
joncţiunea posesiei impreună cu antecesorii 
săi, exercilând o posesic pașnică, publică, 
continuă și sub nume de proprietar.

l Prin cererea inregistrată sub dosar nr. 
662/2462022. cu termen de judecată la data 
de 25.05.2022. reclamanta Me losāna, in 
contradictoriu cu pârâții Faur Pavel, Faur 
Gheorghe. Faur loodr minor. Faur 
Constantin minor, Faur Todor, solicită 
înscrierea dreptului de proprietate pe titlu de 
uzucapiune asupra imobilului identificat in 
CE nr. 74 Barsa, nr.crt. A1 nr.top. 74, nr.crt. 
A1.1 nr. cad. 74-(1 compus din casa cu 
numărul administrativ 154 a localității 
Aldești și teren in suprafață de 2.792 mp. 
asupra căruia figurează ca proprietari laba-
lari sub B1 UAT Barsa asupra A1, sub B2 
Faur Pasel decedat la data de 24.01.1964. 
sub B3 Laur Gheorghe decedat la data de 
13.05.1939, sub Faur Toodr minor decedat la 
data de 26.12.1956, sub B5 Faur Constantin 
minor decedat la data de 13.06.1963, iar sub 
B6 Faur Todor, asupra cotei de 1/5 parte, 
fiecare, de sub A1 și A1.1. Reclamanta 
susține că folosește acest imobil, exercitând o 
posesie pașnică, publicii continuă și sub 
nume de proprietar.

ADUNĂRI GENERALE
l În baza actului constitutiv al SC JIUL SA 
Craiova și a prevederilor Legii nr.31/1990 
republicată, Președintele Consiliului de 
Administrație al SC JIUL SA, cu sediul în 
Craiova, str.Calea București, nr.1, jud. Dolj, 
având număr de ordine în Registrul Comer-
țului Dolj J16/19/1991 și având Cod Unic de 
înregistrare 2308342, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor SC JIUL 
SA Craiova, pentru data de 11.05.2022, ora 
10.00, la sediul societății din Craiova, Str.
Calea București, nr.1, jud.Dolj, adunare care 
va avea următoarea: ORDINE DE ZI: 
1.Prezentarea și aprobarea raportului consi-
liului de administrație pe anul 2021; 2.
Prezentarea și aprobarea raportului audito-
rului financiar extern pentru anul 2021; 3. 
Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil, 
a contului de profit si pierdere pe anul 2021; 
4.Discutarea și aprobarea gestiunii consi-
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liului de administrație pe anul 2021; 5.
Prezentarea și aprobarea bugetului de veni-
turi și cheltuieli pentru anul 2022. 6.Diverse. 
La Adunarea Generală Ordinară a Acționa-
rilor SC JIUL SA Craiova vor putea parti-
cipa și vor putea vota toți acționarii 
înregistrați în Registrul acționarilor la sfâr-
șitul zilei de 02.05.2022, care este considerată 
dată de referință, conform dispozițiilor 
art.123 alin.2 din Legea nr.31/1990 rep. 
Acționarii vor paricipa la  Adunarea Gene-
rală Ordinară a Acționarilor SC JIUL SA 
Craiova personal, prin reprezentanții lor 
legalii sau prin reprezentanții mandatați 
prin procură speciată, procuri care vor fi 
depuse în original la sediul societății comer-
ciale până la data de 09.05.2022. Modelul 
procurilor se pot procura de la sediu SC 
JIUL SA Craiova începând cu data de 
29.04.2022. În vederea participarii la ședință, 
acționarii și reprezentii lor legali se vor legi-
tima cu carte de identitate, buletin de identi-
tate sau cu pașaport, potrivit dispoziților 
legale in vigoare. În situația în care la data 
de 11.05.2022, nu se vor întruni condițiile de 
validare pentru Adunarea Generală Ordi-
nară a Acționarilor SC JIUL SA din cauza 
neîndeplinirii conditiilor de cvorum prevă-
zute în actul constitutiv, se convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 
SC JIUL SA Craiova pentru data de 
12.05.2022, ora 10.00, la aceeași adresă și cu 
aceeași ordine de zi, data de referință rămâ-
nând aceeași. Informații despre documentele 
și materialele refeitoare la problemele 
incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale 
Ordinare a Acționarilor SC JIUL SA 
Craiova se pot obține la sediul societății sau 
la telefon 0351 100.200.

l Consiliul de Administraţie al SC PAN 
GROUP SA, prin Președinte Popescu 
Nicolae, CONVOACĂ Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor SC PAN GROUP 
SA, în data de 11 mai 2022, ora 10.00, la 
sediul din Craiova, Bdul Dacia nr.1A,  jud.
Dolj, România, pentru toți acționarii înscriși 
în Registrul Acționarilor la data de referință 
27.04.2022. Dacă Adunarea Generală Ordi-
nară nu se va putea ține la data, ora mențio-
nate mai sus, a doua convocare va avea loc 
în data de 12 mai 2022, ora 10.00, la aceeași 
adresă cu aceeași ordine de zi. Adunarea 
Generală Ordinară va avea urmatoarea 
ordine de zi: 1.Aprobarea raportului Consi-
liului de Administrație pe anul 2021; 2.
Descărcarea de gestiunea a Consiliului de 
Administrație cu privire la administrația 
acestuia pentru exercitțiul financiar al anului 
2021; 3.Aprobarea bilanţului contabil, a 
contului de profit și pierderi pe anul 2021 și 
a modului de înregistrare a rezultatelor 
financiare ale anului 2021; 4.Aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 
2022. Participarea la Adunarea Generală a 
Acţionarilor. Data de referinţă este 
27.04.2022 Numai acţionarii înscriși la 
această dată în Registrul Acţionarilor al 
Societăţii vor putea participa și vota în 
cadrul Adunării Generale a Acţionarilor. 
Acţionarii pot participa la Adunarea Gene-
rală Acţionarilor fie personal, fie reprezentaţi 
de o altă persoană în baza unei procuri 
speciale. Acţionarii care vor participa ei 
înșiși la Adunarea Generală a Acţionarilor 
vor atesta identitatea lor pe baza actului de 
identitate. În cazul acţionarilor care vor 
participa la Adunarea Generală  a Acţiona-
rilor prin reprezentare, dovada calităţii de 
reprezentant se va face pe baza procurii 
speciale emise de acţionar și a actului de 
identitate al reprezentantului. Procura 
specială. Începând cu data de 27.04.2022 
formularele de procuri speciale vor putea fi 
ridicate de la sediul din Craiova, Bdul.Dacia, 
nr.1A. Un exemplar original al procurii 
speciale va trebui să parvină Societăţii până 
la data de 09.05.2022, ora 10.00, sub sancţi-
unea pierderii exerciţiului dreptului de vot în 
Adunarea Generală a Acţionarilor, conform 

prevederilor legale. Procura va fi transmisă 
în original, pe suport de hârtie, la  sediul din 
Craiova, bdul.Dacia nr.1A, judeţul Dolj.

l Convocare pentru intrunirea Adunarii 
Generale Ordinare si Adunarii Generale 
Extraordinare a Actionarilor Societatii Euro 
Market Services S.A. In temeiul dispozitiilor 
art.111, 113,117, 118 din Legea 31/1990 si 
art.19 raportat la art.20 din Actul Constitutiv 
al societatii, Societatea LOGICFUL S.R.L., in 
calitate de administrator unic al Societatii 
Euro Market Services S.A., cu sediul in Bucu-
resti, sect.3, str.Vasile Lucaciu, nr.10, et.1, 
biroul nr.2, inregistrata la ORC-TB sub nr.
J40/253/1991, avand CUI RO340371, prin 
reprezentant Nica Cristian, convoaca pe toti 
actionarii societatii inregistrati in Registrul 
Actionarilor valabil la data de referinta 
12.05.2022 sa participe la Adunarea Generala 
Ordinara si la Adunarea Generala Extraordi-
nara a actionarilor ce vor avea loc la sediul 
societatii precum si prin mijloace electronice 
de comunicare directa la distanta, la data de 
16.05.2022 ora-16.00- Adunarea Generala 
Extraordinara si 16.05.2022 ora-17.00,- 
Adunarea Generala Ordinara , cu urma-
toarea ordine de zi: A.Adunarea Generala 
Extraordinara. 1.Aprobarea modificarii, 
completarii si actualizarii Actului constitutiv, 
dupa cum urmeaza: a.Obiectul secundar de 
activitate al societatii prevazut la art.5, 
alin.5.1. din Actul constitutiv, se completeaza 
cu urmatoarele activitati: 3511 -Productia de 
energie electrica; 3512 -Transportul energiei 
electrice;3513 -Distributia energiei elec-
trice;3514 -Comercializarea energiei electrice. 
B.Aprobarea delegarii administratorului unic 
sa dispuna completarea obiectului secundar 
de activitate al societatii. Art.5. Obiectul de 
activitate, din Actul constitutiv, se comple-
teaza cu un nou alineat, 5.6. care va avea 
urmatorul cuprins: „5.6. Prin decizie a admi-
nistratorului unic poate fi modificat obiectul 
secundar de activitate al societatii in sensul 
completata sau radierii unor activitati.“ C.
Art. 20 Dreptul de admitere in adunari, din 
Actul constitutiv ,se completeaza cu un nou 
alineat 20.4. ce va avea urmatorul cuprins: 
„Participarea la sedintele adunarilor generale 
se poate face si prin mijloace de corespon-
denta la distanta, inclusiv electronica. D.
Art.22. Dreptul de vot. Efectul deliberarilor, 
se completeaza cu un nou alineat 22.7.-ce va 
avea urmatorul cuprins: „Votarea la sedintele 
adunarilor generale se poate face si prin 
mijloace de corespondenta de la distanta, 
inclusiv electronica, cu respectarea caracte-
rului secret al votului, daca este cazul.In cazul 
votului prin corespondenta, actionarii comu-
nica votul prin corespondenta in modalitatile 
indicate in convocator, si anume prin scri-
soare recomandata, servicii de posta sau 
curier ori prin scrisoare transmisa pe cale 
electronica, avand incorporata, atasata sau 
logic asociata semnatura electronica extinsa, 
astfel incat votul sa fie primit de societate 
pana la data tinerii sedintei,sub sanctiunea 
pierderii exercitiului dreptului de vot in si 
pentru aceasta adunare. In cazul votului pe 
cale electronica identificarea persoanelor 
fizice /juridice se va face inainte de procedura 
de votare, prin prezentarea unui act de iden-
titate, iar pentru reprezentantul persoanei 
juridice, cu prezentarea unui exemplar 
original al procurii speciale si a actului de 
identitate. „2. Prezentarea spre analiza a unui 
raport privind stadiul investitiei la Complexul 
Comercial Aleea Castanilor inclusiv stadiul 
finantarii acesteia. Adoptarea unor hotarari 
privind masurile ce se impun a fi luate in 
vederea accelerarii finalizarii investitiei. 3. 
Acordarea imputernicirilor necesare pentru 
efectuarea formalitatilor subsecvente execu-
tarii Hotararii Adunarii Generale Extraordi-
nare. B.Adunarea Generala Ordinara 1. 
Prezentarea si discutarea raportului adminis-
tratorului unic. Prezentarea raportului audi-
torului financiar. Aprobarea raportului 
administratorului unic. 2. Discutarea si 

aprobarea situatiilor financiare anuale pentru 
exercitiul financiar:2021. Repartizarea profi-
tului. 3.Aprobarea descarcarii de gestiune a 
administratorului unic pentru exercitiul 
financiar:2021. 4.Analiza si aprobarea Buge-
tului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul 
financiar 2022. 5. Acordarea imputernicirilor 
necesare pentru efectuarea formalitatilor 
subsecvente executarii Hotararii Adunarii 
Generale Ordinare. Actionarii detinatori de 
actiuni au dreptul sa participe la adunarile 
generale prin simpla prezentare a identitatii, 
dupa verificarea calitatii de actionar si a 
numarului de actiuni detinute, conform 
Registrului Actionarilor tinut in forma elec-
tronica, valabil la data de 12.05.2022. Actio-
narii societatii inregistrati la data de referinta 
12.05.2022 in registrul actionarilor societatii 
au posibilitatea de a vota prin corespondenta 
prin utilizarea formularului de buletin de vot 
pentru votul prin corespondenta pus la dispo-
zitia actionarilor de catre Societate. In cazul 
votului prin corespondenta, buletinele de vot, 
completate si semnate, impreuna cu o copie a 
actului de identitate al actionarului, pot fi 
depuse la societate sau transmise prin scri-
soare recomandata, servicii de posta sau 
curier la sediul societatii din Bucuresti, sect.3, 
str.Vasile Lucaciu, nr. 10, et.1, biroul nr.2, ori 
prin scrisoare transmisa pe cale electronica, 
avand incorporata, atasata sau logic asociata 
semnatura electronica extinsa la adresa de 
mail: o¦ce@eumarket.ro, astfel incat votul sa 
fie primit de societate pana la data tinerii 
sedintelor sub sanctiunea pierderii exerci-
tiului dreptului de vot in si pentru aceste 
adunari. Pentru actionarii care doresc sa fie 
reprezentati in adunarile generale, societatea 
solicita prezentarea de procuri speciale de 
reprezentare, intocmite potrivit legii si actului 
constitutiv al societatii. Procurile, impreuna 
cu o copie a actului de identitate al actiona-
rului si al reprezentantului, pot fi depuse la 
societate sau transmise, pana la data tinerii 
sedintei, prin scrisoare recomandata, servicii 
de posta sau curier la sediul societatii din 
Bucuresti, sect.3, str.Vasile Lucaciu, nr. 10, 
et.1, biroul nr.2, sau transmise cu semnatura 
electronica extinsa pe adresa de mail: o¦ce@
eumarket.ro. Documentele referitoare la 
problemele incluse pe ordinea de zi,pot fi 
consultate la sediul societatii, intre orele 
12.00-14.00, conform prevederilor legale. 
Accesul in sala si prezenta la adunarile gene-
rale se va face astfel:-pentru actionarii care 
vor participa fizic prezenta se va face pe baza 
actului de identitate, iar pentru reprezentanti, 
numai cu prezentarea procurii de reprezen-
tare in original si a actului de identita-
te;-pentru persoanele fizice/juridice care se 
identifica video, prezenta se va face prin 
prezentarea unui act de identitate, iar pentru 
reprezentantul persoanei juridice, cu prezen-
tarea unui exemplar original al procurii 
speciale si a actului de identitate. Daca 
adunarile generale convocate pentru data de 
16.05.2022 nu se vor putea tine din motive de 
cvorum, acestea se vor tine in data de 
20.05.2022 in acelasi loc, la aceeasi ora si cu 
aceeasi ordine de zi. Administrator unic, 
Societatea LOGICFUL S.R.L. prin reprezen-
tant permanent Nica Cristian.

l CONPET S.A. Convocator (completarea 
ordinii de zi a Adunării Generale Extraordi-
nare a Acţionarilor (A.G.E.A.) convocată 
pentru data de 28.04.2022 - prima convocare/ 
29.04.2022 - a doua convocare). Consiliul de 
Administraţie al “Conpet” S.A. societate 
administrată în sistem unitar, înfiinţată și 
funcţionând în conformitate cu legislaţia 
română aplicabilă, cu sediul social în Ploiești, 
str. Anul 1848, nr. 1-3, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe l«ngă Tribu-
nalul Prahova sub nr. J29/6/1991, cod de 
înregistrare fiscală RO 1350020, av«nd capi-
talul subscris și vărsat în sumă de 
28.569.842,40 lei, denumită în continuare 
“Conpet” S.A. sau “Societatea”), conform 
Deciziei Consiliului de Administraţie nr. 6/ 

07.04.2022, completează ordinea de zi a 
Adunării Generale Extraordinare a Acţiona-
rilor, convocată pentru data de 28.04.2022 - 
prima convocare/ 29.04.2022 - a doua 
convocare, ora 11:00, care își va desfășura 
lucrările la sediul social al Societăţii din 
Municipiul Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, 
judeţul Prahova, și la care au dreptul să 
participe și să voteze doar persoanele care au 
calitatea de acţionari, respectiv sunt înregis-
trate în Registrul Acţionarilor Societăţii la 
sfârșitul datei de referinţă 18.04.2022, în 
conformitate cu prevederile art. 1171 din 
Legea nr. 31/ 1990, republicată, cu modifică-
rile și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 
109/ 2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice, cu modificările și 
completările ulterioare, ale Legii nr. 24/ 2017 
privind emitenţii de instrumente financiare și 
operaţiuni de piaţă și ale Regulamentului 
A.S.F. nr. 5/ 2018, precum și cu Actul Consti-
tutiv al Societăţii, respectiv la solicitarea S.I.F. 
Banat - Crișana S.A., ca acţionar care deţine 
un număr de acţiuni reprezentând 6,5% din 
capitalul social al Societăţii Conpet S.A., 
respectiv cu două puncte introduse pe 
ordinea de zi (poziţiile nr. 5 și 6 în ordinea de 
zi completată): „1. Aprobarea modificării 
Actului Constitutiv al societăţii “Conpet” 
S.A., conform propunerilor din Anexa la 
Convocatorul A.G.E.A. (Proiect de modifi-
care a Actului Constitutiv). 2. Împuternicirea: 
a) Președintelui ședinţei A.G.E.A pentru 
semnarea formei actualizate a Actului 
Constitutiv, urmare modificărilor aprobate. b) 
Directorului General pentru efectuarea 
formalităţilor necesare depunerii/ înregistrării 
formei actualizate a Actului Constitutiv la 
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Prahova, publicării în Monitorul 
Oficial al României Partea a IV - a, precum și 
pentru acordarea dreptului de a delega unei 
alte persoane mandatul pentru efectuarea 
formalităţilor mai sus menţionate.” Ordinea 
de zi iniţială a A.G.E.A. din data de 
28.04.2022 - prima convocare/ 29.04.2022 - a 
doua convocare, se completează în conse-
cinţă, rezultând următoarea: Ordine de zi: 1. 
Alegerea unui secretar al Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor (A.G.E.A.). 2. a) 
Aprobarea declanșării operaţiunii de majo-
rare a capitalului social al Conpet S.A. cu 
valoarea terenurilor aferente celor 48 de 
certificate de atestare a dreptului de proprie-
tate; b) Aprobarea formulării unei solicitări 
către Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Prahova pentru desemnarea 
unui evaluator autorizat pentru evaluarea 
terenurilor în suprafaţă totală de 554.337 
m.p., aferentă celor 48 certificate de atestare a 
dreptului de proprietate asupra terenurilor, în 
vederea majorării capitalului social al Conpet 
S.A. 3. Aprobarea datei de «nregistrare 
20.05.2022 propusă de Consiliul de Adminis-
traţie, cu ex-date 19.05.2022. 4. «mputerni-
cirea Președintelui ședinţei Adunării 
Generale Extraordinare a Acţionarilor pentru 
semnarea Hotărârii A.G.E.A. și pentru efec-
tuarea formalităţilor necesare înregistrării 
hotărârii A.G.E.A., publicării în Monitorul 
Oficial al României Partea a IV-a, precum și 
pentru acordarea dreptului de a delega unei 
alte persoane mandatul pentru efectuarea 
formalităţilor mai sus menţionate. 5. Apro-
barea modificării Actului Constitutiv al 
societăţii “Conpet” S.A., conform propune-
rilor din Anexa la Convocatorul A.G.E.A. 
(Proiect de modificare a Actului Constitutiv). 
6. Împuternicirea: a) Președintelui ședinţei 
A.G.E.A pentru semnarea formei actualizate 
a Actului Constitutiv, urmare modificărilor 
aprobate. b) Directorului General pentru 
efectuarea formalităţilor necesare depunerii/ 
înregistrării formei actualizate a Actului 
Constitutiv la Oficiul Registrului Comerţului 
de pe lângă Tribunalul Prahova, publicării în 
Monitorul Oficial al României Partea a IV - a, 
precum și pentru acordarea dreptului de a 
delega unei alte persoane mandatul pentru 
efectuarea formalităţilor mai sus menţionate. 
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Convocarea iniţială a Adunării Generale 
Extrordinare a Acţionarilor s-a realizat cu 
respectarea condiţiilor legale, convocatorul 
fiind publicat în Monitorul Oficial al Româ-
niei Partea a IV-a, nr. 1206/ 23.03.2022 și în 
ziarul “Jurnalul” din data de 23.03.2022. 
Convocatorul A.G.E.A. s-a constituit anexă la 
Raportul curent nr. 5/ 21.03.2022 care a fost 
transmis la B.V.B. și A.S.F. în data de 
21.03.2022 și publicat pe site-ul www.bvb.ro și 
pe site-ul www.conpet.ro în data de 
21.03.2022. Completarea ordinii de zi a 
Adunării Generale Extraordinare a Acţiona-
rilor convocată pentru data de 28.04.2022 - 
prima convocare/ 29.04.2022 - a doua 
convocare, s-a realizat în conformitate cu 
dispoziţiile art. 1171 alin. (1) din Legea nr. 31/ 
1990 privind societăţile, republicată, cu modi-
ficările și completările ulterioare, ale art. 105 
alin. (3) din Legea nr. 24/ 2017 privind 
emitenţii de instrumente financiare și opera-
ţiuni de piaţă și ale art. 189 din Regulamentul 
ASF nr. 5/ 2018, urmare solicitării acţiona-
rului semnificativ S.I.F. Banat - Crișana S.A., 
de introducere a două puncte pe ordinea de zi 
a adunării generale. Convocatorul cuprin-
zând ordinea de zi completată, solicitarea din 
partea S.I.F. Banat - Crișana S.A., modelul de 
împuternicire specială, propunerea proiec-
tului de hotărâre A.G.E.A., formularul de vot 
prin corespondenţă, actualizate în concor-
danţă cu ordinea de zi completată, sunt 
disponibile începând cu data de 08.04.2022, 
ora 10:00, atât pe website-ul www.conpet.ro, 
secţiunea “Relaţia cu investitorii/ Documente 
A.G.A. - A.G.E.A. 28.04.2022”, cât și la sediul 
societăţii Conpet S.A. Acţionarii pot primi, la 
cerere, copii ale documentelor referitoare la 
punctele incluse pe ordinea de zi a A.G.E.A. 
Informaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul “Conpet” S.A. din Ploiești, str. Anul 
1848, nr. 1-3, Biroul Secretariat C.A. și 
A.G.A., tel. 0244.401.360, int. 2655, 2579, fax 
0244.516.451, între orele 08:00 - 14:30, e-mail: 
actionariat@conpet.ro. Președintele Consi-
liului de Administraţie, Cristian - Florin 
Gheorghe. Anexă la convocatorul A.G.E.A. 
din data de 28.04.2022/ 29.04.2022. Proiect de 
modificare a Actului Constitutiv al Conpet 
S.A. Capitolul III. Capitalul Social, Acţiunile. 
Art. 7 Obiecte secundare de activitate, din 
Actul Constitutiv se completează cu următoa-
rele activităţi: - cod CAEN 3511 - Producţia 
de energie electrică și va avea următorul 
conţinut: 0150 Activităţi în ferme mixte 
(cultura vegetală combinată cu creșterea 
animalelor); 0910 Activităţi de servicii anexe 
extracţiei petrolului brut și gazelor naturale; 
1011 Prelucrarea și conservarea cărnii; 1012 
Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre; 
1013 Fabricarea produselor din carne, 
inclusiv din carne de pasăre; 1020 Prelucrarea 
și conservarea peștelui, crustaceelor și moluș-
telor; 1031 Prelucrarea și conservarea 
cartofilor; 1032 Fabricarea sucurilor de fructe 
și legume; 1039 Prelucrarea și conservarea 
fructelor și legumelor; 2529 Producţia de 
rezervoare, cisterne și containere metalice; 
2593 Fabricarea articolelor din fire metalice, 
fabricarea de lanţuri și arcuri; 3313 Repa-
rarea echipamentelor electronice și optice; 
3314 Repararea echipamentelor electrice; 
3319 Repararea altor echipamente; 3320 
Instalarea mașinilor și echipamentelor indus-
triale; 3511 Producţia de energie electrică; 
3513 Distribuţia energiei electrice; 3530 
Furnizare de abur și aer condiţionat; 3600 
Captarea, tratarea și distribuţia apei; 3700 
Colectarea și epurarea apelor uzate; 3811 
Colectarea deșeurilor nepericuloase; 3821 
Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericu-
loase; 3900 Activităţi și servicii de decontami-
nare; 4321 Lucrări de instalaţii electrice; 4322 
Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire și de 
aer condiţionat; 4329 Alte lucrări de instalaţii 
pentru construcţii; 4511 Comerţ cu autotu-
risme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone); 
4519 Comerţ cu alte autovehicule; 4520 
Întreţinerea și repararea autovehiculelor; 
4671 Comerţ cu ridicata al combustibililor 

solizi, lichizi și gazoși al produselor derivate; 
4676 Comerţ cu ridicata al altor produse 
intermediare; 4677 Comerţ cu ridicata al 
deșeurilor și resturilor; 4690 Comerţ cu ridi-
cata nespecializat; 4711 Comerţ cu 
amănuntul în magazine nespecializate, cu 
v¤nzare predominantă de produse alimen-
tare, băuturi și tutun; 4719 Comerţ cu 
amănuntul în magazine nespecializate cu 
v¤nzare predominantă de produse nealimen-
tare; 4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor 
și legumelor proaspete în magazine speciali-
zate; 4722 Comerţ cu amănuntul al cărnii și 
al produselor din carne în magazine speciali-
zate; 4723 Comerţ cu amănuntul al peștelui, 
crustaceelor și moluștelor în magazine speci-
alizate; 4724 Comerţ cu amănuntul al pâinii, 
produselor de patiserie și produselor 
zaharoase în magazine specializate; 4730 
Comerţ cu amănuntul a carburanţilor pentru 
autovehicule în magazine specializate; 4920 
Transporturi de marfă pe calea ferată; 4939 
Alte transporturi terestre de călători n.c.a.; 
4941 Transporturi rutiere de mărfuri; 5210 
Depozitări; 5221 Activităţi de servicii anexe 
pentru transporturi terestre; 5224 Manipulări; 
5229 Alte activităţi anexe transporturilor; 
5510 Hoteluri și alte facilităţi de cazare simi-
lare; 5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe 
și perioade de scurtă durată; 5590 Alte 
servicii de cazare; 5610 Restaurante; 5629 
Alte servicii de alimentaţie n.c.a.; 5829 Activi-
tăţi de editare a altor produse software; 6110 
Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu 
cablu; 6120 Activităţi de telecomunicaţii prin 
reţele fără cablu; 6203 Activităţi de manage-
ment (gestiune și exploatare) a mijloacelor de 
calcul; 6209 Alte activităţi de servicii privind 
tehnologia informaţiei; 6311 Prelucrarea 
datelor, administrarea paginilor web și activi-
tăţi conexe; 6810 Cumpărarea și vânzarea de 
bunuri imobiliare proprii; 6820 Închirierea și 
subînchirierea bunurilor imobiliare proprii 
sau închiriate; 7112 Activităţi de inginerie și 
consultanţă tehnică legate de acestea; 7120 
Activităţi de testări și analize tehnice; 7219 
Cercetare - dezvoltare în alte știinţe naturale 
și inginerie; 7711 Activităţi de închiriere și 
leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere 
ușoare; 7712 Activităţi de închiriere și leasing 
cu autovehicule rutiere grele; 7721 Activităţi 
de închiriere și leasing cu bunuri recreaţionale 
și echipament sportiv; 7732 Activităţi de 
închiriere și leasing cu mașini și echipamente 
pentru construcţii; 7733 Activităţi de închi-
riere și leasing cu mașini și echipamente de 
birou (inclusiv calculatoare); 7739 Activităţi 
de închiriere și leasing cu alte mașini, echipa-
mente și bunuri tangibile n.c.a.; 8299 Alte 
activităţi și servicii suport pentru întreprin-
deri n.c.a.; 8559 Alte forme de învăţământ 
n.c.a.; 8610 Activităţi de asistenţă spitali-
cească; 8690 Alte activităţi referitoare la 
sănătatea umană; 9311 Activităţi ale bazelor 
sportive; 9329 Alte activităţi recreative și 
distractive n.c.a.; Art. 8 Capitalul social alin. 
(3) din Actul Constitutiv, având forma 
actuală: (3) Structura acţionariatului, cores-
punzător structurii sintetice consolidate a 
acţionarilor la data de referinţă 22.01.2015, 
este următoarea: Statul Rom¤n, prin Minis-
terul Energiei, ¤ntreprinderilor Mici și 
Mijlocii și Mediului de Afaceri (ministerul de 
resort sau succesorii acestuia, potrivit legii). 
Număr de acţiuni: 5.083.372. Valoare aport la 
capitalul social: 16.775.127,60 lei. Cota de 
participare la profit și pierdere: 58,7162%. 
Acţionari persoane juridice. Număr de 
acţiuni: 2.920.264. Valoare aport la capitalul 
social: 9.636.871,20 lei. Cota de participare la 
profit și pierdere: 33,7309%. Acţionari 
persoane fizice. Număr de acţiuni: 653.892. 
Valoare aport la capitalul social: 2.157.843,60 
lei. Cota de participare la profit și pierdere: 
7,5529%. Se modifică și va avea următorul 
conţinut: (3) Structura acţionariatului, cores-
punzător structurii sintetice consolidate a 
acţionarilor la data de referinţă 31.12.2021, 
este următoarea: Statul Rom¤n, prin Minis-
terul Energiei (ministerul de resort sau 

succesorii acestuia, potrivit legii). Număr de 
acţiuni: 5.083.372. Valoare aport la capitalul 
social: 16.775.127,60 lei. Cota de participare 
la profit și pierdere: 58,7162%. Acţionari 
persoane juridice. Număr de acţiuni: 
2.292.221. Valoare aport la capitalul social: 
7.564.329,3 lei. Cota de participare la profit și 
pierdere: 26,4766%. Acţionari persoane fizice. 
Număr de acţiuni: 1.281.935. Valoare aport la 
capitalul social: 4.230.385,5 lei. Cota de parti-
cipare la profit și pierdere: 14,8072%. Art. 35 
alin. 2 din Actul Constitutiv, având forma 
actuală: (2) Prezentul Act Constitutiv a fost 
actualizat în data de 18.12.2018 urmare 
modificărilor aprobate prin Hotărârea 
A.G.E.A. nr. 1/ 18.12.2018, având la bază 
Actul Constitutiv actualizat la data de 
28.08.2018 și s-a întocmit și semnat în 3 (trei) 
exemplare originale. Se modifică și va avea 
următorul conţinut: (2) Prezentul Act Consti-
tutiv a fost actualizat în data de 28.04.2022 
(29.04.2022) urmare modificărilor aprobate 
prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 1/ 28.04.2022 
(29.04.2022), având la bază Actul Constitutiv 
actualizat la data de 18.12.2018 și s-a întocmit 
și semnat în 3 (trei) exemplare originale. 
Președintele Consiliului de Administraţie, 
Cristian - Florin Gheorghe.

LICITAŢII
l Comuna Țigănași, județul Iași,  organi-
zează în data de 03.05.2022, ora 12.00, lici-
tație pentru concesionarea unui spatiu 
spaţiu cu destinaţie cabinet medical în 
suprafaţă totală de  49.63mp, din cadrul  
Dispensarului medical uman din sat Țigą-
nași, comuna  Ţigănași judeţul  Iași, aflat în 
domeniul public al comunei Ţigănași. Docu-
mentația de atribuire poate  fi achiziționatą 
de la registratura Primăriei Țigănași, județul 
Iași, în perioada 12-18.04.2022, între orele 
8.00-16.00. Informații suplimentare la tel/fax 
0232/299072.

l Leavis Cont IPURL lichidator pentru SC 
Horst Herman SRL Ploiesti, str. Mihai 
Bravu, nr 18, jud. Prahova, organizeaza in 
data de 13.04.2022, 20.04.2022, 27.04.2022, 
04.05.2022, 11.05.2022, 18.05.2022 si 
25.05.2022 ora 13:00, la sediul lichidatorului 
licitatie publica cu strigare pentru vanzarea 
bunurilor debitoarei constand in bunuri 
mobile (autoutilitarA N1 Fiat Punto Van = 
734 LEI,  autoutilitarA N1 Fiat Punto Van = 
734 LEI, autoutilitarA N1 Fiat Punto Van = 
734LEI, Autoutilitara N2 MAN L200 = 
21.300 LEI, autoturism Toyota Corola = 
4500 LEI, Autoturism Dacia LSDAB = 3000 
lei)  si bunuri imobile (cladire birouri  fara 
teren amplasata in Ploiesti str. Gageni nr 
88A) cu o valoare totala de 26.700 EURO. 
Preturile nu contin TVA urmand a fi 
adaugat la pretul obtinut in urma licitatiei. 
Relatii la telefon 0723 695 547  sau e-mail: 
voichita_onofrei@yahoo.com.

l Primăria comunei Traian judeţul Brăila, 
organizează licitaţie publică în vederea 
închirierii unui teren aflat în proprietatea 
privată a comunei Traian, teren extravilan în 
suprafaţă de 2187 metri pătraţi identificat în 
T 3, P 19/1. Data- limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 21.04.2022, ora 16.00. Data- 
limită de depunere a ofertelor, adresa de 
depunere: 02.05.2022, ora 09.00, la Primăria 
comunei Traian, sat Traian, str. Principală, 
nr.13, judeţul Brăila. Data și locul la care se 
va desfășura ședinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 02.05.2022, ora 12.00, la sediul 
Primăriei comunei Traian sat Traian, str. 
Principală nr.13, judeţul Brăila. Relații supli-
mentare la sediul Primăriei Traian, jud. 
Brăila sau la telefon nr. 0239.613239.

l Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, 
Piața Eroilor nr. 1A, Județul Prahova, 
organizează licitația publică, în conformi-
tate cu prevederile Hotărârii Consiliului 

Local al Municipiului nr.132/31.03.2022, 
privind vânzarea prin licitație publică a 
imobilului – teren în suprafață de 121 mp, 
situat în Ploiești, str. Soveja nr.4 ce aparține 
domeniului privat al Municipiului Ploiești. 
Licitația publică va avea loc în data de 
04.05.2022 orele 10:00, la sediul Munici-
piului Ploiești în strada, P-ța Eroilor nr.1, în 
Sala de Ședințe situată la etajul 1, județul 
Prahova. Licitația se va desfășura în condi-
țiile depunerii a minim 2 oferte valabile. 
Documentația de atribuire se achiziționează 
de la Direcția Gestiune Patrimoniu, Servi-
ciul Publicitate, Valorificare Patrimoniu, 
(Municipiului Ploiești, Piața Eroilor nr. 1 A, 
etaj 4, cam. 409). Contravaloarea documen-
tației de atribuire este de 300 lei și se achită 
la casieria Municipiului Ploiești în baza 
unei dispoziții eliberată de Serviciul Publici-
tate, Valorificare Patrimoniu. Prețul de 
pornire la licitație pentru vânzarea imobi-
lului – teren în suprafață de 121 mp, situat 
în Ploiești, str.Soveja nr.4 este 95.805,00 lei. 
Taxa de participare la licitație este de 300 
lei. Garanția de participare la licitație este 
de 9.580,5 lei. Data limită de depunere a 
dosarului de participare la licitație: 
02.05.2022 ora 12:00. Dosarul de partici-
pare, compus din două plicuri sigilate, unul 
exterior și unul interior, se depune la Regis-
tratura Municipiului Ploiești, Piața Eroilor 
nr. 1A, parter. Ofertantul are dreptul de a 
transmite oferta prin postă și implicit direct 
la sediul autorității contractante. Oferta din 
plicul interior va fi depusă într-un singur 
exemplar semnat de către participantul la 
licitație. Informații suplimentare se pot 
obține de la Direcția Gestiune Patrimoniu, 
Serviciul Publicitate, Valorificare Patri-
moniu, Municipiului Ploiești, Piața Eroilor 
nr. 1 A, etaj 4, cam. 409 sau la telefon 0244 
516699 interior 546.

l Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, 
Piața Eroilor nr. 1A, Județul Prahova, orga-
nizează licitația publică, în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului nr. 130/31.03.2022, privind 
închirierea prin licitație publică a imobilului 
– teren în suprafață de 12 mp, situat în 
Ploiești, B-dul Republicii nr. 122 (bl.15-16 – 
amplasament 2) ce aparține domeniului 
privat al Municipiului Ploiești. Licitația 
publică va avea loc în data de 03.05.2022 
orele 10:00, la sediul Municipiului Ploiești în 
strada, P-ța Eroilor nr.1, în Sala de Ședințe 
situată la etajul 1, județul Prahova. Licitația 
se va desfășura în condițiile depunerii a 
minim 2 oferte valabile. Documentația de 
atribuire se achiziționează de la Direcția 
Gestiune Patrimoniu, Serviciul Publicitate, 
Valorificare Patrimoniu, (Municipiului 
Ploiești, Piața Eroilor nr. 1 A, etaj 4, cam. 
409). Contravaloarea documentației de atri-
buire este de 200 lei și se achită la casieria 
Municipiului Ploiești în baza unei dispoziții 
eliberată de Serviciul Publicitate, Valorificare 
Patrimoniu. Prețul de pornire la licitație 
pentru închirierea imobilului – teren în 
suprafață de 12 mp, situat în Ploiești, B-dul 
Republicii nr. 122 (bl.15-16 – amplasament 
2) este 226,36 lei. Taxa de participare la lici-
tație este de 200 lei. Data limită de depunere 
a dosarului de participare la licitație: 
28.04.2022 ora 12:00 . Dosarul de partici-
pare, compus din două plicuri sigilate, unul 
exterior și unul interior, se depune la Regis-
tratura Municipiului Ploiești, Piața Eroilor 
nr. 1A, parter. Ofertantul are dreptul de a 
transmite oferta prin postă și implicit direct 
la sediul autorității contractante. Oferta din 
plicul interior va fi depusă într-un singur 
exemplar semnat de către participantul la 
licitație. Informații suplimentare se pot 
obține de la Direcția Gestiune Patrimoniu, 
Serviciul Publicitate, Valorificare Patri-
moniu, Municipiului Ploiești, Piața Eroilor 
nr. 1 A, etaj 4, cam. 409 sau la telefon 0244 
516699 interior 546.
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l Anunț închirierea imobilului-teren, în 
suprafață de 6.452 mp, identificat prin C.F. 
50362, al localității Săcălășeni, în vederea  
exploatării agricole a acestuia. 1. Informaţii 
generale privind autoritatea contractantă: 
Comuna Săcălășeni, localitatea Săcălășeni, 
strada Unirii, nr. 87, județul Maramureș, 
C.I.F. 3627390, cod poștal: 437280, România, 
telefon: 0262/289333, fax: 0362/780129, 
e-mail: primarie@sacalaseni.ro. 2. Informaţii 
generale privind obiectul procedurii de lici-
taţie publică, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie închiriat: 
licitaţie publică în conformitate cu prevede-
rile O.U.G. nr. 57/2019 și ale H.C.L. nr. 44 
din 22 aprilie 2021, privind închirierea 
imobilului-teren, în suprafață de 6.452  m2, 
identificat prin C.F. 50362, al localității 
Săcălășeni, în vederea  exploatării agricole a 
acestuia, proprietate publică a Comunei 
Săcălășeni. 3. Informaţii privind documen-
taţia de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile 
prin care persoanele interesate pot intra în 
posesa unui exemplar al documentaţiei de 
atribuire: în urma unei cereri scrise a 
persoanei interesate depusă la sediul 
Comunei Săcălășeni, localitatea Săcălășeni, 
strada Unirii, nr.87, județul Maramureș. 3.2. 
Denumirea și datele de contact ale compar-
timentului din cadrul instituţiei de la care se 
poate obţine un exemplar din documentaţia 
de atribuire: Secretarul General al Comunei 
Săcălășeni, localitatea Săcălășeni, strada 
Unirii, nr. 87, județul Maramureș, telefon: 
0262/289333. 3.3. Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ: 
Gratuit în format electronic sau pe suport 
hârtie 14,5 lei care se achită în numerar la 
caseria instituției. 3.4. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 26 aprilie 2022, ora 
15.00. 4. Informaţii privind ofertele: se regă-
sesc în caietul de sarcini. 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 3 mai 2022, ora 10.00. 
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: la 
sediul Comunei Săcălășeni, localitatea Săcă-
lășeni, strada Unirii, nr. 87, județul Mara-
mureș. 4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar 
original și un exemplar în copie. 5. Data și 
locul la care se va desfășura ședinţa publică 
de deschidere a ofertelor: 3 mai 2022, ora. 
12.00, la sediul Comunei Săcălășeni, locali-
tatea Săcălășeni, strada Unirii, nr. 87, județul 
Maramureș. 6. Denumirea, adresa, numărul 
de telefon, telefax sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea 
instanţei: Tribunalul Județean Maramureș, 
bd. Republicii, nr. 2A, Baia Mare, telefon: 
0262/218235, fax: 0262/218209, adresă 
e-mail: tr-maramures-reg@just.ro, în terme-
nele prevăzute de Legea contenciosului 
administrativ nr. 554/2004. 7. Data transmi-
terii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 6 aprilie 2022.

l Anunţ privind închirierea prin licitaţie 
publică deschisă cu strigare a unui imobil 
compus din construcție și teren situat în 
Galați, str. Crinului, nr. 24, proprietate 
publică a Municipiului Galați, aflat în admi-
nistrarea Spitalului Clinic de Urgență 
pentru Copii „Sf. Ioan” Galați. Datele de 
identificare ale instituției organizatoare: 
Spitalul clinic de Urgență pentu copii „Sf 
Ioan” Galați. Adresa: Str, Gheorghe Asachi, 
n r.  2  G a l a ț i ,  t e l :  0 2 3 6 / 4 6 9 1 0 0 , 
fax:0236/469849, email: secretariat@spcop-
galati.ro, web: www.spcopgalati.ro , cod 
Fiscal  3346875, cont RO85 TREZ 3062 
1F30 0530 XXXX, închiriază prin “Licitaţie 
Publică Deschisă cu Strigare”, un imobil 
compus din construcție și teren în care se pot 
desfășura activități medicale (prima lici-
tație). Datele de identificare privind închiri-
erea spaţiului. Imobilul este compus din: 1. 
construcție cu regim de înălțime P+1 în 

suprafață de 375 m.p., (suprafață utilă totală 
de 750 mp), 2. teren, în suprafață de 1615 
m.p. 3. împrejmuire. Acesta este situat în 
zona III a municipiului Galați, în str. 
Crinului nr. 24, accesul realizându-se facil, 
pe străzi asfaltate, zona fiind deservită și de 
mijloace de transport în comun. Imobilul 
este racordat la rețelele tehnico-edilitare 
(energie, electric, apă, canalizare). Destinația 
actuală a imobilului este aceea de spațiu 
medical. Preţ pornire licitaţie: 14.585,70 lei/
lună. Garanţia de participare la licitaţie este 
de: 14.585,70 lei. Documentele necesare 
participării sunt specificate în documentația 
de licitații, prețul unei documentații este de 
500,00 lei și se pot obține de la sediul institu-
ției organizatoare, până la data de 
19.04.2022. Data limită de depunere a 
ofertei este 27.04.2022, ora 14,00, la registra-
tura instituției organizatoare. Informaţii  
privind dosarul de prezentare și garanţia de 
participare ale licitaţiei, organizate la 
Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Sf.
Ioan”Galati, se pot obţine de la registratura 
instituției organizatoare, folosind mijloacele 
de contact (e-mail, telefon, fax) de Luni 
până Vineri, între orele: 08.00 – 15.00.(nu și 
în zilele de sărbători legale). Licitaţia se 
desfășoară la sediul instituției organizatoare, 
în data de 03.05.2022, ora 10,00. Solicitări de 
clarificări: persoanele care achizitioneaza 
documentatia de licitatie, pot solicita clarifi-
cări până la data de 19.04.2022. Litiigiile ce 
ar putea interveni se vor soluționa pe cale 
amiabilă. În cazul în care nu pot fi rezolvate 
în acest mod, competența de soluționare 
revine instanțelor judecătorești române.

l Anunţ de participare. Centrul Cultural 
Judeţean Arad lansează invitaţia de partici-
pare la Sesiunea a I-a 2022 - licitaţia publică 
de proiecte în conformitate cu următoarele 
prevederi legale: Legea nr. 350/2005 privind 
regimul finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general, O.G. nr. 51/1998 
actualizată privind îmbunătăţirea sistemului 
de finanţare a programelor, proiectelor și 
acţiunilor culturale, Ordinul nr. 664/2018 
privind finanţarea din fonduri publice a 
proiectelor și programelor sportive, H.G nr. 
1447/2007 privind aprobarea Normelor 
financiare pentru activitatea sportivă; 
O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile nați-
onale în domeniul ajutorului de stat, precum 
și pentru modificarea și completarea Legii 
concurenței nr. 21/1996; Legea nr. 350/2006 a 
tinerilor; Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 
publice; Ordinul nr. 3103/2017 privind apro-
barea Reglementărilor contabile pentru 
persoanele juridice fără scop patrimonial; 
O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și 
fundații; Legea nr. 69/2000 privind educația 
fizică și sportul. Propunerile de proiecte 
eligibile se vor înscrie în următoarele arii 
tematice (direcţii de finanţare), după cum 
urmează: Educaţie și sănătate - fond de 
finanţare 40.000 lei; Cultură tradiţională - 
fond de finanţare 40.000 lei; Producţii 
editoriale - fond de finanţare 20.000 lei; 
Tineret - fond de finanţare 60.000 lei; Activi-
tăţi sportive - Promovarea sportului de 
performanţă - fond de finanţare 700.000 lei; 
Turism și protecţia mediului - fond de finan-
ţare 40.000 lei. Fond total: 900.000 lei. Atri-
buirea contractelor de finanţare se va face în 
ordinea punctajului total obţinut de către 
fiecare solicitant și în limita bugetului alocat 
fiecărei direcţii de finanţare. Perioada depu-
nerii documentaţiilor: 12.04.2022 – 
09.05.2022; Data limită de depunere a 
propunerilor de proiect: 09.05.2022- ora 
13.00; Perioada selecţiei și evaluării propu-
nerilor de proiect: 10.05.2022 - 13.05.2022; 
Comunicarea rezultatelor pe site-ul institu-
ţiei: 16.05.2022; Termen de depunere a 
contestaţiilor: 17.05.2022 – 19.05.2022. 
Soluţionare contestaţii: în maximum 3 zile 
lucrătoare de la data expirării termenului 
pentru depunerea contestaţiilor. Atribuirea 

contractelor de finanţare: după comunicarea 
rezultatelor, dar nu înainte de soluţionarea 
contestaţiilor. Adresa de depunere a docu-
mentaţiei: la sediul instituţiei – Centrul 
Cultural Judeţean Arad din municipiul 
Arad, str.G. Bariţiu, nr.16. Documentaţia se 
va depune în plic închis ce va avea menţi-
onat denumirea solicitantului și aria tema-
tică (direcţia de finanţare). În vederea 
obţinerii Metodologiei pentru atribuirea 
contractelor de finanţare nerambursabilă  
(Documentaţia pentru elaborarea și prezen-
tarea propunerii de proiect și Formularul de 
finanţare) - specifică direcţiei de finanţare, 
precum și pentru alte detalii suplimentare, 
puteţi consulta site-ul: www.ccja.ro sau la 
telefon 0357 405 386.

l Subscrisa Private Liquidation Group 
IPURL, cod de identificare fiscală 26176834, 
sediul profesional 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 Genmar 
Construct S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, 
Str. Izlazului, Nr. 10, Scara 2, Etaj 2, Aparta-
ment 42, Județ Cluj, CUI 19197842, număr 
de înregistrare la Registrul Comerțului 
J12/3867/2006 – societate în faliment, in 
bankruptcy, en faillite, procedură ce face 
obiectul dosarului 644/1285/2018, aflat pe 
rolul Tribunalului Specializat Cluj. În 
conformitate cu procesul verbal al adunării 
creditorilor din data de 09.03.2022, publicat 
în BPI nr. 4357 din data de 10.03.2022 și ale 
C.proc.civ., scoate la vânzare în bloc bunurile 
mobile ale societății debitoare (vitrine frigo-
rice 3 buc., raft metalic 10 ml, laptop Acer 1 
buc., cântar electronic 1 buc., sistem supra-
veghere video 1 buc., case de marcat 2 buc., 
raft pal 5cmX3 polițe 1 buc.) la prețul total 
de pornire de 4.900,00 lei. Licitația va avea 
loc în data de 18.04.2022, ora 12:00 la sediul 
lichidatorului judiciar din Oradea, str. 
Avram Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor, iar 
prețul de pornire al licitației este de 4.900,00 
lei, reprezentând 50% din valoarea de 
evaluare a bunurilor. Participanții la licitație 
trebuie să consemneze, cel mai târziu până la 
începerea licitației, cel puțin 10% din prețul 
de începere al licitației pentru bunurile 
supuse licitației în contul unic de insolvență 
al societății debitoare deschis la Libra 
I n t e r n e t  B a n k  S . A . ,  c o d  I B A N 
RO08BREL0002003554270100. Vânzarea la 
licitație se va face în mod public de către 
lichidatorul judiciar care va oferi bunurile 
spre vânzare în bloc prin 3 strigări succesive. 
Bunurile se adjudecă celui care, după 3 stri-
gări 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, bunurile vor fi vândute, la același 
termen, la cel mai mare preţ oferit, chiar și 
atunci când la licitaţie s-a prezentat un 
s i n g u r  o f e r t a n t .  I n f o r m a ț i i  l a 
Tel:0359/463661 Fax:0359/463662 E-mail: 
o³ce@plginsolv.ro.

l Anunț licitație închiriere spațiu Anexa 
Cămin Cultural Mihăești. 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: Spațiu în suprafață de 38,13 mp 
compus din spațiu birou – 34,58 mp și grup 
sanitar – 3,55 mp, ce aparține domeniului 
public al Comunei Mihăești, identificat prin 

nr. cadastral 81331, situat în imobilul repre-
zentând Anexa Cămin Cultural Mihăești, 
din comuna Mihăești, sat Mihăești, str Prin-
cipală, f.n., județul 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 atri-
buire: 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 instituției - 
Registratură. 3.2. Denumirea și adresa 
serviciului/compartimentului din cadrul 
autorității contractante, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de 
atribuire: Registratura Primăriei Comunei 
Mihăești, Comuna Mihăești, Strada Princi-
pală 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. 3.4. Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 26/04/2022, ora 15.00. 4. Infor-
maţii privind ofertele: 4.1. Data limită de 
depunere a ofertelor: 04/05/2022, ora 09.00.  
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Registratura Primăriei Comunei Mihăești, 
Comuna Mihăești, Strada Principală nr. 
26A, județul Argeș. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: În 
două exemplare (original si copie). 5. Data și 
locul la care se va desfășura sedinţa publică 
de deschidere a ofertelor: 04/05/2022, ora 
12.00, Primăria Comunei Mihăești, Comuna 
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 Adminis-
trativ 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 anun-
ţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 08/04/2022.

l 1.Informații generale privind concedentul, 
în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Comunei Colceag, comuna 
Colceag, Str.Principală nr.195A, județul 
Prahova, telefon 0244/447.001, fax 
0244/447.000, e-mail: primaria.colceag@
yahoo.com, cod fiscal 2843540. 2.Informații 
generale privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: imobil 
magazie -C11, în suprafață de 326mp, situat 
în comuna Colceag, sat Inotești, județul 
Prahova, aparținând domeniului public al 
Comunei Colceag, conform caietului de 
sarcini, H.C.L. Colceag nr.14/18.03.2022 și 
temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. 
Informații privind documentația de atri-
buire: 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 Registratura 
Primăriei Comunei Colceag. 3.2. Denumirea 
și adresa serviciului/ compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documentaţia de 
atribuire: Registratura Primăriei Comunei 
Colceag, comuna Colceag, Str.Principală nr. 
195A, județul Prahova. 3.3. Costul și condi-
ţiile de plată pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul: 50 Lei/ exemplar, care 
se achită numerar la Casieria Primăriei 
Comunei Colceag. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 20/04/2022, ora 
15.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
02/05/2022, ora 14.00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Registratura Primă-
riei Comunei Colceag, comuna Colceag, Str.
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Principală nr. 195A, județul Prahova. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar în 2 plicuri 
sigilate: unul interior și unul exterior. 5. Data 
și locul la care se va desfășura ședinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 02/05/2022, 
ora 15.00, la sediul Primăriei Comunei 
Colceag, comuna Colceag, Str.Principală 
nr.195A, județul Prahova, Sala de Consiliu. 
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 Tribu-
nalului Prahova, Ploiești, Piața Victoriei nr. 
10, județul Prahova, telefon 0244/544.781, 
fax 0244/544.781, e-mail: tb-prahova-reg@
just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 08/04/2022.

l 1.Informații generale privind concedentul, 
în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Comunei Vădastra, comuna 
Vădastra, Str.Mihai Viteazul nr.77B, județul 
Olt, telefon 0249/539.012, fax 0249/539.016, 
e-mail: primariavadastra@yahoo.com, cod 
fiscal 5139841. 2.Informații generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: Teren în suprafață de 17 ha, 
situat în extravilanul comunei Vădastra, Sola 
51, Parcela 1/1, Județul Olt, înscris în cartea 
funciară nr.50441, nr.cadastral 50441, ce 
aparține domeniului privat al Comunei 
Vădastra, în scopul realizării investiției Parc 
Fotovoltaic pe raza comunei Vădastra, 
județul Olt, conform H.C.L. nr.17/31.03.2022 
și temeiului legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 
3.Informații privind documentația de atri-
buire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atribuire: 
prin solicitarea scrisă, de la sediul Primăriei 
Comunei Vădastra. 3.2. Denumirea și adresa 
serviciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: 
Registratura Primăriei Comunei Vădastra, 
comuna Vădastra, Str.Mihai Viteazul nr.77B, 
județul Olt. 3.3. Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul: Persoanele interesate pot achita 
contravaloarea documentației de atribuire 
de 300 Lei/ exemplar, numerar la Casieria 
instituției sau în contul concedentului: 
RO92TREZ50921180250XXXXX, deschis la 
Trezoreria Corabia, cod fiscal al conceden-
tului: 5139841. 3.4. Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 20.04.2022, ora 15.00. 4. 
Informaţii privind ofertele: 4.1. Data-limită 
de depunere a ofertelor: 02.05.2022, ora 
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Oferta va fi depusă la Registratura 
Primăriei Comunei Vădastra, comuna 
Vădastra, Str.Mihai Viteazul nr. 77B, județul 
Olt. 4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar 
original și 2 exemplare copii. 5. Data și locul 
la care se va desfășura ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 03.05.2022, ora 10.00, 
la sediul Primăriei Comunei Vădastra, 
comuna Vădastra, Str. Mihai Viteazul nr. 
77B, județul Olt. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Acțiunea în justiție se 
poate introduce la Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Olt, Slatina, 
Str. Mânăstirii nr. 2, județul Olt, telefon 
0 2 4 9 / 4 1 4 . 9 8 9 ,  0 2 4 9 / 4 3 5 . 6 3 8 ,  f a x 
0249/437.370, e-mail: corespondenta-olt@
just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 08.04.2022.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană 
de contact: Primăria Comunei 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 procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie închiriat: Imobil -teren în 
suprafață de 9,65ha, situat în sat Vișea, 
comuna Jucu, județul Cluj și imobil -teren în 
suprafață de 3,35ha, situat în sat Vișea, 
comuna Jucu, județul Cluj, având categoria 
de folosință pășune, conform caietului de 
sarcini, ce aparțin domeniului privat al 
Comunei Jucu, conform H.C.L. nr. 66 din 
29.03.2022 și temeiului legal O.U.G. nr. 
57/03.07.2019. 3.Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în caietul 
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile 
prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: documentația de atribuire poate fi 
ridicată la cerere zilnic de luni până vineri 
între orele 09.00-14.00, de la sediul institu-
ției. 3.2. Denumirea și datele de contact ale 
serviciului /compartimentului din cadrul 
instituției de la care se poate obține un exem-
plar din documentația de atribuire: Registra-
tura Primăriei Comunei Jucu, comuna Jucu, 
Str. Principală nr. 11, județul Cluj. 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: Persoanele interesate 
pot achita contravaloarea documentației de 
atribuire de 14 Lei/exemplar, numerar la 
Casieria instituției. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 20.04.2022, ora 
15.00. 4.Informații privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
02.05.2022, 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: 1 exemplar în 
original. 5.Data și locul la care se va desfă-
șura ședința publică de deschidere a ofer-
telor: 03.05.2022, ora 10.00, la sediul 
Primăriei Comunei Jucu, comuna Jucu, Str. 
Primăriei nr.11, județul Cluj. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Acțiunea în justiție se 
poate introduce la Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Cluj, Cluj-Na-
poca, Calea Dorobanților nr.2-4, județul 
Cluj, telefon 0264/596.111, fax 0264/595.844, 
e-mail: tr-cluj-reg@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 08.04.2022.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana 
de contact: Primăria Comunei Șagu, 
comuna Șagu, nr.219, județul Arad, cod 
poștal 317310, telefon 0257/418.101, fax 
0257/418.323, e-mail: contact@primaria-
sagu.ro, cod fiscal 3519585. 2.Informații 
generale privind obiectul procedurii de lici-
tație publică, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie vândut: 14 
parcele de teren, aparținând domeniului 
privat al Comunei Șagu, județul Arad, 
situate în comuna Șagu, identificate astfel: 
Șagu, nr.878A, CF303538, suprafața 889mp; 
Șagu, nr.877A, CF303537, suprafața 784mp; 
Șagu, nr.825A, CF303482, suprafața 
1.023mp; Șagu, nr.824A, CF303481, supra-
fața 1.003mp; Șagu, nr.928, CF301534, 
suprafața 891mp; Șagu, nr.858, CF303524, 
suprafața 699mp; Șagu, nr.902, CF301515, 
suprafața 874mp; Șagu, nr.917, CF301514, 

suprafața 796mp; Șagu, nr.891, CF301511, 
suprafața 879mp; Șagu, nr.908, CF301510, 
suprafața 875mp; Șagu, nr.924, CF301509, 
suprafața 963mp; Șagu, nr. 901, CF301506, 
suprafața 875 mp; Șagu, nr.921, CF301508, 
suprafața 1.152mp; Șagu, nr.922, CF301507, 
suprafața 1.144mp, conform H.C.L. 
nr.6/20.01.2022 și temeiului legal: O.U.G. nr. 
57/03.07.2019. 3.Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în caietul 
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile 
prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: la cerere, de la sediul instituției 
-Secretariat sau se poate consulta pe site-ul 
primăriei: www.primariasagu.ro. 3.2.Denu-
mirea și datele de contact ale serviciului /
compartimentului din cadrul vânzătorului, 
de la care pot obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: Secretariat din cadrul 
Primăriei Comunei Șagu, comuna Șagu, nr. 
219, județul Arad. 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: 150 
Lei/exemplar, ce se achită numerar la casi-
eria instituției. 3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 20/04/2022, ora 10.00. 4. 
Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită 
de depunere a ofertelor: 02/05/2022, ora 
14.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Șagu, comuna 
Șagu, nr.219, județul Arad, Registratură. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă oferta: Într-un singur exemplar, în 
plic sigilat. 5.Data și locul la care se va desfă-
șura ședința publică de deschidere a ofer-
telor: 03/05/2022, ora 10.00, Primăria 
Comunei Șagu, comuna Șagu, nr. 219, 
județul Arad -Sala de ședință. 6.Denumirea, 
adresa, numarul de telefon și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Contencios Adminis-
trativ a Tribunalului Arad, Arad, B-dul V.
Milea nr.2 ,  județul  Arad,  te lefon 
0374/491.086, fax 0257/256.484, e-mail: 
tr-arad-reg@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile abili-
tate, în vederea publicării: 08/04/2022.

l 1.Informații generale privind concedentul, 
în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Comuna Vadu Pașii, Str.Principală 
nr.26 ,  județul  Buzău,  te lefon/fax 
0238/788.109, e-mail: primaria.vadupasii@
yahoo.com, cod fiscal 4385538. 2.Informații 
generale privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: teren intra-
vilan în suprafață de 1.368mp, aparținând 
domeniului privat al Comunei Vadu Pașii, 
situat în Comuna Vadu Pașii, satul Focșanei, 
tarlaua 78, parcela 752, nr.cadastral 30171, 
comuna Vadu Pașii, județul Buzău, în 
vederea dezvoltări unor activități economice, 
conform H.C.L.nr. 33/25.02.2022 și O.U.G. 
nr. 57/03.07.2019. 3.Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în caietul 
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile 
prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: prin solicitare scrisă de la sediul 
instituției. 3.2. Denumirea și adresa servi-
ciului/compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: 
Compartimentul juridic din cadrul Primăriei 
Comunei Vadu Pașii, Str. Principală nr. 26, 
județul Buzău. 3.3.Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul: 100 lei /exemplar care se 
achită numerar la Casieria Primăriei 
Comunei Vadu Pașii, Str.Principală nr.26, 
județul Buzău. 3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 26.04.2022, ora 14.00. 
4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită 
de depunere a ofertelor: 03.05.2022, ora 

11.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Vadu Pașii, sat 
Vadu Pașii, Str.Principală nr. 26, județul 
Buzău. 4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar. 
5.Data și locul la care se va desfășura sedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 04.05.2022, 
ora 13.00, la sediul Primăriei Comunei Vadu 
Pașii, Str. Principală nr. 26, județul Buzău. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax 
și/sau adresa de e-mail ale instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei: Secția 
de Contencios Administrativ a Tribunalului 
Buzău, Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu 
nr.8, județul Buzău, telefon 0238/717.960, 
fax 0238/717.959, email: tr.buzau@just.ro. 
7.Data transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 08.04.2022.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană 
de contact: Primăria Comunei Gura Văii, 
Str. Primăriei nr.2, judeţul Bacău, telefon 
0371/407.500, fax 0372/002.112, e-mail: 
primariaguravaii@yahoo.com, cod fiscal 
4278108. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie închiriat: pășuni în 
suprafață totală de 54,98Ha, situate în 
Tarlaua 43 și Tarlaua 44, aparținând dome-
niului privat al Comunei Gura Văii, conform 
caietului de sarcini, H.C.L. nr. 33/28.03.2022 
și temeiului legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019, 
art.332-333. 3.Informații privind documen-
tația 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, 
Compartiment Achiziții Publice. 3.2. Denu-
mirea și datele de contact ale serviciului/ 
compartimentului din cadrul instituției de la 
care se poate obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: Compartiment Achi-
ziții Publice din cadrul Primăriei Comunei 
Gura Văii, Str.Primăriei nr. 2, județul Bacău. 
3.3.Costul și condițiile de plată pentru obți-
nerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ: 200 lei/exem-
plar achitați numerar la Casieria Primăriei 
Comunei Gura Văii. 3.4. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 26.04.2022, ora 
12.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
04.05.2022, ora 11.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Compartimentul 
Secretariat, Primăria Comunei Gura Văii, 
Str.Primăriei nr.2, județul Bacău. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: un singur exemplar. 
5.Data și locul la care se va desfășura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 05.05.2022, 
ora 10.00, Primăria Comunei Gura Văii, Str. 
Primăriei nr.2, județul Bacău. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: 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 anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 08.04.2022.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană 
de contact: Primăria Comunei Șieu, cu sediul 
în Șieu, nr.261, județul Bistrița-Năsăud, 
telefon 0263/260.159, fax 0263/260.159, 
e-mail: primariasieubn@yahoo.com, cod 
fiscal 4426956. 2.Data publicării anunțului de 
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licitație în Monitorul Oficial al României, 
Partea a VI-a: 02.03.2022, conform O.U.G. nr. 
57/03.07.2019. 3.Criteriile utilizate pentru 
determinarea ofertei câștigătoare: cel mai 
mare nivel al chiriei. 4.Numărul ofertelor 
primite și al celor declarate valabile: 68 oferte 
primite, 66 oferte declarate valabile. 5. Denu-
mirea/numele și sediul/ adresa ofertantului a 
cărui ofertă a fost declarată câștigătoare: 
Budăcan Traian, comuna Șieu, sat Ardan, nr. 
21, județul Bistrița-Năsăud, parcela 
„Frăsiniș” în suprafață de 0,80Ha; Ursa 
Aurelia, comuna Șieu, sat Ardan, nr.15, 
județul Bistrița-Năsăud- parcela „Frăsiniș” în 
suprafață de 1,73 Ha; Ursa Victor-Vlăduț 
PFA, comuna Șieu, sat Ardan, nr. 9, județul 
Bistrița-Năsăud- parcela „Frăsiniș” în supra-
față 3,20Ha; Pop Gavril, comuna Șieu, sat 
Ardan, nr. 240, județul Bistrița-Năsăud, 
parcela „Frăsiniș” în suprafață de 1,45Ha; 
Pop Vasile, comuna Șieu, sat Ardan, nr. 40, 
județul Bistrița-Năsăud, parcela „Frăsiniș” în 
suprafață de 0,99Ha; Rus Ioan, comuna Șieu, 
sat Ardan, nr.237, județul Bistrița-Năsăud, 
parcela „Frăsiniș” în suprafață de 1,70 Ha; 
Groza Gavril, comuna Șieu, sat Ardan, nr.34, 
județul Bistrița-Năsăud, parcela „Frăsiniș” în 
suprafață de 0,90Ha; Gordon Maria, comuna 
Șieu, sat Ardan, nr.5/A, județul Bistrița-Nă-
săud, parcela „Frăsiniș” în suprafață de 
1,64Ha; Gordon Ion, comuna Șieu, sat Ardan, 
nr.249, județul Bistrița-Năsăud, parcela 
„Coasta” în suprafață de 0,50Ha; Andrei-
cuț-Chereja Victoria, comuna Șieu, sat 
Ardan, Str. Cetății nr.4, județul Bistrița-Nă-
săud, parcela „Cetate” în suprafață de 
1,08Ha și parcela „Cetate” în suprafață de 
1,00 Ha; Andrecuț-Bor Victor, comuna Șieu, 
sat Ardan, nr. 174, județul Bistrița-Năsăud, 
parcela „Frăsiniș” în suprafață de 1,64Ha; 
Andreicuț-Chereja Grigore, comuna Șieu, sat 
Ardan, Str.Cetății, nr.3, județul Bistrița-Nă-
săud, parcela „Cetate” în suprafață de 
1,01Ha; Andrecuț Gavril, comuna Șieu, sat 
Ardan, nr. 95, județul Bistrița-Năsăud, 
parcela „Cofană” în suprafață de 1,35Ha; 
Vlasa Gavril, comuna Șieu, sat Ardan, nr. 
106, județul Bistrița-Năsăud, parcela 
„Podușan” în suprafață de 0,93Ha; Vlasa 
Ioan, comuna Șieu, sat Ardan, nr.214, județul 
Bistrița-Năsăud, parcela „Podușan” în supra-
față de 1,00Ha; Voștinar Ilie PFA, comuna 
Șieu, sat Ardan, nr.28, județul Bistrița-Nă-
săud, parcela „Frăsiniș” în suprafață de 
1,80Ha; Ursa Liviu-Vasile, comuna Șieu, sat 
Ardan, județul Bistrița-Năsăud, parcela 
„Cofană” în suprafață de 0,63 Ha; Ursa 
Gavril, comuna Șieu, sat Ardan, nr.244/A, 
județul Bistrița-Năsăud, parcela „Frăsiniș” în 
suprafață de 0,70Ha; Ursa Ioan PFA, comuna 
Șieu, sat Ardan, nr.107, județul Bistrița-Nă-
săud, parcela „Frăsiniș” în suprafață de 
2,30Ha; Ursa Maria PFA, comuna Șieu, sat 
Ardan, nr.16, județul Bistrița-Năsăud, parcela 
„Frăsiniș” în suprafață de 1,80 Ha; Tiniș 
Vasile, comuna Șieu, sat Ardan, nr.112, 
județul Bistrița-Năsăud, parcela „Podușan” 
în suprafață 1,15Ha; Tiniș Ilie, comuna Șieu, 
sat Ardan, nr.87, județul Bistrița-Năsăud, 
parcela „Cofană” în suprafață de 0,70Ha; 
Tiniș Traian, comuna Șieu, sat Ardan, Str.Văii 
nr. 18, județul Bistrița-Năsăud, parcela 
„Râpa Buhii” în suprafață de 1,45Ha și 
parcela „Râpa Buhii” în suprafață de 2,50Ha; 
Tiniș Viorel PFA, comuna Șieu, sat Ardan, nr. 
113, județul Bistrița-Năsăud, parcela 
„Frăsiniș” în suprafață de 1,47Ha; Tiniș Ioan, 
comuna Șieu, sat Ardan, nr.55, județul Bistri-
ța-Năsăud, parcela „Podușan, Frăsiniș” în 
suprafață de 1,50Ha; Tiniș Ioan, comuna 
Șieu, sat Ardan, nr.65, județul Bistrița-Nă-
săud, parcela „Frăsiniș” în suprafață de 
1,05Ha; Petruse Emil, comuna Șieu, sat 
Ardan, nr. 78, județul Bistrița-Năsăud, 
parcela „Podușan” în suprafață de 0,95Ha; 
Pop Ioana, comuna Șieu, sat Ardan, nr. 70, 
județul Bistrița-Năsăud, parcela „Podușan” 
în suprafață de 1,00Ha; Negrea Maria Agri-
cultorul IF, comuna Șieu, sat Ardan, nr.147, 

județul Bistrița-Năsăud, parcela „Râpa 
Buhii” în suprafață de 1,05Ha; Negrea Ioan, 
comuna Șieu, sat Ardan, nr.232, județul 
Bistrița-Năsăud, parcela „Frăsiniș” în supra-
față de 1,00 Ha; Chereja Victor PFA, comuna 
Șieu, sat Ardan, nr.66, județul Bistrița-Nă-
săud, parcela „Frăsiniș” în suprafață de 5,52 
Ha; Chereja Aurel-Liviu PFA, comuna Șieu, 
sat Ardan, nr.164, județul Bistrița-Năsăud, 
parcela „Fântânele” în suprafață de 2,50Ha; 
Chereja Ionel, comuna Șieu, sat Ardan, 
nr.183, județul Bistrița-Năsăud, parcela 
„Frăsiniș” în suprafață de 2,02Ha; Costinea 
Ioan PFA, comuna Șieu, sat Ardan, nr. 6, 
județul Bistrița-Năsăud, parcela „Frăsiniș” în 
suprafață de 1,00Ha; Costinea Emil PFA, 
comuna Șieu, sat Ardan, nr.180, județul 
Bistrița-Năsăud, parcela „Fântânele, Scari-
cele, Frăsiniș” în suprafață de 4,55Ha; 
Costinea Ioana, comuna Șieu, sat Ardan, nr. 
188, județul Bistrița-Năsăud, parcela 
„Frăsiniș” în suprafață de 0,60Ha; Costinea 
Victor, comuna Șieu, sat Ardan, nr.119, 
județul Bistrița-Năsăud, parcela „Frăsiniș” în 
suprafață de 0,60Ha; Codărean Ionel, 
comuna Șieu, sat Ardan, nr.130, județul 
Bistrița-Năsăud, parcela „Cireti” în supra-
față 1,16Ha; Chereja Emil, comuna Șieu, sat 
Ardan, nr.236, județul Bistrița-Năsăud, 
parcela „Frăsiniș” 1,80Ha; Costinea Emilian, 
comuna Șieu, sat Ardan, nr.69/A, județul 
Bistrița-Năsăud, parcela „Cofană” în supra-
față de 1,00Ha; Chereja Victor, comuna Șieu, 
sat Ardan, nr. 248, județul Bistrița-Năsăud, 
parcela „Frăsiniș” în suprafață de 1,00Ha; 
Costinea Aurelia, comuna Șieu, sat Ardan, 
nr.182, județul Bistrița-Năsăud, parcela 
„Fântânele” în suprafață de 1,00Ha; Costinea 
Aurelia, comuna Șieu, sat Ardan, nr.162, 
județul Bistrița-Năsăud, parcela „Fântânele” 
în suprafață de 1,00Ha; Bor Valer PFA, 
comuna Șieu, sat Ardan, nr.7, județul Bistri-
ța-Năsăud, parcela „Frăsiniș” în suprafață de 
1,00 Ha; Borzei Laura-Ionela, comuna Șieu, 
sat Ardan, nr.39, județul Bistrița-Năsăud, 
parcela „Frăsiniș” în suprafață de 1,00Ha; 
Bor Emil, comuna Șieu, sat Ardan, nr.19, 
județul Bistrița-Năsăud, parcela „Frăsiniș” în 
suprafață de 1,30Ha; Bor Maria Saveta IF, 
comuna Șieu, sat Ardan, nr.110, județul 
Bistrița-Năsăud, parcela „Frăsiniș” în supra-
față de 2,30Ha; Bor Ioan, comuna Șieu, sat 
Ardan, nr.156, județul Bistrița-Năsăud, 
parcela „Frăsiniș” în suprafață de 1,00Ha; 
Bor Vasile PFA, comuna Șieu, sat Ardan, 
nr.43, județul Bistrița-Năsăud, parcela 
„Frăsiniș” în suprafață de 3,15 Ha; Bor 
Aurel, comuna Șieu, sat Ardan, nr.98, județul 
Bistrița-Năsăud, parcela „Frăsiniș” în supra-
față de 1,00Ha; Borzei Doru, comuna Șieu, 
sat Ardan, nr. 195, județul Bistrița-Năsăud, 
parcela „Pietrar” în suprafață de 1,72Ha; 
Borzei Gavril, comuna Șieu, sat Ardan, nr. 62, 
județul Bistrița-Năsăud, parcela „Podușan” 
în suprafață de 1,05Ha; Mihalca Alexandru, 
comuna Șieu, sat Ardan, nr.117, județul 
Bistrița-Năsăud, parcela „Frăsiniș” în supra-
față de 1,00Ha; Mihalca Ioan, comuna Șieu, 
sat Ardan, nr.31/A, județul Bistrița-Năsăud, 
parcela „Frăsiniș” în suprafață de 1,40 Ha; 
Mihalca Ion, comuna Șieu, sat Ardan, nr.37, 
județul Bistrița-Năsăud, parcela „Frăsiniș” în 
suprafață de 0,70Ha; Mihalca Aurel IF, 
comuna Șieu, sat Ardan, nr.201/A, județul 
Bistrița-Năsăud, parcela „Frăsiniș” în supra-
față de 2,34Ha; Mihalca Olimpia-Maria, 
comuna Șieu, sat Ardan, nr. 201/A, județul 
Bistrița-Năsăud, parcela „Frăsiniș” în supra-
față de 0,70Ha; Mihalca Rodica, comuna 
Șieu, sat Ardan, nr.14, județul Bistrița-Nă-
săud, parcela „Frăsiniș” în suprafață de 
0,70Ha; Bor Aurica IF, comuna Șieu, sat 
Ardan, nr.135, județul Bistrița-Năsăud, 
parcela „Fața Poienii” în suprafață de 
1,65Ha; Mihalca Vasile, comuna Șieu, sat 
Ardan, nr.32, județul Bistrița-Năsăud, parcela 
„Frăsiniș” în suprafață de 1,40Ha; Jimborean 
Ioan, comuna Șieu, sat Ardan, nr.190, județul 
Bistrița-Năsăud, parcela „Fântânele” în 

suprafață de 1,00Ha; Drînga Gavril, comuna 
Șieu, sat Ardan, nr.230, județul Bistrița-Nă-
săud, parcela „Frăsiniș” în suprafață de 
1,00Ha; Hăbălău Claudia-Maria, comuna 
Șieu, sat Posmuș, nr. 190, județul Bistrița-Nă-
săud, parcela „Tabla Școlii” în suprafață de 
4,33Ha; Ivan Florin-Mihai, comuna Șieu, sat 
Posmuș, nr. 125/B, județul Bistrița-Năsăud, 
parcela „Pe matcă” în suprafață de 1,52Ha; 
Zbînca Alexandru-Leonuț, comuna Șieu, sat 
Șieu, nr.200, județul Bistrița-Năsăud, parcela 
„Fântâna Armanului” în suprafață de 
2,00Ha; Uilean Lucian-Virgil, comuna Șieu, 
sat Posmuș, nr.149, județul Bistrița-Năsăud, 
parcela „Sub palută” în suprafață de 4,09Ha. 
6.Durata contractului: 7 ani. 7.Nivelul chiriei: 
176 lei/an pentru parcela „Frăsiniș” în supra-
față de 0,80Ha; 389,25 lei /an pentru parcela 
„Frăsiniș” în suprafață de 1,73 Ha; 720 lei/an 
pentru parcela „Frăsiniș” în suprafață 
3,20Ha; 319 lei/an pentru parcela „Frăsiniș” 
în suprafață de 1,45Ha; 217,8 lei /an pentru 
parcela „Frăsiniș” în suprafață de 0,99Ha; 
374 lei/an pentru parcela „Frăsiniș” în supra-
față de 1,70Ha; 198 lei/ an pentru parcela 
„Frăsiniș” în suprafață de 0,90Ha; 360,8 lei/
an pentru parcela „Frăsiniș” în suprafață de 
1,64Ha; 110 lei/an pentru parcela „Coasta” în 
suprafață de 0,50 Ha; 237,6 lei/an pentru 
parcela „Cetate” în suprafață de 1,08Ha și 60 
lei/an pentru parcela „Cetate” în suprafață 
de 1,00Ha; 360,8 lei/an pentru parcela 
„Frăsiniș” în suprafață de 1,64Ha; 222,2 lei/
an pentru parcela „Cetate” în suprafață de 
1,01Ha; 297 lei/an pentru parcela „Cofană” 
în suprafață de 1,35Ha; 204,6 lei/an pentru 
parcela „Podușan” în suprafață de 0,93Ha; 
220 lei/an pentru parcela „Podușan” în 
suprafață de 1,00Ha; 396 lei/an pentru 
parcela „Frăsiniș” în suprafață de 1,80Ha; 
138,6 lei/an pentru parcela „Cofană” în 
suprafață de 0,63Ha; 154 lei/an pentru 
parcela „Frăsiniș” în suprafață de 0,70Ha; 
506 lei/an pentru parcela „Frăsiniș” în supra-
față de 2,30Ha; 396 lei/ an pentru parcela 
„Frăsiniș” în suprafață de 1,80Ha; 253 lei/an 
pentru parcela „Podușan” în suprafață 
1,15Ha; 154 lei/ an parcela „Cofană” în 
suprafață de 0,70Ha; 319 lei/an pentru 
parcela „Râpa Buhii” în suprafață de 1,45Ha 
și 150 lei/an pentru parcela „Râpa Buhii” în 
suprafață de 2,50Ha; 323,4 lei/an pentru 
parcela „Frăsiniș” în suprafață de 1,47Ha; 
330 lei/an pentru parcela „Podușan, Frăsiniș” 
în suprafață de 1,50Ha; 231 lei /an pentru 
parcela „Frăsiniș” în suprafață de 1,05 Ha; 
209 lei/an parcela „Podușan” în suprafață de 
0,95Ha; 220 lei /an parcela „Podușan” în 
suprafață de 1,00Ha; 231 lei/an parcela 
„Râpa Buhii” în suprafață de 1,05Ha; 220 lei/
an parcela „Frăsiniș” în suprafață de 1,00Ha; 
1.214,4 lei/an pentru parcela „Frăsiniș” în 
suprafață de 5,52Ha; 550 lei/an pentru 
parcela „Fântânele” în suprafață de 2,50 Ha; 
444,4 lei /an pentru parcela „Frăsiniș” în 
suprafață de 2,02Ha; 220 lei/an pentru 
parcela „Frăsiniș” în suprafață de 1,00 Ha; 
1.001 lei/an pentru parcela „Fântânele, Scări-
cele, Frăsiniș” în suprafață de 4,55Ha; 132 lei/
an pentru parcela „Frăsiniș” în suprafață de 
0,60Ha; 132 lei/an pentru parcela „Frăsiniș” 
în suprafață de 0,60Ha; 255,2 lei/an pentru 
parcela „Cireti” în suprafață 1,16Ha; 396 lei/
an pentru parcela „Frăsiniș” 1,80 Ha; 220 lei/
an pentru parcela „Cofană” în suprafață de 
1,00Ha; 220 lei/an pentru parcela „Frăsiniș” 
în suprafață de 1,00Ha; 220 lei/an pentru 
parcela „Fântânele” în suprafață de 1,00Ha; 
220 lei/an pentru parcela „Fântânele” în 
suprafață de 1,00Ha; 220 lei/an pentru 
parcela „Frăsiniș” în suprafață de 1,00Ha; 
220 lei/an pentru parcela „Frăsiniș” în supra-
față de 1,00Ha; 286 lei/an pentru parcela 
„Frăsiniș” în suprafață de 1,30 Ha; 506 lei/an 
pentru parcela „Frăsiniș” în suprafață de 
2,30Ha; 220 lei/an pentru parcela „Frăsiniș” 
în suprafață de 1,00Ha; 693 lei/an pentru 
parcela „Frăsiniș” în suprafață de 3,15Ha; 
220 lei/an pentru parcela „Frăsiniș” în supra-
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față de 1,00Ha; 378,4 lei/an pentru parcela 
„Pietrar” în suprafață de 1,72Ha; 231 lei/an 
pentru parcela „Podușan” în suprafață de 
1,05Ha; 220 lei/an pentru parcela „Frăsiniș” 
în suprafață de 1,00Ha; 308 lei/ an pentru 
parcela „Frăsiniș” în suprafață de 1,40Ha; 
154 lei/an parcela „Frăsiniș” în suprafață de 
0,70 Ha; 514,8 lei/an pentru parcela 
„Frăsiniș” în suprafață de 2,34Ha; 154 lei/an 
pentru parcela „Frăsiniș” în suprafață de 
0,70 Ha; 154 lei/an pentru parcela „Frăsiniș” 
în suprafață de 0,70Ha; 363 lei/an pentru 
parcela „Fața Poienii” în suprafață de 1,65 
Ha; 308 lei/an pentru parcela „Frăsiniș” în 
suprafață de 1,40 Ha; 220 lei/an pentru 
parcela „Fântânele” în suprafață de 1,00 Ha; 
220 lei/an pentru parcela „Frăsiniș” în supra-
față de 1,00 Ha; 1.645,4 lei/an pentru parcela 
„Tabla Școlii” în suprafață de 4,33 Ha; 577,6 
lei/an pentru parcela „Pe matcă” în suprafață 
de 1,52Ha; 732 lei/ an parcela „Fântâna 
Armanului” în suprafață de 2,00 Ha; 1.554,2 
lei/an pentru parcela „Sub palută” în supra-
față de 4,09Ha. 8.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Bistrița, Muni-
cipiul Bistriţa, Str.Alba Iulia nr.1, judeţul 
Bistriţa-Năsăud, telefon 0263/213.528, fax 
0263/230.491, e-mail: trbn@just.ro. 9.Data 
informării ofertanților despre decizia de 
stabilire a ofertei câștigătoare: 28.03.2022. 
10.Data transmiterii anunțului de atribuire 
către instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 08.04.2022.

l Regia Autonomă „Exploatarea Dome-
niului Public și Privat”, Bd.Tomis, nr.101, 
mun.Constanța, jud. Constanța, cod fiscal 
2746784, telefon/fax 0241580523, organizează 
licitație publică cu plic închis în vederea atri-
buirii beneficiului contractului de închiriere 
pentru: a)Spațiile comerciale nr. 1 și nr.2 
situate în municipiul Constanța, Piața Agro-
alimentară I.L.Caragiale, în suprafață totală 
utilă 47,67 mp, ce aparține domeniului privat 
al RAEDPP Constanța, cu destinațiile 
admise de: comerț cu produse alimentare 
generale sau petshop; b)Spațiul comercial nr.3 
situat în municipiul Constanța, Piața Agroa-
limentară I.L. Caragiale, în suprafață utilă de 
21,88mp, ce aparține domeniului privat al 
RAEDPP Constanța, cu destinația admisă de 
comerț cu lapte și produse lactate; c)Spațiul 
comercial nr.1 situat în municipiul Constanța, 
Complexul Comercial Tomis III -AMEA II, 
în suprafață utilă de 13,98mp, ce aparține 
domeniului privat al RAEDPP Constanța, cu 
destinațiile admise de: sedii administrative 
inclusiv profesii liberale, sedii administrative 
intituții publice, fundații și asociații, revoluți-
onari, unități alimentație publică (restau-
rante, baruri, pizzerii, cluburi, altele 
asimilate), spații comerciale, spații prestări 
servicii, spații pentru mică manufactură, 
handmade, meserii „uitate”: pantofar, pălă-
rier, reparator stilouri/ brichete, tocilar, 
ceasornicar, meșter popular, etc -activitate 
proprie; d) Spațiul comercial nr.7 situat în 
municipiul Constanța, Complexul Comercial 
Tomis III -AMEA II, în suprafață utilă de 
14,10 mp, ce aparține domeniului privat al 
RAEDPP Constanța, cu destinațiile admise 
de: sedii administrative inclusiv profesii libe-
rale, sedii administrative instituții publice, 
fundații și asociații, revoluționari, unități 
alimentație publică (restaurante, baruri, 
pizzerii, cluburi, altele asimilate), spații 
comerciale, spații prestări servicii, spații 
pentru mică manufactură, handmade, 
meserii „uitate”: pantofar, pălărier, reparator 
stilouri/ brichete, tocilar, ceasornicar, meșter 
popular, etc -activitate proprie. Documentaţia 
de atribuire se poate obține prin solicitare 
scrisă, de la sediul instituției, Serviciul Admi-
nistrare Piețe, Târguri și Oboare, Bd. Tomis, 
nr.101, et.3, mun.Constanța, condiționat de 
achitarea unei taxe de 100 lei /exemplar. Data 

limită pentru solicitarea clarificărilor 
-19.04.2022, ora 13.00. Ofertele vor fi depuse 
până la data de 02.05.2022, ora 12.00, la 
Biroul Facturare din cadrul RAEDPP 
Constanța, Bd.Tomis, nr. 101, et.1, mun. 
Constanța, jud.Constanța, într-un singur 
exemplar, în două plicuri sigilate, unul exte-
rior și unul interior. Data și locul la care se va 
desfășura ședinţa publică de deschidere a 
ofertelor -03.05.2022, ora 10.00, Regia Auto-
nomă „Exploatarea Domeniului Public și 
Privat”, Bd.Tomis, nr.101, et. 3, mun. 
Constanța, jud.Constanța. Litigiile apărute se 
vor soluționa la Secţia de Contencios Admi-
nistrativ și Fiscal a Tribunalului Constanța, 
Str.Traian nr.31, mun.Constanța, jud.
Constanța,  te l :  0241/606.597,  fax: 
0241/617.413, e-mail: tr-ct-contencios-reg@
just.ro. Data transmiterii anunţului de lici-
taţie către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 08.04.2022.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana 
de contact: Primăria Comunei Vama, comuna 
Vama, Str.Victoriei nr.56, județul Suceava, 
cod poștal 727590, telefon 0230/239.112, fax 
0230/239.045, e-mail: primaria_vama@yahoo.
com, cod fiscal 4326698. 2. Informații gene-
rale privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie vândut: Parcelă 
de teren, 430 mp, având nr. cadastral 35865, 
situată în intravilan, satul Vama, Str. Victoriei 
nr.121, județul Suceava, aparținând dome-
niului privat al Comunei Vama, conform 
H.C.L. nr. 10/25.01.2022 și temeiului legal: 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019, privind Codul 
administrativ. 3.Informații privind documen-
tația 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, Comparti-
mentul Relații Publice și Arhivă. 3.2.Denu-
mirea și datele de contact ale serviciului / 
compartimentului din cadrul vânzătorului, de 
la care pot obține un exemplar din documen-
tația de atribuire: Compartiment Relații 
Publice și Arhivă din cadrul Primăriei 
Comunei Vama, cu sediul în comuna 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: Gratuit. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 20/04/2022, 
ora 09.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
02/05/2022, ora 15.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei 
Vama, comuna Vama, Str.Victoriei nr.56, 
județul Suceava, Registratură -Parter. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
oferta: 1 singur exemplar, într-un plic sigilat. 
5. Data și locul la care se va desfășura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 03/05/2022, 
ora 13.00, Sala de Ședință a Primăriei 
Comunei Vama, etaj I, din comuna Vama, Str. 
Victoriei nr.56, județul Suceava. 6. Denu-
mirea, adresa, numarul de telefon și/sau 
adresa de e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Tribunalul 
Suceava -Secția de Contencios Administrativ 
și Fiscal, situat în municipiul Suceava, Str.
Ștefan cel Mare nr. 62, județul Suceava, cod 
poștal 720062, telefon 0230/214.948, fax 
0230/522.296, e-mail: trsv–arhcont@just.ro. 
7.Data transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 08/04/2022.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană 
de contact: Primăria Comunei Vlădești, 

comuna Vlădești, Str.Libertății nr.131, județul 
Galați, telefon /fax 0236/343.299, e-mail: 
vladesti@gl.e-adm.ro, cod fiscal 3126578. 2.
Data publicării anunțului de licitație în Moni-
torul Oficial al României, Partea a VI-a: 
02.03.2022, conform O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 
3.Criteriile utilizate pentru determinarea 
ofertei câștigătoare: cel mai mare nivel al 
chiriei. 4.Numărul ofertelor primite și al celor 
declarate valabile: 4 oferte primite, 4 oferte 
declarate valabile. 5.Denumirea /numele și 
sediul /adresa ofertantului a cărui ofertă a fost 
declarată câștigătoare: Banu Ilie, Comuna 
Vlădești, județul Galați -construcție zooteh-
nică; SC General Transcom SRL, Municipiul 
Galați, Str. Petru Rareș nr.12, Bl.B7, Sc.4, 
Et.1, Ap. 34, județul Galați -farmacie umană. 
6.Durata contractului: 10 ani. 7. Nivelul 
chiriei: 6.540 lei/an -farmacie umană; 3.400 
lei/an -construcție zootehnică. 8.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, fax și/ sau adresa 
de e-mail ale instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Judecătoria Târgu Bujor, 
oraș Târgu Bujor, Str.Eremia Grigorescu nr.77, 
județul Galați, telefon /fax 0236/340.749, 
e-mail: roxana.mahu@just.ro. 9. Data infor-
mării ofertanților despre decizia de stabilire a 
ofertei câștigătoare: 24.03.2022. 10.Data 
transmiterii anunțului de atribuire către insti-
tuțiile abilitate, în vederea publicării: 
08.04.2022.

l Informații generale privind autoritatea 
contractantă: Administrația Spitalelor și 
Serviciilor Medicale București, Sfânta Ecate-
rina nr. 3, București, sectorul 4, telefon 
021.310.10.59, fax 021.310.10.69, email: 
contact@assmb.ro. Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație publică: 
Închiriere spațiu situat în imobilul cu adresa 
Șoseaua Ștefan cel Mare 19-21, Sector 2, 
București, nr. cadastral 216122-C10- demisol 
Corp H Spitalul Clinic Colentina, cu o supra-
față totală de 390mp, încadrat în ZONA I 
(zona centrală). Spaţiul dat spre închiriere 
este racordat la utilități și are ca destinaţie 
desfășurarea activităţilor medicale- Cod 
CAEN 8690 Alte activitati referitoare la sănă-
tatea umană- Servicii medicale imagistică 
(CT+RMN+RX). Spațiul se află în domeniul 

public al Municipiului București și în adminis-
trarea Administrației Spitalelor și Serviciilor 
Medicale București și este scos la licitație în 
conformitate cu prevederile OUG 57/2019 și 
HCGMB 242/02.08.2021. Informații privind 
documentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. Modalitatea prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: Se 
poate descărca de pe site-ul www.assmb.ro, 
Secțiunea: Despre noi, Subsecțiunea: Alte 
anunțuri sau se poate obtine la cerere de la 
sediul instituției din Str.Sf. Ecaterina nr.3, 
sector 4, București. Compartimentului din 
cadrul instituției de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atribuire: 
Direcția Patrimoniu- Serviciul Patrimoniu și 
Cadastru: Str.Sf. Ecaterina nr.3, sector 4, 
București, tel.021.310.10.59, e-mail: patri-
moniu@assmb.ro. Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar: Gratuit. 
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
29.04.2022, ora 15.00. Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 06.05.2022, ora 10.00. Adresa 
la care trebuie depuse ofertele: Registratura 
ASSMB, cu sediul în Bd.Dimitrie Cantemir, 
nr.1, bl.B2, sc.4, parter, sector 4, București. 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: un singur exemplar în plic 
sigilat. Data și locul la care se va desfășura 
ședința publică de deschidere a ofertelor: 
09.05.2022, ora 11.00, la Sediul ASSMB din 
Bd.Dimitrie Cantemir, nr.1, bl.B2, sc.4, parter, 
sector 4, București- sala Amfiteatru. Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon și/sau 
adresa de e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanței: Tribunalul Bucu-
rești: Bd.Unirii nr.37, sector 3, București, 
tel.021.408.36.00, e-mail: trb-reg-civil@just.ro. 
Data transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
07.04.2022.

PIERDERI
l SC Agro Protector 2010 Asigurări declară 
pierdută polița carte verde EB6100054245. 
Se declară nulă.

DECESE


