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OFERTE SERVICIU
Gopitep SRL angajează bucătar și came-

ristă, având cunoștințe minime/ medii de limba 
engleză. Transmitere CV și detalii la nr. de 
tel.0738.321.473 sau pe email: wr.team@
workand-roll.com

SC Pro Dimension Contracts SRL, având 
CUI: 21568268, cu sediul în Sat Târșolț, 
Comuna Târșolț, str.Principală, Nr.653/A, 
Județul Satu Mare, angajează: Excavatorist 
pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate 
cu cod COR 811106- 2 posturi. Cerințe: studii 
medii, cunoștințe de limbă engleză, cunoștințe 
în domeniul construcțiilor. Selecția are loc în 
data de 14.01.2022, ora 10.00, la sediul socie-
tății.

SC Pirifan SRL, având CUI:26671, cu 
sediul în București, Sectorul 1, Strada Puțul lui 
Zamfir, nr.37, etaj 5, angajează: ambalator 
manual, cod COR 932101- 15 posturi. Cerințe: 
studii medii, cunoștințe de limba engleză, 
cunoștințe în domeniul comertului. Selecția are 
loc în data de 17.01.2022, ora 09.00, la sediul 
societății.

SC Agromar Frăsinet SRL, având 
CUI:24827820, cu sediul în Sat Canita, 
Comuna Frăsinet, Judeţul Teleorman anga-
jează: femeie de serviciu, cod COR 911201- 1 
post. Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba 
engleză, cunoștințe în domeniul serviciilor. 
Selecția are loc în data de 17.01.2022, ora 
09.00, la sediul societății.

SC Serendipity Business SRL, având CUI: 
36015169, cu sediul în Sat Drâmbar, Comuna 
Ciugud, Nr.45, județul Alba angajează: 
lucrător comercial cu Cod COR 522303- 2 
posturi; ajutor bucătar Cod COR 941101- 2 
posturi. Cerințe: studii medii, cunoștințe de 
limba engleză, cunoștințe în domeniul servici-
ilor. Selecția are loc în data de 17.01.2022, ora 
10.00, la sediul societății.

SC Spiact Craiova S.A., din Craiova, jud.
Dolj, angajează 2 Operatori CNC, cu cod COR 
722323, 4 Frezori universali, cu cod COR 
722408, 1 Strungar universal, cu cod COR 
722413, și 3 Lăcătuși mecanici, cu cod COR 
721410. Se solicită cunoștințe de limba engleză. 
Se oferă salariu brut 2.550Lei. Relații la 
telefon: 0785.106.416. CV-urile se pot trimite la 
adresa de e-mail: documentesuport@gmail.
com până la data de 22.01.2022.

Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru 
Creșterea Bovinelor Balotești (I.C.D.C.B. 
Balotești) cu sediul în localitatea Balotești, 

șoseaua București- Ploiești km. 21, jud. Ilfov, 
anunță scoaterea la concurs a postului contrac-
tual vacant de Șofer treapta I. Dosarele de 
înscriere se depun la sediul I.C.D.C.B. Balo-
tești. Condiţiile de participare și alte informaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul I.C.D.C.B. 
Balotești, telefon 021-3501026 sau pagina web 
www.icdcb.ro.

SC Ecoterm SRL, având CUI: 14737011, cu 
sediul în Urziceni, Strada Serelor, Nr.5A, 
Județul Ialomița, angajează: SUDOR cu Cod 
COR 721208- 8 posturi, MAȘINIST la mașini 
pentru terasamente (ifronist) cu Cod COR 
834201- 2 posturi, Instalator instalații tehni-
co-sanitare și de gaze cu Cod COR 712609- 10 
posturi, Șofer de autoturisme și camionete cu 
Cod COR 832201- 2 posturi, Macaragiu cu 
Cod COR 834301- 2 posturi, Inginer instalații 
pentru construcții cu Cod COR 214203- 4 
posturi. Cerințe: studii medii, cunoștințe de 
limba engleză, cunoștințe în domeniul servici-
ilor. Selecția are loc în data de 17.01.2022, ora 
10.00, la sediul societății.

Serviciul Public de Gospodărie Comunală 
organizează la sediu, în zilele de 14 și 
15.02.2022, concurs pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale de execuție vacante: -2 posturi 
muncitor calificat Serviciul Public de Gospo-
dărie Comunală. Condiţiile de participare la 
concurs: -Perioada de depunere a dosarelor de 
concurs este 14.01.2022-31.01.2022, la sediul 
Comunei Lăpușnicu Mare, nr.133, județul 
Caraș-Severin; -Pentru funcţiile contractuale 
de execuţie vacante: fără vechime în muncă și 
vârsta minimă 18 ani, studii medii. Probele 
stabilite pentru concurs sunt: -probă scrisă și 
interviu. Data, ora și locul organizării concur-
sului: Proba scrisă va fi susţinută în data de 
14.02.2022, ora 10.00, respectiv interviul în 
data de 15.02.2022, ora 13.00, la sediul 
Comunei Lăpușnicu Mare. Persoana de 
contact pentru primirea dosarelor de concurs 
este dl. Cioroaba Stelian, secretar al Comunei 
Lăpușnicu Mare, adresa de corespondență este: 
loc.Lăpușnicu Mare, nr. 133, jud. Caraș-Se-
verin, tel. 0255.244.005, fax: 0255.244.005, 
mail: primarialapusnicumare@yahoo.com. 
Bibliografia și condiţiile de participare la 
concurs, informaţiile privind actele necesare 
înscrierii la concurs și alte relaţii suplimentare 
se pot obţine de la Secretariatul comunei 
Lăpușnicu Mare.

Subscrisa Școala Gimnazială Theodor 
Costescu, județul Mehedinți, în conformitate 
cu art.7 alin.4 din HG nr. 286 din 23 martie 
2011, actualizată prin: HG nr. 1027 din 11 
noiembrie 2014,  HG nr. 427 din 10 iunie 2015, 
HG nr. 269 din 13 aprilie 2016, organizează 

concurs pentru ocuparea a două posturi 
contractuale vacante de îngrijitor curăţenie și 
un post contractual vacant  de muncitor cali-
ficat. Condiții specifice: a. Pentru posturile de 
îngrijitor: -studii medii atestate cu diplomă de 
bacalaureat; - vechime - nu e cazul. b. Pentru 
postul de muncitor calificat: -studii medii și 
calificare în domeniile: tâmplărie, instalații de 
apă, tehnico-sanitare; -vechimea într-o unitate 
școlară constuie un avantaj. Dosarele de 
concurs se vor depune la sediul instituţiei, 
compartimentul secretariat, în perioada  
17.01.2022- 01.02.2022, zilnic în intervalul orar 
12-14. Proba scrisă va avea loc în data de 
08.02.2022, ora 16.00 și  interviul în data de 
11.02.2022 ora 16.00, la sediul unității de învă-
țământ. Secretarul comisiei de concurs este 
doamna Vreja Monica Nicoleta, telefon de 
contact 0252/322016.

Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” 
din București anunţă scoaterea la concurs a 3 
posturi contractuale vacante, în conformitate 
cu art.12(1), art.30(1) din Codul muncii, astfel: 
1. 1 post vacant de muncitor calificat I M –
Serviciul Administrativ. Tehnic, perioadă 
nedeterminată. 2. 1 post vacant de asistent 
cercetare S –Serviciul Cercetare- Dezvoltare- 
Digitizare perioadă nedeterminată. 3. 1 post 
vacant de cercetător științific III –Serviciul 
Cercetare- Dezvoltare- Digitizare, perioadă 
nedeterminată. Condiţii specifice de partici-
pare pentru ocuparea următoarelor posturi 
vacante: 1. Muncitor calificat I M- Serviciul 
Administrativ. Tehnic, perioadă nedetermi-
nată: -studii medii/ generale; -curs calificare 
profesională/ Școală Profesională cu una din 
următoarele calificări: electrician, instalator, 
mecanic, zugrav, faianțar sau orice altă califi-
care din domeniul construcțiilor; -vechime ca 
muncitor calificat: minim 5 ani. 2. Asistent 
Cercetare S –Serviciul Cercetare- Dezvoltare- 
Digitizare perioadă nedeterminată: -Studii 
superioare absolvite cu diplomă de licență; 
-Doctorand în științe socio-umane; -3 articole 
științifice publicate până la data depunerii 
dosarului; -Vechimea nu este necesară. 3. 
Cercetător științific III –Serviciul Cercetare- 
Dezvoltare- Digitizare, perioadă nedetermi-
nată: -Studii superioare absolvite cu diplomă 
de licență; -doctor în științe socio-umane; -1 
carte de autor/1 articol indexat WOS sau 
SCOPUS publicate până la data depunerii 
dosarului; -3 articole științifice publicate până 
la data depunerii dosarului; -Vechimea nu este 
necesară. Concursul se organizează la sediul 
Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din 
București, str. Boteanu, nr.1, sector 1, și va 
conţine două probe: probă scrisă în data de 
08.02.2022, ora 09:00, și interviul în data de 
11.02.2022, ora 09.00. Dosarele de înscriere la 

concurs se vor depune fizic, până la data de 
01.02.2022, ora 12.00, la sediul Bibliotecii 
Centrale Universitare „Carol I”, Biroul 
Resurse Umane și trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din 
H.G. nr.286/2011, cu modificările și completă-
rile ulterioare. Tematica și bibliografia se 
afișează la sediul Bibliotecii Centrale Universi-
tare „Carol I” și pe site-ul  www.bcub.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul 
Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” și la 
nr. de telefon: 021/313.16.05/int.234.

Direcția Regională de Statistică a Munici-
piului București, cu sediul în București, B-dul 
Carol I nr.12, sector 3, telefon/fax: 021.314.11.48 
e-mail: tele@bucuresti.insse.ro, organizează 
concurs pentru ocuparea a 15 posturi, funcţii 
contractuale vacante de execuție, pe durată 
determinată, în vederea efectuării activităților 
privind Recensământul Populației și Locuin-
țelor 2021, și anume: •3 posturi expert IA 
(februarie 2022– 31 iulie 2022); •1 post expert II 
(februarie 2022– 31 iulie 2022); •8 posturi 
expert debutant (februarie 2022– 31 iulie 2022); 
•2 posturi referent IA (februarie 2022– 31 iulie 
2022); •1 post referent debutant (februarie 
2022– 31 iulie 2022). Condiţii de participare: 
•Expert IA: -vechime în specialitate: minimum 
7 ani; -studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; -abilităţi în operarea pe PC și 
tablete; -disponibilitate de deplasare pe teren. 
•Expert II: -vechime în specialitate: minimum 6 
luni; -studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă; -abilităţi în operarea pe PC și 
tablete; -disponibilitate de deplasare pe teren. 
•Expert Debutant: -vechime în specialitate: nu 
este cazul; -studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă; -abilităţi în operarea pe PC și 
tablete; -disponibilitate de deplasare pe teren. 
•Referent IA: -vechime în specialitate: 
minimum 7 ani; -studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -abilităţi în operarea pe 
PC și tablete; -disponibilitate de deplasare pe 
teren. •Referent debutant: -vechime în speciali-
tate: nu este cazul; -studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -abilităţi în operarea pe 
PC și tablete; -disponibilitate de deplasare pe 
teren. Concursul se va desfășura la sediul Direc-
ției Regionale de Statistică a Municipiului 
București și va consta într-o probă scrisă, o 
probă practică și o probă interviu astfel: 
-09.02.2022– începând cu ora 9- proba scrisă, 
-11.02.2022 –începând cu ora 9- proba practică, 
-proba interviu se va desfășura ulterior, conform 

reglementărilor în vigoare. În funcţie de 
numărul de persoane care se vor înscrie, probele 
se vor susţine în cel mult 4 serii. Dosarele se vor 
depune la sediul instituţiei până cel târziu la 
data de 31.01.2022 ora 16.00, și trebuie să 
conțină documentele prevăzute în HG 286/2011, 
cu modificările și completările ulterioare. 
Condiţiile de participare și bibliografia de 
concurs sunt afișate la sediul instituţiei și pe 
pagina web www.bucuresti.insse.ro. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul D.R.S.M.B 
și la tel. 021.305.66.90, persoană de contact 
Scîntei Elena.

Spitalul Clinic de Urgenţă “Bagdasar – 
Arseni”, cu sediul în București, Șoseaua 
Berceni nr. 12, Sector 4, organizează concurs 
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 
următoarelor posturi vacante contractuale în 
cadrul structurilor organizatorice din  unitate, 
după cum urmează: 1. Laborator radiologie si 
imagistica medicala: • 2 posturi asistent 
medical, specialitatea radiologie (PL); - 
diplomă de bacalaureat; - diplomă de școală 
sanitară postliceală, specialitatea radiologie; - 6 
luni vechime  in specialitate. 2. Serviciul de 
Management al Calitatii Serviciilor de Sana-
tate. • 1 post referent de specialitate debutant; 
- diploma de bacalaureat; - diplomă de licenta; 

- aptitudini operare PC; - fara vechime in 
specialitate. 3. Farmacie: • 1 post asistent 
medical farmacie principal (PL); - diplomă de 
bacalaureat; - diplomă de școală sanitară post-
liceală, specialitatea farmacie; - certificat de 
grad principal; - 5 ani vechime  in specialitate. 
• 1 post operator III; - diplomă de bacalaureat; 
- 6 luni vechime in activitate;- aptitudini 
operare PC. 4. Serviciul tehnic: • 2 posturi 
muncitori - lacatus mecanic- studii generale; - 
certificat de calificare in ocupatia de lacatus 
mecanic; - 9 ani vechime in meserie. • 1 post 
muncitor II - lacatus mecanic - studii generale; 
- certificat de calificare in ocupatia de lacatus 
mecanic; - 6 ani vechime in meserie. • 2 posturi 
muncitor I – fochist - studii generale; - certi-
ficat de calificare in ocupatia de fochist; - 9 ani 
vechime in meserie. • 1 post muncitori - electri-
cian; generale; - certificat de calificare in 
ocupatia de electrician; - 9 ani vechime in 
meserie. • 1 post muncitor I - instalator sanitar; 
- studii generale; - certificat de calificare in 
ocupatia de instalator sanitar; - 9 ani vechime 
in meserie. 5. Sectia clinica neurochirurgie I. • 
1 post infirmiera; - studii generale; - certificat 
infirmiera; - 6 luni vechime  in activitate. 6. 
Sectia clinica neurochirurgie II. • 1  post asis-
tent medical generalist (PL); - diplomă de 
bacalaureat; - diplomă de școală sanitară post-
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liceală; - 6 luni vechime  in specialitate. 7. 
Sectia clinica chirurgie plastica, microchirurgie 
reconstructiva; • 1 post asistent medical gene-
ralist debutant (PL); - diplomă de bacalaureat; 
- diplomă de școală sanitară postliceală; - fara 
vechime  in specialitate. • 1 post asistent 
medical generalist principal (PL); - diplomă de 
bacalaureat; - diplomă de școală sanitară post-
liceală; - certificat de grad principal; - 5 ani 
vechime  in specialitate. • 2 posturi infirmiera; 
- studii generale; - certificat infirmiera; - 6 luni 
vechime  in activitate. 8. Sectia anestezie, 
terapie intensiva: • 5  posturi asistent medical 
generalist debutant (PL); -diplomă de bacalau-
reat; - diplomă de școală sanitară postliceală; - 
fara vechime in specialitate. 9. Cabinet 
gastroenterologie - ambulatoriu integrat: • 1 
post asistent medical generalist principal (PL) 
- diplomă de bacalaureat; - diplomă de școală 
sanitară postliceală; - certificat de grad prin-
cipal; - 5 ani vechime in specialitate. 10. Sterili-
zare: • 1 post asistent medical generalist (PL); 
- diplomă de bacalaureat;- diplomă de școală 
sanitară postliceală; - 6 luni vechime  in speci-
alitate. 11. Biroul internari: • 1 post registrator 
medical; - diplomă de bacalaureat; - aptitudini 
operare PC;- 6 luni vechime  in activitate. 
Concursul se va desfășura la sediul instituţiei, 
astfel: 1. Selecția de dosare – 01.02.2022. 2. 
Proba scrisă – 08.02.2022, ora 09.00., în Amfi-
teatrul Centrului de Excelenţă în Neurochi-
rurgie, respectiv amfiteatrul UPU. 3. Proba 
practică – 11.02.2022, ora 09.00., in cadrul 
structurilor organizatorice. 4. Interviul – 
16.02.2022, ORA 09.00., în Amfiteatrul 
Centrului de Excelenţă în Neurochirurgie. 
Persoanele interesate pot depune dosarul de 
înscriere în perioada 17.01.2022 - 31.01.2022 
(inclusiv), ora 14.00, la sediul spitalului - Servi-
ciul R.U.N.O.S. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon 021 334 30 25, interior 1122 și 
1123 Serviciul R.U.N.O.S. și pe site-ul spita-
lului www.bagdasar-arseni.ro.

CITAŢII
Se aduce la cunoștința publică faptul că pe 

rolul acestei instanțe este înregistrat dosarul 
civil nr. 2534/322/2021, privind pe petenta 
Szabo Magdalena, domiciliată în Sfântu 
Gheorghe, str.1 Mai nr.4, jud.Covasna, având 
ca obiect dobândirea dreptului de proprietate 
prin uzucapiune de către petentă asupra cotei 
de 4/28 parte al imobilului înscris în CF. nr. 
23059-Mereni, nr. top. 3975,3976, cu suprafața 
de 1439mp, situat în com. Mereni sub nr.admi-
nistrativ 412 pe numele de Mike Anna. Toți cei 
interesați pot face opoziție, în termen de 1 lună, 
în caz contrar se va trece la judecarea cererii.

Gheorghe Ciprian Viorel, cu domiciliu în 
Breasta, str.Morii, nr.54, este citat la Judecă-
toria Craiova, dosar nr.19119/215/2020*, în 
contradictoriu cu Căpățână Ionela Rodica, în 
data de 17.02.2022, ora 09.40, CMF 3.

Prenga Armand, cu domiciliul în Craiova, 
Aleea 5 Brestei, nr.11, este citat la Judecătoria 
Craiova în data de 03.02.2022, ora 09.20, CMF 
3, în dosarul nr. 25879/215/2020, în contradic-
toriu cu Briceag Marta Ștefania.

Numiții Mureșan Paraschiva, Mureșan 
Sonia Sofia, Nemeș Trandafira, sunt citați în 
data de 08.02.2022, la Judecătoria Turda, în 
calitate de pârâți în dosar 3536/328/2021.

DIVERSE
S.C. Lidl Discount S.R.L. cu sediul social în 

comuna Ariceștii Rahtivani, DN 72, Crângul 
lui Bot, KM 73+810, sat Nedelea, județul 
Prahova, anunţă public solicitarea de reînnoire 
a autorizaţiei de mediu pentru obiectivul 
„Supermarket Lidl” amplasat în municipiul 
Iași, Bd. Primăverii, nr. 2, județul Iași. Eventu-
alele propuneri și sugestii din partea publicului 
privind activitatea menţionată vor fi transmise 
în scris și sub semnătură la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Iași, municipiul Iași, 
Calea Chișinăului, nr. 43, tel: 0232215497, 
E-mail:  o¬ce@apmis.anpm.ro în zilele de luni 
–joi, între orele 8.00–16.30, vineri 8.00–14.00.

Anunţ public privind decizia etapei de înca-
drare OMV Petrom S.A. – Rafinăria Petrobrazi. 
OMV Petrom S.A. – Rafinăria Petrobrazi, 
titular al proiectului desfiinţare rezervoare T73, 
T78 și T79 aferente - parc rezervoare (Corp C3), 
echipamente aferente - platforma cu pompe 
(Corp C2) și lucrari aferente în incinta rafinăriei 
petrobrazi (Caroul 31), anunţă publicul inte-
resat asupra luării deciziei etapei de încadrare 
de către autoritatea competentă pentru 
protecţia mediului Prahova, în cadrul proce-
durii de evaluare a impactului asupra mediului, 
pentru proiectul desfiinţare rezervoare T73, T78 
ȘI T79 aferente - parc rezervoare (CORP C3),  
echipamente aferente - platforma cu pompe 
(CORP C2) și lucrari aferente în incinta Rafi-
năriei Petrobrazi (Caroul 31), propus a fi 
amplasat în sat Brazii de Sus, str. Trandafirilor 
nr. 65, comuna Brazi, judeţul Prahova, Cod 
postal 107084. 1. Proiectul deciziei de încadrare 
și motivele care o fundamentează pot fi consul-
tate la sediul autorităţii competente pentru 
protecţia mediului Prahova, din str. Gh.Gr.
Cantacuzino, nr.306, Ploiești, jud. Prahova, cod 
100466, în zilele de luni - vineri, între orele 0900 
- 1300, precum și la următoarea adresă de 
internet http://apmph.anpm.ro. Publicul inte-
resat poate înainta comentarii /observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 
zile de la data publicării anunţului pe pagina de 
internet a autorităţii competente pentru 
protecţia mediului. 2. Publicul interesat poate 
depune propuneri în ceea ce privește conţinutul 
raportului privind impactul asupra mediului la 
sediul autorităţii competente pentru protecţia 
mediului Prahova, din str. Gh.Gr.Cantacuzino, 
nr.306, Ploiești, jud. Prahova, cod 100466, în 
termen de 10 zile de la data publicării anun-
ţului pe pagina de internet a autorităţii compe-
tente pentru protecţia mediului.

Stefan Ionel-Robert, titular al planului 
P.U.Z.-,,Construire hale dezmembrari auto si 
utilaje, depozitare, birouri, showroom pentru 
vanzare piese auto si utilitati”, in Com. 
Dascalu, str.Lunga, nr.F.N., Tarlaua 40, 
Parcela.157/31, nr.cad.677, anunta publicul 
interesat asupra depunerii solicitarii de obti-
nerea a Avizului Favorabil al CJ. Ilfov. Docu-
mentatia a fost afisata pentru consultare pe 

site-ul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in 
Bucuresti, sector 6,  str.Ernest Juvara, nr.3-5, 
tel. 021.212.56.93. Observatii/comentarii si 
sugestii se primesc in scris la Biroul de Urba-
nism in cadrul  Consiliului Judetean.Ilfov in 
termen de 15.zile calendaristice de la data 
publicarii anuntului.

Tudor Marin, titular al planului P.U.Z.- 
,,Introducere in intravilan in vederea construirii 
de hale industriale/depozitare, unitati de comert, 
servicii, birouri, productie nepoluanta si utili-
tati”, in Orasul Popesti-Leordeni, nr.cad.126732, 
inscris in cartea funciara nr.126732, Tarla.A13, 
Parcela.A231/9, anunta publicul interest asupra 
depunerii solicitarii de obtinerea a Avizului 
Favorabil al CJ.Ilfov. Documentatia a fost 
afisata pentru consultare pe site-ul Consiliului 
Judetean.Ilfov, cu sediul in Bucuresti, sector 6, 
str.Ernest Juvara, nr.3-5, tel. 021.212.56.93. 
Observatii/comentarii si sugestii se primesc in 
scris la Biroul de Urbanism in cadrul  Consi-
liului Judetean.Ilfov in termen de 15.zile calen-
daristice de la data publicarii anuntului.

S.C. Value Investor Expert S.R.L, titular al 
PUZ-“Construire ansamblu de immobile 
constructii cu functiuni mixte (locuinte colective, 
comert, servicii) cu regim de inaltime conform 
avizului a.a.c.r., imprejmuire teren, panouri 
publice, spatii tehnice, anexe gospodaresti, 
accese, retele tehnico-edilitare, amenajare 
incinta, parcaje auto, circulatii auto si pietonale, 
racorduri/bransamente utilitati”, in Jud.Ilfov, 
Orasul Voluntari, nr. cad. 124639, cf.124639, 
nr.cad.123863, cf.123863, Tarla 44, Parcela 
928/2, 928/23, 928/249, anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului 
de mediu  si declansarea etapei de incadrare. 
Prima versiune a planului poate fi consultata la 
sediul:Agentiei  Protectia Mediului.Ilfov din 
Aleea Lacul Morii, nr.1 (in spatele benzinariei 
Lukoil), sector 6, de luni pana joi intre orele 
9°°-11°°. Observatii si sugestii se primesc in scris 
la sediul A.P.M. Ilfov in termen de 18 zile de la 
data publicarii anuntului.

Saleh Adina-Alina si Saleh Hisham, avand 
domiciliul in Bucuresti, Sect.1, titular al proiec-
tului:“PUZ-introducere in intravilan, alipire si 
construire centru multifunctional-hale depozi-
tare, birouri, servicii, comert si locuinte de 
serviciu” in Judet Ilfov, Comuna Nuci, Satul 
Nuci, Tarlaua 40, Parcela 223, Nr.cad.53839, 
53824, anunta publicul interesat asupra  depu-
nerii solicitarii de obtinere a Avizului  de Opor-
tunitate al C.J.Ilfov. Documentatia putand fi 
consultata pe site-ul Consiliului Judetean.Ilfov. 
Observatii/comentariile  si sugestii  se primesc in 
scris la Biroul de Urbanism din cadrul  Consi-
liului Judetean Ilfov, cu  sediul in Municipiul 
Bucuresti, str.Ernest Juvara, nr.3-5, sector 6, 
tel.021.212.56.93, de luni pana vineri, intre orele 
9:00- 14:00,  incepand cu data de 14.01.2022.

S.C. Value Investor Expert S.R.L., avand 
sediul in:Judetul Ilfov, Orasul Popesti Leor-
deni, titular al proiectului:“PUZ- construire 
ansamblu de imobile constructii cu functiuni 
mixte (locuinte colective, comert, servicii) cu 
regim de inaltime conform avizului 
A.A.C.R., imprejmuire teren, panouri 

publice, spatii tehnice, anexe gospodaresti, 
accese, retele tehnico-edilitare, amenajare 
incinta, parcaje auto, circulatii auto si pieto-
nale, racorduri/bransamente utilitati” in Jud 
Ilfov, Orasul Voluntari, nr. cad. 124639, cf. 
124639, nr. cad. 123863, cf.123863, Tarla.44, 
Parcela 928/2, 928/23, 928/24, anunta 
publicul interesat asupra  depunerii solicitarii 
de obtinere a Avizului  Tehnic Consultativ al 
C.J. Ilfov. Documentatia putand fi consul-
tata pe site-ul Consiliului Judetean.Ilfov. 
Observatii/comentariile  si sugestii se primesc 
in scris la Biroul de Urbanism din cadrul  
Consiliului Judetean Ilfov, cu  sediul in 
Municipiul Bucuresti, str.Ernest Juvara, 
nr.3-5, sector 6, tel. 021.212.56.93, de luni 
pana vineri, intre orele 9:00- 14:00,  incepand 
cu data de 14.01.2022.

Petre Dumitru in calitate de beneficiar 
pentru investitia P.U.Z.„Pentru construire 3 
locuinte individuale P+2, la adresa T6,P136, 
N.C.5952, Str.Pelicanului, Nr.44, Orasul Buftea 
Jud Ilfov, anunta publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de obtinere a avizului de 
mediu si declansarea etapei de incadrare. 
Prima versiune a planului poate fi consultata la 
sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din 
Aleea Lacul Morii, nr. 1 (in spatele benzinariei 
Lukoil), sector 6, de luni pana joi intre orele 
900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se 
primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov 
(tel.021/4301523) in termen de 18 zile calen-
daristice de la publicarea  anuntului.

S.C. BG Capital Invest S.R.L. si S.C. SLH 
Capital S.R.L., avand sediul în Bucuresti, Sector 
1, titular al proiectului: “P.U.Z. -construire 
ansamblu locuințe și funcțiuni complementare 
și utilități” Județul Ilfov, Sat Snagov-Vlăsia, 
Comuna Snagov, str. Drum 366, Tarla 131, 
Parcela 437/8-21, 437/26, nr.cad. 108570, 
112652,112708, 111240,112706., anunta 
publicul interesat asupra  depunerii solicitarii de 
obtinere a Avizului  de Oportunitate al C.J.Ilfov. 
Documentatia putand fi consultata pe site-ul 
Consiliului Judetean Ilfov. Observatii/comenta-
riile  si sugestii  se primesc in scris la Biroul de 
Urbanism din cadrul  Consiliului Judetean 
Ilfov, cu  sediul in Municipiul Bucuresti, str.
Ernest Juvara, nr.3-5, sector 6, tel.021.212.56.93, 
de luni pana vineri, intre orele 9:00- 14:00,  ince-
pand cu data de 14.01.2022.

S.C.Golmir S.R.L., S.C.Poliform S.R.L. și 
Gyorfi Tibor, cu sediul în sat Dumbrăvița, 
comuna Dumbrăvița, strada Londra, nr.16, 
județul Timiș, anunță elaborarea primei 
versiuni a planului „P.U.Z.-Zonă producție 
nepoluantă, depozitare și servicii, extravilan 
Giarmata, comuna Giarmata, C.F.nr.12719, 
412720, 412721 și 412166, judeţul Timiș” și 
declanșarea etapei de încadrare pentru obți-
nerea avizului de mediu. Prima versiune a 
planului poate fi consultată la sediul ACPM, 
cu sediul în strada Bv.Liviu Rebreanu, 
nr.18-18A, localitatea Timișoara, judeţul Timiș, 
de luni până vineri, între orele 9.00-13.00. 
Observaţii/comentarii și sugestii se primesc în 
scris la sediul ACPM, în termen de 18 zile 
lucrătoare de la data publicării anunţului.     

Energia Gas and Power vă oferă posibili-
tatea de a alege furnizarea de energie electrică 
și gaz la un preț accesibil. Începând cu:1.
ianuarie.2021 românii au oportunitatea de a-și 
alege furnizorul de energie electrică și gaze 
naturale, odată cu liberalizarea pieței energiei. 
Piața energiei electrice este, de fapt, complet 
liberalizată din 2007, dar nu toată lumea știe și 
crede că nu are posibilitatea de a-și alege 
furnizorul! Energia Gas and Power vă oferă 
posibilitatea de a alege furnizarea de energie 
electrică și gaz la un preț accesibil. Ofertele 
Societatii pot fi consultate pe site-ul acesteia: 
www.e-nergiagp.com si de asemenea pot fi 
consultate in comparatorul ANRE. În interi-
orul acestuia trebuie să completați toate 
câmpurile referitoare la data la care vreți să 
înceapă noul contract, consumul lunar, județul 
din care sunteți, valoarea ultimei facturi și veți 
primi primele prețuri. Un alt beneficiu impor-
tant pe care Energia Gas&Power il ofera 
clienților este acela de a transmite indexul cu 
ușurință la telefon sau pe o adresă de e-mail 
astfel încât să platească exact cât au 
consumat. Un alt beneficiu pe care Energia 
Gas&Power SRL il are, este acela că nu soli-
cită prezența în mod fizic în cadrul sediilor 
pentru a încheia un contract. Contractarea se 
face on-line, in timp real cu un operator 
pentru asistență iar ulterior se trimit docu-
mentele necesare scanate prin e-mail, astfel 
încât întregul proces de contractare sa fie 
redus. Principalele clauze ale contractului de 
furnizare sunt:descrierea identităţilor părţilor 
contractante;obiectul contractului/cantitățile 
de gaze naturales au energie electrica /prețul 
contractului;calitatea activității de furnizare și 
calitatea serviciilor de alimentare cu gaze 
naturales au energie electrica, predarea-prelu-
area și măsurarea gazelor naturale, citirea 
aparatelor de măsurare /(contoarelor), date 
pentru facturare;plata si modalități de 
plată;obligații și garanții; drepturile și obliga-
țiile părților;întreruperea alimentării cu 
energie electrică /gaze naturale pentru neres-
pectarea obligațiilor contractuale;dreptul de 
retragere; modificarea contractului;forța 
majoră, răspunderea contractuală, indepen-
dența clauzelor. Toate acestea se regasesc pe 
site-ul Societatii:www.e-nergiagp.com, la 
sectiunea clause contractuale. Axenele 
contractului, parte integranta din acesta, 
sunt:Anexa nr.1-„Oferta comercială”, Anexa 
nr.2-„Condiţiile Generale la Contractul de 
Furnizare a Energiei Electrice/Gaze naturale 
la Consumatori Casnici”, Anexa nr. 3-“Nota 
de informare privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal”, Ordinul ANRE nr. 
234/2019 reglementeaza Procedura privind 
schimbarea furnizorului de energie electrica/
gaze naturale de catre clientul final. Procesul 
de schimbare a furnizorului este gratuit pentru 
clientul final, fiind interzisă perceperea 
oricăror taxe sau tarife legate de declanșarea 
sau parcurgerea acestuia. Energia Gas and 
Power este prezentă pe piața din România din 
2016 și face parte dintr-un grup internațional. 
Valorile companiei pun în centru clientul și 
sprijinul acestuia în a obține cea mai bună 
ofertă pentru serviciile de electricitate și gaze 
naturale.
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Anexa nr. 5G la procedura. Anunț public 
privind depunerea solicitării de emitere a acor-
dului de mediu „Construire spații depozitare”. 
SC Independenta SA, cu sediul în Loc.Indepen-
denta, Jud.Călărași, anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a acor-
dului de mediu pentru „Construire spații depo-
zitare”, propus a fi amplasat în com.Al.
Odobescu, sat Nicolae Bălcescu, Jud.Călărași, 
T58, P17, nr. cad 23539. Informațiile privind 
proiectul propus pot fi consultate al sediul 
APM Călărați, Șos.Chiciu, nr.2, jud.Călărași și 
la sediul titularului din loc.Independenta, jud.
Călărași, în zilele de luni-vineri, între orele 
08.00-16.00. Observațiile publicului se primesc 
zilnic la sediul autorității APM Călărași.

ADUNĂRI GENERALE
Completare A.G.O.A.: Ing. Diaconu Maricel 

Mihail în calitate de Președinte al Consiliului 
de Administraţie al S.C. MUNACTIV S.A. cu 
sediul în București, sector 6, B-dul 1 Mai nr.53, 
Pavilion Administrativ, înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerţului București sub nr.
J40/10477/2008 având C.U.I. RO24050057, 
având în vedere: -art.117 indice 1 din Legea 
31/1990 privind societăţile comerciale, republi-
cată, cu modificările și completările ulterioare; 
-publicarea convocatorului A.G.O.A. în Moni-
torul Oficial; -cererea de completare a ordinii 
de zi formulată de către Dl. Diaconu Maricel 
Mihail în calitate de Președinte C.A. și acţionar 
al societăţii, deţinând 27,03% din capitalul 
social al societăţii; se completează ordinea de zi 
a Convocatorului pentru ţinerea Ședinţei 
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. 
MUNACTIV S.A. din data de 26.01.2022, cu 
punctele 3, 4, astfel: 3. Revocarea Auditorului 
financiar al societăţii; 4. Aprobarea împuterni-
cirii unui acţionar al societăţii pentru a semna 
din partea societăţii contractele de administrare 
ce vor fi încheiate de către societate cu Preșe-
dintele și membrii Consiliului de Administraţie. 
Președinte C.A. Ing. Diaconu Maricel Mihail.

LICITAŢII
Comuna Aroneanu, judeţul Iași, organi-

zează în data de 14.02.2022, ora 11.00, la sediul 
unităţii administrativ-teritoriale, licitaţie 
publică deschisă pentru concesionarea supra-
fețelor de teren de 300mp fiecare, având nr.
cadastrale 63744 și 63745, în vederea constru-
irii unui atelier de creație produse camping. 
Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la 
sediul Comunei Aroneanu, la prețul de 100Lei. 
Garanția de participare este în cuantum de 
1.780,81Lei. Persoanele interesate vor depune 
documentaţia de participare la licitaţie până în 
data de 14.02.2022, ora 09.00, la sediul 

Comunei Aroneanu, compartiment Ghișeu 
Unic. Relaţii suplimentare la telefon/fax: 
0742.088.774.

Debitorul Tehnofarm Valleriana SRL socie-
tate in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, 
Urse si Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 1. 
Renault Clio, nr. inmatriculare DB 06 WEL, 
an fabricatie 2007, pret pornire licitatie 750,00 
Euro exclusiv TVA; 2. CITROEN C5 nr. inma-
triculare DB-08-EKV, an fabricatie 2001, pret 
pornire licitatie –330,00 Euro exclusiv TVA; 
Autoturismele se vand in mod individual; 3.
Bunuri mobile de tip mijloce apartinand Tehn-
ofarm Valleriana in valoare de 2.170,28 Euro 
exclusiv TVA; -Pretul de pornire al licitatilor 
pentru autoturisme si pentru bunurile mobile 
de tip mijloace apartinand Tehnofarm Valle-
riana SRL reprezinta 30% din valoarea de 
piata exclusiv TVA, aratata in Raportul de 
Evaluare, listele cu aceste bunuri pot fi obti-
nute de la lichidatorul judiciar cu un telefon in 
prealabil la 021.318.74.25. -Pretul Caietului de 
sarcini pentru autoturisme si pentru bunurile 
mobile de tip mijloace este de 500,00 Lei 
exclusiv TVA. Participarea la licitatie este 
conditionata de: -consemnarea in contul nr. 
RO76BREL0002001680810100 deschis la 
Libra Internet Bank, cel mai tarziu cu o zi 
inainte de data si ora stabilita pentru licitatie, a 
garantiei de 10% din pretul de pornire al licita-
tiei pentru bunurile pentru care se liciteaza; 
-achizitionarea cel mai tarziu cu o zi inainte de 
data si ora stabilita pentru licitatie a Caietului 
de sarcini, ce poate fi achitat in contul lichida-
torului judiciar nr. RO43 INGB 5514 9999 
0051 3726 deschis la Ing Bank – Sucursala 
Dorobanti sau in numerar la sediul acestuia 
din Bucuresti str. Buzesti nr. 71, et. 5, cam. 
502-505, sector 1. Pentru autovehicule si 
pentru bunurile mobile de tip mijloace, prima 
sedinta de licitatie a fost fixata in data de 
28.01.2022, ora 15:30, iar daca bunurile nu se 
adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte 
de licitatii vor fi in data de 04.02.2022, 
11.02.2022, 18.02.2022, 25.02.2022, ora 15:30. 
Toate sedintele de licitatie se vor desfasura la 
sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. 
Buzesti nr. 71, et. 5, cam. 502-505, sector 1. 
Pentru relatii suplimentare sunati la 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.

Debitorul GS Investment SRL societate in 
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si 
Asociatii SPRL, scoate la vanzare, urmatorul 
bun mobil: 1. Masina de spalat Tonello, Depre-
ciere totala 98%. Pretul de pornire al licitatilor 
pentru bunul mobil apartinand debitoarei GS 
Investment SRL reprezinta 30% din valoarea 
de piata exclusiv TVA, aratata in Raportul de 
Evaluare, respectiv 1003.8 Euro Exclusiv TVA. 

Pretul Caietului de sarcini pentru bunul mobil 
este de 100,00 Lei inclusiv TVA. Participarea la 
licitatie este conditionata de: -consemnarea in 
contul nr. RO38BREL0002002473090100 
deschis la Libra Internet Bank, cel mai tarziu 
cu o zi inainte de data si ora stabilita pentru 
licitatie, a garantiei de 10% din pretul de 
pornire al licitatiei pentru bunurile pentru care 
se liciteaza; -achizitionarea cel mai tarziu cu o 
zi inainte de data si ora stabilita pentru licitatie 
a Caietului de sarcini, ce poate fi achitat in 
contul lichidatorului judiciar nr. RO43 INGB 
5514 9999 0051 3726 deschis la Ing Bank –
Sucursala Dorobanti sau in numerar la sediul 
acestuia din Bucuresti str. Buzesti nr. 71, et. 5, 
cam. 502-505, sector 1. Pentru bunul mobil 
apartinand debitoarei GS Investment SRL, 
prima sedinta de licitatie a fost fixata in data 
de 27.01.2022, ora 15:00, iar daca bunul nu se 
adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte 
de licitatii vor fi in data de 03.02.2022; 
10.02.2022; 17.02.2022, 24.02.2022; ora 15:00. 
Toate sedintele de licitatie se vor desfasura la 
sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. 
Buzesti nr. 71, et. 5, cam. 502-505, sector 1. 
Pentru relatii suplimentare sunati la 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.

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 Oinacu, Str.DJ 507 nr.60, 
județul Giurgiu, telefon 0246/239.143, fax 
0246/239.145, email: primariaoinacugr@gmail.
com, cod fiscal 5798583. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie vândut: teren în suprafață de 
1.753,00mp, identificat cu număr cadastral 
30324, înscris în cartea funciară nr.30324 a UAT 
Oinacu, aparținând domeniului privat al 
Comunei Oinacu, situat în intravilanul Comunei 
Oinacu, Sat Comasca, conform H.C.L. 
nr.40/30.07.2021 și O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.
Informații privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1 .Modalitatea 
sau modalitățile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al documen-
tației de atribuire: prin solicitare scrisă la sediul 
Primăriei Comunei Oinacu. 3.2.Denumirea și 
datele de contact ale serviciului/compartimen-
tului din cadrul vânzătorului, de la care pot 
obține un exemplar din documentația de atri-
buire: Compartiment Agricol, Primăria 
Comunei Oinacu, Str.DJ 507 nr.60, județul 
Giurgiu. 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: valoarea documentaţiei 
este de 50,00Lei și se poate achita în numerar la 

Casieria Primăriei Comunei Oinacu, Str.DJ 507 
nr. 60, județul Giurgiu. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 31.01.2022, ora 10.00. 
4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 08.02.2022, ora 16.30. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Oinacu, Str.DJ507 nr.60, 
județul Giurgiu. 4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă oferta: 1 exemplar. 5.Data și 
locul la care se va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 09.02.2022, ora 12.00, 
Primăria Comunei Oinacu, Str.DJ 507 nr.60, 
județul Giurgiu, Sala de Ședință. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Tribunalul Giurgiu -Secţia Contencios 
Administrativ Fiscal, Giurgiu, Str. Episcopiei 
nr.13, județul Giurgiu, telefon 0246/212.725, fax 
0337/819.940, e-mail: registratura-tr@just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
13.01.2022.

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 
Dragomirești, comuna Dragomirești, sat Drago-
mirești, str.Principală DN2F, județul Vaslui, 

telefon 0235/340.599, fax 0235/340.533, e-mail: 
primariadragomirestivs@yahoo.com, cod fiscal 
4226494. 2.Informații generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesionat: Teren 
în suprafață de 3.083mp teren arabil, identificat 
prin numărul cadastral 70944, situat în intravi-
lanul localității Rădeni, comuna Dragomirești, 
județul Vaslui, teren ce aparține domeniului 
privat al Comunei Dragomirești, conform 
O.U.G.nr.57/03.07.2019 și Hotărârii Consiliului 
Local nr. 86/04.11.2021. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: se regăsesc în caietul 
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile 
prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: în urma unei solicitări scrise la sediul 
instituției. 3.2.Denumirea și adresa serviciului/ 
compartimentului din cadrul concedentului, de 
la care se poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Compartiment Achiziții 
Publice -Primăria Comunei Dragomirești, 
comuna Dragomirești, sat Dragomirești, str.
Principală DN2F, județul Vaslui. 3.3.Costul și 
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul: 50Lei, ce se achită la 
Casieria instituției. 3.4.Data-limită pentru soli-
citarea clarificărilor: 27/01/2022, ora 14.00. 
4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 04/02/2022, ora 10.00. 

4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Dragomirești, comuna 
Dragomirești, sat Dragomirești, str.Principală 
DN2F, județul Vaslui. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se 
depune într-un singur exemplar. 5.Data și locul 
la care se va desfășura ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 04/02/2022, ora 10.30, 
Primăria Comunei Dragomirești, comuna 
Dragomirești, sat Dragomirești, str.Principală 
DN2F, județul Vaslui. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail 
ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea instanţei: 
Judecătoria Vaslui, cu sediul în municipiul 
Vaslui, str.Badea Romeo nr.13, județul Vaslui, 
telefon 0235/311.356, fax 0335/417.862, e-mail: 
jud-vaslui@just.ro. 7.Data transmiterii anun-
ţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 13/01/2022.

PIERDERI
Euroinvest Trade SRL, J16/1591/2011, 

CUI:29081810, declară pierdute: Certificat 
Constatator Autorizare nr.32216/28.06.2016 
(activități la sediu), Certificat Constatator 
Autorizare nr.32216/28.06.2016 (activități la 
beneficiari). Se declară nule.


