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l Societatea MST Montage System Technik SRL cu
sediul in judet Gorj, Comuna Dragutesti, sat Dragutesti, strada Abatorului, Nr. 4, cod fiscal RO40685590
angajeaza Muncitor necalificat la spargerea si taierea
materialelor de constructii- Cod COR 931302 (20
posturi), studii medii. CV-urile se vor depune pe adresa
de e-maill: info@mst-montage.com. Selectia se va face
pe baza CV-urilor depuse.
l Regallis Interiors SRL angajează dulgheri, având
cunoștințe minime/medii de limba engleză. Pentru mai
m u l t e d e t a l i i n e p u t e ț i c o n t a c t a l a n r. d e
tel.0738.321.473, sau pe adresa de email: wr.team@
workand-roll.com
l SC Fatmanur SRL, având CUI: 34260064, cu sediul
în Sat Lanurile, Comuna Viziru, Strada Conților De
Roma, Nr. 30, CONS C1, Județ Brăila angajează:
Muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor
de construcții cu COD COR 931302- 2 posturi. Cerințe:
studii medii, cunoștiințe de limba engleză, cunoștințe în
domeniul construcțiilor. Selecția are loc în data de
12.11.2021, ora 10.00, la sediul societății.
l Patiseria Lori Antika SRL,cu sediu social inn Arad,
angajeaza 2 lucratori bucatarie ( spalatori vase mari),
cod cor 941.201 si 2 brutari, cod cor 751201. Cerinte:
studii gimnaziale. CV –urile se depun la adresa de
mail: moniq_adriana@yahoo.com . Vor fi luate in considerare CV-urile primite pana la data de 15 noiembrie
2021. Selectia candidatilor va avea loc in data de 16
noiembrie 2021 si consta in concurs de CV-uri. Info tel
0758763451.
l Happy Jobs S.R.L., cu sediul social în Oraș Bragadiru, Str.Mărgelelor nr.27, camera 1, ap.10, județul
Ilfov, înregistrată la ORC sub nr.J23/1757/2021, CUI:
42856551, angajează: Director/Director Executiv
Conformitate -cod COR 121116 -1 post, secretar administrativ, cod COR 334301 -2 posturi vacante. Pentru
CV, la adresa de e-mail: igen91241@gmail.com
l SC ST Trucking S.R.L., cu sediul social în București,
strada Viscolului, nr.79, camera 6, subsol, sector 6,
înregistrată sub nr.J40/10682/2016, C.U.I.: 36411490,
angajează: Muncitor necalificat la demolarea clădirilor,
căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet,
cod COR- 931301 -10 posturi. Pentru CV, la adresa de
e-mail: igen92241@gmail.com
l Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Argeş cu sediul
în municipiul Piteşti, Aleea Negoiul nr. 2, judeţul
Argeş, organizează concurs în vederea ocupării prin
încadrare directă, pe perioadă nedeterminată, a unui
post vacant de execuţie de personal contractual,
muncitor calificat IV -I, specialitatea electrician în
construcţii. Condiţii specifice de participare la concurs:
-minim absolvenţi de învăţământ general obligatoriu;
-să aibă calificare în meseria de electrician cu diplomă
emisă de o instituţie de învăţământ acreditată sau să fie
absolvent al unui curs/ program de perfecţionare/
specializare în meseria de electrician în construcţii,
dovedit cu certificat de absolvire/ calificare recunoscut
de Ministerul Muncii/ Ministerul Educaţiei Naţionale;
-să deţină autorizaţie de admitere la lucrări în instalaţii
electrice de joasă tensiune emisă de A.N.R.E.; -să fie
declaraţi apt medical şi psihologic. Concursul se va
desfăşura la sediul unităţii din municipiul Piteşti, str.
Smeurei nr. 21, judeţul Argeş şi constă în trei etape: 1.
Selecţia dosarelor de înscriere, în data de 26.11.2021; 2.
Proba scrisă, în data de 15.12.2021, ora 11.00; 3. Interviul, în data de 20.12.2021, ora 11.00. Actele pentru
dosarul de concurs se depun la sediul unităţii din

municipiul Piteşti, Aleea Negoiul nr. 2, judeţul Argeş,
până la data de 25.11.2021, ora 16.00. Relaţii suplimentare se pot obţine în zilele lucrătoare, între orele 08.00
-16.00, la telefon 0248.211505 -Serviciul Resurse
Umane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Argeş. Anunţul integral este postat la sediul
unităţii şi pe pagina de internet www.jandarmeriaarges.
ro, începând cu data de 11.11.2021.
l Primaria Comunei Crăcăoani, cu sediul în localitatea Crăcăoani, str.1, nr.166, judeţul Neamț, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale
temporar vacante de: Consilier debutant în cadrul
Compartimentului Registratură -Arhiva -1 post,
conform H.G. nr.286/23.03.2011. Concursul se va
desfăşura astfel: -Proba scrisă în data de 26.11.2021,
ora 10.00; -Proba interviu în data de 02.12.2021, ora
12.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii: -studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; -vechime în specialitatea studiilor -nu este cazul;
-vechime în muncă -nu este cazul; -abilități în utilizarea
mijloacelor moderne de comunicare: internet, e-mail,
fax. Candidaţii vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a la sediul Primăriei -Registratură. Relaţii suplimentare la sediul: Primăria Comunei Crăcăoani,
persoană de contact: Atudosiei Ana-Maria -consilier
asistent telefon 0233/246.009 interior 212, fax
0233/246.009, E-mail: primariacracaoani@yahoo.com.
l Spitalul Orășenesc Făget, cu sediul în oraș Făget, str.
Spitalului, nr.4, judeţul Timiș, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractual temporar vacante
de: -Îngrijitor -un post la Ambulatoriul Integrat al
Spitalului Orășenesc Făget, conform
H.G.286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel:
-Proba scrisă în data de 26.11.2021, ora 10.00; -Proba
practică în data de 26.11.2021, ora 13.00; -Proba
interviu în data de 26.11.2021, ora 14.00. Candidatii
trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:
-studii -școală generală; -vechimea nu este necesară.
Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa
îndeplinească următoarele condiții generale: -îndeplinesc condițiile de studii; -nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra
umanității, contra statului ori contra autorității, de
serviciu sau în legătură cu serviciul; -au o stare de
sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează. Candidaţii vor depune dosarele de participare la
concurs până la data de 18.11.2021, ora 13.00, la sediul
Spitalului Orășenesc Făget, str.Spitalului, Nr.4. Relaţii
suplimentare la sediul Spitalului Orășenesc Făget,
persoană de contact: Ursulescu Danuța, telefon
0256/320.860 int.19, e-mail: contact@spitalfaget.ro.
l Direcția Regională de Statistică a Municipiului
București, cu sediul în Bucureşti, B-dul Carol I nr.12,
sector 3, telefon/ fax: 0213141148 e-mail: tele@bucuresti.insse.ro, organizează concurs pentru ocuparea a
17 posturi, funcţii contractuale vacante de execuție, pe
durată determinată, în vederea efectuării activităților
privind Recensământul Populației și Locuințelor 2021,
și anume: •3 posturi expert IA (decembrie 2021– iulie
2022); •1 post expert II (decembrie 2021– iulie 2022);
•10 posturi expert debutant (decembrie 2021– iulie
2022); •2 posturi referent IA (decembrie 2021– iulie
2022); •1 post referent debutant (decembrie 2021– iulie
2022). Condiţii de participare: •Expert IA: -vechime în
specialitate: minimum 7 ani; -studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă; -abilităţi în operarea pe PC desktop şi
tablete; -disponibilitate de a se deplasa pe teren.

•Expert II: -vechime în specialitate: minimum 6 luni;
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; -abilităţi în
operarea pe PC desktop şi tablete; -disponibilitate de a
se deplasa pe teren. •Expert Debutant: -vechime în
specialitate: nu este cazul; -studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă; -abilităţi în operarea pe PC desktop şi
tablete; -disponibilitate de a se deplasa pe teren. •Referent IA: -vechime în specialitate: minimum 7 ani;
-Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
-abilităţi în operarea pe PC desktop şi tablete; -disponibilitate de a se deplasa pe teren. •Referent debutant:
-vechime în specialitate: nu este cazul; -Studii medii
absolvite cu diplomă de bacalaureat; -abilităţi în
operarea pe PC desktop şi tablete; -disponibilitate de a
se deplasa pe teren. Concursul se va desfăşura la sediul
Direcției Regionale de Statistică a Municipiului București și va consta într-o probă scrisă, o probă practică şi
o probă interviu astfel: -08.12.2021– începând cu ora
9- proba scrisă; -10.12.2021– începând cu ora 9- proba
practică, -proba interviu se va desfăşura ulterior,
conform reglementărilor în vigoare. În funcţie de
numărul de persoane care se vor înscrie, probele se vor
susţine în cel mult 4 serii. Dosarele se vor depune la
sediul instituţiei până cel târziu la data de 25.11.2021
ora 16.00, și trebuie să conțină documentele prevăzute
în HG 286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile de participare şi bibliografia de concurs
sunt afişate la sediul instituţiei şi pe pagina web www.
bucuresti.insse.ro. Informaţii suplimentare se pot
obţine la sediul D.R.S.M.B. și la tel 021.305.66.90,
persoană de contact Scîntei Elena.
l Institutul Naţional de Statistică organizează concurs
pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante de
execuție necesare desfășurării Recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, pe perioadă determinată Decembrie 2021- 30 Noiembrie 2023:
•1 post expert IA -cu atribuții de statistică. Condiţii
specifice: -vechime în specialitate: minimum 7 ani;
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; -Cunoştinte de
operare /programare pe calculator (necesitate şi nivel):
-Microsoft Word– nivel mediu; -Microsoft Power
Point– nivel mediu; -Microsoft Excel– nivel mediu.
-utilizare software specific desfăşurării activităţii,
respectiv lucrul cu bazele de date (R, SQL); -lucrul ȋn
ture pe perioadă determinată ȋn Call Center-ul
RPL2021; -disponibilitate pentru lucru în program
prelungit atunci când este cazul. •2 posturi expert
debutant -cu atribuții de statistică. Condiţii specifice:
-vechime în specialitate: 0 ani; -studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă; -Cunoştinte de operare/ programare pe
calculator (necesitate şi nivel): - Microsoft Word– nivel
mediu; - Microsoft Power Point– nivel mediu; -Microsoft Excel– nivel mediu. -utilizare software specific
desfăşurării activităţii, respectiv lucrul cu bazele de
date (R, SQL). -lucrul ȋn ture pe perioadă determinată
ȋn Call Center-ul RPL2021; -disponibilitate pentru
lucru în program prelungit atunci când este cazul.
Concursul se organizează la sediul Institutului Naţional de Statistică, din bd. Libertăţii nr.16, sector 5,
București, în data de 07.12.2021 ora 9.00 proba scrisă și
13.12.2021 ora 9.00 interviul, pentru ocuparea, pe
perioadă determinată, a 3 posturi contractuale de
execuție vacante în cadrul Unității de Coordonare și
Implementare a Recensământului populației și locuințelor din România runda 2021. Organizarea concursului se va face cu respectarea prevederilor legale în
vigoare privind prevenirea şi combaterea efectelor
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pandemiei de COVID-19, respectiv Legea nr.55/2020
-privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi
completările ulterioare şi Hotărârile de Guvern privind
prelungirea stării de alertă pe teritoriul României,
precum și a măsurilor care se aplică pe durata acesteia
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, aflate în vigoare. Dosarele de concurs se
vor depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data
publicării anunțului în Monitorul Oficial Partea a III-a,
la sediul Institutului Naţional de Statistică, bd. Libertăţii nr.16, sector 5, Bucureşti, în perioada 12.11.2021–
25.11.2021, luni– joi în intervalul orar 08.00–16.30 și
vineri 08.00–14.00. Dosarul de înscriere la concurs
trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele
prevăzute la art.6 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile de participare
la concurs aprobate şi bibliografia stabilită se afişează la
sediul şi pe site-ul Institutului Naţional de Statistică
(www.insse.ro). Relaţii suplimentare se pot obţine la
sediul Institutului Naţional de Statistică și la numărul
de telefon 021/318.88.78, persoană de contact Magdalena Dinu, adresă de e-mail magdalena.dinu@insse.ro.
l Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, cu
sediul în str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5, București,
organizează, la sediul său, concurs pentru ocuparea
următoarelor funcții contractuale vacante: 1. Inspector
de specialitate grad profesional II, în cadrul IT ISCIR
Brașov- Biroul Control- Brașov- 1 post. Nivelul studiilor: superioare de lungă durată cu examen de diplomă/
licență– inginer în domeniile: mecanică, electromecanică, transporturi, electrotehnică, energetică, automatizări, construcții, metalurgie, fizică tehnologică, chimie
industrială, instalații, petrol și gaze; Vechimea în
muncă și în specialitatea studiilor: minim 3 ani; Permis
de conducere: cel puțin categoria B de autovehicule.
Concursul se va desfăşura la sediul ISCIR, astfel:
-proba scrisă: 07.12.2021, ora 09:30; -proba interviu:
14.12.2021, ora 09:00. 2. Inspector de specialitate grad
profesional II, în cadrul IT ISCIR Sibiu -Biroul
Control- Sibiu - 1 post. Nivelul studiilor: superioare de
lungă durată cu examen de diplomă/ licență– inginer în
domeniile: mecanică, electromecanică, transporturi,
electrotehnică, energetică, automatizări, construcții,
metalurgie, fizică tehnologică, chimie industrială, instalații, petrol și gaze; Vechimea în muncă și în specialitatea studiilor: minim 3 ani; Permis de conducere: cel
puțin categoria B de autovehicule; Concursul se va
desfăşura la sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă:
07.12.2021, ora 09:30; -proba interviu: 14.12.2021, ora
09:00. 3. Inspector de specialitate grad profesional II,
în cadrul IT ISCIR Ploiești -Biroul Control- Ploiești- 1
post. Nivelul studiilor: superioare de lungă durată cu
examen de diplomă/ licență– inginer în domeniile:
mecanică, electromecanică, transporturi, electrotehnică, energetică, automatizări, construcții, metalurgie,
fizică tehnologică, chimie industrială, instalații, petrol
și gaze; Vechimea în muncă și în specialitatea studiilor:
minim 3 ani; Permis de conducere: cel puțin categoria
B de autovehicule. Concursul se va desfăşura la sediul
ISCIR, astfel: -proba scrisă: 07.12.2021, ora 09:30;
-proba interviu: 14.12.2021, ora 09:00. 4. Inspector de
specialitate grad profesional II, în cadrul IT ISCIR
Giurgiu- Biroul Control- Giurgiu- 2 posturi. Nivelul
studiilor: superioare de lungă durată cu examen de
diplomă /licență– inginer în domeniile: mecanică, electromecanică, transporturi, electrotehnică, energetică,
automatizări, construcții, metalurgie, fizică tehnologică, chimie industrială, instalații, petrol și gaze;
Vechimea în muncă și în specialitatea studiilor: minim
3 ani; Permis de conducere: cel puțin categoria B de
autovehicule. Concursul se va desfăşura la sediul
ISCIR, astfel: -proba scrisă: 07.12.2021, ora 09:30;
-proba interviu: 14.12.2021, ora 09:00. 5. Expert grad

profesional I, în cadrul IT ISCIR Ploiești- Compartimentul Economic Administrativ– Ploiești- 1 postNivelul studiilor: superioare economice de lungă durată
cu examen de diplomă/ licență- economist; Vechimea în
muncă și în specialitatea studiilor: minim 6 ani (din
care cel puțin 3 ani în domeniul financiar- contabilitate). Concursul se va desfăşura la sediul ISCIR, astfel:
-proba scrisă: 07.12.2021, ora 11:30; -proba interviu:
14.12.2021, ora 09:00. 6. Referent treapta profesională
IA, în cadrul IT ISCIR Ploiești- Compartimentul
Economic Administrativ- Ploiești- 1 post. Nivelul studiilor: medii, cu diplomă de bacalaureat; Vechimea în
muncă: minim 9 ani; Concursul se va desfăşura la
sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă: 07.12.2021, ora
11:30; -proba interviu: 14.12.2021, ora 09:00. 7. Referent treapta profesională IA, în cadrul IT ISCIR
Brașov- Compartimentul Economic AdministrativBrașov- 1 post. Nivelul studiilor: medii, cu diplomă de
bacalaureat; Vechimea în muncă: minim 9 ani;
Concursul se va desfăşura la sediul ISCIR, astfel:
-proba scrisă: 07.12.2021, ora 11:30; -proba interviu:
14.12.2021, ora 09:00. 8. Expert grad profesional II, în
cadrul ISCIR –Biroul IT– București- 1 post. Nivelul
studiilor: superioare de lungă durată cu examen de
diplomă/ licență în domenii tehnice; Vechimea în
muncă și în specialitatea studiilor: minim 3 ani; Permis
de conducere: cel puțin categoria B de autovehicule.
Concursul se va desfăşura la sediul ISCIR, astfel:
-proba scrisă: 07.12.2021, ora 13:30; -proba interviu:
14.12.2021, ora 14:30. 9. Inspector de specialitate grad
profesional I, în cadrul ISCIR –Serviciul Inspecție
Domeniul Clasic- București- 1 post. Nivelul studiilor:
superioare de lungă durată cu examen de diplomă/
licență– inginer în domeniile: mecanică, electromecanică, transporturi, electrotehnică, energetică, automatizări, construcții, metalurgie, fizică tehnologică, chimie
industrială, instalații, petrol și gaze; Vechimea în
muncă și în specialitatea studiilor: minim 6 ani; Permis
de conducere: cel puțin categoria B de autovehicule.
Concursul se va desfăşura la sediul ISCIR, astfel:
-proba scrisă: 08.12.2021, ora 09:00; -proba interviu:
15.12.2021, ora 09:00. 10. Inspector de specialitate grad
profesional I, în cadrul IT ISCIR Brașov -Biroul
Control- Brașov- 1 post. Nivelul studiilor: superioare de
lungă durată cu examen de diplomă/ licență– inginer în
domeniile: mecanică, electromecanică, transporturi,
electrotehnică, energetică, automatizări, construcții,
metalurgie, fizică tehnologică, chimie industrială, instalații, petrol și gaze; Vechimea în muncă și în specialitatea studiilor: minim 6 ani; Permis de conducere: cel
puțin categoria B de autovehicule. Concursul se va

desfăşura la sediul ISCIR, astfel: -proba scrisă:
08.12.2021, ora 09:00; -proba interviu: 15.12.2021, ora
09:00. 11. Inspector de specialitate grad profesional I,
în cadrul IT ISCIR Ploiești -Biroul Control- Ploiești- 1
post. Nivelul studiilor: superioare de lungă durată cu
examen de diplomă/ licență– inginer în domeniile:
mecanică, electromecanică, transporturi, electrotehnică, energetică, automatizări, construcții, metalurgie,
fizică tehnologică, chimie industrială, instalații, petrol
și gaze; Vechimea în muncă și în specialitatea studiilor:
minim 6 ani; Permis de conducere: cel puțin categoria
B de autovehicule. Concursul se va desfăşura la sediul
ISCIR, astfel: -proba scrisă: 08.12.2021, ora 09:00;
-proba interviu: 15.12.2021, ora 09:00. 12. Inspector de
specialitate grad profesional IA, în cadrul IT ISCIR
Brașov -Biroul Control- Brașov- 1 post. Nivelul studiilor: superioare de lungă durată cu examen de diplomă/
licență– inginer în domeniile: mecanică, electromecanică, transporturi, electrotehnică, energetică, automatizări, construcții, metalurgie, fizică tehnologică, chimie
industrială, instalații, petrol și gaze; Vechimea în
muncă și în specialitatea studiilor: minim 9 ani; Permis
de conducere: cel puțin categoria B de autovehicule;
Concursul se va desfăşura la sediul ISCIR, astfel:
-proba scrisă: 08.12.2021, ora 09:00; -proba interviu:
15.12.2021, ora 09:00. 13. Expert grad profesional I, în
cadrul ISCIR -Compartimentul Achiziții PubliceBucurești - 1 post. Nivelul studiilor: superioare de
lungă durată cu examen de diplomă/ licenţă; Vechimea
în muncă și în specialitatea studiilor: minim 6 ani;
Concursul se va desfăşura la sediul ISCIR, astfel:
-proba scrisă: 08.12.2021, ora 10:30; -proba interviu:
15.12.2021, ora 09:00. 14. Consilier grad profesional II,
în cadrul IT ISCIR Ploiești- Compartimentul Evidență
Tehnică -Ploiești- 1 post. Nivelul studiilor: superioare
de lungă durată cu examen de diplomă/ licenţă;
Vechimea în muncă și în specialitatea studiilor: minim
3 ani; Concursul se va desfăşura la sediul ISCIR, astfel:
-proba scrisă: 08.12.2021, ora 12:00; -proba interviu:
15.12.2021, ora 14:00. 15. Referent treapta profesională
I, în cadrul ISCIR -Compartimentul Arhivă- București- 1 post. Nivelul studiilor: medii, cu diplomă de
bacalaureat; Curs arhivar; Vechimea în muncă: minim
6 ani. Concursul se va desfăşura la sediul ISCIR, astfel:
-proba scrisă: 08.12.2021, ora 13:30; -proba interviu:
15.12.2021, ora 12:00. 16. Auditor public grad profesional II, în cadrul ISCIR -Compartimentul Audit Public
- București- 2 posturi. Nivelul studiilor: superioare de
lungă durată cu examen de diplomă/ licență, în domeniile: științe juridice sau științe economice; Certificat de
atestare pentru funcția de auditor intern în sectorul

ANUNȚURI
public; Vechimea în muncă și în specialitatea studiilor:
minim 3 ani. Concursul se va desfăşura la sediul
ISCIR, astfel: -proba scrisă: 08.12.2021, ora 15:00;
-proba interviu: 15.12.2021, ora 14:00. Candidații
declarați ADMIS după finalizarea concursului, trebuie
să obțină avizul de numire în funcția de auditor public
în conformitate cu prevederile pct. 2.3.4.1. din Hotărârea Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea
Normelor generale privind exercitarea activităţii de
audit public intern.Anunțul cuprinzând condițiile
generale și specifice, calendarul de desfășurare a
concursurilor, cererea (formular) tipizat de înscriere,
Anexa GDPR și bibliografia, se regăsesc pe site-ul
oficial ISCIR, www.iscir.ro, la secțiunea –Carieră.
Dosarul de concurs, conținând documentele necesare
pentru înscriere, se depune personal de către candidat,
pentru postul pe care candidează, la sediul ISCIR din
str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5, Bucureşti, zilnic
între orele 10:00-12:00 și 13:00-14:00, în termen de 10
zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț.
Informații suplimentare se pot obţine la telefon
021.411.97.60 int. 147.
l Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov
organizează, în temeiul H.G.nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, concurs pentru ocuparea
unor posturi vacante contractuale pe perioadă determinată de timp, până la 31.12.2023, repartizate de la
bugetul din venituri proprii-PNCCF, corespunzătoare
funcţiilor contractuale de execuție din cadrul Oficiului
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov, după cum
urmează: 1 post de Asistent registrator principal debutant. Cerinţele specifice pentru ocuparea postului:
-Studii de specialitate: studii universitare de lungă
durată cu licență sau absolvite cu diplomă: profilul
ştiinţe juridice, specializarea drept; Vechime în specialitate: -; -Excelente abilități de comunicare, amabilitate
și muncă în echipă; -Capacitate de asimilare rapidă a
informațiilor noi; -Rezistență la stres, f lexibilitate,
atenție la detalii, minuțiozitate, perseverență; -Comportament profesional integru și conduită ireproșabilă;
-Cunoştinţe operare calculator; -Deplasări frecvente
atât pe raza județului, cât și la nivelul altor județe de pe
întreg teritoriul țării. -1 post de Asistent registrator
principal gradul II. Cerinţele specifice pentru ocuparea
postului: -Studii de specialitate: studii universitare de
lungă durată cu licență sau absolvite cu diplomă:
profilul ştiinţe juridice, specializarea drept; -Vechime în
specialitatea studiilor: minim 6 luni; -Excelente abilități
de comunicare, amabilitate și muncă în echipă; -Capacitate de asimilare rapidă a informațiilor noi; -Rezistență la stres, f lexibilitate, atenție la detalii,
minuțiozitate, perseverență; -Comportament profesional integru și conduită ireproșabilă; -Cunoştinţe
operare calculator; -Deplasări frecvente atât pe raza
județului, cât și la nivelul altor județe de pe întreg teritoriul țării. Data limită de depunere a dosarelor de
concurs este 26.11.2021, inclusiv, orele 14.00, la sediul
Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov
(luni-joi între orele 08.00-16.30, vineri 08.00-14.00).
Concursul se va desfăşura la sediul O.C.P.I.Ilfov, Şos.
Kiseleff nr.34, sector 1; -Proba scrisă: în data de
07.12.2021, ora 10.00; Interviul: în data de 10.12.2021,
de la ora 10.00. Date de contact: telefon 021.224.60.85
-interior 173/126 -Biroul Resurse Umane, Secretariat și
Petiții; e-mail: if@ancpi.ro. Depunerea dosarelor, proba
scrisă și proba de interviu se vor desfășura cu respectarea măsurilor proprii adoptate în vederea protejării
sănătăţii candidaţilor și angajaţilor, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea virusului SARS-COV 2. Măsurile proprii adoptate în
vederea protejării sănătăţii candidaţilor și angajaţilor,
în contextul situației epidemiologice prezente și în
scopul prevenirii răspândirii coronavirusului sunt
minim următoarele: triajul epidemiologic la intrarea în
instituţie, păstrarea distanţei de siguranță, purtarea
măștii de protecţie la depunerea dosarului, precum și
pe întreaga perioadă a probei scrise și a interviului.
Totodată, în conformitate cu art.12, alin.(4) din Anexa
3 a H.G.1.130 din 22.10.2021, precizăm faptul că la
concursul menționat mai sus vor putea participa
exclusiv: -persoanele care sunt vaccinate împotriva
virusului SARS-CoV-2 și pentru care să fi trecut minim
10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
sau -persoanele care se află în perioada cuprinsă între a
15-a zi și a 180-a zi, ulterioară confirmării infectării cu
virusul SARS-CoV-2; sau -persoanele care prezintă
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția
cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore; sau
-persoanele care prezintă rezultatul negativ certificat al
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unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore. Cu ocazia
accesului în incinta instituției, candidații vor fi verificați și trebuie să facă dovada că se află într-una din
situațiile descrise mai sus, pe baza unui document scris
pe care îl vor avea asupra lor (certificat verde printat/
electronic și dovada testului RT-PCR/antigen). Modificările care privesc organizarea și desfășurarea concursului, intervenite din motive obiective (cauzate de
contextul epidemiologic sau de alți factori), se vor afișa
în timp util la sediul O.C.P.I.Ilfov și pe site-ul
O.C.P.I.Ilfov: www.ocpilfov.ro, secţiunea „Oportunități
a n g a j a r e . Te m e i l e g a l : a r t . 7 , a l i n . ( 4 ) d i n
H.G.nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
l Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării
-UEFISCDI organizează concurs pentru ocuparea pe
perioadă nedeterminată a unei funcţii contractuale
vacante de Responsabil tehnic-proiecte în cadrul Serviciului Finanțare proiecte de dezvoltare și inovare.
Responsabil tehnic-proiecte în cadrul Serviciului
Finanțare proiecte de dezvoltare și inovare -1 post
-perioadă nedeterminată. Timp de lucru: normă
întreagă- 8 ore/zi. Concursul se va organiza conform
calendarului următor: -02 decembrie 2021, ora 16.00,
termen-limită depunere dosare; -03 decembrie 2021,
analiză dosare; ora 16.00, afișare rezultate; -06 decembrie 2021, 8.00-12.00, primire contestații, ora 16.00,
afișare rezultate; -07 decembrie 2021, proba scrisă
începând cu ora 09.30, sediul din Mendeleev, 21-25,
et.IV, camera 425; -08 decembrie 2021, 8.00-12.00,
primire contestații, ora 16.00, afișare rezultate; -09
decembrie 2021, interviul începând cu ora 10.00
(conform programări), sediul din Mendeleev, 21-25,
et.IV, cam.425; ora 16.00, afișare rezultate interviu și
concurs. Dosarul de înscriere: Conform art.6 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Relații suplimentare se pot obține
accesând pagina oficială: www.uefiscdi.gov.ro, la sediul
U.E.F.I.S.C.D.I.din București, str.Mendeleev, nr.21-25,
sector 1, Compartiment Resurse Umane, telefon:
021.308.05.25.
l Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării
-UEFISCDI organizează concurs pentru ocuparea pe
perioadă determinată a două funcţii contractuale
temporar vacante de Responsabil tehnic-proiecte, în
cadrul Serviciului Centru de Politici pentru Învăţământ Superior, Ştiinţă, Inovare şi Antreprenoriat.
Responsabil tehnic proiecte -știință deschisă, în cadrul
Serviciului Centru de Politici pentru Învăţământ Superior, Ştiinţă, Inovare şi Antreprenoriat -perioadă determinată de 3 ani (2 posturi). Timp de lucru- 4 ore/zi.
Calendar: Concursul se va organiza conform calendarului următor: -24 noiembrie 2021, ora 16.00 -termenul-limită de depunere a dosarelor în Str.Mendeleev,
nr.21-25, Et.4, camera 425, Bucureşti, Sector 1; -25
noiembrie 2021, selecţia dosarelor, ora 16.00, afişare
rezultate; -26 noiembrie 2021, 8.00-12.00, primire
contestaţii, ora 16.00, afişare rezultate; -02 decembrie
2021, proba scrisă, ora 10.00, Str.Mendeleev nr.21-25,
Et.4, camera 425, Bucureşti, Sector 1, ora 16.00, afişare
rezultate; -03 decembrie 2021, 8.00-12.00, primire
contestaţii, ora 16.00, afişare rezultate; -06 decembrie
2021, interviul, ora 10.00, Str.Mendeleev nr.21-25, Et.4,
camera 425, Bucureşti, Sect.1, ora 16.00, afişare rezultate interviu și rezultate finale. Dosarul de înscriere:
Conform art.6 al Regulamentului-cadru aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu
modificările și completările ulterioare. Detalii privind
condițiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se
pot obține accesând pagina oficială: www.uefiscdi.gov.
ro, la sediul UEFISCDI din București, str.Mendeleev,
nr.21-25, sector 1, Compartiment Resurse Umane,
telefon: 021.308.05.25.
l Irem General Contractor SRL, persoană juridică
română, cu sediul în București, Sectorul 1, strada
Gheorghe Polizu, nr.58-60, biroul cu suprafață totală de
740,83mp, etaj 12, înregistrată în Registrul Comerțului
sub nr.J40/16633/2016, Identificator Unic la Nivel
European (EUID): ROONRC. J40/16633/2016, având
Cod Unic de Înregistrare 36853491, angajează: 5 planificatori -COR 331304, 5 contabili -COR 331302, 30
sudori -COR 721208, 20 schelari -COR 721432, 200

lăcătuși mecanici -COR 721410; 230 muncitori necalificați la asamblarea, montarea pieselor -COR 932906;
25 muncitori necalificați la întreținerea de drumuri,
șosele, poduri, baraje -COR 931203; 5 muncitori necalificați la spargerea și tăierea materialelor de construcții
-COR 931302; 30 macaragii -COR 834301; 10 inspectori în domeniul sănătății și securității în muncă -COR
325723; 30 mecanici utilaj -COR 723302; 70 izolatori
termici -COR 712405; 50 maiștri lăcătuși mecanici
-311505; 50 electricieni în construcții civile și industriale -COR 741110; 5 controlori calitate -COR 754301;
5 funcționari administrativi -COR 411001; 10 maiștri
sudură -COR 311515; 50 legători de sarcină -COR
933302; 10 maiștri construcții civile, industriale și agricole -COR 311201; 5 maiștri electricieni în construcții
-COR 311308; 3 lucrători bucătărie (spălători vase
mari) -COR 941201. Interviul va avea loc la data de
12.11.2021, la ora 9.00, la sediul societății.

CUMPĂRĂRI DIVERSE

l Caut să cumpăr de urgență un trenuleț ca cel din
imagine, automotor electric Malaxa 1959, preț foarte
avantajos. Poate fi de culoare diferită. Preferabil setul
complet, cu șine și gară. Tel. 0748.420.054.

CITAȚII
l Numitul Ioniță Ion, cu ultimul domiciliu în comuna
Orbeasca, sat Orbeasca de Sus, str. Spătărei, nr. 36,
județul Teleorman, este citat la Judecătoria Alexandria,
în data de 06.12.2021, ora 9.00, în calitate de pârât, în
dosarul civil nr. 527/740/2021, în proces cu Ioniță Ionuț
Marius, având ca obiect declararea judecătorească a
morții.
l Admite cererea formulată de reclamanta Mindru
Olimpia, în contradictoriu cu pârâtul Mindru Ioan.
Dispune desfacerea căsătoriei încheiate de părţi la data
de 16.061990 si înregistrată sub nr.8/16.06.1990 la
Primăria Com. Româneşti, jud.Iași, din culpa comună
a părtilor. Dispune revenirea reclamantei la numele
avut anterior încheierii căsătoriei, respectiv acela de
„Ghemu”. Dispune majorarea onorariului curatorului
special desemnat pentru pârât de la suma de 250Lei la
500Lei. Obligă pe reclamanta Mindru OLIMPIA să
achite curatorului special diferenţa de onorariu în
valoare de 250Lei. În temeiul dispoziţiilor art.453 Cod
pr. civ., obligă pe pârâtul Mindru Ioan la plata către
reclamantă a sumei de 2.600Lei reprezentată de taxa de
timbru, onorariul curatorului special şi onorariul redus
al apărătorului ales al acesteia. Cu drept de apel în
termen de 30 zile de la comunicare. Cererea şi motivele
de apel se depun la Judecătoria Iași, sub sancţiunea
nulităţii, conf. art.471 Cod pr.civ. Pronunţată conf.
art.396 alin.2 Cod de pr.civ, azi, 02.07.2021.

DIVERSE
l CONPET S.A. Comunicat. Vă informăm că
Adunarea Generală a Acționarilor Conpet S.A., în
ședința din data de 09.11.2021, a aprobat constatarea
împlinirii termenului de prescripție a dreptului material la acțiune al acționarilor pentru solicitarea dividendelor aferente exercițiului financiar 2017, cuvenite și
neridicate până la data de 28.06.2021. Relații suplimentare se pot obține la tel: 0751-238656 sau la adresa de
e-mail: anisia.oancea@conpet.ro. Director general, Ing.
Dorin Tudora.
l S.C.Remat S.A., cu punctul de lucru în Năvodari,
DN 22B, Km3, jud.Constanța, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de actualizare a autorizaţiei integrate de mediu, pentru activitatea: Turnarea
metalelor neferoase ușoare, activitate prevăzută în
categoria 2.5 din Anexa 1 a Legii nr.278/2013: „Topirea,
inclusiv alierea, de metale neferoase, inclusiv de
produse recuperate, şi exploatarea de turnătorii de
metale neferoase, cu o capacitate de topire de peste 4
tone pe zi pentru plumb şi cadmiu sau 20 de tone pe zi

pentru toate celelalte metale”. Informaţii privind
impactul potenţial asupra mediului al activităţii pentru
care se solicită actualizarea autorizaţiei integrată de
mediu pot fi consultate zilnic, de luni până joi, între
orele 8.30-16.00, și vineri, între orele 8.30-13.30, la
sediul A.P.M. Constanţa, strada Unirii nr.23. Observaţiile, sugestiile şi propunerile publicului se primesc, în
scris, la sediul A.P.M. Constanța, strada Unirii nr.23.
l Anunţ disponibilizare plan si raport. S.C. Asradsil
Vâlsan S.R.L., având sediul în comuna Mușătești,
judetul Argeș, în calitate de proiectant pentru planul/
programul Amenajamentul fondului forestier proprietate privata aparținând persoanelor fizice: Prunescu
Zamfir, Trotea Constantin, Vonica Anca Elena,
Arnăutu Oana, Popescu Olimpiu-Constantin, Popescu
Marius, Oproiu Marcel, Olaru Vasile, Buligiu Ion,
Oproiu Diana-Valeria, Bodea Simona, Vicol Elena,
Alboiu Iosif , Ciucur Angela, Trantie Nicolae asociate
cu persoana juridica Comuna Dănești – U.P.I Dragutesti-Farcasesti cu sediul în com.Dragutesti judetul
Gorj, în suprafață de 278,79 ha, situată pe teritoriul
comunelor Farcasesti (62,08 ha), Dragutesti (111,08
ha), Danesti (35,50 ha), Urdari (42,00ha) si Musetesti
(28,13 ha) din județului Gorj anunta publicul interesat
asupra disponibilizarii proiectului de plan si finalizarii
Raportului de mediu. Consultarea planului si a Raportului de mediu se poate realiza la sediu titularului din
comuna Dragutesti de luni pana joi intre orele 8-15 si
pe pagina de internet a http://www.anpm.ro/web/
apm-gorj/documente-procedura-sea-si-ea. Publicul
interesat poate transmite in scris comentarii si propuneri privind documentele mentionate la sediu APM
Gorj, strada Unirii, nr. 76, Tg. Jiu, în termen de 45 zile
de la publicare.
l Vertical Construct Serv SRL, titular al proiectului
„Amplasare rezervor de stocare a produselor petroliere
(motorină) în incinta stației de sortare din extravilanul
comunei Movileni, județul Galați” anunță publicul
interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără
evaluarea impactului asupra mediului, fără evaluarea
adecvată și fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă de către A.P.M. Galați, în cadrul procedurii
de evaluare a impactului asupra mediului, pentru
proiectul „Amplasare rezervor de stocare a produselor
petroliere (motorină) în incinta stației de sortare din
extravilanul comunei Movileni, județul Galați”, propus
a fi amplasat în extravilanul comunei Movileni, Tarlaua
12/1, Parcela 38/1, județul Galați. Proiectul deciziei de
încadrare și motivele care o fundamentează pot fi
consultate la următoarea adresă de internet http://
apmgl-old.anpm.ro/proiect_decizie_etapa_de_incadrare-12553. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în
termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe
pagina de internet a A.P.M. Galați, pe e-mail office@
apmgl.anpm.ro sau fax 0236 471 009.
l Vehicule aflate pe domeniul public sau privat al
Sectorului 5 ce prezintă indicii pentru a fi încadrate în
categoria vehiculelor fără stăpân: - autorulotă marca
Grey Line, culoare ALB, număr de înmatriculare
68-WP-91, identificată în strada Toporași nr. 31 (spate
bloc), Sector 5; - autovehicul marca Mercedes, culoare
ALB, fără număr de înmatriculare, identificat în strada
Consecvenței x Șoseaua București Măgurele, Sector 5;
- autovehicul marca Peugeot, culoare GRI, fără număr
de înmatriculare, identificat în Șoseaua București
Măgurele nr. 34, Sector 5; - autovehicul marca Kia,
culoare ALBASTRU, fără număr de înmatriculare,
identificat în strada Șoseaua București Măgurele NR.
23, Sector 5; - autovehicul marca Daewoo, culoare GRI,
fără număr de înmatriculare, identificat în strada
Consecvenței x Șoseaua București Măgurele, Sector 5;
- autovehicul marca Mercedes, culoare GRI, fără
număr de înmatriculare, identificat în strada Consecvenței x Șoseaua București Măgurele, Sector 5; - autovehicul marca Peugeot, culoare ALBASTRU, fără
număr de înmatriculare, identificat în strada Vânatori
nr. 25, Sector 5; - autovehicul marca Mercedes, culoare
NEGRU, fără număr de înmatriculare, identificat în
Intrarea Fragilor, Sector 5; - autovehicul marca BMW,
culoare VERDE, număr de înmatriculare B 077526,
identificat în strada Posada nr. 62, Sector 5; - autorulotă marca Ernst Safari, culoare ALB, număr de
înmatriculare FRK 1484, identificată în Calea 13
Septembrie nr. 113 (spate bloc), Sector 5; - autovehicul
marca Smart, culoare GRI, fără număr de înmatriculare, identificat în strada Focșani nr. 10, Sector 5; -

autovehicul marca Opel, culoare ALBASTRU/
NEGRU, număr de înmatriculare N 284 G, identificat
în strada Vigoniei nr. 8, Sector 5; - autovehicul marca
Dacia, culoare GALBEN, fără număr de înmatriculare,
identificat în strada Ing. Anghel Saligny x str. Domnița
Anastasia, Sector 5; - autovehicul marca Mercedes,
culoare NEGRU, fără număr de înmatriculare, identificat în Intrarea Fragilor, Sector 5; - autorulotă marca
neidentificabilă, culoare ALB, fără număr de înmatriculare, identificată în strada Arbănași nr. 11, Sector 5;
- autovehicul marca Volkswagen, culoare PORTOCALIU, fără număr de înmatriculare, identificat în
strada Domnița Anastasia nr. 6, Sector 5; - autovehicul
marca Dacia, culoare VERDE, fără număr de înmatriculare, identificat în strada Ghidigeni X strada
Ciuleandra, Sector 5; - autovehicul marca BMW,
culoare GRI, fără număr de înmatriculare, identificat
în strada Ghindarilor nr. 52, Sector 5; - autovehicul
marca Fiat, culoare ALB, număr de înmatriculare P
0926 KB, identificat în Bulevardul Libertății nr. 4,
Sector 5; - autovehicul marca Renault, culoare
VERDE, număr de înmatriculare B 092028, identificat
în strada Mitropolit Dosoftei, Sector 5.
l Subsemnații Dogea Niculae-Bogdan, Dogea
Ioana-Nicoleta, Niculae Gherghina, proprietari ai
terenului situat în extravilanul Comunei Berceni
-Tarlaua 15, Parcela 38/1/22, nr.cad.1549, supun spre
informare și consultare a publicului documentația de
urbanism în vederea elaborării „PUZ Comuna Berceni,
Județul Ilfov -Introducere în intravilan -Ansamblu de
locuinţe individuale P+1E+M și funcțiuni complementare, amenajare circulații și asigurarea utilităţilor”
pentru terenul deținut, beneficiar Consiliul Local al
Comunei Berceni conform prevederilor Ordinului
nr.2701/2010. Persoanele interesate să trimită observații, comentarii o pot face în termen de 45 de zile
calendaristice de la data anunțului, la sediul Primăriei
Comunei Berceni -Direcția de Urbanism.
l Subsemnatul Stoica Dorel, mandatar pentru Stoica
Viorica, Tănase Florin, Stoica Dorel, Stoica Ioana,
proprietari ai terenului situat în extravilanul Comunei
Berceni -Tarlaua 25, Parcela 62/14,15, nr. cad. 2772,
2778, supun spre informare și consultare a publicului
documentația de urbanism în vederea elaborării „PUZ
Comuna Berceni, Județul Ilfov -Introducere în intravilan -Ansamblu de locuinţe individuale P+1E+M și
funcțiuni complementare, amenajare circulații și asigurarea utilităţilor” pentru terenul deținut, beneficiar
Consiliul Local al Comunei Berceni conform prevederilor Ordinului nr.2701/2010. Persoanele interesate să
trimită observații, comentarii o pot face în termen de
25 de zile calendaristice de la data anunțului, la sediul
Primăriei Comunei Berceni –Direcția de Urbanism.
l În temeiul art. 146 alin.(1) din Legea 85/2014 comunicăm deschiderea procedurii de faliment a debitorului
SC Tecnogreen SRL, CIF: 15195512, J25/302/2016,
dosar nr. 2726/101 anul 2018 –Tribunalul Mehedinti.
Termen pentru depunerea cererilor suplimentare de
creanţă la 03.01.2022; Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea
tabelului suplimentar al creanţelor la 17.01.2022;
Termen pentru depunerea eventualelor contestații este
de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de
Insolvenţă a tabelului suplimentar şi pentru afişarea
tabelului definitiv consolidat al creanţelor la
07.02.2022. Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă
SPRL Filiala Timis.
l În temeiul art. 146 alin.(1) din Legea 85/2014 comunicăm deschiderea procedurii de faliment a debitorului
SC D&G Agricolture Enterprise SRL, CIF: 18704890,
J25/272/2006, dosar nr. 1726/101 anul 2019 –Tribunalul
Mehedinti. Termen pentru depunerea cererilor de
creanţă la 10.11.2021; Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea
tabelului suplimentar al creanţelor la 08.12.2021;
Termen pentru depunerea eventualelor contestații este
de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de
Insolvenţă a tabelului suplimentar şi pentru afişarea
tabelului definitiv consolidat al creanţelor la
05.01.2021. Lichidator judiciar, Consultant Insolvenţă
SPRL Filiala Timis.
l S.C. REWE Projectentwicklung Romania S.R.L.
anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de
emitere a acordului de mediu pentru proiectul: “Demolare constructii C1, C2, C3, C4 si construire Magazin

Penny Market, regim de inaltime parter, accesuri auto
si pietonale, amenajariexterioare, imprejmuire, post
trafo, totem, bransament utilitati, organizare santier”,
propus a fi amplasat in jud.Braila, orasul Insuratei,
strada Soseaua Brailei, nr.16 – 16A. Informatiile
privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
Agentiei pentru Protectia Mediului Braila din mun.
Braila, Bd. Independentei, nr.16, Bl.B5 si la sediul
titularului din jud.Ilfov, Comuna Stefanestii de Jos, str.
Busteni nr.7 in zilele lucratoare intre orele : 9.00 –
13.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul
Agentiei pentru Protectia Mediului Braila.

SOMAȚII
l Se aduce la cunostinta ca pe rolul Judecatoriei
Chisineu Cris se af la dosarul nr. 1863/210/2021 cu
termen de judecata la data de 09.12.2021 ora 12.00,
avand ca obiect cererea sotilor Crisan Sofia si Crisan
Ioan pentru constatarea dobandirii a dreptului de
proprietate prin uzucapiune, asupra imobilului din
Zarand str. nr 693 jud. Arad, inscris in CF 303953
Zarand topo 197-198, avand proprietar tabular pe
Varga Maria, Varga Catita si Varga Ecaterina. Persoanele interesate pot face opozitie la numarul de dosar
indicat mai sus in termen de o luna de la data publicarii
prezentei somatii.
l În dosarul civil cu nr.2495/210/2021 al Judecătoriei
Chișineu Criș având ca obiect uzucapiune, reclamanta
Hach (născ. Durcau) Monica a solicitat ca prin hotărarea ce se va pronunța să se constate că a dobândit
dreptul de proprietate asupra cotei de ¼, proprietatea
lui Roșca Mihai de sub B1, în prezent decedat, din
imobilul situat în Sepreus, str.Prof. Mihai Înțeleptu,
nr.31, jud.Arad, imobil identificat în CF nr. 302906
Sepreus, avand nr. top 782.783/b (provenită din
conversia de pe hârtie a CF 398 Sepreus), constând în
casă și teren în suprafață de 1.440mp, proprietatea
tabulară în cota de 1/4 a lui Roșca Mihai, prin uzucapiune. Toți cei interesați în cauză pot formula opoziții
la prezenta somație, în termen de 30 de zile de la publicare și respectiv afișarea somației, în dosar cu numărul
de mai sus al Judecătoriei Chișineu Criș. Emis în baza
rezoluției din data de 27.10.2021, conform art.130 din
Decretul Lege nr.115/1938.
l În dosarul civil cu nr.2372/210/2021 al Judecătoriei
Chișineu Criș având ca obiect uzucapiune, reclamanta
Suciu Floare a solicitat instanței că prin hotărârea care
urmează să se pronunțe să se constate că reclamanta a
dobândit dreptul de proprietate cu titlu de uzucapiune
asupra cotei de 1/4, proprietatea lui Suciu Ioan de sub
B1 și asupra cotei de 1/4, proprietatea lui Suciu Ana de
sub B2 (căsătorita Cismas), în prezent decedați, din
imobilul situat în Sepreus, str.Calea Moneasa, nr.96,
jud. Arad, imobil identificat in CF nr.304566 Sepreus,
având nr. top 694-694/b (provenită din conversia de pe
hârtie a CF 573 Sepreus), constând în casa și teren în
suprafață de 1.440mp, proprietatea tabulară în cota de
1/4 pentru fiecare pârât. Toți cei interesați în cauză pot
formula opoziții la prezenta somație, în termen de 30
de zile de la publicare și respectiv afișarea somației, în
dosar cu numărul de mai sus al Judecătoriei Chișineu
Criș. Emis în conform. art.130 din Decretul Lege
nr.115/1938.

ADUNĂRI GENERALE
l În temeiul dispozițiilor art.20, alin.(1), lit.g, din
legea 85/2006, cu respectarea prevederilor art.119,
alin.1, din Legea nr.31/1990, republicată, privind societatile comerciale, precum și a prevederilor corespunzătoare din statutul societăţii, Lichidatorul Judiciar,
Consulta 99 SPRL, al societății „DANUBIANA” SAîn faliment, cu sediul în Popeşti-Leordeni, Şos.Olteniţei Nr.181, judeţul Ilfov, numit prin Sentinţa Civilă
numărul 476, pronunţată de Tribunalul Bucureşti,
secţia a-VII- a Comercială, în dosarul numărul
37936/3/2006, în şedinta publică din data de
01.02.2008, la solicitarea actionarului Autoritatea
pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) deținând 64,1657% din capitalul social al societății,
convoacă adunarea generală ordinara a acţionarilor,
pentru data de 13 decembrie 2021, ora 14.00, la sala de
consiliu din Pavilionul Administrativ, situat la adresa
societății, pentru toţi acţionarii înregistrați în Registrul
Acționarilor, îndreptatiți să participe și să voteze în
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de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și
cadrul adunarii generale, la sfârşitul zilei de 06
decembrie 2021, cu următoarea ordine de zi: 1.Aprobarea revocării admnistratorului special al societății,
respectiv a doamnei Colfescu Cristina Ștefania (fostă
Dorobanțu Cristina Ștefania). 2. Alegerea /desemnarea
unui alt admnistrator special, conform prevederilor
Legii 85/2006. Începând cu data de 07 decembrie 2021,
în zilele lucrătoare, materialalul referitor la ordinea de
zi stabilită se poate consulta la sediul societăţii. Reprezentarea acţionarilor în adunările generale se va putea
face și pe bază de imputernicire/procura. Termenul
limită până la care vor fi depuse imputernicirile/procurile este cu 48 de ore înainte de data ținerii adunarii
genrale, respectiv 11 decembrie 2021, ora 14.00. Procurile/ imputernicirile primite prin poștă care ajung la
sediul societăţii, după data 07 decembrie 2021 nu vor fi
luate în considerare. În cazul în care la data de
13.12.2021, nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor ședinței și sau majoritatea cerută de lege și sau de Statutul societății
pentru adoptarea hotărârii, următoarea adunare
generală a acționarilor va avea loc la data de
14.12.2021, în locul și la ora indicată pentru prima
convocare.
l Convocarea Adunării Generale Extraordinare a
Acționarilor Societății ISAF - Societate de Semnalizări
și Automatizări Feroviare S.A. Data 03.11.2021. Administratorul Unic al societății ISAF SOCIETATE DE
SEMNALIZĂRI ȘI AUTOMATIZĂRI FEROVIARE
SA - cu sediul social în București, Str. Copșa Mică, nr.
25, etaj 1, biroul 3, sector 1, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J40/1079/1991, CUI RO473734, cu un
capital social subscris și vărsat de 840.170 lei, divizat
în 84.017 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei
fiecare, denumită în continuare “Societatea” - Domnul
Christophe Guy Marcel Mansuy, în temeiul art. 117
din Legea 31/1990 privind Societățile coroborat cu
prevederile art. 13 din Actul constitutiv al Societății
CONVOACĂ: I. Adunarea Generală Extraordinară a
Acționarilor Societății, pentru data de 14.12.2021, ora
10.00, la sediul social al Societății aflat în București,
Str. Copșa Mica, nr. 25, etaj 1, biroul 3, sector 1, cu
următoarea ordine de zi: a. Aprobarea deschiderii unui
punct de lucru al Societății în București, Str. Lugoj, nr.
68, Sector 1; b. Mandat pentru formalități: Aprobarea
împuternicirii: i. dlui Alexandru Grigorie – Avocat, să
depună toate diligentele necesare în vederea înregistrării la Registrul Comerțului a hotărârii ce se vă
elabora cu privire la aspectele de pe ordinea de zi și să
semneze orice înscrisuri vor fi necesare pentru
aducerea la îndeplinire a acestui mandate. Invităm pe
această cale acționarii Societătii ISAF - SOCIETATE
DE SEMNALIZĂRI ȘI AUTOMATIZĂRI FEROVIARE S.A. înregistrați în Registrul Acționarilor la
data de referință indicată mai jos, să participe la
ședință Adunării Generale a Acționarilor, în vederea
întrunirii cvorumului cerut de actul constitutiv și de
Legea nr. 31/1990 privind societățile, în vigoare. La
această Adunare Generala sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul
Acționarilor la data de 25.11.2021 stabilită că data de
referință. Acționarii înscriși în Registrul Acționarilor
la data de referință menționată, își pot exercita dreptul
de vot direct sau prin reprezentant. Acționarii pot fi
reprezentați în Adunarea Generală de alți acționari
sau de către terți, prin împuternicire specială, data
chiar sub semnătură privată. Participarea la Adunarea
Generală se face pe baza actului de identitate și a
împuternicirii. Mandatele de reprezentare a acționarilor trebuie înmânate Președintelui Adunării în ziua
desfăsurării acesteia, înaintea începerii ei. Administratorul Unic al ISAF – Societate de Semnalizări și Automatizări Feroviare SA. Domnul Christophe Guy
Marcel Mansuy.

l CONVOCATOR. În conformitate cu prevederile
Art.111, art. 113 și art.117 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările si completările ulterioare,
coroborate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind
emitentii de instrumente financiare si operatiuni de
piata si ale Regulamentelor emise de ASF in aplicarea
acesteia, CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL
Institutul de Cercetări in Transporturi – INCERTRANS - S.A, inregistrată la Oficiul Registrului
Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr.
J40/17093/29.06.1993, avand Cod Unic de Inregistrare:
RO4282451, convoaca la adresa punctului de lucru
situat in Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr.
42-44, Baneasa Business & Technology Park, clădirea
B, aripa B1, et. 2, sector 1, urmatoarele adunari generale: I. Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor,
pentru data de 15.12.2021, ora 10:30, cu următoarea:
ORDINE DE ZI: 1. Aprobarea cererilor de reinnoire a
mandatelor a 3 membri ai Consiliului de Administratie
al societatii INCERTRANS S.A. 2. Aprobarea raportului de activitate aferent perioadei de mandat 20182021 intocmit de administratorul executiv
CLADOVEANU Flavius Valeriu, in vederea reinnoirii
mandatului. 3. Aprobarea raportului de activitate
aferent perioadei de mandat 2018-2021 intocmit de
administratorul executiv ZAPCIU Miron, in vederea
reinnoirii mandatului. 4. Aprobarea raportului de
activitate aferent perioadei de mandat 2018-2021
intocmit de administratorul neexecutiv BUICA Marian
Nicusor, in vederea reinnoirii mandatului. 5. Aprobarea
Raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare cu privire la cererile de reinnoire a mandatelor a 3
membri in functie ai Consiliului de Administratie al
societatii INCERTRANS S.A., numiti conform OUG
109/2011 si ale caror mandate inceteaza la data de
30.12.2021. 6. Aprobarea formei contractului de
mandat si a indemnizatiei fixe cuvenite administratorilor pentru perioada de mandat 2022-2025 si imputernicirea unui reprezentant al Autoritatii Publice
Tutelare pentru semnarea contractelor de mandat. 7.
Aprobarea numirii a 2 membri provizorii ai Consiliului
de Administrație cu o durată a mandatului de maxim 4
luni, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2
luni, incepand cu data de 31.12.2021, in persoana
domnilor RENTEA Vasile si STERIOPOL Bogdan. 8.
Aprobarea formei contractului de mandat, cu prevederi
similare cu cele din contractele de mandat ale celorlalti
administratori, inclusiv in ceea ce priveste indemnizatia fixa cuvenita acestora, pentru cei 2 administratori
provizorii si împuternicirea unui reprezentant al autorității publice tutelare pentru semnarea contractului de
mandat. 9. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A. aferent anului financiar 2021. 10.
Imputernicirea Directorului General al Institutul de
Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A.
pentru efectuarea tuturor procedurile si formalitatile
prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a
Hotararilor AGOA, sa depuna si sa preia acte si sa
semneze in acest scop in numele Societatii in relatiile cu
Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central,
sau alte entitati publice sau private, precum si pentru
acordarea dreptului de a delega unei alte persoane
mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus
mentionate. 11. Aprobarea datei de 04.01.2022 ca dată
de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor
asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării
Generale Ordinare a Acţionarilor, în conformitate cu
dispoziţiile art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind
emitentii de instrumente financiare si operatiuni de
piata; 12. Aprobarea datei de 03.01.2022 ca “ex-date”,
respectiv data anterioara datei de inregistrare la care
instrumentele financiare obiect ale hotararilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarari, in
conformitate cu prevederile art. 2 alin.2 lit. l) dinRegulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente

financiare și operațiuni de piață. II. Adunarea Generala Extraordinară a Acţionarilor, pentru data de
15.12.2021, ora 11:30, cu următoarea ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea modificărilor actului constitutiv al societatii Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS S.A, ȋn forma şi conţinutul avizate de catre
Consiliul de Administratie, conform propunerii mai jos
prezentate: Dispozitiile art 22.5. din Actul Constitutiv,
in forma actuala: “Directorul general trebuie să aibă
calificarea sau experienţa profesională în activitatea ce
formează obiectul de activitate al societății sau să îndeplinească celelalte condiții impuse administratorilor
societăţii.” se modifica si vor avea urmatoarea formulare: „22.5. Directorul general trebuie să indeplineasca
cumulativ urmatatoarele conditii: să aiba experienţa
profesională în conducerea activitatii ce formează
obiectul de activitate al societății, sa detina minim o
diploma de formare in domeniul digitalizarii, precum si
sa aiba desfasurat minim un proiect inovativ in domeniul tehnologiei, digitalizarii si automatizarii.” 2.
Aprobarea actului constitutiv actualizat al S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS
S.A., consolidat cu modificarile aprobate. 3. Imputernicirea Directorului General al SC Institutul de Cercetari
in Transporturi “INCERTRANS” SA pentru efectuarea tuturor procedurilor si formalitatilor prevazute de
lege pentru aducerea la indeplinire a Hotararilor
AGEA, pentru semnarea si depunerea Actului Constitutiv Actualizat la Oficiul Registrului Comertului de pe
langa Tribunalul Bucuresti, sa depuna si sa preia acte si
sa semneze in acest scop in numele Societatii in relatiile
cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul
Central, sau alte entitati publice sau private, precum si
pentru acordarea dreptului de a delega unei alte
persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor
mai sus mentionate. 4. Aprobarea datei de 04.01.2022
ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor
Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, în
conformitate cu dispoziţiile art. 86 alin. 1 din Legea nr.
24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si
operatiuni de piata. 5. Aprobarea datei de 03.01.2022
ca “ex-date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect ale hotararilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din
hotarari, in conformitate cu prevederile art. 2 alin.2 lit.
l) dinRegulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de
instrumente financiare și operațiuni de piață. Intrucat
nu sunt aplicabile sedintelor AGOA-AGEA din
15.12.2021, acționarii nu vor decide asupra datei participării garantate, astfel cum este definită de Articolul 2
alin.2 litera j) din Regulamentul nr. 5/2018 privind
emitenții de instrumente financiare și operațiuni de
piață, sau asupra Datei Plății, astfel cum este definită
de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009. La
Adunarile Generale ale Acţionarilor sunt îndreptăţiţi să
participe şi să voteze toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 06.12.2021, stabilită
ca dată de referinţă conform dispozițiilor art. 123 alin.
2 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și
completarile ulterioare, coroborat cu disp. Art. 192 din
Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. In cazul in care
Adunarile Generale nu se vor putea tine la data anuntata, din cauza neindeplinirii conditiilor de cvorum si
de validitate prevazute de lege si de Actul constitutiv al
societatii, aceastea se vor tine în data de 16.12.2021 la
aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator
provizoriu se va afla la dispozitia actionarilor la adresa
punctului de lucru al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. precizata mai sus,
precum si pe website-ul Societatii, incepand cu data de
12.11.2021, putand fi consultata si completata pana cel
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mai tarziu la data de 25.11.2021, ora 11:00 data limita
pana la care se pot duce la indeplinire prevederile art.
117 teza a II-a si art.1171 alin.(2)teza a II-a din Legea
societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare. Actionarii societatii au dreptul
de a se prevala de prevederile art. 117 teza a II-a si
art.1171 alin.(2)teza a II-a din Legea societatilor nr.
31/1990, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare. Propunerile vor fi transmise fie (a) in format
fizic/letric, la registratura Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. situata la
adresa punctului de lucru din Bucuresti, Soseaua
Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Baneasa Business & Technology Park, clădirea B, aripa B1, et. 2, sector 1, in plic
inchis, cu mentiunea “ADMINISTRATORI PROVIZORII –Adunarea Generala a Actionarilor din data de
15/16.12.2021” sau (b) prin e-mail, cu semnatura electronic extinsa incorporate, conform Legii 455/2001
privind semnatura electronic, la adresa incertrans@
incertrans.ro , astfel incat sa fie receptionate pana la
data de 25.11.2021, ora 11:00, acesta fiind termenul
limita. In conformitate cu dispozițiile art.92 alin.3) din
Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente
financiare şi operaţiuni de piaţă, unul sau mai multi
actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel
putin 5% din capitalul social are/au dreptul: a) de a
introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale,
cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare
sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de
adunarea generala; si b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi
incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Acționarii
își pot exercita drepturile prevăzute la art.92 alin.3) din
Legea nr.24/2017, pana la data de 25.11.2021, sub sanctiunea decaderii. În conformitate cu dispozițiile art.198
din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de
instrumente financiare și operațiuni de piață fiecare
actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, până cel
târziu la data de 10.12.2021, termen de decadere. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe pagina de internet a societatii: www.incertrans.
ro, în format întrebare-raspuns. Propunerile sau întrebările acţionarilor vor putea fi transmise în scris, fie
prin poştă sau servicii de curierat, la adresa punctului
de lucru precizata mai sus, cu menţiunea scrisă clar, cu
majuscule, „PENTRU Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor/ Adunarea Generala Extraordinara a
Actionarilor din data de 15/16.12.2021.” Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societăţii
sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi,
acestea vor anexa solicitării şi copii ale documentelor
care să le ateste identitatea şi calitatea de acţionar la
data solicitării. Propunerile sau intrebările acţionarilor
care nu sunt primite la adresa punctului de lucru precizata mai sus, pana la datele mai sus mentionate nu vor
fi luate in considerare. Accesul acționarilor înregistrați
la data de referinţă la adunarea generala va fi permis in
baza actului de identitate. Acţionarii persoane juridice
pot participa prin reprezentantul legal pe baza unui
document oficial care îi atestă această calitate (de
exemplu extras / certificat constatator emis de Registrul
Comerţului). Acţionarii înregistrați la data de referinţă
pot participa la adunarea generala direct sau pot fi
reprezentaţi de către alte persoane, pe baza unei
procuri speciale, sau pot vota prin corespondenţă
conform procedurilor afişate pe website-ul societăţii:
www.incertrans.ro. Un exemplar original al procurii va
fi predat la intrarea in sala de sedință. Votul prin reprezentant pe baza imputernicirii speciale. Actionarii pot
participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul
Adunarii Generale a Actionarilor de un reprezentant
desemnat („Mandatar”) caruia i s-a acordat o imputernicire speciala, pe baza formularului de imputernicire
speciala pus la dispozitie de Societate, in conditiile
legii. Imputernicirea speciala va fi insotita de urmatoa-

rele documente: a) pentru acționari persoane fizice:
copie de pe actul de identitate al acţionarului, care sa
permita identificarea acestuia in lista acționarilor
INCERTRANS la data de referința eliberata de SC
Depozitarul Central SA și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetațenii
români, sau paşaport pentru cetațenii straini, cu CNP
(cod numeric personal) – daca exista in țara de origine);
b) pentru acționari persoane juridice: (i) certificatul
constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt
document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul
in care acţionarul este inmatriculat legal, in scopul
dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/
calitații de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult
3 luni raportat la data publicarii convocatorului
adunarii generale, şi care sa permita identificarea acestora in lista acționarilor INCERTRANS la data de
referința eliberata de SC Depozitarul Central SA; (ii)
copie de pe actul de identitate al reprezentantului
(mandatarului) (BI sau CI pentru cetațeni români, sau
paşaport, pentru cetațeni straini cu CNP (cod numeric
personal) vizibil - daca exista in țara de origine); c)
documentele prezentate intr-o limba straina (mai puțin
actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu
caractere latine) vor fi insoțite de traducerea autorizata
in limba româna; Imputernicirea speciala este valabila
doar pentru Adunarea Generala a Actionarilor pentru
care a fost solicitata; reprezentantul are obligația sa
voteze in conformitate cu instrucțiunile formulate de
acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anularii
votului. Imputernicirea speciala pentru participarea și
votarea in cadrul adunarii generale poate fi data de un
acționar si unei instituții de credit care presteaza
servicii de custodie. Votul prin reprezentant in baza
unei imputerniciri generale. Actionarul poate acorda o
imputernicire generala a carei durata nu va depasi 3
ani, permitand reprezentantului sau de a vota in toate
aspectele aflate in dezbaterea Adunarilor Generale ale
Actionarilor, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, in conformitate cu prevederile
legale, anexandu-se dovada ca mandatarul are calitatea
fie de intermediar (in conformitate cu prevederile Art.
92 alin. (13) din Legea nr. 24/2017) fie de avocat, iar
actionarul este client al acestora. Începând cu data de
12.11.2021, formularele de imputerniciri speciale, generale, precum si materialele aferente punctelor aflate pe
ordinea de zi se pot obţine de la adresa punctului de
lucru precizata mai sus, în zilele lucrătoare, între orele
10.00-14.00 sau se pot descarca de pe website-ul societatii. Imputernicirile, in original, completate si
semnate, impreuna cu o copie a actului de identitate
valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in
cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) vor fi depuse, sub
sanctiunea pierderii exercitiului de vot in adunare, la
adresa punctului de lucru al Institutul de Cercetari in
Transporturi – INCERTRANS - S.A. precizata mai sus,
pana la data de 13.12.2021, ora 10:30, in plic inchis, cu
mentiunea expresa pe plic: „PENTRU Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor/ Adunarea Generala
Extraordinara a Actionarilor din data de
15/16.12.2021” (va rugam sa aveti in vedere ca registratura societatii este inchisa in timpul zilelor nelucratoare). Actionarii Institutul de Cercetari in
Transporturi - INCERTRANS - S.A. inregistrati la
data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor. Actionarilor li se vor pune la dispozitie gratuit
Buletinele de vot prin corespondenta incepand cu data
de 12.11.2021 la adresa punctului de lucru al Institutul
de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A.
precizata mai sus, precum şi pe website-ul societăţii:
www.incertrans.ro. Buletinul de vot prin corespondenta

va fi depus la adresa punctului de lucru al Institutul de
Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A.
precizata mai sus, in plic inchis, pana la data de
13.12.2021, ora 10:30, in plic inchis, cu mentiunea
expresa pe plic: „PENTRU Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor/ Adunarea Generala Extraordinara
a Actionarilor din data de 15/16.12.2021” (va rugam sa
aveti in vedere ca registratura societatii este inchisa in
timpul zilelor nelucratoare). In cazul votului prin corespondenta al persoanelor fizice, buletinul de vot,
completat si semnat in original, va fi insotit de copia
actului de identitate al actionarului, semnat pentru
conformitate de acesta. In cazul votului prin corespondenta al persoanelor juridice, Buletinul de vot
completat si semnat in original, va fi insotit de certificatul constator emis de Registrul Comertului, in
original, nu mai vechi de 3 luni de zile inainte de data
publicarii convocarii, in original sau copie certificata
conform cu originalul, copia certificatului de inregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza Buletinul de vot prin
corespondenta. Buletinele de vot care nu sunt primite
la adresa punctului de lucru al Institutul de Cercetari
in Transporturi – INCERTRANS - S.A. din Bucuresti,
Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Baneasa Business
& Technology Park, clădirea B, aripa B1, et. 1 si 2,
sector 1, pana la data si ora mai sus mentionate nu vor
fi luate in considerare. Consiliul de Administratie al
societatii Institutul de Cercetari in Transporturi
“INCERTRANS” SA, PREȘEDINTE DE SEDINTA
BOGDAN CATALIN STERIOPOL Conform Deciziei
CA nr. 96/10.11.2021.

LICITAŢII
l Primăria Municipiului Mediaş, P-ţa Corneliu Coposu,
nr. 3, telefon/fax 0269/803817, organizează licitație
publică pentru închirierea spațiului situat în Mediaș, str.
Johannes Honterus nr.40 ap.1, aflat în domeniul privat
al municipiului Mediaș în baza HCL nr. 295/2021.
Spațiul are suprafața utilă totală de 78,39 mp, fiind
compus din o încăpere cu suprafața utilă de 37,82 mp și
dependințe (2 magazii cu suprafața utilă de 40,57 mp),
și teren aferent spațiului în suprafață de 89,20 mp (cotă
de 20% din teren clădit și neclădit de 446 mp), conform
planului de situație. Construcția este identificată în CF
nr.108820-C1-U3 Mediaș nr. top 797/1/1/a, iar terenul
este identificat în CF nr.108820 Mediaș nr. top 797.
Procurarea documentaţiei de atribuire se face de la
Centrul de Informare Cetățeni din cadrul Primăriei
municipiului Mediaș, telefon 0269/803803, contracost la
valoarea de 200,00 lei /documentație, care se achită în
numerar la caseria Serviciului Fiscal Local Mediaș sau
în contul organizatorului RO80TREZ57721360250
XXXXX, deschis la Trezoreria Mediaş. Procurarea documentației și depunerea ofertelor se face în perioada
12.11.2021 – 03.12.2021. Ofertele se depun la Primăria
municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr.3,
Centrul de Informare Cetățeni, într-un singur exemplar,
în plic închis, până la data de 03.12.2021, ora 13:00.
Locul desfăşurării licitaţiei este sediul Primăriei municipiului Mediaş, P-ţa Corneliu Coposu nr.3, sala mică de
şedinţe, în data de 07.12.2021 ora 12:00.
l Primăria Municipiului Mediaş, P-ţa Corneliu Coposu,
nr. 3, telefon/fax 0269/803817, organizează licitație
publică pentru închirierea spațiului situat în Mediaș, str.
Mihail Kogălniceanu nr.25, aflat în domeniul privat al
municipiului Mediaș în baza HCL nr. 294/2021. Spațiul
este compus din 4 camere cu suprafața utilă totală de
67,82 mp și dependințe (baie, 2 holuri, magazie), cu
suprafața utilă totală de 37,63 mp, parte din construcția
identificată CF nr.115324 Mediaș nr. cadastral
115324-C1 și teren aferent cu suprafața totală de 494,24
mp (472 mp aferent construcției identificat în CF
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nr.115324 Mediaș nr. cadastral 115324 și 22,24 mp
aferent accesului (reprezentând cota de 139/250 din 40
mp) identificat în CF nr.108121 Mediaș nr. top 249/3250/3). Procurarea documentaţiei de atribuire se face de
la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul Primăriei
municipiului Mediaș, telefon 0269/803803, contracost la
valoarea de 200,00 lei /documentație, care se achită în
numerar la caseria Serviciului Fiscal Local Mediaș sau
în contul organizatorului RO80TREZ57721360250
XXXXX, deschis la Trezoreria Mediaş. Procurarea documentației și depunerea ofertelor se face în perioada
12.11.2021 – 03.12.2021. Ofertele se depun la Primăria
municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr.3,
Centrul de Informare Cetățeni, într-un singur exemplar,
în plic închis, până la data de 03.12.2021, ora 13:00.
Locul desfăşurării licitaţiei este sediul Primăriei municipiului Mediaş, P-ţa Corneliu Coposu nr.3, sala mică de
şedinţe, în data de 07.12.2021 ora 10:00.
l Debitorul Lemar SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL, scoate la
vanzare: 1,Spatiu comercial, constituit din teren intravilan in suprafata de 716 mp. si cladire edificata pe
acesta in suprafata de 193,31 mp., nr. cadastral 153, C.F
20017 a localitatii Calvini, situat in Sat Calvini, Comuna
Calvini, Judet Buzau. Pret pornire licitatie –26.652,50
Euro exclusiv TVA. 2.Spatiu comercial, constituit din
teren intravilan in suprafata de 50 mp. si cladire edificata pe acesta in suprafata de 34,54 mp., nr. cadastral
228, C.F 20002 a localitatii Calvini, situat in Sat Biscenii
de Jos, Comuna Calvini, Judet Buzau. Pret pornire licitatie –4.820,00 Euro exclusiv TVA. 3.Spatiu comercial,
constituit din teren intravilan curti constructii in suprafata de 159 mp., nr. cadastral 480, C.F 20009 a localitatii
Chiojdu, teren intravilan curti constructii in suprafata
de 260 mp., nr. cadastral 481, C.F 20005 a localitatii
Chiojdu, teren intravilan agricol in suprafata de 594
mp., si cladiri edificate pe acestea, C1 in suprafata de
87,60 mp. +Cladire C2 in suprafata de 72,35 mp., situat
in Sat Lera, Comuna Chiojdu, Judet Buzau. Pret pornire
licitatie –23.594,00 Euro exclusiv TVA. 4.Spatiu comercial, constituit din teren intravilan in suprafata de 148,
83 mp. si cladire edificata pe acesta in suprafata de
148,83 mp., nr. cadastral 37, C.F 20742 a localitatii
Chiojdu, situat in sat Bisca Chiojdului, Comuna
Chiojdu, Judet Buzau. Pret pornire licitatie –20.769,00
Euro exclusiv TVA. 5.Spatiu depozitare constituit din
teren intravilan faneata in suprafata de 360 mp., nr.
cadastral 20062, C.F 20062 a localitatii Chiojdu, teren
intravilan arabil in suprafata de 280 mp., nr. cadastral
20051, C.F 20051 a localitatii Chiojdu si cladire (Baraca
metalica), in suprafata de 130 mp., situat in sat Bisca
Chiojdului, Comuna Chiojdu, Judet Buzau. Pret pornire
licitatie –3.971,00 Euro exclusiv TVA. 6.Hala depozitare
si birouri Cladirea de birouri +Hala de depozitare are o
suprafata construita de 784,08 mp. si o suprafata desfasurata de 1002,38 mp.Cladirea de birouri are o suprafata
construita de 109,15 mp. si o suprafata utila de 279,90
mp., fiind formata din, Parter cu o suprafata utila de
80,04 mp., Etajul 1 cu o suprafata utila de 99,93 mp.,
Etajul 2 cu o suprafata utila de 99,93 mp.,Hala de depozitare are o suprafata consturita de 674,93 mp. si o
suprafata utila de 669,36 mp. Cladirea de birouri +Hala
de depozitare sunt edificate pe terenul proprietatea
persoanelor fizice Leonte Gheorghe si Leonte Margareta.
Pret pornire licitatie –131.061,50 Euro exclusiv TVA.
7.autoturism marca Skoda, tip/varianta Octavia, nr.
i n m a t r i c u l a r e P H - 6 6 - L E O , n r. i d e n t i f i c a r e
TMBBG41U212434193. Pret pornire licitatie –120,50
Euro exclusiv TVA. 8. autoutilitara marca Mercedes –
Benz, tip/varianta Atego 815, nr. inmatriculare
PH-95-LEO, nr. identificare WDB9700151K852922. Pret
pornire licitatie –249,50 Euro exclusiv TVA. -Pretul
Caietului de sarcini pentru proprietatile imobiliare
”Spatiu comercial„ -3.000,00 Lei exclusiv TVA. -Pretul
Caietului de sarcini pentru proprietatea imobiliara
”Hala depozitare si birouri„ -5.000,00 Lei exclusiv TVA.
-Pretul Regulamentului de licitatie pentru ”autovehicule” -500,00 Lei exclusiv TVA. -Pretul de pornire al
licitatilor pentru proprietatile imobilare si autovehicule,
apartinand Lemar SRL, reprezinta 50% din valoarea de
piata exclusiv TVA, aratata in Raportul de Evaluare;
Participarea la licitatie este conditionata de: -consemnarea in contul nr. cod IBAN RO26 BREL 0002 0029
2050 0100 deschis la Libra Internet Bank –Ploiesti pana
la orele 14.00 am din preziua stabilita licitaţiei, a garantiei de 10% din pretul de pornire a licitatiei; -achizitionarea pana la aceeasi data a Caietului de sarcini si
Regulamentului de licitatie pentru bunurile din patrimoniul debitoarei, de la sediul lichidatorului judiciar.
Pentru proprietatile imobiliare si autovehicule, prima

sedinta de licitatie a fost fixata in data de 19.11.2021, ora
10:00, iar daca bunurile nu se adjudeca la aceasta data,
urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in data de
26.11.2021; 03.12.2021; 10.12.2021; 17.12.2021, ora
10:00. Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la
sediul ales al lichidatorului judiciar din Mun. Ploiesti,
Str. Cuptoarelor, Nr. 4, Judet Prahova. Pentru relatii
suplimentare sunati la telefon: 021.318.74.25, email
dinu.urse@gmail.com. Pentru relatii suplimentare si
vizionare apelati tel.: 0753.999.028, dl. Cristian Ciocan.
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: Comuna Dobârlău, comuna
Dobârlău, nr.233, județul Covasna, telefon 0267/375.818,
fax 0267/375.818, e-mail: primariadobarlau@yahoo.com,
cod fiscal 4404575. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: spațiu comercial în suprafață de 44,30mp, amplasat
în imobilul cu nr.1 din localitatea Mărcuș, comuna
Dobârlău, județul Covasna, înscris în CF nr.26111C1-U1 Dobârlău, nr.cadastral 26111-C1-U1 Dobârlău,
bun proprietate privată a Comunei Dobârlău, conform
H.C.L nr.77/05.11.2021 și în baza temeiului legal O.U.G.
nr.57/03.07.2019, art.332 -art.333. 3.Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar
al documentației de atribuire: prin solicitarea scrisă, de
la sediul Primăriei Comunei Dobârlău. 3.2.Denumirea și
datele de contact ale serviciului/compartimentului din
cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar
din documentația de atribuire: Compartimentul de
achiziții publice din cadrul Primăriei Comunei
Dobârlău, comuna Dobârlău, nr.233, județul Covasna.
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 50Lei la Casieria Primăriei Comunei
Dobârlău, nr.233, județul Covasna. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 06.12.2021, ora 15.00.
4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 14.12.2021, ora 14.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: oferta va fi depusă la Registratura Primăriei Comunei Dobârlău, comuna Dobârlău,
nr.233, județul Covasna. 4.3.Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original.
5.Data și locul la care se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 15.12.2021, ora 10.00, la sediul
Primăriei Comunei Dobârlău, comuna Dobârlău, nr.233,
județul Covasna. 6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente
în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanței: Acțiunea în justiție se poate introduce la Secția de contencios administrativ a Tribunalului
Covasna, Sfântu Gheorghe, Str.Kriza János, nr.2,
județul Covasna, telefon 0267/311.606, fax 0267/316.053,
e-mail: tr.covasna@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului
de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării : 10.11.2021.
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 Târnova,
comuna Târnova, nr. 376, județul Caraș-Severin, telefon/
fax 0255/234.704, e-mail: primaria@tarnova.ro, cod
fiscal 3227262. 2.Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să fie închiriat: teren
intravilan în suprafață de 144 mp, CF31597 Târnova, nr.
cadastral/top: 31597, ce aparține domeniului public al
Primăriei Comunei Târnova, județul Caraș-Severin,
conform H.C.L. nr. 54/04.11.2021 și temeiului legal
O.U.G. nr. 57/03.07.2019, art.332-333. 3.Informații
privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar
al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul
instituției, de la Secretariatul U.A.T. Târnova. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un
exemplar din documentația de atribuire: prin solicitare
scrisă, de la Primăria Comunei Târnova, comuna
Târnova, nr.376, județul Caraș-Severin, Secretariat.
3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ: 50 lei/exemplar,

se achită numerar la Casieria Primăriei Comunei
Târnova, nr. 376, județul Caraș-Severin. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 23.11.2021, ora 14.00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere
a ofertelor: 02.12.2021, ora 10.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Târnova,
comuna Târnova, nr.376, județul Caraș-Severin, Registratură. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar,
în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior.
5.Data și locul la care se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 02.12.2021, ora 11.00, Primăria
Comunei Târnova, comuna Târnova, nr.376, județul
Caraș-Severin. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon
și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Caraș-Severin, Reșița, Str.Horea, nr.2-4, județul
Caraș-Severin, telefon 0255/213.135, fax 0255/211.554,
email: ecris.115@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului
de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 10.11.2021.
l Consiliul Local al Orașului Vălenii de Munte, cu
sediul în Orașul Vălenii de Munte, str.Berevoești, nr.3A,
Cod Fiscal: 2842870, tel.0244.280.816, fax: 0244.280.631,
e-mail: primariavaleni.buget@gmail.com, organizează în
data de 08/12/2021, ora 10.00, licitație publică privind
închirierea unor terenuri aparținând domeniului privat
al orașului Vălenii de Munte conform O.U.G.nr.57/2019,
privind Codul Administrativ: teren în suprafață de
607mp identificat cu nr.cadastral 21882, situat în Fdt.
Victoriei nr. f.n., oraș Vălenii de Munte, conform HCL
nr. 117/29.09.2021, teren în suprafață de 20mp identificat cu nr. cadastral 24777, situat în str. Gheorghe Lazăr
nr.f.n., oraș Vălenii de Munte, conform HCL nr.
118/29.09.2021, teren în suprafață de 3.391 mp identificat cu nr.cadastral 26204, situat în str. Berevoiești nr.
f . n . , o r a ș Vă l e n i i d e M u n t e , c o n f o r m H C L
nr.119/29.09.2021. Procurarea documentației de atribuire în vederea participării la licitație se va face de la
sediul Primăriei Orașului Vălenii de Munte. Dată-limită
privind solicitarea clarificărilor: 26/11/2021, ora 13.00.
Data-limită de depunere a ofertelor: 07/12/2021, ora
16.00. Ședința publică de deschidere a ofertelor se va
desfășura la sediul Primăriei Orașului Vălenii de Munte
în data de 08/12/2021, ora 10.00. Instanța competentă în
soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a
Tribunalului Prahova, strada Văleni, nr.44, Ploieşti,
județul Prahova, telefon: 0244.544.781; 0244.544.598,
fax: 0244.529.107, e-mail: tr-ph-contencios@just.ro.
Data trimiterii spre publicare: 09.11.2021.
l Consiliul Local al Orașului Vălenii de Munte, cu
sediul în Orașul Vălenii de Munte, str.Berevoești, nr.3A,
Cod Fiscal: 2842870, tel.0244.280.816, fax: 0244.280.631,
e-mail: primariavaleni.buget@gmail.com, organizează în
data de 08.12.2021, ora 11.00, licitație publică privind
vânzarea unor terenuri aparținând domeniului privat al
orașului Vălenii de Munte conform O.U.G.nr.57/2019,
privind Codul Administrativ: teren în suprafață de
369mp identificat cu nr.cadastral 24364, situat în strada
George Enescu nr.43, oraș Vălenii de Munte, conform
HCL nr.120/29.09.2021, teren în suprafață de 742 mp
identificat cu nr. cadastral 24386, situat în George
Enescu nr.36B, oraș Vălenii de Munte, conform HCL nr.
121/29.09.2021, teren în suprafață de 701mp identificat
cu nr.cadastral 26414, situat în str.Pictor Grigorescu,
nr.f.n., oraș Vălenii de Munte, conform HCL
nr.127/29.09.2021, teren în suprafață de 539mp identificat cu nr.cadastral 26413, situat în str.Pictor Grigorescu
nr.f.n., oraș Vălenii de Munte, conform HCL nr.
128/29.09.2021, teren în suprafață de 480mp identificat
cu nr.cadastral 26412, situat în str. Pictor Grigorescu
nr.f.n., oraș Vălenii de Munte, conform HCL
nr.129/29.09.2021, teren în suprafață de 450mp identificat cu nr.cadastral 26405, situat în Fundătura
Alexandru Vlahuță nr.f.n., oraș Vălenii de Munte,
conform HCL nr.130/29.09.2021, teren în suprafață de
33mp identificat cu nr.cadastral 26406, situat în Fundătura Alexandru Vlahuță nr.f.n., oraș Vălenii de Munte,
conform HCL nr.131/29.09.2021, teren în suprafață de
878mp identificat cu nr.cadastral 25992, situat în Strada
Zorelelor nr.f.n., tarla 24, parcela Cc210/8, oraș Vălenii
de Munte, conform HCL nr.48/31.03.2021 și în baza
temeiului legal O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ. Procurarea documentației de atribuire în
vederea participării la licitație se va face de la sediul
Primăriei Orașului Vălenii de Munte. Data-limită
privind solicitarea clarificărilor: 26/11/2021, ora 13.00.

Data-limită de depunere a ofertelor: 07/12/2021, ora
16.00. Ședința publică de deschidere a ofertelor se va
desfășura la sediul Primăriei Orașului Vălenii de Munte
în data de 08/12/2021, ora 11.00. Instanța competentă în
soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a
Tribunalului Prahova, strada Valeni, nr. 44, Ploieşti,
telefon: 0244.544.781; 0244.544.598, fax: 0244.529.107,
e-mail: tr-ph-contencios@just.ro. Data publicării anunțului de licitație este 09/11/2021.
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: Comuna Căpâlnița, cu sediul în
comuna Căpâlnița, nr.352, județul Harghita, cod poștal
537030, telefon/fax: 0266/247.601, e-mail: primca352@
gmail.com, cod fiscal 4367914. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului care urmează să fie
vândut: Imobil-teren, af lat în domeniul privat al
Comunei Căpâlnița, având următoarele date de identificare: -teren în intravilanul orașului Vlăhița, localitatea
Băile-Homorod, categoria de folosinţă: neproductiv,
nr.parcelă 703/3, nr.topo 2773/4/3, 2773/2/3, 2773/1/3,
2773/5/3, nr.cadastral 52153, suprafață 3.045mp, CF nr.
52153. Vânzarea se face conform art.363 din
O.U.G.nr.57/03.07.2019 şi conform Hotărârii Consiliului
Local nr.73/05.11.2021. 3.Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.
Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: se poate obţine pe suport de hârtie sau
pe suport magnetic, în baza unei solicitări în acest sens.
3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care
pot obține un exemplar din documentația de atribuire:
Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului,
proiecte, investiții, licitații, achiziții publice, patrimoniu,
autoritate autorizare transport public local cu sediul în
comuna Căpâlnița, Primăriei Comunei Căpâlnița,
nr.352, cod poștal 537030, județul Harghita. 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: 50Lei, se poate achita cu
numerar la Casieria Primăriei Comunei Căpâlnița.
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
03/12/2021, ora 15.00. 4. Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 13/12/2021, ora
15.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul
Primăria Comunei Căpâlnița, comuna Căpâlnița, nr.
352, județul Harghita. 4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă oferta: 1 exemplar. 5.Data și locul la care
se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:
14/12/2021, ora 10.00, la sediul Primăriei Comunei
Căpâlnița, comuna Căpâlnița, nr.352, județul Harghita.
6.Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa
de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Tribunalul Harghita, cu sediul în Miercurea Ciuc, Str.
Szasz Endre nr.6, judeţul Harghita, cod poștal 530132,
telefon: 0266/371.616, fax: 0266/314.482, e-mail: tr-harghita-reg@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
10/11/2021.
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: Comuna Orbeni, sat
Orbeni, Str.Luzi, nr.178, județul Bacău, telefon
0234/255.502, fax 0234/255.810, e-mail: consiliullocal_
orbeni@yahoo.com, cod fiscal 4455447. 2.Informații
generale privind obiectul procedurii de licitație publică,
în special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: imobil parter, compus din 13
camere în suprafață de 100,9mp din care: spațiu utilizare individuală și exclusivă cu destinația de farmacie,
două camere, în suprafață de 23,32 mp, pentru activități de farmacie, respectiv 11 camere spațiu cu utilizare
comună, 77,58mp, conform caietului de sarcini, situate
în incinta clădirii cu destinația de Dispensar uman din
comuna Orbeni, sat Scurta, Str.Principală, nr.702,
județul Bacău, ce aparține domeniului public al
Comunei Orbeni, județul Bacău, conform H.C.L. nr.
52/01.10.2021 și temeiul legal O.U.G nr.57/03.07.2019,
art.332-333. 3.Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la sediul instituției, Comparti-

ment Secretariat, pe baza unei solicitări scrise.
3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului /
compartimentului din cadrul instituției de la care se
poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Secretariat din cadrul Primăriei
Comunei Orbeni, comuna Orbeni, Str. Luzi, nr.178,
județul Bacău. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru
obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ: 20 lei /exemplar, se achită în numerar la Casieria
Primăriei Comunei Orbeni. 3.4.Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 19.11.2021, ora 14.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 02.12.2021, ora 14.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Orbeni,
comuna Orbeni, sat Orbeni, Str.Luzi, nr.178, județul
Bacău. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: un singur exemplar, în două
plicuri sigilate: unul exterior și unul interior. 5.Data și
locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 03.12.2021, ora 10.00, Primăria
Comunei Orbeni, Str.Luzi, nr.178, județul Bacău. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa
de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului
Bacău, municipiul Bacău, Str.Oituz, nr.2, județul
Bacău, telefon 0234/207.604, fax 0234/525.211, e-mail:
tr-bacau-reg2@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:
10.11.2021.
l Primăria Comunei Căianu, jud.Cluj, cu sediul în
comuna Căianu, nr.48, tel.0264.280.007, organizează în
data de 09.12.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei
Căianu, licitație în vederea valorificării unor mijloace
fixe proprietatea privată a comunei Căianu, jud.Cluj.
Bunurile pot fi vizualizate în curtea Primăriei Căianu.
Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească potenţialii
achizitori spre a fi admişi la licitaţie: 1.nu au datorii
către bugetul local al Comunei Căianu; 2.nu sunt în
litigiu cu comuna Căianu sau cu autoritățile publice
locale; 3.fac dovada achitării taxei de participare
(100Lei) și a garanției de participare la licitație (500
Lei). Data-limită de depunere a declarației de participare este 06.12 2021, ora 16.00, la sediul primăriei.
Prețurile de pornire a licitației publice cu strigare:
-Volkswagen LT 35- 480Euro; -Dacia Solenza180Euro. În caz de neadjudecare la al al treilea termen,
se vor întocmi documentele pentru scoaterea din funcțiune, declasare și casare a bunurilor.
l Primăria Municipiului Lugoj, cu sediul în Lugoj, cod
poștal 305500, Piața Victoriei, nr.4, județul Timiș, cod
fiscal 4527381, telefon: 0256.352.240, fax: 0256-350393,
e-mail: contact@primarialugoj.ro, e-mail persoană de
contact: urbanism@primarialugoj.ro, anunţă intenţia
de scoatere la licitaţie în vederea concesionării a unui
teren în suprafață de 255mp ce urmează a se desprinde,
în urma unei lucrări topo-cadastrale de dezmembrare,
din terenul înscris în cartea funciară nr.412310, în
suprafață de 35.669mp, aflat în proprietatea Municipiului Lugoj -domeniul public. Concesionarea se face
conform art.302-331 din OUG 57/2019, dar și a Hotărârii Consiliului Local nr.123 din 29.07.2021. Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
documentaţiei de atribuire, la cerere, de la sediul instituției, Direcția Urbanism -Patrimoniu. Costul obţinerii
acestui exemplar, dacă se ridică de la sediul instituției
este de 200Lei/exemplar, ce se achită la casierie. Totodată, participarea la licitație este condiționată de achitarea unei garanții în cuantum de 500Lei. Persoanele
interesate pot solicita clarificări până la data de
24.11.2021, ora 12.00. Data-limită de depunere a ofertelor este 06.12.2021, ora 12.00, la Primăria Municipiului Lugoj, Piața Victoriei, nr.4, parter, Registratură.
Oferta se depune într-un singur exemplar, în plic
sigilat. Ședința publică de deschidere a ofertelor va
avea loc în data de 07.12.2021, ora 14.00, în sala de
Consiliu a Primăriei Municipiului Lugoj. Eventualele
litigii apărute sunt de competența Secției de Contencios
Administrativ a Tribunalului Timiș.

PIERDERI
l Pierdut Carte de intervenție casă de marcat Datecs
DP 150, seria MFP DB 4100004346, aparținând societății Optimeat SRL, cu sediul în București, str.Fântânica nr.36, Sector 2, CUI: 14441902.

