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OFERTE SERVICIU
SC Orica Logistic SRL, cu sediul 

în Craiova, CUI 34909421, anga-
jează muncitori necalificați la spar-
gerea și tăierea materialelor de 
construcții. Cerințe: școală generală. 
Tel.0731.981.862.

Asociația de Proprietari nr.22 
Calea București -Craiova, Bloc 27A 
-Parter, primim oferte pentru 
modernizare ascensor, cabină cu ușă 
automată -Bloc A22, kit electric 
-motor,  B loc  27D,  te lefon : 
0770.686.909.

SC Total Tehno Construct SRL, 
cu sediul în Ploiești, Prahova, anga-
jează dulgheri, zidari rosar și tencu-
itor. Cv-urile se pot depune la adresa 
de email: gdrecruitment2021@
gmail.com. Interviurile vor avea loc 
în data de 15.04.2022, între orele 
10:00 și 14:00.

Salonul Petruzza Beauty Center, 
finanțat de PNDR 2014-2020 
submăsura 6.2, desfășoară activități 
de coafor, manichiură și pedichiură. 
Este situat în comuna Lupșa, nr.321, 
județ Alba. Telefon: 0753.688.940. 

SC Feruccio Construct SRL, având 
CUI: 30392054, cu sediul în Sat Brazii 
de Sus, Comuna Brazi, Strada Tran-
dafirilor, Nr. 33G, Etaj 1, Județ 
Prahova, angajează: Sudor cu cod 
COR 721208- 1 post. Cerințe: studii 
medii, cunoștințe de limbă engleză, 
cunoștințe în domeniul construcțiilor. 
Selecția are loc în data de 14.04.2022, 
ora 10.00, la sediul societății.

Verita International School in 
Bucharest is looking to appoint a 
High School Teacher to work within 
a creative and integrative school: 
Bachelor’s Degree in Psychology or 
Leadership; Master Degree is a plus; 
Certificate of Qualification/Diploma 
in Education; prior experience in 
schools; an excellent command or 
written and spoken English; attrac-
tive salary. Phone: 0756.622.570.

SC Euromedical Provider SRL, 
având CUI: 29914537, cu sediul în 
Loc. Iași, Municipiul Iași, Strada 
Constantin Erbiceanu, Nr. 3, Zona 
Bucium, T155, P1, Construcția C1, 
Încăperea 3, Mansardă, Judet Iași, 
angajează: Ajutor bucătar cu cod 
COR 941101- 3 posturi. Cerințe: studii 

medii, cunoștințe de limbă engleză, 
cunoștințe în domeniul gastronomic. 
Selecția are loc în data de 14.04.2022, 
ora 10.00, la sediul societății.

Erată la anunțul publicat în 
Jurnalul cotidian National în data de 
11.03.2022 privind ocuparea postului 
de referent de specialitate I Compar-
timent SSM-SU: Textul iniţial: 
Concursul se va desfășura la sediul 
Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. 
Dr. Alexandru Obregia“ –Sala PDI 
astfel: proba scrisă în data de 
05.05.2022, ora 09.00 iar proba 
interviu în data de 10.05.2022 ora 
09.00. Perioada de înscriere va fi 
12.04.2022-26.04.2022 ora 15:00. A se 
citi corect: “Concursul se va desfă-
șura la sediul Spitalului Clinic de 
Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru 
Obregia“ –Sala PDI astfel: proba 
scrisă în data de 09.05.2022, ora 09.00 
iar proba interviu în data de 
13.05.2022 ora 09.00. Perioada de 
înscriere va fi 14.04.2022-29.04.2022 
ora 15:00, dosarul de concurs urmând 
să fie depus la sediul Spitalului Clinic 
de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru 
Obregia“, Serviciul Resurse Umane.”

Primăria Grădinari cu sediul în 
str. Argeșului nr.338, comuna Grădi-
nari, județul Giurgiu organizează în 
data de 09.05.2022 ora 10:00, concurs 
recrutare pentru postul Muncitor 
necalificat– Compartiment Monitori-
zare Unități de Învățământ. Condiţii 
de participare la concurs: studii 
medii/ generale, vechime în muncă: 
10 ani. Dosarele se depun la sediul 
Primăriei comunei Grădinari în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunțului, respectiv 
de la data de 13.04.2022 până la data 
de 28.04.2022, ora 16:00. Detalii 
suplimentare la Cristea Petruța 
Adina– Referent Superior Primăria 
Grădinari, email secretariat@prima-
r i a g r a d i n a r i - g r. r o ,  t e l e f o n 
037.489.57.10.

Direcţia Generală de Poliţie 
Locală Sector 6 București organi-
zează concurs/examen de recrutare 
pentru ocuparea următoarei funcţii 
de conducere de natură contractuală 
vacante: 1 post vacant de șef birou la 
Biroul Pază. Proba scrisă: 10.05.2022, 
ora 10.00, la sediul Primăriei Secto-
rului 6, din Calea Plevnei, nr.147-
149; Interviul: data și ora vor fi 
comunicate ulterior. Data-limită de 
depunere a dosarelor: 28.04.2022. 

Condiţii de participare: -Nivelul 
studiilor: studii universitare de 
licenţă absolvite cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă; -Vechime în 
specialitatea studiilor necesare exer-
citării  funcţiei  contractuale: 
minimum 5 ani. Coordonate de 
contact: telefon: 021.413.17.38, 
e-mail: resurse.umane@politia6.ro, 
persoană de contact: Benic Floren-
tina -șef serviciu, Serviciul Resurse 
Umane, Instruire și Protecţia Muncii.

Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Ilfov organizează, în 
temeiul H.G. nr. 286/2011, cu modi-
ficările și 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 contrac-
tuale de execuție din cadrul 
Oficiului de Cadastru și Publicitate 
Imobil iară Ilfov,  după cum 
urmează: 1 post de Asistent regis-
trator principal debutant: Cerinţele 
specifice pentru ocuparea postului: 
-Studii de specialitate: studii univer-
sitare de lungă durată cu licență sau 
absolvite cu diplomă: profilul știinţe 
juridice, specializarea drept; 
-Vechime în specialitate: -; -Exce-
lente abilități de comunicare, amabi-
l i ta te  ș i  muncă  în  echipă ; 
-Capacitate de asimilare rapidă a 
informațiilor noi; -Rezistență la 
stres, flexibilitate, atenție la detalii, 
minuțiozitate,  perseverență; 
-Comportament profesional integru 
și conduită ireproșabilă; -Cunoștinţe 
operare calculator; -Deplasări frec-
vente atât pe raza județului, cât și la 
nivelul altor județe de pe întreg teri-
toriul țării. 1 post de Asistent regis-
trator principal gradul IA: Cerinţele 
specifice pentru ocuparea postului: 
-Studii de specialitate: studii univer-
sitare de lungă durată cu licență sau 
absolvite cu diplomă: profilul știinţe 
juridice, specializarea drept; 
-Vechime în specialitatea studiilor: 
minim 6 ani și 6 luni; -Excelente 
abilități de comunicare, amabilitate 
și muncă în echipă; -Capacitate de 
asimilare rapidă a informațiilor noi; 
-Rezistență la stres, flexibilitate, 
atenție la detalii, minuțiozitate, 
perseverență; -Comportament 
profesional integru și conduită 
ireproșabilă; -Cunoștinţe operare 
calculator; -Deplasări frecvente atât 
pe raza județului, cât și la nivelul 

altor județe de pe întreg teritoriul 
țării. Data-limită de depunere a 
d o s a r e l o r  d e  c o n c u r s  e s t e 
02.05.2022, inclusiv, orele 16.30, la 
sediul Oficiului de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Ilfov (luni-joi 
între orele 08.00-16.30, vineri 08.00-
14.00). Concursul se va desfășura la 
sediul O.C.P.I.Ilfov, Șos.Kisele³ nr. 
34, sector 1: Proba scrisă: în data de 
09.05.2022, ora 10.00; Interviul: în 
data de 12.05.2022, de la ora 10.00. 
D a t e  d e  c o n t a c t :  t e l e f o n 
021/224.60.85 -interior 173/126 
-Biroul Resurse Umane, Secretariat 
și Petiții; e-mail: if@ancpi.ro. Temei 
legal: art.7, alin.(4) din H.G. nr. 
286/2011, cu modificările și comple-
tările ulterioare.

În temeiul H.G. 286/2011, modifi-
cată prin Hotărârea nr. 1027/2014, 
Editura Academiei Române, unitate 
din subordinea Academiei Române, 
cu sediul în București,  Calea 13 
Septembrie, nr.13, Sector 5, scoate la 
concurs un post vacant de referent 
de specialitate (S) II, cu normă 
întreagă, pe durată nedeterminată, 
în cadrul Compartimentului conta-
bilitate. Cerinţele postului: absolvent 
studii superioare economice (cu 
diploma de licenţă); experienţă 
financiar contabilă: minim 3 ani; 
cunoștinţe de operare PC; cunoaș-
terea legistaţiei specifice. Candidaţii 
vor depune dosarele de concurs la 
Biroul Resurse Umane al Editurii 
Academiei Române până la data de 
02.05.2022 orele 14.00. Condiţiile de 
participare și relaţii suplimentare se 
pot obţine zilnic între orele 9.00-
14.00 la telefon: 021.318.81.06, inte-
rioarele 2109 și 2111, persoană de 
contact: Prică Ion. Concursul va 
consta într-o probă scrisă în data de 
09.05.2022, ora 10:00, iar interviul se 
va desfășura în data de 13.05.2022, 
ora 11:00 la sediul Editurii Acade-
miei Române din Calea 13 Septem-
brie nr.13, Sector 5, București.

CITATII
Se citează pentru data de 

17.05.2022 la Judecătoria Negrești 
Oaș, sala de ședinţe, ora 09.00, în 
dosarul 1077/266/2021, pârâţii: 
Hotka Vaszil și Hotka Ianos, a lui 
Maxim, ambii cu domiciliul necu-
noscut, dosarul având ca obiect 
uzucapiune, în contradictoriu cu 
reclamantul Hotca Vasile.
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Se citează pentru data de 
26.05.2022 la Judecătoria Negrești 
Oaș, sala de ședinţe, ora 09.00, în 
dosarul 923/266/2021, pârâtul Bura 
Peter Oniziu, cu domiciliul necu-
noscut, dosarul având ca obiect 
uzucapiune, în contradictoriu cu 
reclamanţii Bura Vasile și Bura 
Maria.

Prenga Armand, cu domiciliul în 
Craiova, Aleea 5 Brestei, nr.11, este 
citat la Judecătoria Craiova în data 
de 28.04.2022, ora 09.00, CMF 3, în 
dosarul nr.25879/215/2020, în 
contradictoriu cu Briceag Marta 
Ștefania.

Numitul Popa Vasile L. Cosma 
este chemat la Judecătoria Turda la 
data de 10.06.2022, ora 10:00, în 
dosarul nr. 8597/328/2022, în 
procesul cu Crișan Liviu, având 
drept obiect uzucapiune.

Pârâții Judetiu Simion, Judetiu 
Nastasia, Salagean Dumitru sunt 
citați în 28.04.2022, în sala 2, la 
Judecătoria Bistrița, în dosar civil 
nr. 5655/190/2020, având obiect 
obiect uzucapiune.

Se citează pentru data de 
31.01.2022, ora 11,00 la sediul Socie-
tăţii Profesionale Notariale ,,Notari-
atul Public Olteniţa,, din municipiul 
Olteniţa, Aleea Flacăra, nr.2, judeţul 
Călărași, toți succesibilii defunctului 
D i m a  A u r e l i a n ,  C N P 
1810421511601, decedat la data de 
16.11.2020, cu ultimul domiciliu în 
mun. Oltenița, bd. Mărășești, nr. 25, 
bl. 138, sc. A, ap. 2, județul Călărași 
(Dosar 110/2021).

Numitii Majlat Csaba si Majlat 
Aranka, solicita constatarea doban-
dirii dreptului de proprietate prin 
uzucapiune asupra imobilului 
inscris in CF. 28059-Zabala, nr. top. 
128, teren in suprafata de 284 mp. 
Toti cei interesati pot face opozitie la 
Judecatoria Targu Secuiesc, in 
termen de 1 luna (30 de zile) de la 
data publicarii prezentei, Dosar nr. 
645/322/2022, termen de judecata la 
data de 28.06.2022.

Numita Văduva lui Hindrich 
Ioan, născută Ujvari Sara, numita 
văduva lui Turos Gheorghe, născută 
Abrudan Ecaterina,  Si laghi 
Dumitru și soția Cociș Maria, 
numitul Romițan Vasile sunt citați 
în calitate de pârâți, pentru data de 
01.07.2022, ora 8.30, la Judecătoria 
Cluj-Napoca (jud.Cluj), în procesul 
ce face obiectul dosarului civil 
nr.10177/211/2021, având ca recla-
mantă pe Halazs-Bondor Gabrie-
la-Iulia.

Se citează numitul Mandache 
Constantin Daniel, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în com.Oșești, jud.Vaslui, la 
Judecătoria Vaslui pentru termenul din 
27 aprilie 2022, ora 9.30, în calitate de 
pârât în contradictoriu cu numita 
Nedelcu Ana Maria, în dosar nr. 
4112/333/2021, obiect pensie întreținere.

Eventualii moștenitori și eventualii 
succesibili ai defunctului Vasile 
Dănilă, CNP 1280502400328, decedat 
la data de 28.12.2020, cu ultimul 

domiciliu în municipiul București, Str. 
Herța nr. 2, sector 2, sunt citați să se 
prezinte la data de 27.04.2022, ora 
11:00, la sediul Societății Profesionale 
Notariale „De Iure” București, Calea 
Dudești nr. 139, Corp 1, etaj 1, Sector 
3, tel. 021/311.98.69, pentru dezba-
terea succesiunii.

Se citează in calitate de pârâtă 
Lipitor Roxana Bianca, la Judecă-
toria Arad, in dosar nr. 453/55/2022, 
avand termen de judecată data de 

19.04.2022, ora 9.00 camera 215, in 
contradictoriu cu reclamantul Lipitor 
Rafael pentru desfacere căsătorie.

Numiții Cornea Ion și Cornea 
Felicia, sunt citați la Curtea de Apel 
Craiova pe data de 14.04.2022, ora 
10.30, completul C2 recurs, în calitate 
de intimați în procesul cu Anca Mircea 
si  Anca Elena, în dosarul nr. 
306/54/2022 având ca obiect contes-
tație în anulare.
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Primăria Municipiului Bistriţa 
organizează în data de 28.04.2022, 
ora 13.00, la sediul din Piaţa 
Centrală nr. 6, licitaţie publică cu 
strigare pentru vânzarea spaţiiIor 
situate în: -Bistriţa, str. Gh. Șincai, 
nr.9; -Bistrița, str. N. Titulescu, nr. 
24; -Bistrița, str. Vasile Alecsandri, 
nr.16; -Bistrița, str. Gen. Grigore 
Bălan, nr. 13 -u3; -Bistrița, str. Gen. 
Grigore Bălan, nr. 13 -u4; -Bistrița, 
str.D.Gherea, nr.10. Documentele 
licitaţiei se pot procura de la 
Primăria Municipiului Bistriţa, 
Direcţia Patrimoniu, str. Gh. Șincai 
nr.2 ,  începând cu  data  de 
15.04.2022. Ofertele se vor depune la 
Registratura Primăriei Municipiului 
Bistriţa, strada Gh. Șincai nr.2, până 
la data de 27.04.2022, ora 12.00. 
Relaţii suplimentare la telefon: 
0263/223.923, int.264.

Moldoveanu Cornelia Elena, în 
calitate de pârâtă în Dosarul 
nr.365/223/2020, sunteți chemată la 
data de 13.04.2022 la Judecătoria 
Drăgășani, în dosarul de divorț, în 
contradictoriu cu Moldoveanu 
Marian.

DIVERSE
În temeiul legii nr.8/1996, Strada 

Film Internațional SRL, caută cu 
bună credință pe moștenitorii auto-
rilor operei muzicale cu titlul: 
„SANIE CU ZURGĂLĂI”, produ-
cător fonogramă Electrecord 1970.
Acest demers are ca scop obținerea 
cesiunii ne-exclusive a drepturilor de 
reproducere, adaptare și sincroni-
zare a unui fragment din opera 
muzicală,în filmul de lungmetraj 
”Metronom”,produs de societatea 
Strada Film International SRL, 
întrucât demersurile anterioare 
făcute la organismele de gestiune 
colectivă nu au dat rezultate.Pentru 
remunerarea titularilor de drepturi, 
am constituit un fond special,în 
acord cu sumele plătite celorlați 
titulari de drepturi, ce au putut fi 
identificați în alte modalități, care 
prevede o sumă de cel mult 100Euro 
net pentru fiecare titular de drep-
turi.Contact la: office@stradafilm.
ro/ contact@stradafilm.ro

SC Rewe (Romania) SRL cu 
sediul  în sat Ștefăneștii de Jos, 
comuna Ștefăneștii de Jos, Str. 
Bușteni, nr.7, județul Ilfov, anunţă 
depunerea documentaţiei la Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Mureș 
întocmită conform Ordinului nr. 
1798/2007 al MMDD, în vederea 
obţinerii Autorizaţiei de mediu 
pentru obiectivul „Supermarket 
Penny”, pe amplasamentul din sat 
Livezeni, comuna Livezeni, str. 
Lungă, nr. 47A, județul Mureș. Orice 

informaţii, sugestii și contestaţii 
privind impactul asupra mediului se 
pot obţine la sediul APM Mureș loc. 
Târgu Mureș, str. Podeni nr. 10, tel. 
O265.314.984,  314.987,  fax 
0265.314.985, în termen de 10 zile de 
la publicare.

Mavis 92 Impex SRL cu sediul în 
Bucuresti Sector 5, Str. Iancu Jianu 
nr. 59, titular al activității: “Statie de 
verificare recipient si imbuteliere 
dioxid de carbon”, anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării 
de obținere a autorizației de mediu 
pentru puctul de lucru amplasat în 
Bucuresti Sector 5, Bd. Pieptanari 
Nr. 92. Informații privind documen-
tația depusă pot fi obținute la sediul 
Agentia Pentru Protectia Mediului 
Bucuresti, Aleea Lacul Morii nr. 1, 
Sector 6, în zilele de luni-joi, între 
orele 09:00-15:00 și vineri între orele 
09:00-13:00. Observațiile publicului 
se primesc zilnic la sediul APM 
Bucuresti, pe toată durata derulării 
procedurii de autorizare.

SC Synergy Solar Șendreni SRL 
anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul  
„desființare construcții existente și 
împrejmuire”, propus a fi amplasat 
în comuna Șendreni, sat Șendreni, 
T92, P514/1/1, Ferma 9, județul 
Galați. Informațiile privind proiectul 
propus pot fi consultate pe pagina de 
internet a autorității competente 
pentru protecția mediului A.P.M. 
Galați, apmgl.anpm.ro secțiunea 
Reglementări-Acordul de mediu-Do-
cumentații procedura EIA și 
EA-Memorii de prezentare 2021 și la 
sediul SC Synergy Solar Șendreni 
SRL. Observațiile publicului se 
primesc pe adresa de e-mail o®ce@
apmgl.anpm.ro.

Vehicule af late pe domeniul 
public sau privat al Sectorului 5 ce 
prezintă indicii pentru a fi încadrate 
în categoria vehiculelor fără stăpân: 
- autovehicul marca Volkswagen, 
culoare Negru, fără număr de 
înmatriculare, identificat în Intrarea 
Aurel Ciurea, Sector 5; - autove-
hicul marca Mercedes, culoare Gri, 
cu numărul de înmatriculare EC 
913 WX, identificat în Str. Novaci 
nr. 14, Sector 5; - autovehicul marca 
Mercedes, culoare Roșu, cu 
numărul de înmatriculare B 
022035, identificat pe Șos. Sălaj nr. 
207, Sector 5; - autovehicul marca 
Nissan, culoare Negru, cu numărul 
de înmatriculare WVD27K, identi-
ficat pe Str. Ion Creangă nr. 6C, 
Sector 5; - autovehicul marca Opel, 
culoare Gri, cu numărul de înmatri-
culare B 86 SMS, identificat pe Str. 
Iacob Andrei nr. 46, Sector 5; - auto-

vehicul marca Seat, culoare Gri, cu 
numărul de înmatriculare BB 987 
JM, identificat pe Str. Costache 
Negri nr. 10A, Sector 5; - autove-
hicul marca Volkswagen, culoare 
Galben, fără număr de înmatricu-
lare, identificat pe  Str. Șinei nr. 62, 
Sector 5; - autovehicul marca 
Hyundai, culoare Gri, fără număr 
de înmatriculare, identificat pe Str. 
Modoran Ene nr. 5, Sector 5; - auto-
vehicul marca Bmw, culoare Negru, 
fără număr de înmatriculare, iden-
tificat pe Bdul. Libertății nr. 
22(partea cu Parcul Izvor), Sector 5; 
- autovehicul marca Bmw, culoare 
Negru, fără număr de înmatricu-
lare, identificat la intersecția dintre 
Intrarea Veseliei X Str. Veseliei, 
Sector 5; - autovehicul marca 
Renault, culoare Verde, cu numărul 
de înmatriculare B092028, identi-
ficat pe Str. Mitropolit Dosoftei, 
Sector 5; - autovehicul marca Ticar, 
culoare Verde, fără număr de înma-
triculare, identificat pe Str. Științei 
nr. 7, Sector 5; - autovehicul marca 
Bmw, culoare Roșu, fără număr de 
înmatriculare, identificat pe Str. 
Științei nr. 15, Sector 5; - autove-
hicul marca Opel, culoare Negru, cu 
numărul de înmatriculare B016352, 
identificat pe Calea Ferentari nr. 1, 
Sector 5; - autovehicul marca Bmw, 
culoare Albastru, fără număr de 
înmatriculare, identificat pe Str. 
Gardeniei nr. 2, Sector 5; - autove-
hicul marca Volkswagen, culoare 
Negru, fără număr de înmatricu-
lare, identificat pe Str. Gardeniei nr. 
2, Sector 5; - autovehicul marca 
Volkswagen, culoare Albastru, fără 
număr de înmatriculare, identificat 
pe Str. Gardeniei nr. 2, Sector 5; - 
autovehicul marca Volkswagen, 
culoare Negru, fără număr de 
înmatriculare, identificat pe Str. 
Gardeniei nr. 2, Sector 5; - autove-
hicul marca Volkswagen, culoare 
Gri, fără număr de înmatriculare, 
identificat pe Str. Gardeniei nr. 2, 
Sector 5; - autovehicul marca 
Volkswagen, culoare Verde, fără 
număr de înmatriculare, identificat 
pe Str. Gardeniei nr. 2, Sector 5; - 
autovehicul marca Dacia, culoare 
Albastru, fără număr de înmatricu-
lare, identificat pe Str. Gardeniei nr. 
2, Sector 5; - autovehicul marca 
Ford, culoare Roșu, cu numărul de 
înmatriculare EU 52 NWT, identi-
ficat pe Str. Gardeniei nr. 2, Sector 
5; - autovehicul marca Bmw, 
culoare Albastru, fără număr de 
înmatriculare, identificat pe Str. 
Gardeniei nr. 2, Sector 5; - autove-
hicul marca Bmw, culoare Negru, 
fără număr de înmatriculare, iden-
tificat pe Str. Gardeniei nr. 2, Sector 
5; - autovehicul marca Volkswagen, 
culoare Negru, fără număr de 
înmatriculare, identificat pe Str. 

Gardeniei nr. 2, Sector 5; - autove-
hicul marca Dacia, culoare Galben, 
fără număr de înmatriculare, iden-
tificat pe Str. Gardeniei nr. 2, Sector 
5; - autovehicul marca Mercedes, 
culoare Gri, fără număr de înmatri-
culare, identificat pe Str. Gardeniei 
nr. 2, Sector 5; - autovehicul marca 
Bmw, culoare Negru, cu numărul 
de înmatriculare B090682, identi-
ficat pe Str. Gardeniei nr. 2, Sector 
5; - autovehicul marca Opel, culoare 
Albastru, fără număr de înmatricu-
lare, identificat pe Str. Gardeniei nr. 
2C, Sector 5; - autovehicul marca 
Opel, culoare Negru, cu numărul de 
înmatriculare P 6537 KH, identi-
ficat pe Str. Gardeniei nr. 2C, Sector 
5; - autovehicul marca Bmw, 
culoare Gri, cu numărul de înmatri-
culare B070953, identificat pe Str. 
Gardeniei nr. 2C, Sector 5; - autove-
hicul marca Bmw, culoare Gri, fără 
număr de înmatriculare, identificat 
pe Str. Gardeniei nr. 2C, Sector 5;- 
autovehicul marca Peugeot, culoare 
Albastru, fără număr de înmatricu-
lare, identificat la intersecția dintre 
Str. Gardeniei X Șos. Alexandria, 
Sector 5; - autovehicul marca Opel, 
culoare Gri, fără număr de înmatri-
culare, identificat la intersecția 
dintre Str. Gardeniei X Șos. Alexan-
dria, Sector 5; - autovehicul marca 
Mercedes, culoare Alb, fără număr 
de înmatriculare, identificat pe Str. 
Gardeniei nr. 2C, Sector 5; - autove-
hicul marca Ford, culoare Negru, 
fără număr de înmatriculare, iden-
tificat pe Str. Gardeniei nr. 2C, 
Sector 5; - autovehicul marca 
Nissan, culoare Verde, fără număr 
de înmatriculare, identificat pe Str. 
Stâna de Vale nr. 25, Sector 5; - 
autovehicul marca Peugeot, culoare 
Gri, fără număr de înmatriculare, 
identificat la intersecția dintre Str. 
Zăbrăuțului X Bdul. Pieptănari, 
Sector 5; - autovehicul marca Ford, 
culoare Roșu, cu numărul de înma-
triculare NT034613, identificat pe 
Str. Nuțu Anghel nr. 22, Sector 5; - 
autovehicul marca Renault, culoare 
Verde, cu numărul de înmatriculare 
AT 361 QX, identificat pe Str. 
Năsăud nr. 4, Sector 5; - autovehicul 
marca Mercedes, culoare Gri, fără 
număr de înmatriculare, identificat 
pe Str. Vistierilor nr. 8, Sector 5; - 
autovehicul marca Volkswagen, 
culoare Gri, cu numărul de înmatri-
culare TDY 147, identificat pe Str. 
Modoran Ene nr. 7 X Str. Rachetei, 
Sector 5; - autovehicul marca 
Volkswagen, culoare Negru, fără 
număr de înmatriculare, identificat 
pe Intrarea Aurel Ciurea nr. 2, 
Sector 5; - autovehicul marca Dacia, 
culoare Alb, fără număr de înmatri-
culare, identificat pe Str. Târgu Jiu 
nr. 64, Sector 5.
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ADUNARI GENERALE
Convocatorul Adunării Gene-

rale Ordinare a Acţionarilor FITO-
TERAPIA S.A.: Având în vedere: 
•prevederile Legii nr.31/1990 repu-
blicată și a Actului constitutiv al 
Societăţii FITOTERAPIA S.A., 
înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului București sub nr. 
J40/3935/1991, C.U.I. RO 459497 
(„Societatea„). •Decizia Consi-
liului de Administraţie al Societăţii 
nr.1 din data de 11.04.2022, Preșe-
dintele Consiliului  de Adminis-
traţie al Societăţii  FITOTERAPIA 
S.A. Convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor Societăţii 
(„Adunarea”) pentru data de 
25.05.2022, ora 12, la sediul Socie-
tăţii din București, Bd. Timișoara, 
nr.50, sector 6, pentru toţi acţio-
narii înregistraţi la sfârșitul zilei de 
05.05.2022 considerată „data de 
referinţă” în Registrul Acţionarilor 
ţinut de către Societate. În cazul în 
care la prima convocare nu se vor 
îndeplini condiţiile de cvorum, 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor FITOTERAPIA S.A. 
se va desfășura pe data de 
26.05.2022, la aceeași oră și același 
loc. Ordinea de Zi: 1. Prezentarea, 
dezbaterea și aprobarea situaţiilor 
financiare anuale pentru exerciţiul 
financiar 2021, respectiv bilanţul 
contabil și contul de profit și pier-

deri, aprobarea distribuirii dividen-
delor aferente anului 2021, 
raportul cenzorilor și raportul 
Consiliului de administraţie. 2. 
Aprobarea descărcării de gestiune 
a Consiliului de Administraţie și a 
conducerii executive și ratificarea 
Deciziilor Consiliului de Adminis-
traţie emise în anul 2021. 3. 
Analiza și aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli și a progra-
mului de activitate ale  FITOTE-
RAPIA S.A. pentru anul 2022. 4. 
Împuternicirea Dnei Stoica Vasi-
lica, cetăţean român, născută la 
data de 08.02.1965, în Com. 
Dănciulești Jud. Gorj, să îndepli-
nească toate procedurile și formali-
tăţile prevăzute de lege pentru 
aducerea la îndeplinire a hotărârii 
Adunării, să depună și săa ridice 
acte, să semneze în numele și pe 
seama Societăţii toate documentele 
necesare, precum și să reprezinte 
Societatea în faţa oricăror autori-
tăţi publice/ persoane juridice de 
drept privat, în special în relaţia cu 
Registrul Comerţului. Având în 
vedere Hotărârile Comitetului de 
Urgenţă privind extinderea peri-
oadei de alertă, împreună cu decla-
raţiile și recomandările din toată 
această perioadă a organismelor 
abilitate privind luarea unor 
măsuri excepţionale de limitare a 
aglomerărilor de persoane, rugăm 
acţionarii, ca pentru comunicarea 

documentelor (puncte de vedere, 
procuri, propuneri etc.) să proce-
deze astfel cum este menţionat în 
cuprinsul prezentului convocator, 
respectiv solicităm ca toate aceste 
documente sa fie transmise pe 
adresa de email: dianastoica08@
yahoo.com sau prin poștă/ curierat. 
Totodată, în situaţia în care limi-
tarea aglomerării de persoane va 
persista și la data stabilită pentru 
adunarea acţionarilor, ședinţa se va 
ţine doar prin intermediul mijloa-
celor de comunicare la distanţă. În 
acest sens, rugăm acţionarii să ia 
legătura cu reprezentanţii menţio-
naţi mai sus până cel târziu la 
23.05.2022 ora 12.00 pentru a 
stabili de comun acord mijlocul de 
comunicare. După data publicării 
convocatorului Adunării, rugăm 
acţionarii să transmită puncte de 
vedere în scris, electronic, pe 
adresa de email: dianastoica08@
yahoo.com sau prin poștă/ curierat. 
Acţionarii vor putea solicita copii 
după toate materialele informative 
aferente Adunării. Solicitarea va 
putea fi adresată, în scris, prin 
curier, la adresa Societăţii situate în 
localitatea București, bd. Timișoara 
nr.50, sector 6, ori electronic, prin 
adresele de mail specificate mai 
sus. Indiferent de modul de trans-
mitere, solicitările vor fi semnate de 
acţionari sau de reprezentanţii 
acestora și vor fi însoţite de docu-

mente  purtând menţ iunea 
„conform cu originalul“ și semnă-
tura acţionarului/ reprezentantului 
acestuia, care să ateste identitatea 
acţionarilor și– acolo unde este 
cazul– calitatea de reprezentant a 
semnatarilor. De asemenea, solici-
tările vor indica adresa poștală, 
adresa de e-mail, sau numărul de 
fax unde respectivul acţionar 
dorește să primească copii ale 
documentelor menţionate anterior. 
Conform prevederilor legale în 
vigoare, numai persoanele care 
sunt înregistrate ca acţionari la 
sfârșitul zilei de 05.05.2022 au 
dreptul de a participa și de a vota 
în cadrul Adunării. Acţionarii 
înscriși în registrul acţionarilor la 
data de referinţă pot participa la 
Adunare personal sau prin împu-
ternicit. Accesul acţionarilor 
îndreptăţiţi să participle la 
Adunare este permis prin simpla 
probă a identităţii acestora, făcută 
în cazul acţionarilor persoane fizice 
cu actul de identitate, sau în cazul 
persoanelor juridice și a acţiona-
rilor persoane fizice fără capacitate 
de exerciţiu, cu dovada calităţii de 
reprezentant legal. Acţionarii pot 
participa la Adunare și prin împu-
ternicit, pe bază de procură, porivit 
reglementărilor aplicabile. Formu-
larele de procuri speciale vor fi 
completate și semnate în trei exem-
plare: un exemplar va fi depus sau 

P u b l ic it at e
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transmis prin poștă, sau curier la 
sediul Societăţii situată în Bucu-
rești, B-dul Timișoara nr.50, sector 
6, ori prin mail: dianastoica08@
yahoo.com, astfel încât să ajungă la 
destinaţie până cel mai târziu 
23.05.2022 ora 12.00, un exemplar 
va fi înmânat împuternicitului și al 
treilea exemplar va rămâne la acţi-
onarul reprezentat. În situaţia în 
care exemplarul destinat Societăţii 
este transmis prin mail, procura 
specială va trebui să aibă atașată o 
semnătură electronică extinsă. 
Procurile generale se depun/ 
transmit Societăţii în termenul și 
modalitatea sus-menţionată, în 
copie, cuprinzând menţiunea 
conform cu originalul și semnătura 
reprezentantului. Voturile trans-
mise prin corespondenţă vor fi 
luate în considerare dacă sunt 
înregistrate la Societate cel târziu la 
data de 23.05.2022 ora 12.00. Votu-
rile prin corespondenţă vor fi 
trimise prin scrisoare recomandată 
la sediul social al Societăţii (mai 
sus menţionat), într-o formă clară 
și precisă, conţinând menţiunea 
„pentru”, „împotriva“ ori „abţi-
nere“ cu privire la fiecare problemă 
supusă aprobării. Unul sau mai 
mulţi acţionari reprezentând, indi-
vidual sau împreună, cel puţin 5% 
din capitalul social are/au dreptul: 
a) de a introduce puncte pe ordinea 
de zi a Adunării, cu condiţia ca 
fiecare punct să fie însoţit de o 
justificare sau de un proiect de 
hotărâre propus spre adoptare de 
Adunare; b) de a prezenta proiecte 
de hotărâre pentru punctele incluse 
sau propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a Adunării. Pentru 
exercitarea dreptului de a intro-
duce puncte pe ordinea de zi /
dreptului de a a prezenta proiecte 
de hotărâre pentru punctele incluse 
sau propuse spre a fi incluse pe 
ordinea de zi a Adunării, acţionarii 
îndreptăţiţi vor putea transmite 
solicitarea în scris prin servicii de 
curierat, la adresa Societăţii situate 
în București, bd. Timișoara nr.50, 
sector 6 în cel mult 15 zile de la 
data publicării anunţului de convo-
care în Monitorul Oficial al Româ-
niei și în presă. Solicitările vor fi 
semnate de acţionari sau de repre-
zentanţii acestora și vor fi însoţite 
de documente purtând menţiunea 
conform cu originalul și semnătura 
acţionarului/ reprezentantului 
acestuia, care să ateste identitatea 
acţionarilor și –acolo unde este 
cazul– calitatea de reprezentant 
legal sau, după caz, de împuternicit 
a semnatarilor. Informaţii supli-
mentare cu privire la convocarea și 
desfășurarea Adunării se pot 
obţine la mail: dianastoica08@
yahoo.com.

LICITATII
Anunț privind organizarea licita-

ției publice în vederea închirierii  
prin licitatie publica a imobilului  
inscris in C.F.nr. 309700 Simand nr. 
Top 309700 în suprafață de 23 mp. 
Autoritate contractantă:  Comuna 
Șimand, CUI :3519356, Com. 
Simand, strada Principala, nr. 1119, 
judet Arad, telefon: 0257/373118, 
fax: 0257/373267, persoana de 
contact- Untaru Delia Lavi-
nia-Comp. Achizitii Publice. Orga-
nizatorul procedurii:  Comuna  
Șimand. Obiectivul: închirierea  
imobilului constructie inscris in C.F. 
nr. 309700 Simand cu nr. top  
309700, Simand, identificat astfel: - 
C.F. nr.309700 Simand cu nr. top 
309700 Simand in suprafata de 23 
mp. Documentele de licitație: se 
obtin de la Compartimentul Achi-
ziții Publice, persoana de contact 
Untaru Delia-Lavinia,  documentele 
licitatiei se pun la dispozitia solici-
tantilor contra cost, pretul fiind de 
50 lei; taxa de participare la licitatie 
este de 100 lei. Data - limită pentru  
depunerea ofertelor: 20.04.2022  ora 
12,00 la Biroul  Registratura al auto-
rității contractante, str. Principală, 
nr. 1119, comuna Simand. Data 
desfășurării licitației publice: 
26.04.2022 ora 10,00 la sediul autori-
tății contractante, str. Principală, 
nr.1119,comuna Simand. Garanție 
de participare: Modul de constituire 
al acesteia este prezentat în docu-
mentele licitației publice. Licitatia se 
va desfasura dupa metoda licitatie 
publica deschisa.In cazul in care la 
data si ora anuntata pentru desfasu-
rarea licitatiei, nu se califica un 
numar minim de doi ofertanti, se va 
trece la negociere directa si adjudeca 
cu un singur ofertant in data de 
06.05.2022.

U.A.T. Comuna Probota, comuna 
Probota, județul Iași, C.U.I. 
4540364, telefon 0232/297572, 
email: primariaprobota@yahoo.
com; Data publicării anunțului de 
licitație în Monitorul Oficial al 
României- 11.03.2022; Criteriile de 
atribuire a contractului de închiriere 
sunt: -Cel mai mare nivel al chiriei- 
40%; -Capacitatea economico-finan-
ciară a ofertanților- 20%; -Protecția 
mediului înconjurător- 20%; 
-Condiții specifice impuse de natura 
bunului închiriat- 20%. Numărul 
ofertelor primite și a celor declarate 
valabile: câte două oferte primite și 
două declarate valabile.Oferta 
declarată câștigătoare: 1. Ștacu 
Bogdan, sat  Probota, comuna 
Probota,  județul Iași; 2. Axinte 
Adrian, sat Probota, comuna 
Probota, județul Iași. Durata 
fiecărui contract: 49 ani. Litigiile se 

soluționează de Tribunalul  Iași, 
Strada Elena Doamna, nr.1A. Dată 
informare ofertanți privind decizia 
de stabilire a ofertei câștigătoare: 
11.04.2022.

Conpet S.A. Ploiești, organizează 
licitații cu strigare, pentru vânzare 
de mijloace de transport auto, țeavă 
recuperată aflată în magazii și țeavă 
îngropată provenite din lucrări de 
înlocuire de conducte. Ședințele de 
licitație se organizează astfel: - în 
fiecare zi de marți: - ora 10:00 pentru 
mijloace de transport auto; - ora 
11:00 pentru țeavă recuperată aflată 
în magazii; - în fiecare zi de joi, ora 
10:00, pentru țeavă îngropată, până 
la epuizarea stocului. Pentru mijloa-
cele de transport auto și țeava recu-
perată din magazii, garanția de 
participare la licitație este în 
cuantum de 10% din valoarea bunu-
rilor pentru care ofertantul a optat 
să liciteze, iar taxa de participare la 
licitație este de 50 lei. Pentru țeava 
îngropată garanția de participare la 
licitație este în cuantum de 10% din 
valoarea acesteia, taxa de participare 
la licitație este de 100 lei, iar taxa de 
vizitare este în cuantum de 600 lei. 
Taxa de vizitare și taxa de partici-
pare sunt nerambursabile. Garanția 
de participare se restituie ofertan-
ților care nu întrunesc condițiile de 
participare la licitație precum și 
celor care nu au adjudecat bunuri la 
licitație. Taxa de participare, taxa de 
vizitare și garanția de participare se 
achită până la data licitației prin 
virament în contul deschis la BCR 
Ploiești, cod IBAN RO38RNCB 
0205044 865700001, ori cu numerar 
la caseria societăţii, situată la Dispe-
ceratul Central, str. Anul 1848 nr. 1-3 
Ploiești. Pentru informaţii privind 
condiţiile de participare la licitaţie, 
modelul de contract, lista bunurilor 
ce fac obiectul licitaţiei accesați 
pagina web www.conpet.ro secţiunea 
Noutăţi/ Licitaţii vânzare bunuri de 
interes general. Data limită până la 
care se poate depune documentaţia 
de participare la licitaţie este ziua 
anterioară licitaţiei, ora 10.00, la 
adresa valorificare.bunuri@conpet.
ro. Licitaţiile vor avea loc în zilele 
mai sus menționate, la sediul admi-
nistrativ nr. I, str. Anul 1848 nr. 1-3, 
etaj 8.

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 
Bănia, cu sediul în comuna Bănia, 
nr.120, județul Caraș-Severin, 
telefon 0255/243.611, e-mail: prima-
riabania@gmail.com, cod fiscal 
3227998. 2.Informații generale 

privind obiectul procedurii de lici-
tație publică, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează 
să fie închiriat: pajiști în suprafață 
totală de 163,67 Ha, aparținând 
domeniului public al Comunei 
Bănia, conform caietului de sarcini, 
H.C.L. nr. 15/28.03.2022 și temeiului 
legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019, 
art.332-333. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: se regă-
sesc în caietul de sarcini. 3.1.Modali-
tatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documen-
tației de atribuire: la cerere, de la 
sediul instituției, Secretarul General. 
3.2. Denumirea și datele de contact 
ale serviciului /compartimentului 
din cadrul instituției de la care se 
poate obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: Secretarul 
General din cadrul Primăriei 
Comunei Bănia, nr.120, județul 
Caraș-Severin. 3.3. Costul și condi-
țiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul adminis-
trativ: 100 lei/exemplar, se achită 
numerar la Casieria Primăriei 
Comunei Bănia. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
26.04.2022, ora 14.00. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 04.05.2022, ora 
10.00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Secretarul General, 
Primăria Comunei Bănia, nr.120, 
județul Caraș-Severin. 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: într-un singur exem-
plar, în două plicuri sigilate: unul 
exterior și unul interior. 5.Data și 
locul la care se va desfășura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 
04.05.2022, ora 11.00, Primăria 
Comunei Bănia, nr.120, 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 sesi-
zarea instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului 
Caraș-Severin, municipiul Reșița, 
Str. Horea nr. 2-4, județul Caraș-Se-
verin, telefon 0255/213.304, fax 
0255/211.554, e-mail: ecris.115@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 12.04.2022.

1.Informații generale privind 
autoritatea contractantă, în special 
denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoană 
de contact: Primăria Comunei 
Căscioarele, Str.Principală nr.89, 
județul Călărași, telefon/fax 
0242/525.046, e-mail: primariacas-
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cioarele@yahoo.ro, cod fiscal 
3796802. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de lici-
tație publică, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează 
să fie închiriat: pășune în suprafață 
de 18,1913 Ha, număr cadastral 
21526, ce aparține domeniului 
public al Comunei Căscioarele, 
județul Călărași, conform H.C.L. nr. 
16/31.03.2022 și temeiului legal 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019, art.332-
333. 3. Informații privind documen-
tația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea 
sau modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de 
atribuire: la cerere, de la sediul insti-
tuției, Compartimentul Financiar 
Contabil. 3.2. Denumirea și datele 
de contact ale serviciului /comparti-
mentului din cadrul instituției de la 
care se poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: se poate 
obține de la Compartimentul Finan-
ciar Contabil din cadrul Primăriei 
Comunei Căscioarele, comuna 
Căscioarele, Str. Principală nr.89, 
județul Călărași. 3.3. Costul și 
condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul adminis-
trativ: 100 lei /exemplar, se achită 
numerar la Casieria Primăriei 
Comunei Căscioarele. 3.4. Data-li-

mită pentru solicitarea clarificărilor: 
26.04.2022, ora 14.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 04.05.2022, ora 
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Compartimentul 
Agricol, Primăria Comunei Căscioa-
rele, comuna Căscioarele, Str. Prin-
cipală nr.89, județul Călărași. 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: 05.05.2022, 
ora 10.00, Primăria Comunei 
Căscioarele, comuna Căscioarele, 
Str.Principală nr.89, județul Călă-
rași. 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 Tribu-
nalului Călărasi, Str. București nr. 
106, județul Călărași, telefon/fax 
0242/315.736, e-mail: trcl.reg@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 12.04.2022.

1.Informații generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de 

contact: Primăria Comunei Axin-
tele, Str. Principală nr.22, județul 
Ialomița, telefon 0243/317.778, fax 
0243/317.778, e-mail: primaria_
axintele@yahoo.com, cod fiscal 
4231938. 2.Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesi-
onat: spațiu în suprafață totală de 
103,50mp, situat la parter, compus 
din 7 încăperi, 2 cabinete, 2 holuri, 2 
anexe și un grup sanitar, situat în 
Comuna Axintele, Str. Dispensa-
rului nr. 14, județul Ialomița, 
conform caietului de sarcini, aparți-
nând domeniului public al Comunei 
Axintele, conform H.C.L. nr. 
16/24.02.2022 și temeiului legal 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.Infor-
mații privind documentația de atri-
buire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modali-
tățile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: prin 
solicitarea scrisă, de la sediul Primă-
riei Comunei Axintele. 3.2. Denu-
mirea și adresa serviciului /
compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia de 
atribuire: Registratura Primăriei 
Comunei Axintele, Str. Principală 
nr. 22, județul Ialomița. 3.3. Costul 
și condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar, unde este 

cazul: 100 lei/exemplar care se 
achită numerar la Casieria institu-
ției sau în contul concedentului: 
RO36TREZ39321A300530XXXX, 
deschis la Trezoreria Urziceni, cod 
fiscal al concedentului: 4231938. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clari-
ficărilor: 26.04.2022, ora 15.00. 4.
Informaţii privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
04.05.2022, ora 10.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Regis-
tratura Primăriei Comunei Axintele, 
Str.Principală nr.22, județul 
Ialomița. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: 1 exemplar original. 5.Data și 
locul la care se va desfășura sedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 
04.05.2022, ora 12.00, la sediul 
Primăriei Comunei Axintele, Str. 
Principală nr.22, județul Ialomița. 
6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, fax și /sau adresa de e-mail 
ale instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanţei: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribu-
nalul Ialomița, Slobozia, B-dul.
Cosminului nr. 12, judetul Ialomița, 
cod poșta l  920030,  te lefon 
0243/236.952, fax 0243/232.266, 
e-mail: tr-ialomita-pgref@just.ro. 
7.Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 12.04.2022.
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1.Informații generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de 
contact: Primăria Comunei Hoceni, 
comuna Hoceni, Str. DJ 244B nr.25, 
j u d e ț u l  Va s l u i ,  t e l e f o n 
0235/485.484, fax 0235/485.493, 
e-mail: hoceniprimaria@yahoo.
com, cod fiscal 3394309. 2.Infor-
mații generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează 
să fie concesionat: a)6 loturi de 
teren pentru locuințe în comuna 
Hoceni, satul Nou Bărboși, județul 
Vaslui, în suprafață totală de 
5.569mp: -lotul 1, tarlaua 68, 
parcela 1801/1, suprafața de 
851mp, conform CF 74022 Hoceni; 
-lotul 5, tarlaua 68, parcela 1801/5, 
suprafața de 1.177 mp, conform 
CF 74015 Hoceni; -lotul 9, tarlaua 
68, parcela 1802/9, suprafața de 
810 mp, conform CF 74023 Hoceni; 
-lotul 27, tarlaua 68, parcela 
1801/27, suprafața de 876mp, 
conform CF 74014 Hoceni; -lotul 
24, tarlaua 68, parcela 1801/24, 
suprafața de 858mp, conform CF 
74027 Hoceni; -lotul 31, tarlaua 68, 
parcela 1801/31, suprafața de 
997mp, conform CF 74019 Hoceni; 
b) 10 loturi de teren pentru locuințe 
în comuna Hoceni, satul Hoceni, 
județul Vaslui, în suprafață totală 
de 11.174 mp: -lotul 1, tarlaua 20, 
parcela 765/4, suprafața de 1.000 
mp, conform CF 74018 Hoceni; 
-lotul 2, tarlaua 20, parcela 765/5, 
suprafața de 1.000mp, conform CF 
74026 Hoceni; -lotul 3, tarlaua 20, 
parcela 765/6, suprafața de 1.000 
mp, conform CF 74021 Hoceni; 
-lotul 4, tarlaua 20, parcela 765/7, 
suprafața de 1.000 mp, conform 
CF 74013 Hoceni; -lotul 5, tarlaua 
20, parcela 765/8, suprafața de 
1.000 mp, conform CF 74017 
Hoceni; -lotul 6, tarlaua 20, parcela 
765/10, suprafața de 860mp, 
conform CF 74025 Hoceni; -lotul 7, 
tarlaua 20, parcela 765/11, supra-
fața de 860mp, conform CF 74016 
Hoceni; -lotul 8, tarlaua 20, parcela 
765/12, suprafața de 1.050mp, 
conform CF 74024 Hoceni; -lotul 9, 
tarlaua 20, parcela 765/13, supra-
fața de 1.050mp, conform CF 
74020 Hoceni; -lotul 10, tarlaua 25, 
parcelele 922 și 923, suprafața de 
2.354 mp, conform CF 74029 
Hoceni; Bunuri aparținând dome-
niului privat al Comunei Hoceni, 
conform Hotărârii Consiliului 
Local Hoceni nr. 12/23.03.2022 și 
temeiului  legal :  O.U.G. nr. 
57/03.07.2019, privind Codul 
Administrativ. 3. Informații privind 
documentația de atribuire: se regă-
sesc în caietul de sarcini. 3.1. Moda-

litatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documen-
tației de atribuire: prin solicitare 
scrisă de la Registratura Primăriei 
Comunei Hoceni. 3.2. Denumirea și 
adresa serviciului /compartimen-
tului din cadrul concedentului, de 
la care se poate obţine un exemplar 
din documentaţia de atribuire: 
Registratura Primăriei Comunei 
Hoceni, comuna Hoceni, Str. DJ 
244B nr.25,  județul Vaslui . 
3.3.Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul: 200 Lei /exemplar, 
ce se achită la Casieria Primăriei 
Comunei Hoceni. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
26/04/2022, ora 12.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 04/05/2022, 
ora 10.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Oferta va fi depusă 
la Registratura Primăriei Comunei 
Hoceni, comuna Hoceni, Str. DJ 
244B nr. 25, județul Vaslui. 4.3. 
Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 
exemplar. 5.Data și locul la care se 
va desfășura ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 04/05/2022, 
ora 14.00, la sediul Primăriei 
Comunei Hoceni, comuna Hoceni, 
Str.DJ 244B nr.25, județul Vaslui. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail 
ale instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanţei: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribu-
nalului Vaslui, Vaslui, Str. Ștefan cel 
Mare nr. 54, județul Vaslui, telefon 
0235/311.182, fax 0235/311.582, 
e-mail: tr-vaslui@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 12/04/2022.

1.Informații generale privind 
autoritatea contractantă, în special 
denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoană 
de contact: Primăria Comunei Jucu, 
comuna Jucu, sat Jucu de Sus, Str.
Primăriei nr.11, județul Cluj, telefon 
0264/233.084, fax 0264/233.086, 
e-mail: o¤ce@primariajucu.ro, cod 
fiscal 4426212. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de lici-
tație publică, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează 
să fie închiriat: suprafața de 20mp pe 
terasa clădirii sediului Primăriei 
Comunei Jucu, situat în comuna 
Jucu, sat Jucu de Sus, Str. Primăriei 
nr. 11, județul Cluj, identificat în CF 
71311, aparținând domeniului public 
al Comunei Jucu, conform H.C.L. nr. 
72/23.03.2022 și temeiului legal 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.Infor-
mații privind documentația de atri-
buire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modali-
tățile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la cerere, 
la Registratura Primăriei Comunei 
Jucu. 3.2. Denumirea și datele de 
contact ale serviciului /compartimen-
tului din cadrul instituției de la care 
se poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: Registra-
tura Primăriei Comunei Jucu, 
comuna Jucu, sat Jucu de Sus, Str.
Primăriei nr.11, județul Cluj. 3.3. 
Costul și condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor O.U.G. 
nr. 57/2019, privind Codul adminis-
trativ: 15Lei/exemplar, ce se achită 
numerar la Casieria instituției. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 03/05/2022, ora 15.00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
11/05/2022, ora 12.00. 4.2.Adresa la 

care trebuie depuse ofertele: Regis-
tratura Primăriei Comunei Jucu, 
comuna Jucu, sat Jucu de Sus, Str. 
Primăriei nr.11, județul Cluj. 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exem-
plar în original. 5.Data și locul la 
care se va desfășura ședința publică 
de deschidere a ofertelor: 13/05/2022, 
ora 10.00, la sediul Primăriei 
Comunei Jucu, comuna Jucu, sat 
Jucu de Sus, Str.Primăriei nr. 11, 
județul Cluj, Sala de Ședințe. 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 Conten-
cios Administrativ a Tribunalului 
Cluj, Cluj-Napoca, Calea Doroban-
ților nr.2-4, județul Cluj, telefon 
0264/596.111, fax 0264/595.844, 
e-mail: tr-cluj-reg@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 12/04/2022.

1.Informații generale privind 
autoritatea contractantă, în special 
denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoană 
de contact: Primăria Comunei Poie-
narii de Muscel, comuna Poienarii 
de Muscel, Str.Principală nr.476A, 
j u d e ț u l  A r g e ș ,  t e l e f o n / f a x 
0248/546.603, e-mail: primarie@
poienariidemuscel.cjarges.ro, cod 
fiscal 4122515. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de lici-
tație publică, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează 
să fie închiriat: suprafață de 225mp, 
teren extravilan, amplasat în izlazul 
Jugur, pentru amplasarea, exploa-
tarea și întreținerea echipamentelor 
de telecomunicații (inclusiv echipa-
mente de radiocomunicații pentru 
telefonie mobilă) Comuna Poienarii 

 ANUNȚ

Subscrisa S.C. FOREST CRIST S.R.L.– in faliment, cu sediul in Reșița, str. Feroviarului, nr. 
8A, ap.2, jud. Caraş-Severin, Număr de ordine în Registrul Comerţului J11/232/2000, CUI 
13298228  , vă face cunoscut faptul ca in data de  29.04.2022 ora 12 va avea loc la sediul 
lichidatorului judiciar din Resita, str. Horea, bl.A2, parter, licitatia publica cu strigare privind 
vânzarea următorului bun imobil aparţinând debitoarei: 
- Teren in suprafata de 2.482 mp si constructii aferente, situate in loc. Naidas, jud. Caras-Se-

verin la pretul de 21.800 euro+TVA, reprezentand 100 % din preţul de evaluare;
In cazul in care bunurile scoase la licitatie nu se vând la data stabilită, urmatoarele licitatii vor 
avea loc in data de 13.05.2022, 27.05.2022, 10.06.2022, 24.06.2022 si 08.07.2022, ora 12 la 
sediul lichidatorului judiciar, la acelasi pret. Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul  
lichidatorului judiciar la pretul  de 500 lei. Inscrierea la licitaţie si achizitionarea caietului de 
sarcini se poate face in fiecare zi de luni pana vineri cu exceptia zilei in care are loc licitaţia.  
Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din pretul de pornire al licitatiei.
Prezenta constituie somatie pentru toti cei care pretind vreun drept aspra bunurilor scose la 
licitatie, sunt obligati sa anunte lichidatorul judiciar inainte de data stabilita pentru vanzare.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0255/212940 sau la sediul lichidatorului ju-
diciar. 
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de Muscel, satul Jugur, C.F.80229, ce 
aparține domeniului public al 
Comunei Poienarii de Muscel, 
județul Argeș, conform H.C.L. nr. 
16/25.01.2022 și temeiului legal 
O.U.G. nr.57/03.07.2019, art.332-
333. 3.Informații privind documen-
tația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea 
sau modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de 
atribuire: la cerere, de la sediul insti-
tuției, Compartimentul Registra-
tură. 3.2.Denumirea și datele de 
contact ale serviciului /comparti-
mentului din cadrul instituției de la 
care se poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: se poate 
obține de la Compartimentul Regis-
tratură din cadrul Primăriei 
Comunei Poienarii de Muscel, Str.
Principală nr.476A, județul Argeș. 
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 Primă-
riei Comunei Poienarii de Muscel. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 26.04.2022, ora 14.00. 
4.Informații privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor: 04.05.2022, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Compartimentul Registra-

tură, Primăria Comunei Poienarii 
de Muscel, Str.Principală nr. 476A, 
județul Argeș. 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 inte-
rior. 5.Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschi-
dere a ofertelor: 04.05.2022, ora 
12.00, Primăria Comunei Poienarii 
de Muscel, Str. Principală nr. 476A, 
județul Argeș. 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 Argeș, Pitești, 
Blvd.I.C. Brătianu nr.7, județul 
Argeș, telefon 0248/216.599, fax 
0248/216.599, e-mail: tr-arges@just.
ro. 7.Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 12.04.2022.

1.Informații generale privind 
autoritatea contractantă, în special 
denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoană 
de contact: Primăria Comunei 
Poiana Cristei, comuna Poiana 
Cristei, Str.Pinului nr.28, județul 
Vrancea, telefon /fax 0237/252.182, 
e-mail: poianacristeiprimaria@
yahoo.ro, cod fiscal 4298024. 2.

Informații generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închi-
riat: spaţiul din clădirea Primăria 
Veche, în suprafaţă de 31,6 mp, 
Tarla 13, Parcela 405, având desti-
naţia de farmacie, Comuna Poiana 
Cristei, sat Poiana Cristei, Str. 
Pinului nr.28, județul Vrancea, ce 
aparține domeniului public al 
Comunei Poiana Cristei, județul 
Vrancea, conform caietului de 
sarcini, H.C.L. nr. 10/21.02.2022 și 
t emeiu lu i  l ega l  O.U.G.  nr. 
57/03.07.2019, art. 332-333. 3.Infor-
mații privind documentația de atri-
buire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modali-
tățile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la cerere, 
de la sediul instituției, Comparti-
mentul Secretariat. 3.2. Denumirea 
și datele de contact ale serviciului/ 
compartimentului din cadrul insti-
tuției de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atri-
buire: se poate obține de la Compar-
timentul Secretariat din cadrul 
Primăriei Comunei Poiana Cristei, 
comuna Poiana Cristei, Str. Pinului 
nr. 28, județul Vrancea. 3.3. Costul și 
condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul adminis-

trativ: 20 lei/exemplar, se achită 
numerar la Casieria Primăriei 
Comunei Poiana Cristei. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 26.04.2022, ora 14.00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
04.05.2022, ora 14.00. 4.2. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Compar-
timentul Secretariat, Primăria 
Comunei Poiana Cristei, comuna 
Poiana Cristei, Str. Pinului nr.28, 
județul Vrancea. 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: 
05.05.2022, ora 13.00, Primăria 
Comunei Poiana Cristei, comuna 
Poiana Cristei, Str.Pinului nr.28, 
județul Vrancea. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/ sau 
adresa de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute 
și termenele pentru sesizarea 
instanței: Secția de Contencios Admi-
nistrativ a Tribunalului Vrancea, 
Focșani, Bulevardul Independenței 
nr. 19-21, județul Vrancea, telefon 
0237/232.092, fax 0237/232.092, 
e-mail: tr-vrancea-comercial@just.ro. 
7.Data transmiterii anunțului de lici-
tație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării : 12.04.2022.

Cele mai mari 
dezastre  

ale istoriei  
mondiale

Colecția Aproape totul despre... 8 volume  
de istorie fascinantă, în fiecare joi

Urmează

 
 

14 aprilie 
Preț: 29,90 lei 

ziarul +  
un volum

Scufundarea Atlantidei, Moartea Neagră, 
SIDA, 11 Septembrie și nu numai

21 aprilie
Căsătorii șocante și  
divorțuri tragice în elita 
lumii de ieri și de azi
De la Henric al VIII-lea 
la Mandela și Lady Di

Au apărut

- Marile războiaie care au schimbat 
istoria lumii
- Marii cuceritori din istoria „omenirii
- Serviciile secrete ale lumii

- Cele mai fascinante personaje 
istorice
- Liderii mondiali și viețile lor 
secrete
- Marile averi ale lumii

P u b l ic it at e
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1.Informații generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de 
contact: Comuna Poieni-Solca, sat 
Poieni-Solca, judeţul Suceava, 
telefon/fax 0330/501.052, email: 
poienisolca@yahoo.com, cod fiscal 
21769911. 2. Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie conce-
sionat: -teren, în suprafață de 8.000 
mp, aparținând domeniului public 
al Comunei Poieni-Solca, județul 
Suceava, înscris în cartea funciară 
nr. 31710 a comunei Poieni-Solca, 
în vederea realizării unui spațiu 
funcțional pentru desfășurarea 
activităților aferente unui operator 
economic din domeniul construcți-
i l o r,  c o n f o r m  H . C . L .  n r. 
13/31.03.2022 și  O.U.G. nr. 
57/03.07.2019; -teren, în suprafață 
de 3.000 mp, aparținând dome-
niului public al Comunei Poieni-
Solca, județul Suceava, înscris în 
cartea funciară nr. 31709 a comunei 
Poieni-Solca, în vederea înființării 
unei crescătorii de păstrăv (păstră-
vărie) ,  conform H.C.L.  nr. 
14/31.03.2022 și  O.U.G. nr. 
57/03.07.2019. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: se regă-
sesc în caietul de sarcini. 3.1. Moda-
litatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documen-
tației de atribuire: La cerere, de la 
Comuna Poieni-Solca, sat Poieni-
Solca, județul Suceava. 3.2. Denu-
mirea și adresa serviciului /
compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: Compartimentul 
Achiziții publice, Comuna Poieni-
Solca, sat Poieni-Solca, judeţul 
Suceava. 3.3. Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul: 25Lei/
exemplar, se achită la Casieria 
C o m u n e i  P o i e n i - S o l c a . 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 27.04.2022, ora 15.00. 
4. Informaţii privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor: 05.05.2022, ora 10.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Comuna Poieni-Solca, sat 
Poieni-Solca, judeţul Suceava. 4.3. 
Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 
exemplar. 5.Data și locul la care se 
va desfășura ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 05.05.2022, 
ora 12.00, la sediul Comunei 
Poieni-Solca, sat Poieni-Solca, 
judeţul Suceava. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, fax și/

sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanţei: Tribunalul Suceava, 
Suceava, Str.Ștefan cel Mare nr.62, 
județul Suceava, cod poștal 720062, 
telefon 0230/214.948, 0230/523.290, 
fax 0230/522.296, email: trsv-ar-
hcont@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către institu-
ţiile abilitate, în vederea publicării: 
12.04.2022.

1.Informații generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de 
contact:  Primăria Comunei 
Farcașa, cu sediul în comuna 
Farcașa, sat Farcașa, Str.Ioan Luca, 
nr.108, județul Neamț, telefon 
0233/267.001, fax 0233/267.001, 
e-mail: o¤ce@primariafarcasa.ro, 
cod fiscal 2614171. 2.Informații 
generale privind obiectul concesi-
unii, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie 
concesionat: Pășuni comunale în 
suprafață totală de 120,64ha, 
conform caietului de sarcini, 
amplasate în extravilan, comuna 
Farcașa, județul Neamț, aparți-
nând domeniului  public  al 
Comunei Farcașa, conform H.C.L. 
nr. 26/09.03.2022 și temeiul legal 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.Infor-
mații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau moda-
litățile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atri-
buire: prin solicitare scrisă de la 
sediul Primăriei Comunei Farcașa. 
3.2. Denumirea și adresa servi-
ciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: Registratura 
Primăriei Comunei Farcașa, 
comuna Farcașa, sat Farcașa, Str.
Ioan Luca, nr. 108, județul Neamț. 
3.3. Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul: 200Lei se achită 
numerar la Casieria Primăriei 
Comunei Farcașa sau prin vira-
ment în contul RO79TREZ 
49424700220, deschis la Trezoreria 
Bicaz, cod fiscal al concedentului 
2614171. 3.4. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 02.05.2022, 
ora 10.00. 4. Informaţii privind 
ofertele: 4.1.Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 10.05.2022, ora 
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Registratura 
Primăriei Comunei Farcașa, 
comuna Farcașa, sat Farcașa, Str. 
Ioan Luca, nr.108, județul Neamț. 

4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 
exemplar original. 5.Data și locul la 
care se va desfășura ședinţa publică 
de  desch idere  a  ofer te lor : 
10.05.2022, ora 12.00, la sediul 
Primăriei Comunei Farcașa, 
comuna Farcașa, sat Farcașa, Str. 
Ioan Luca, nr. 108, județul Neamț. 
6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail 
ale instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanţei: Acțiunea 
în justiție se poate introduce la 
Secția de Contenciosului -Adminis-
trativ a Tribunalului Neamț, Piatra 
Neamț, B-dul.Decebal, nr.5, județul 
Neamț, telefon 0233/212.717, fax 
0233/232.263, e-mail: tr.neamt@just.
ro. 7.Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 12.04.2022.

Exploatarea Miniera Harghita 
SA -in faliment, cu sediul în mun.
Miercurea Ciuc, strada Harghita 
nr.98, jud. Harghita, J14/1046/2003, 
CUI: 15929449, prin lichidator 
judiciar -Continental 2000 S.P.R.L., 
anunță organizarea selecției de 
oferte în vederea încheierii unui 
contract de lucrări având ca obiect: 
„Lucrări pentru punerea în sigu-
ranță a iazului de decantare nr.2 
Harghita-Băi, jud.Harghita”. 
Persoanele interesate pot solicita 
caietul de sarcini, unde se regăsesc 
toate informațiile privind proiectul 
de execuție în baza căruia se vor 
realiza lucrările, precum și condi-
țiile obligatorii care trebuie îndepli-
nite. Solicitările vor fi transmise pe 
adresa de mail: contact@conti-
nental2000.ro sau tel.0728.137.515. 
Preț caiet de sarcini: 3.000 Lei 
+TVA. Ofertele se vor transmite 
prin e-mail pe adresa: contact@
continental2000.ro până în data de 
26.04.2022 și vor cuprinde obliga-
toriu următoarele informații: 
-datele de identificare ale societății 
(denumire, CUI, adresa, telefon, 
certif icat constatator de la 
O.N.R.C., nu mai vechi de 30 de 
zile, de unde să rezulte reprezen-
tantul societății și obiectul de activi-
tate); -logistica ce va fi folosită la 
lucrarea de punere în siguranță a 
Iazului 2 Harghita-Băi; -lucrări 
similare efectuate de societate, 
prezentarea pe scurt a acestora; 
-atestate/certificate deținute de 
societate/asociați în vederea execu-
tării unor astfel de lucrări. Priori-
tate în selecția de oferte vor avea 
societățile care fac dovada execu-
tării de lucrări similare în ultimii 5 
ani în valoare cumulată de minim 
1.000.000Lei fără TVA. ipar  ea rint ucure  

i ara ond lu
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Subscrisa  SC Aximar Prodcom 
SRL –în faliment, cu sediul în 
localit. Reșița, str. Spitalului, nr.40, 
jud. Caraș-Severin, Nr. Reg. Com. 
J11/333/1994, CUI 5557470, jud. 
Caras-Severin,  prin lichidator 
judiciar LICEV GRUP S.P.R.L., va 
facem cunoscut faptul că în data 
de 19.04.2022, ora 13.00, va avea 
loc la sediul lichidatorului judiciar  
din Reșița, str. Horea, bl. A2, 
parter, jud. Caras-Severin, licitația 
publică cu strigare privind 
vânzarea următoarelor bunuri: 1. 
Autoutilitară Renault Kangoo, an 
fabricație 2007, motorină –2.250 
euro plus TVA, reprezentând 75% 
din prețul stabilit prin raportul de 
evaluare;  2. Autoutilitară Renault 
Kangoo, an fabricație 2007, moto-
rină –2.625 euro plus TVA, repre-
zentând 75% din prețul stabilit 
prin raportul de evaluare; 3. 
Autoutilitară Citroen Jumpy, an 
fabricație 2007, motorină –4.425 
euro plus TVA, reprezentând 75% 
din prețul stabilit prin raportul de 
evaluare. Caietul de sarcini se 
poate achiziționa de la sediul lichi-
datorului judiciar la valoarea de 50 
lei (plus TVA), pentru fiecare bun 
licitat. Data limită de cumpărare a 
caietului de sarcini și înscrierea la 
licitație este cu o zi înainte de data 
licitației. Garanția de participare la 
licitație este de 10% din prețul de 
pornire al licitației, pentru fiecare 
bun mobil licitat. În cazul în care 
bunurile nu vor fi valorificate la 
data de 19.04.2022, următoarele 
licitații vor avea loc în zilele: 
28.04.2022, 03.05.2022, 10.05.2022, 
17.05.2022, 24.05.2022, 31.05.2022 
si 07.06.2022 la ora 13. Informații 
suplimentare se pot obține la 
telefon 0255/212940 sau la sediul 
lichidatorului judiciar.

Just Insolv SPRL anunta 
vanzarea la licitaţie publică a 
urmatoarelor bunuri mobile aflate 
in patrimoniul SC Costrade Impex 
S R L :  a u t o t r a c t o r  M A N 
PH-10-WHV, pe motorina, an 
fabricatie 2003 la pretul de 14.200 
lei fara TVA; autotractor MAN 
PH-09-BTF motorina, an fabricatie 
2000 la pretul de 9.850 lei fara 
T VA ;  a u t o t r a c t o r  M A N 
PH-09-TUO, pe motorina, an 
fabricatie 2001 la pretul de 13.200 
lei fara TVA; autotractor MAN 
PH-10-KEJ, pe motorina, an fabri-
catie 2004 la pretul de 9.350 lei fara 
T VA ;  a u t o t r a c t o r  M A N 
PH-11-VCJ, pe motorina, an fabri-
catie 2004 la pretul de 14.400 lei 
fara TVA; autotractor MAN 
PH-11-VDV, pe motorina, an fabri-
catie 2004 la pretul de 14.400 lei 
fara TVA; autotractor MAN 
PH-69-AIC, pe motorina, an fabri-

catie 1997 la pretul de 8.150 lei fara 
TVA; semiremorca SCHMITZ 
PH-95-MMM, an fabricatie 1997 la 
pretul de 6.350 lei fara TVA, s.a. 
Licitatia are loc in baza Adunarii 
Creditorilor din data de 04.08.2015 
si din 10.06.2020, pretul de pornire 
al licitatiei fiind redus cu 50% din 
cel stabilit in rapoartele de 
evaluare. Taxa de participare la 
licitatie pentru fiecare bun este de 
10 % din pretul de pornire al licita-
tiei. Licitaţiilor publice vor avea loc 
pe data de 22.04.2022, 17.05.2022, 
26.05.2022, 15.06.2022, 29.06.2022, 
20.07.2022, 31.08.2022, 14.09.2022, 
28.09.2022, 12.10.2022  orele 12.30 
în Ploiești, str. Ion Maiorescu bl. 
33S1, et. 7, cab. 7B, jud Prahova, la 
sediul lichidatorului judiciar. 
Relaţii suplimentare 0344104525.

SC Costrade Impex SRL, prin 
l ichidator  judic iar,  anunţă 
vânzarea prin licitatie publica a 
terenului intravilan drum de 
acces in suprafata de 47 mp situat 

in com Paulesti, str.Principala, 
nr.1 inscris in CF 21056 a com 
Paulesti la pretul de 1.900 lei fara 
TVA. Daca cumparatorul este 
platitor de TVA se va aplica 
taxarea inversa. Licitatia publica 
are loc in baza Adunarii Credito-
rilor din data de 04.08.2015 si 
10.06.2020. Taxa de participare la 
licitatie este de 200 lei fara TVA 
care se achita la sediul lichidato-
rului judiciar. Licitatiile vor avea 
loc pe data de:  22.04.2022, 
17.05.2022, 26.05.2022, 15.06.2022, 
29.06.2022, 20.07.2022, 31.08.2022, 
14.09.2022, 28.09.2022, 12.10.2022 
orele 12.30 în Ploiești, str. Ion 
Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, 
jud Prahova, la sediul lichidato-
rului judiciar. Relaţii suplimen-
tare 0344104525.

SC Costrade Impex SRL, prin 
lichidator judiciar, anunţă vânzarea 
prin licitatie publica a terenului 
extravilan in suprafata de 6.900 mp 
din acte / 6.906 mp masurata situat 

in com Paulesti, sat Paulestii Noi, 
tarla 35, parcela A 786/27 inscris in 
CF 7426 a com Paulesti la pretul de 
130.350 lei. Licitatia publica are loc 
in baza Adunarii Creditorilor din 
data de 04.08.2015 si 10.06.2020 si 
in conformitate cu caietul de sarcini 
intocmit de lichidatorul judiciar in 
valoare de 5.000 lei fara TVA, care 
se achitioneaza de la sediul lichida-
torului judiciar. Licitatiile vor avea 
loc pe data de: 22.04.2022, 
17.05.2022, 26.05.2022, 15.06.2022, 
29.06.2022, 20.07.2022, 31.08.2022, 
14.09.2022, 28.09.2022, 12.10.2022, 
orele 12.30, în Ploiești, str. Ion 
Maiorescu bl. 33S1, et. 7, cab. 7B, 
jud Prahova, la sediul lichidato-
rului judiciar. Relaţii suplimentare 
0344104525.

PIERDERI
SC Campion Broker de Asigurare 

si Reasigurare pierdut carnet chita-
ntier 0003194271 - 0003194280


