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OFERTE SERVICIU
EL -SA Starfresh SRL, cu sediul in 

Soseaua Pantelimon nr.330, camera 1, bloc 
31, scara B, etaj 9, ap.165 sector 2 angajeaza 
pentru punctul de lucru din București 
Sectorul 2, Aleea DOBRINA, Nr. 1-3, in 
incinta Complexului Agroalimentar Piata 
Delfinului,  ciontolitor transator carne. 
Relatii la telefon 0722 227 793.

Cupola Valenii De Munte SRL, anunta 
vacantarea urmatoarelor posturi:un post de 
muncitor necalificat in constructii,un post de 
faiantar,un post de zugrav,un post de 
dulgher,un post de inginer constructii si un 
post de zidar. CV-urile se pot depune la 
adresa de mail: chr.esat@gmail.com , pana la 
data de 15.12.2021.

Armopav S.R.L.angajează 1 (unu) post de 
Muncitor necalificat la spargerea și tăierea 
materialelor de construcții (COR 931302), 
pentru lucrări în Otopeni, Ilfov. Programări 
interviu la telefon: 0724.545.953. Candidații 
trebuie să se prezinte la interviu cu CV.

Primăria Ciorogârla cu sediul în șos. 
București nr.112, comuna Ciorogârla, județ 
Ilfov organizează în data de 29.12.2021 
concurs recrutare pentru ocuparea postului 
de Gestionar– Compartiment Monitorizare 
Unități de Învățământ. Condiții de partici-
pare: studii medii, vechime în muncă: 10 ani. 
Dosarele se depun la sediul Primăriei Cioro-
gârla în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunțului, respectiv de la 
data de 06.12.2021 până la data de 
17.12.2021, ora 16:00. Persoană de contact: 
Pisano Daniela– Referent Superior, email: 
contact@primariaciorogarla.ro, telefon 
021.313.15.90.

Baza de Reparaţii a Tehnicii de Inter-
venţie Dragalina, cu sediul  în localitatea 
Dragalina, str. Remizei nr. 1, judeţul Călă-
rași, organizează concurs cu recrutare din 
sursă externă, în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 
privind aprobarea Regulamentului cadru 
privind stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor contractuale 
și criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice, cu modi-
ficările și completările ulterioare, pentru 
ocuparea următoarelor 3 posturi vacante: A) 
Denumirea posturilor: lăcătuș mecanic COR 
721410  în cadrul Compartimentului Tehnic. 

B) Nivelul studiilor și vechimea în speciali-
tatea studiilor necesare ocupării posturilor; 
- pregătire de bază: absolvent al învățămân-
tului general obligatoriu; - studii de speciali-
tate: certificat de calificare/ certificat de 
competente profesionale / certificat de absol-
vire și suplimentul descriptiv al certificatului 
în una din calificările: lăcătuș mecanic, 
lăcătuș S.D.V., sculer-matrițer, tinichigiu 
carosier, lăcătuș-montator, lăcătuș mecanic 
de întreținere și reparații universale, 
constructor-montator de structuri metalice, 
tinichigiu industrial, lăcătuș construcții 
metalice și navale. - vechime în specialitate: 
nu este cazul. C) Tipul probelor de concurs, 
locul data și ora desfășurării. Probele de 
concurs: proba practică și interviu. Locul de 
desfășurare a probelor de concurs: sediul 
Bazei de Reparaţii a Tehnicii de Intervenţie 
Dragalina. Data desfășurării: 1. proba prac-
tică: 01.02.2022, ora 10.00. 2. interviul: 
04.02.2022, ora 10.00. D) Data limită, locul 
de depunere a dosarului de concurs și datele 
de contact ale secretarului comisiei de 
concurs: - 27.12.2021 inclusiv, ORA 16.00; - 
sediul Bazei de Reparaţii a Tehnicii de Inter-
venţie Dragalina; - persoană de contact: 
Secretarul comisiei de conurs, Cpt. Craiu 
Aneta, 0758233785 în zilele lucrătoare între 
orele 08.00-15.00.

Baza de Reparaţii a Tehnicii de Inter-
venţie Dragalina, cu sediul  în localitatea 
Dragalina, str. Remizei nr. 1, judeţul Călă-
rași, organizează concurs cu recrutare din 
sursă externă, în conformitate cu prevede-
rile Hotărârii Guvernului României nr. 
286/2011 privind aprobarea Regulamen-
tului cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale și criteriilor de promovare în 
grade sau trepte profesionale imediat supe-
rioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, 
cu modificările și completările ulterioare 
pentru ocuparea unui post vacant: A) 
Denumirea postului: - muncitor calificat 
IV-I (sudor) COR 721208 în cadrul 
Compartimentului Tehnic. B) Nivelul 
studiilor și vechimea în specialitatea studi-
ilor necesare ocupării postului. Pregătire de 
bază: absolvent al învățământului general 
obligatoriu; Studii de specialitate: certificat 
de calificare/ certificat de competente profe-
sionale / certificat de absolvire și supli-
mentul descriptiv al certificatului în una 
din calificările: sudor, sudor manual cu 
flacără de gaze, sudor manual cu arc elec-
tric. Vechime în specialitate: nu este cazul. 
C) Tipul probelor de concurs, locul data și 

ora desfășurării. Probele de concurs: proba 
practică și interviu. Locul de desfășurare a 
probelor de concurs: sediul Bazei de Repa-
raţii a Tehnicii de Intervenţie Dragalina. 
Data desfășurării: 1. proba practică: 
31.01.2022, ora 10.00. 2. interviul: 
03.02.2022, ora 10.00. D) Data limită, locul 
de depunere a dosarului de concurs și 
datele de contact ale secretarului comisiei 
de concurs: - 27.12.2021 inclusiv, ora 16.00; 
- sediul Bazei de Reparaţii a Tehnicii de 
Intervenţie Dragalina; - persoană de 
contact: secretarul comisiei de concurs, 
Căpitan Craiu Aneta, 0758233785 în zilele 
lucrătoare între orele 08.00-15.00.

Direcția Generală de Administrare a 
Unităților de Învățământ și de Sport Sector 
4 cu sediul în Bld. George Coșbuc nr.6-16, 
sector 4, București, organizează concurs de 
recrutare pe perioadă determinată a funcți-
ilor contractuale vacante: -1 post consilier, 
treapta profesională IA, Biroul Buget, 
F inanc ia r-Contab i l  conform HG 
286/23.03.2011, condiții pentru participarea 
la concurs: studii superioare– universitare de 
licență absolvite cu diplomă, vechime în 
specialitatea studiilor– nu este cazul, 
vechime muncă de minimum 3 ani. -1 post 
Referent, treapta profesională IA, Biroul 
Buget, Financiar-Contabil conform HG 
286/23.03.2011, condiții pentru participarea 
la concurs: studii medii– absolvite cu 
diplomă de bacalaureat, vechime în speciali-
tatea studiilor– nu este cazul, vechime 
muncă de minimum 3 ani. -1 post Referent, 
treapta profesională IA, Biroul Resurse 
Umane și Control Intern, conform HG 
286/23.03.2011, condiții pentru participarea 
la concurs: studii medii– absolvite cu 
diplomă de bacalaureat, vechime în speciali-
tatea studiilor– nu este cazul, vechime 
muncă– nu este cazul, constituie avantaj, 
deținerea atestatului de inspector resurse 
umane. Concursul se va desfășura la sediul 
D.G.A.U.I.S. S4, astfel: -selecția dosarelor: 
28.12.2021; -proba scrisă în data de 
04.01.2022, ora 10.00; -proba interviu în data 
de 12.01.2022, ora 10.00. Candidații vor 
depune dosarele de participare la concurs în 
perioada 14.12.2021– 27.12.2021  (de luni 
până joi între orele 9:00–16:30 și vinerea 
între orele 9:00–13:30) la sediul Direcției de 
Administrare a Unităților de Învățământ 
Sector 4 din  Bld. George Coșbuc nr.6-16, 
sector 4 sau pe adresa de e-mail office@
dgauis.ro. Relații suplimentare se pot obține 
la sediul D.G.A.U.I.S.  S4, persoana de 
contact Lupu Anca, e-mail: o¦ce@dgauis.
ro, telefon: 0766.976.198.

Spitalul Militar de Urgenţă: “Dr. Ion 
Jianu”-Pitești organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi vacante de 
personal civil contractual 1 post de muncitor 
calificat IV–instalator sanitar-(studii gene-
rale/medii), formația de cazarmare pentru 
cazărmile 705 și 884, administrativ-(nu 
necesită vechime în specialitatea postului). 
Concursul se va desfășura în perioada 
03.01.2022-07.01.2022, începând cu ora 
10.00, la sediul S.M.U.“dr. Ion Jianu”-Pi-
tești, după cum urmează:proba scrisă în 
data de 03.01.2022 ora 10.00 și proba de 
interviu în data de 07.01.2022 ora:10.00. 
Perioada de depunere a dosarelor de 
înscriere la concursuri este 14.12.2021-
27.12.2021. Data limită de depunere a dosa-
relor de înscriere la concurs este 27.12.2021 
ora 14.00. Relaţii suplimentare pe site-ul: 
www.smupitesti.org la rubrica anunţuri și la 
Biroul Resurse Umane din S.M.U.”Dr. Ion 
Jianu”-Pitești cu sediul în mun. Pitești, str. 
N e g r u  V o d ă  n r .  4 7 ,  j u d . 
Argeș-tel.0248.218.090, 0248.218.172/inte-
rior.412, 414.

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii 
„Sf.Maria” Iasi scoate la concurs in confor-
mitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 869/2015, 
cu completarile și modificarile ulterioare, 
urmatorul post pe perioada determinata: 
-0,5 post de biolog specialist confirmat in 
specialitatea imunologie clinica in cadrul 
Programului de sanatate „PNS Screening 
neonatal pentru depistarea fenilcetonuriei și 
hipotiroidismului congenital”. Dosarul de 
inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele 
acte: a)cererea in care se mentioneaza postul 
pentru care doreste sa concureze; b)copie 
xerox de pe adeverinta/certificat de confir-
mare in gradul profesional; c)copie a certifi-
catului de membru al organizatiei 
profesionale cu viza pe anul in curs; d) 
dovada/inscrisul din care sa rezulte ca nu i-a 
fost aplicata una dintre sanctiunile preva-
zute la art. 39 alin.(1) lit.c) sau d) din Legea 
nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor 
de biochimist, biolog și chimist, inființarea, 
organizarea și funcționarea Ordinului 
Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor in 
sistemul sanitar din Romania; e)acte dovedi-
toare pentru calcularea punctajului prevazut 
in Anexa nr. 3 la ordin; f)cazierul judiciar; g)
certificat medical din care sa rezulte ca este 
apt din punct de vedere fizic si neuropsihic 
pentru exercitarea activitatii pentru postul 
pentru care candideaza; h)chitanta de plata 
a taxei de concurs; i)copia actului de identi-
tate in termen de valabilitate. Taxa de 
concurs este de 150 de lei și se achita la casi-
eria unitații. Copiile actelor prevazute mai 

sus vor fi insoțite de documentele originale, 
care se vor certifica in conformitate cu origi-
nalul. Documentele prevazute la lit. d), f) și 
g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar 
in termen de valabilitate. Tematica de 
concurs este cea pentru examenul de biolog 
specialist in specialitatea imunologie clinica, 
postata pe site-ul Ministerului Sanatații: 
www.ms.ro. Anuntul de concurs și biblio-
grafia sunt afisate la avizier și pe site-ul 
unitatii: www.sfmaria-iasi.ro. Inscrierile la 
concurs se fac la sediul unitații in perioada 
14.12.2021-23.12.2021, iar concursul se orga-
nizeaza in data de 10.01.2022, ora 9.00. 
Relații suplimentare se pot obține la Servi-
ciul RUNOS, tel.0730.260.239.

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii 
„Sf.Maria” Iasi organizeaza concurs de 
recrutare pentru ocuparea urmatorului post 
temporar vacant, pe perioada determinata, 
in conformitate cu prevederile H.G. nr. 
286/2011, modificata și completata de H.G. 
1027/2014: 1.Program de sanatate „PNS 
Screening neonatal pentru depistarea fenil-
cetonuriei și hipotiroidismului congenital” 
-un post cu 0,5 norma de registrator medical 
debutant. Concursul consta in urmatoarele 
etape succesive: selectia dosarelor de 
inscriere, proba scrisa și proba interviu. 
Conditii de desfasurare a concursului: 
1.Perioada pentru depunerea dosarelor de 
inscriere este 14.12.2021-20.12.2021, ora 
16.00. 2.Data si ora organizarii probei scrise: 
17.01.2022, ora 10.00. 3.Data si ora inter-
viului: 21.01.2022, ora 10.00. 4.Locul depu-
nerii dosarelor și al organizarii probelor de 
concurs: Spitalul Clinic de Urgenta pentru 
Copii „Sf.Maria” Iasi, strada Vasile Lupu, 
nr.62. Conditii specifice de participare la 
concurs pentru postul de registrator medical 

debutant: -studii: medii cu diploma de baca-
laureat; -cunoștințe operare PC. Anuntul de 
concurs și bibliografia sunt afisate la avizier 
și pe site-ul unitatii: www.sfmaria-iasi.ro. 
Relatii suplimentare se obtin de la persoana 
care asigura secretariatul comisiei de 
concurs, serviciul resurse umane, telefon: 
0730.260.239.

Consiliul Judeţean Caraș-Severin organi-
zează la sediul său din municipiul Reșița, 
Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1, județul 
Caraș-Severin, în perioada 04-10 ianuarie 
2022, concurs de recrutare în vederea 
ocupării funcției contractuale vacante de 
execuție de șofer, treapta I, studii generale 
sau medii absolvite cu diplomă de bacalau-
reat în cadrul Serviciului Administrativ al 
Direcției Generale Financiar-Administrativ 
din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Caraș-Severin. 
Condiții de participare la concurs: Condiţii 
generale: candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile prevăzute de art.3 din Anexa la 
Hotărârea Guvernului nr.286/2011, pentru 
aprobarea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcțiilor contractuale și a criteri-
ilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare. Condiţii specifice 
pentru postului de șofer, treapta I, studii 
generale sau medii: -studii generale sau 
studii medii absolvite cu diplomă de bacala-
ureat; -permis de conducere categoria B; 
-vechime în muncă: minim 3 ani. Instituţia 
publică și termenul la care se depun dosarele 
de înscriere: Consiliul Judeţean Caraș-Se-
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verin, din Reșiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, 
nr.1, camera 503 -Serviciul Resurse Umane, 
în termen de 10 zile lucrătoare de la publi-
carea anunţului în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a, respectiv în peri-
oada 14.12.2021-27.12.2021. Termenul-li-
mită pentru depunerea dosarelor de înscriere 
la concurs este data de 27.12.2021, ora 16.00. 
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, documentele 
prevăzute la art.6 din Anexa la Hotărârea 
Guvernului nr. 286/2011, pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcțiilor contractuale și a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contrac-
tual din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulte-
rioare. Data, ora și locul organizării concur-
sului: Proba scrisă va avea loc în data de 04 
ianuarie 2022, ora 11.00, la sediul instituţiei, 
iar interviul va avea loc în data de 10 ianu-
arie 2022, ora 11.00. Bibliografia și actele ce 
trebuie depuse în dosarul de înscriere se 
afișează la sediul instituției și pe pagina web: 
http://www.cjcs.ro/oportunitati-de-angajare.
php. Relaţii suplimentare la sediul Consi-
liului Judeţean Caraș-Severin, la numărul 
de telefon: 0255.214.688.

CITAŢII
Citație. Se citează pârâtul Albu 

Constantin, CNP 1880011151643, domiciliat 
în comuna Iedera, sat Iedera de Sus, număr 
53, județ Dâmbovița, la judecatoria Moreni, 
judet Dâmbovița, în dosarul numărul 
1379/262/2021, pentru termenul din 
03.02.2022, ora 11.00, dosar ce are ca obiect 
„stabilire locuință minori, exercitare autori-
tate părintească și pensie întreținere 
minori”, cauză formulată de reclamanta 
Tatu Elena-Roxana din Moreni, județ 
Dâmbovița.

Numiții Stieber Francisc, Boloni Ludovic, 
Stieber Elisabeta, Gredinar Gyongy, 
Gredinar Illes, Gredinar Zsuzsanna sunt 
citați în data de 10.01.2022, la Judecătoria 
Turda, în calitate de pârâți în dosar 
3676/328.2020.

Dl. Seling Ion, succesibil al defunctului 
Seling Marin, decedat la data de 05.03.2020, 
născut la data de 26.06.1944, în București, 
fiul lui Stanislav și Ștefana, cu ultimul domi-
ciliu în București, str.Drumul Taberei, nr.80, 
sector 6, este invitat să se prezinte la sediul 
Biroului Notarial Constantinescu Tinca din 
București, str.Baba Novac, nr.8, bl.T1, sc.1, 
et.1, ap.8, sector 3, in data de 16.12.2021, ora 
12.00, pentru a participa la dezbaterea 
succesorala notariala a acestuia.

Numitii Ciurcui Francisc, Si Marginean 
Alexandru, ambii cu domiciliul necunoscut 
sunt citati la Judecatoria Turda la data de 
18.01.2022, ora-10.30, in calitate de parati in 
dosar nr.7634/328/2020.

DIVERSE
Primăria Șimnicu De Sus anunță înce-

perea campaniei de colectare de acte pentru 
proprietarii din T5, T6, T16, T17, T18, T19, 
T26, T27, T27/1, T32, T84, T85, T112.

Această informare este efectuată de 
C.N.A.I.R.S.A. prin D.R.D.P. Iași, mun. Iași, 
șos. Națională, nr.23, telefon: 0232.214.431, ce 
intenționează să solicite de la A.B.A.Siret aviz 
de gospodărire a apelor, realizarea lucrărilor 
„Reparații curente pod pe DN15 km 
300+981, peste râul Bistrița la Pângărați, 
județul Neamț”, făcând legătura dintre locali-
tățile Pângărăcior și Preluca, județul Neamț. 
Această investiție este nouă. Această solicitare 
de aviz este conformă cu prevederile Legii 
apelor nr.107/1996, cu modificările și comple-
tările ulterioare. Persoanele care doresc să 
obțină informații suplimentare cu privire la 
solicitarea avizului de gospodărire a apelor 
pot contacta solicitantul de aviz la adresa 
menționată. Persoanele care doresc să trans-
mită observații, sugestii și recomandări se pot 
adresa solicitantului sau la adresa A.B.A. 
Siret, mun. Bacău, str. Cuza Vodă, nr.1, 
telefon: 0234.541.646, după data de 
06.12.2021.

Global Events & Entertainment SRL cu 
sediul în Bucuresti Sector 1, Aleea Pripo-
rului Nr. 15-19, parter, camera 3m ap. 01B, 
titular al activității: restaurant, anunță 
publicul interesat asupra depunerii solicitării 
de obținere a autorizației de mediu pentru 
puctul de lucru amplasat în Bucuresti Sector 
1, Sos. Nordului nr. 1, parcul Regele  Mihai. 
Informații privind documentația 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 deru-
lării procedurii de autorizare.

Aceasta informare este efectuata de OMV 
Petrom SA, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, 
Bucuresti, ce intentioneza sa solicite de la 
Administratia Bazinala de Apa Buzau - 
Ialomita, aviz de gospodarire a apelor 
pentru realizarea lucrarilor de “lucrari de 
suprafata foraj, echipare si conducta de 
amestec sonda 681 Monteoru” propus a fi 
amplasat in comuna  Merei, Judetul Buzau. 
Aceasta investitie este noua. Ca rezultat al 
procesului de productie nu vor rezulta ape 
uzate. Aceasta solicitare de aviz este 
conforma cu prevederile Legii apelor nr. 
107/1996, cu modificarile si completarile 
ulterioare.Persoanele care doresc sa obtina 
informatii suplimentare cu privire la solici-
tarea avizului de Gospodarire a Apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa menti-
onata. Persoanele care doresc sa transmita 
observatii, sugestii si recomandari se pot 
adresa solicitantului sau la Expert Serv SRL, 
cu sediul in str. Mihai Eminescu, nr. 7, et.1, 
Ploiesti, jud. Prahova, cod postal 100329, tel/
fax: 0244-513233.

Pîrlea Laurențiu Cristian, în calitate de 
reprezentant al titularilor Planului Urba-
nistic Zonal (P.U.Z.) «Introducere în intra-
vilan și parcelare teren pentru Ansamblu 
rezidențial (locuire și dotări aferente)» 
amplasat în județul Constanța, extravilan 
comuna Corbu, sat. Corbu, parcela A575/5, 
lot 2+3, anunță publicul interesat că s-a 
depus documentația în vederea obținerii 
avizului de mediu pentru avizarea planului 
urbanistic zonal mai sus menționat. Obser-
vațiile publicului se primesc în scris la 
sediul APM Constanța, str. Unirii, nr. 23, 
zilnic, între orele 08.00 – 16.00, în termen 
de 15 zile calendaristice de la apariția 
anunțului.

Primăria Comunei Poieni, în calitate de 
titular, anunță publicul interesat asupra 
elaborării alternativei finale a planului 
“Amenajament silvic U.P. I Poieni” și a 
Raportului de mediu, plan desfășurat pe 
teritoriul administrativ al județelor Cluj și 
Bihor, care pot fi consultate la sediul Agen-
ției pentru Protecția Mediului Cluj, în zilele 
de luni - vineri, între orele 9 – 13. Comenta-
riile publicului și propunerile scrise se 
primesc zilnic la sediul Primăriei Poieni, loc. 
Poieni str. Principală nr. 268 și la sediul 
A.P.M. Cluj, tel.0264 410 722 fax: 0264 412 
914, e-mail: o°ce@apmcj.anpm.ro, până la 
data de 02.02.2022.

Laborator de Tehnica Dentara-Albert 
Alexandru, cu sediul social și punctul de 
lucru în București, sect.5, Str. Dumbrava 
Noua, nr. 37, Bl. S16, Scara A, ap. 2, tel. 
0762649752, CIF 28824894, Banca Transil-
vania SA, Sucursala Marriott, contul: 
RO53BTRL06401202P82140XX, infor-
mează pe cei interesați că s-a depus solici-
tarea pentru emiterea autorizației de mediu 
pentru activitatea:“Fabricarea de dispozi-
tive, aparate si instrumente medicale stoma-
tologice”-cod CAEN 3250, desfasurată în 
Str. Dumbrava Nouă, nr.37, Bl. S16, Scara A, 
ap. 2. Persoanele fizice sau juridice intere-
sate, pot depune eventuale contestații sau 
sugestii la sediul Agenției Pentru Protecția 
Mediului București din sect. 6, Aleea Lacul 
Morii nr.1-(Barajul Lacul Morii-in spatele 
benzinariei Lukoil), intre orele 9.00-12.00 de 
luni până vineri.

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 „PUZ 
-Introducere în intravilan -Ansamblu de 
locuinţe individuale P+1E+M și funcțiuni 
complementare, amenajare circulații și 
asigurarea utilităţilor” în vederea obținerii 
aviz oportunitate, beneficiar Consiliul Local 
al Comunei Berceni, conform prevederilor 
Ordinului nr.2701/2010. Persoanele intere-
sate să trimită observații, comentarii o pot 
face la sediul Primăriei Comunei Berceni 
-Direcția de Urbanism.

Radu Axente-Gabriel anunță publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectului 
construire depozit mase plastice, alei carosa-
bile și pietonale, propus a fi amplasat în jud. 
Prahova, comuna Bărcănești, sat Tătărani, str. 
Lotusului, nr.12. Informațiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la sediul 
autorității competente pentru Protecția 
Mediului Prahova din municipiul Ploiești, str. 
Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, în zilele de 
luni-joi, între orele 08.00-16.30 și vineri, între 
orele 08.00-14.00 și la sediul Primăriei 
comunei Bărcănești. Observațiile publicului se 
primesc zilnic la sediul autorității competente 
pentru protecția mediului (APM Prahova).

Societatea Națională a Apelor Minerale SA, 
organizată și funcționând pe bază de gestiune 
economică și autonomie financiară, în confor-
mitate cu reglementările legale în vigoare și cu 
Statutul propriu, având acționar unic Statul 
Român prin Ministerul Economiei, fără a primi 
subvenții sau finanțare de la Bugetul de Stat, în 
baza dispozițiilor Hotărârii nr.6 din 25.11.2021 
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, 
precum și a prevederilor art.38 din Legea 
Minelor nr.85/2003 actualizată, anunță prin 
prezenta îmbuteliatorii de ape minerale natu-
rale și investitori interesați de acest domeniu 
asupra: Demarării procedurilor de identificare 
și selecție a unei entități finanțatoare pentru 
realizarea unui parteneriat în vederea creării 
unei capacități de producție (îmbuteliere a 
apelor minerale naturale), controlate de Statul 
român. Intențiile de participare în cadrul 
procedurilor vor fi transmise prin e-mail la 
adresa secretariat@snam.ro până cel mai târziu 
la data de 14.01.2022. București, 09.12.2021.

SC Siena Residence SRL anunță publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei de 
încadrare a nu se supune evaluării de impact 
asupra mediului de către Agenția pentru 
Protecția Mediului Ilfov, în cadrul proce-
durii de evaluare a impactului asupra 
mediului, pentru proiectul construire imobil 
locuințe P+2E+M, propus a fi amplasat în 
Popești Leordeni, Jud. Ilfov, Str. Biruintei 
T55/7,P37-38, NC 127612-127705. Proiectul 
acordului de mediu și informațiile relevante 
pentru luarea deciziei pot fi consultate la 
sediul Agenției pentru Protecţia Mediului 
Ilfov: București, sector 6, Aleea Lacul Morii, 
nr.1, și la sediul SC Siena Residence SRL în 
Popești Leordeni, Jud.Ilfov, Str.Biruinței, 
Nr.3, în zilele de luni-joi, între orele 09.00-
13.00, vineri între orele 09.00-12.00, precum 
și la următoarea adresă de internet: apmif.
anmp.ro. Observațiile/contestațiile publi-
cului se primesc la sediul APM Ilfov, Bucu-
rești, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.1, în 
termen de 10 zile de la data publicării anun-
țului pe pagina de internet a autorității 
competente pentru protecția mediului.

Lipomin SA, titular al proieclului „Depozi-
tare instalatie stocare si vaporizare CO2  si 
retea distributie”, anunta publicul interesat 
asupra luarii deciziei etapei de incadrare de 
catre, APM Arad, in cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului, pentru 

proiectul ‚’Depozitare instalatie stocare si 
vaporizare CO2 si retele distributie”, propus a 
fi amplasat in Lipova. str. Lugojului. FN, iden-
tificat prin CF 306855, jud. Arad. Proiectul 
deciziei de incadrare si motivele care o funda-
menteaza poi fi consultate la sediul Agentiei 
pentu Prorectia Mediului din Arad, Splaiul 
Mures, FN, jud Arad, in zilele de luni pana 
vinei, intre orele 8:00-13:30, precum si la 
urmatoarea adresa de internet www.apmar.
anpm.ro. Publicul interesat poate inainta 
comentarii/observatii la proiectul deciziei de 
incadrare in temen de 10 zile de la data publi-
carii anuntului pe pagina de internet a autori-
tatii comperente pentru protectia mediului.

SOMAŢII
Avand in vedere ca prin actiunea civila ce 

face obiectul dosarului nr. 17318/55/2021 al 
Judecatoriei Arad, petentii Iștoc Ioan si Iștoc 
Valerica solicita dobandirea prin uzucapiune 
a dreptului de proprietate asupra imobilelor 
din Arad, evidentiate in CF 8522 Arad, top. 
8468/a.2.1/5 si top 4868/b.2.1./5, inscrise ca 
proprietate tabulara a lui Stoica Gheorghe. 
Invitam pe cei interesati sa faca opozitie fata 
de aceasta actiune, in termen de o luna de la 
afisarea prezentei somatii, in caz contrar 
urmand a se trece la judecarea cauzei. Termen 
de judecata fixat in cauza: 11 ianuarie 2022.

Romania. Judecatoria Sannicolau Mare. 
Dosar nr. 2532/295/2021. Data 10.12.2021. 
Somatie emisa de Judecatoria Sannicolau 
Mare in dosarul nr. 2532/295/2021 prin care 
aduce la cunostinta tututor celor interesati ca 
petentii Botar Silvia si Botar Petru, ambii 
domiciliati in Varias, nr. 1278, jud. Timis, ambii 
cu domiciliul alea pentru comunicarea tuturor 
actelor de procedura la sediul Societatii Civile 
de Avocati Doandes si Asociatii – Sannicolau 
Mare, Str. Ghe. Lazar nr. 13, bloc LS, sc. B, ap. 
2, jud. Timis, au formulat actiune civila uzuca-
piune, prin care au solicitat instantei sa 
constate ca au dobandit prin uzucapiune 
dreptul de proprietate asupra imobilului – 
teren extravila situat in hotarul loc. Varias, 
Jud. Timis, in suprafata de 50.000 de mp, 
inscris in CF nr. 405634 Varias, nr. cad. 405634. 
In baza art. 130 din Decretul Lege 115/1938 cei 
interesati sunt invitati sa faca opozitie, in 
teremen de o luna de la afisarea prezentei. 

ADUNĂRI GENERALE
Hotărârea Adunării  Generale Extraordi-

nară  a Acţionarilor din 19.11.2021 Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. 
Poiana Brașov S.A. convoacata  în conformi-
tate cu prevederile Legii 31/1990 modificată 
și republicată, Legea 24/2017 și a Statutului 
societăţii, s-a întrunit în data de 19.11.2021, 
ora 14, în mod legal, în prezenta acţionarilor 
ce reprezinta 55,19582% din capitalul social, 
așa cum rezultă din Procesul Verbal întocmit 
cu ocazia adunării generale. Cu votul acţio-
narilor prezenţi ce reprezinta 55,19582% din 
capitalul social s-a adoptat următoarea hotă-
râre: 1. Se aprobă retragerea de la tranzacți-
onare de pe piața AERO, Sistemul 
Multilateral de Tranzacţionare a Bursei de 
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Valori București a acțiunilor emise de Poiana 
Brașov S.A. și radierii acestora din evidențele 
Autorităţii de Supraveghere Financiară, 
conform dispoziţiilor art. 62, lit. c) din Legea 
nr. 24/2017 și ale art. 115 lit. b) pct. A din 
Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018; 2. Se aprobă 
raportul întocmit de Elf Expert SRL, în cali-
tate de expert independent selectat dintre 
evaluatorii înregistrați la ASF cu privire la 
prețul pe acțiune care urmează a fi achitat în 
cazul retragerii acționarilor din cadrul 
Poiana Brasov S.A.; 3. Se aprobă prețul pe 
acțiune care urmează a fi achitat în cazul 
retragerii acționarilor care este 0,00 lei/ 
actiune; 4. Se aprobă modificarea actului 
constitutiv conform propunerilor urmatoare: 
La Capitolul III – Capitalul Social, Actiunile, 
art 8 Cesiunea actiunilor, punctul 3 se 
abrogă. 5. Se aprobă mandatărea Dlui 
Raduica Constantin sa semneze  actul consti-
tutiv actualizat al Societății. 6. Se aprobă 
data de înregistrare a acționarilor, ca fiind 
data de 22.02.2022. 7. Se mandatează repre-
zentantul societăţii , domnul Raduica 
Constantin Presedintele CA să semneze 
hotararea AGEA și d-na Oana Florica să 
intreprinda toate demersurile de înregistrare, 
publicitate și sa ia toate măsurile pentru 
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

LICITAŢII
Anunţ licitaţie concesionare spaţiu Anexă 

Cămin Cultural Mihăești. 1. Informaţii gene-
rale privind concedentul, în special denumirea, 
codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax 
și/sau adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: Comuna Mihăești, cu sediul în 
comuna Mihăești, sat Mihăești, Strada Princi-
pală nr. 26A, județul Argeș, telefon 
0248560002, fax 0248560005, e-mail: 
primarie@mihaesti.cjarges.ro, cod fiscal 
4122540. 2. Informaţii generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: Spaţiu în suprafaţă de 38,13 mp 
compus din spaţiu birou – 34,58 mp și grup 
sanitar – 3,55 mp, ce aparţine domeniului 
public al Comunei Mihăești, identificat prin nr. 
cadastral 81331, situat în imobilul reprezen-
tând Anexă Cămin Cultural Mihăești, din 
comuna Mihăești, sat Mihăești, str Principală, 
nr. –, judeţul Argeș, pentru furnizarea de 
servicii poștale/de curierat, conform HCL nr. 
53/28.10.2021, în baza OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ. 3. Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: se regăsesc 
în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalităţile prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al documenta-
ţiei de atribuire: Prin solicitare scrisă de la 

registratură Primăriei Comunei Mihăești. 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 
Mihăești, comună Mihăești, Strada Principală, 
nr. 26A, județul Argeș. 3.3. Costul și condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul: 50 lei/exemplar, la casieria 
Primăriei Mihăești. 3.4. Data limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 03.01.2022, ora 15.00. 
4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data limită 
de depunere a ofertelor: 11.01.2022, ora 09.00. 
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Registratura Primăriei Comunei Mihăești, 
comuna Mihăești, Strada Principală nr. 26A, 
județul Argeș. 4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: În două 
exemplare (original și copie). 5. Data și locul la 
care se va desfășura ședinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 11.01.2022, ora 12.00, la sediul 
Primăriei Comunei Mihăești, comuna 
Mihăești, Strada Principală nr. 26A, județul 
Argeș. 6. Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea instanţei: 
Secția de Contencios Administrativ a Tribuna-
lului Argeș, Pitești, B-dul I.C. Brătianu nr. 7, 
județul Argeș, telefon  0248/216599, fax 0248/ 
212410, e-mail: tr-arges@just.ro.7. Data trans-
miterii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 13.12.2021.

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: U.A.T.Orașul Târgu Frumos, Str. Cuza 
Vodă, nr.67, judeţul Iași, telefon/fax 
0232/710.906, 0232/710.330, e-mail: secreta-
riat@primariatgfrumos.ro, cod fiscal 4541068. 
2.Informații generale privind obiectul proce-
durii de licitație publică, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să fie închi-
riat: imobil teren în suprafaţă totală de 28mp, 
liber de sarcini, număr cadastral 63638, aparţi-
nând domeniului public al U.A.T. Orașul 
Târgu Frumos, situat în Str.Petru Rareș, zona 
bl.18, oraș Târgu Frumos. Închirierea se face 
conform H.C.L. nr. 117/25.11.2021 și 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 moda-
litățile prin care persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: la cerere de la sediul U.A.T. Oraș 
Târgu Frumos, Str.Cuza Vodă, nr.67, judeţul 
Iași. 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 atribuire: Comparti-
mentul Administrarea Patrimoniului 
-U.A.T.Oraș Târgu Frumos, Str.Cuza Vodă, 
nr.67, județul Iași. 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: 10Lei 
și se poate achita cu numerar la Casieria 
U.A.T. Oraș Târgu Frumos, Str.Cuza Vodă, 
nr.67, județul Iași. 3.4.Data-limită pentru soli-
citarea clarificărilor: 27.12.2021, ora 12.00. 4. 
Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 04.01.2022, ora 15.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Registratura U.A.T. Oraș Târgu Frumos, Str. 
Cuza Vodă, nr.67, județul Iași. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
într-un singur exemplar, într-un plic sigilat. 
5.Data și locul la care se va desfășura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 05.01.2022, 
ora 10.00, în Sala de ședinţă a U.A.T. Oraș 
Târgu Frumos, Str.Cuza Vodă, nr.67, județul 
Iași. 6.Denumirea, adresa, numărul de telefon 
și/sau adresa de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Iași, 
Iași, Str.Elena Doamna, nr.1A, județul Iași, 
telefon 0232/260.600, fax 033/435.700, e-mail: 
tr-iasi-civ2@just.ro. 7.Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 10.12.2021.

1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, persoana de 
contact: Primăria Orașului Recaș, cu sediul în 
Recaș, Calea Timișoarei, nr.86, județul Timiș, 
cod poștal 307340, telefon 0356/177.278, fax 
0356/177.279, e-mail: contact@primariarecas.
ro, cod fiscal 2512589. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație publică, 
în special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie vândut: 7 imobile teren, ce 
aparțin domeniului privat al Orașului Recaș, 
identificate astfel: -teren 33.200 mp, extravi-
lanul localității Petrovaselo, oraș Recaș, 
C.F.403526 Recaș, nr.cadastral Apj 2727/1/4, 
conform H.C.L. Recaș nr. 364/25.11.2021 și a 
temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019; -teren 
24.000mp, extravilanul localității Petrovaselo, 
oraș Recaș, C.F.404506 Recaș, nr.cadastral Apj 
2727/1/5,  conform H.C.L.  Recaș nr. 
365/25.11.2021 și a temeiului legal: O.U.G. nr. 
57/03.07.2019; -teren 5.800 mp, extravilanul 
localității Petrovaselo, oraș Recaș, C.F.404733 
Recaș, nr.cadastral LL 2720/1/4, conform 
H.C.L. Recaș nr. 366/25.11.2021 și a temeiului 
legal: O.U.G.nr.57/03.07.2019; -teren 27.300mp, 
extravilanul localității Petrovaselo, oraș Recaș, 
C.F.404740 Recaș, nr.cadastral LL 2720/1/6, 

conform H.C.L. Recaș nr. 367/25.11.2021 și a 
temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019; -teren 
14.100 mp, extravilanul localității Petrovaselo, 
oraș Recaș, C.F.404743 Recaș, nr.cadastral LL 
2720/1/3,  conform H.C.L.  Recaș nr. 
368/25.11.2021 și a temeiului legal: O.U.G. nr. 
57/03.07.2019; -teren 11.500mp, extravilanul 
localității Petrovaselo, oraș Recaș, C.F. 404746 
Recaș, nr.cadastral LL 2720/1/5, conform 
H.C.L. Recaș nr. 369/25.11.2021 și a temeiului 
legal: O.U.G. nr.57/03.07.2019; -teren 
14.075mp, extravilanul localității Petrovaselo, 
oraș Recaș, C.F. 404763 Recaș, nr.cadastral LL 
2720/1/7,  conform H.C.L.  Recaș nr. 
370/25.11.2021 și a temeiului legal: O.U.G. nr. 
57/03.07.2019. 3.Informații privind documen-
tația de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin 
care persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atribuire: 
La cerere, de la sediul instituției, Serviciul 
Economic sau se poate consulta pe site-ul: 
www.primariarecas.ro, secțiunea „Anunțuri 
-Licitații”. 3.2. Denumirea și datele de contact 
ale serviciului/compartimentului din cadrul 
vânzătorului, de la care pot obține un exemplar 
din documentația de atribuire: Se poate obține 
de la Serviciul Economic din cadrul Primăriei 
Orașului Recaș, Calea Timișoarei, nr.86, județul 
Timiș. 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/exemplar -se achită 
numerar la Casieria instituției. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 22.12.2021, ora 
12.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
04.01.2022, ora 15.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Orașului Recaș, 
orașul Recaș, Calea Timișoarei, nr. 86, județul 
Timiș -Registratură. 4.3. Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă oferta: Într-un 
singur exemplar, într-un plic sigilat. 5. Data și 
locul la care se va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 05.01.2022, ora 11.00, 
Primăria Orașului Recaș, orașul Recaș, Calea 
Timișoarei, nr.86, județul Timiș, Sala de 
ședințe. 6. Denumirea, adresa, numarul de 
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: Secția de 
Contencios Administrativ și Fiscal a Tribuna-
lului Timiș, Timișoara, Piața Țepeș Vodă, nr.2, 
județul Timiș, telefon/fax 0256/221.990, e-mail: 
tr-timis-reg@just.ro. 7. Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 10.12.2021.

Primăria comunei Trifești, județul Neamț, 
tel/fax 0233.745.547, email: primariatrifesti.
nt@gmail.com, organizează în ziua de 
14.01.2022, ora 12.00, licitație publică pentru 
concesionarea unei suprafețe de 5ha pășune, 
situată în extravilanul satului Trifești, comuna 

Trifești, județul Neamț. Data limită de depu-
nere a ofertelor este 13.01.2022, ora 12.00. 
Oferta se depune în plic închis. Modul de 
desfășurare a licitației și condițiile de partici-
pare se regăsesc în Documentația de atribuire 
care se obține la sediul primăriei comunei 
Trifești în urma unei solicitări scrise si plata 
contravalorii de 50Lei la casieria primăriei.

PIERDERI
Pierdut carnet de membru OAMGMAMR 

IL număr 000664 din 22.12.2014, pe numele 
Bărbucianu Doina. Se declară nul.

Pierdut certificat de absolvire a cursului de 
optometrist, eliberat de Școala Națională de 
Sănătate Publică, Management și Perfecțio-
nare în Domeniul Sanitar București, pe numele 
Melcioiu Simona Elena. Se declară nul.

Lutis Com SRL, CUI: 6590440, declară 
pierdut chitanțier seria DJ LCLC, 
nr.7306256-7306300. Declarat nul. 
0740.797.249.

Pierdut proces verbal de predare primire 
a locuinței, anexa la contractul de vânzare 
cumpărare nr. 35773/1994 încheiat între 
Imobiliara R.A. prin S.C. Cotroceni S.A. ȘI 
Voinea Mariana. Se declară nul.
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