
Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate@jurnalul.ro 

Luni, 14  februarie 2022

Supliment Anunţuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

de investigație și atitudinede investigație și atitudine

ANUNȚURI www.jurnalul.ro

OFERTE SERVICIU
l SC Gya Marine Sistem SRL, Sat Vama 
Veche comuna Limanu  str. Falezei nr. 2C,  
jud.  Constanţa,   J13/498/2010,  CUI  
26668012 angajează  1 inginer nave, cod cor 
214407. 8 tubulatori naval, cod cor 721417, 2 
sudori, cod cor 721208  Rugăm CV la raneti-
alina@gmail.com

l Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu”, Lugoj, 
județul Timiș, organizează concurs de recru-
tare pentru ocuparea pe perioadă nedetermi-
nată a funcției contractuale de execuție, 
vacante, de îngrijitor, 1 post -normă întreagă, 
și îngrijitor, 1 post -0,5 normă. Condiţiile 
specifice: studii generale; abilități practice de 
îngrijire a spațiilor de curs; vechimea în 
muncă constituie avantaj; cursul de igienă 
constituie avantaj; 24 februarie 2022: data-li-
mită pentru depunerea dosarelor. Informații 
suplimentare la sediul instituției din Lugoj, 
str.Cernei nr.42, județul Timiș, telefon: 
0256/354.002.

l Societatea SC DOC Collin Int S.R.L., cu 
sediul social în loc.București, str.Baciului, 
nr.5, bl.9, sc.D, etj.2, ap.142, sector 5, înregis-
trată cu J40/14246/2019, CUI: 41800558, 
angajează muncitor necalificat la spargerea 
și tăierea materialelor de construcții, cod 
COR 931302 -6 posturi. Pentru CV, la adresa 
de e-mail: igen92241@gmail.com

l Olimpiada Prod Com Impex SRL, cu 
sediul social în sat Dodu, comuna Chiajna, 
str. Rezervelor, nr.52C, et. 2, ap. 5, Județ 
Ilfov, domeniul principal de activitate fiind 
fabricarea produselor de beton pentru 
construcții, organizează concurs de recrutare 
pentru postul de FIERAR- BETONIST. 
Aplicațiile le puteți trimite până la data de 
18.02.2022 la adresa e-mail: olimpiada.
grup@yahoo.com. Detalii la nr. de telefon 
0748.374.773.

l SC Blue Personal SRL, având CUI: 
39747657, cu sediul în Judeţul Ilfov, Oraș 
Bragadiru, Strada GLIEI, Nr. 87-89, vila 
nr.5, parter, camera 1 angajează: maseur, cod 
COR 325501- 3 posturi. Cerințe: studii medii, 
cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în 
domeniul serviciilor. Selecția are loc în data 
de 15.02.2022, ora 09.00, la sediul societății.

l Primăria Ciorogârla cu sediul în șos. 
Bucuresti nr.112, comuna Ciorogârla, județ 
Ilfov organizează în data de 10.03.2022 
concurs recrutare pentru ocuparea a 2 
posturi de Îngrijitor– Compartiment Monito-
rizare Unități de Învățământ. Condiţii de 
participare: studii medii/ generale; fără 
vechime în muncă. Dosarele se depun la 
sediul Primăriei Ciorogârla în termen de 10 

zile lucrătoare de la data publicării anun-
țului, respectiv de la data de 14.02.2022 până 
la data de 25.02.2022, ora 16:00. Persoană de 
contact: Pisano Daniela– Referent Superior, 
email: contact@primariaciorogarla.ro, 
telefon 021.313.15.90.

l Primăria comunei Cernica, județul Ilfov 
organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea  unei funcții contractuale de 
execuție vacante de conducător auto (șofer). 
Concursul se organizează la sediul Primăriei 
comunei Cernica, județul Ilfov, în data de  9 
martie 2022, la ora 11.00- proba scrisă și 11 
martie 2022, la ora 11.00- proba orală. Dosa-
rele de înscriere la concurs se pot depune în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data publi-
cării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la 
sediul Primăriei comunei Cernica, județ 
Ilfov. Dosarul de înscriere la concurs trebuie 
să conțină în mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art. 6 din H.G. nr.286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Condiţiile de participare la concurs și biblio-
grafia se afișează la sediul Primăriei comunei 
Cernica, județ Ilfov. Cerințe pentru ocuparea 
postului de conducator auto/ șofer: studii 
minime generale, vechimea în specialitatea 
studiilor necesare ocupării postului pentru 
care se organizează concursul: 1 an, permis 
conducere categoriile B; Relaţii suplimentare 
se  pot obţine la sediul Primăriei comunei 
Cernica, judeţ Ilfov din strada Bizanţului nr. 
105, email: primaria_cernica@yahoo.com, 
telefon  (021)369.53.08- persoană contact 
Simion Claudia- Șef birou.

l In temeiul H.G. nr. 286/2011/cu modifica-
rile si completarile ulterioare, Oficiul de Stat 
pentru Inventii si Marci organizeaza in data 
de 09.03.2022, ora 10:00, concurs pentru 
ocuparea a unui post contractual vacant, pe 
perioada nedeterminata, de examinator de 
stat de specialitate, in cadrul Serviciului 
Examinare Fond Chimie-Farmacie, Directia 
Brevete de Inventie si Informatii Tehnologice. 
Conditii specifice obligatorii: Studii universi-
tare de licenta (ciclul.I in sistem Bologna) si 
master sau studii superioare de lunga durata 
la o institutie de invatamant superior recu-
noscuta de Ministerul Educatiei, in oricare 
din urmatoarele domenii Biochimie/Bioteh-
nologie/Bioinginerie; Cunoasterea cel putin a 
unei limbi straine de circulatie internationala 
(obligatoriu engleza-nivel avansat); Cunos-
tinte operare pe calculator;Abilitati de 
analiza si sinteza a solutiilor tehnice, expri-
mare clara si la obiect, organizare eficienta a 
timpului de lucru; Sa nu fi fost destituit 
dintr-o functie contractuala sau sa nu ii fi 
incetat contractual individual de munca 
pentru motive disciplinare in ultimii 3 ani; 
Nu se solicita vechime in specialitate. Consti-
tuie un avantaj: Vechime in specialitate 

minim 2 ani; Studiile de doctorat intr-unul 
din domeniile tehnice mentionate;Cunoas-
terea limbii germane si/sau franceza. 
Concursul va avea loc la sediul Oficiului de 
Stat pentru Inventii si Marci si va consta in 
trei etape succesive selectia dosarelor de 
inscriere; proba scrisa, care se va sustine pe 
data de:09.03.2022, ora 10:00; interviul, care 
se va sustine pe data de 15.03.2022, ora 10:00. 
Dosarele de concurs se depun in perioada 
15.02.2022-28.02.2022, la sediul O.S.I.M., str. 
Ion Ghica nr.5, Sector 3-Bucuresti, Compar-
timent Resurse Umane si vor contine docu-
mentele prevazute de art.6 din HG nr. 
286/2011/cu modificarile si completarile ulte-
rioare. Bibliografia si relatii suplimentare la 
tel.0213060800, int.325 sau la sediul O.S.I.M.

l Clubul Sportiv Muncipal Galati, cu sediul 
în Galati, str. George Cosbuc, nr.253 (incinta 
patinoar), cod fiscal 39493486, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei contrac-
tuale vacante de execuţie de Ingrijitor baze 
sportive - 6 posturi vacante. Concursul constă 
în 3 etape succesive, dupa cum urmează: 
selecţia dosarelor de înscriere; proba scrisă; 
interviu. Proba scrisă va avea loc pe data de 
07.03.2022, ora 11. Proba interviu va avea loc 
pe data de 10.03.2022, ora 11.00. Condiţii de 
participare la concurs: a) studii generale/
medii (scoala generala, scoala de ucenici, 
scoala profesionala, invatamant obligatoriu 
de 10 clase); b) disponibilitate de a lucra in 
doua schimburi; c) disponibilitate de a lucra 
sambata si duminica in bazele sportive; d) 
vechimea in munca nu este necesara. Dosa-
rele de înscriere la concurs se pot depune în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data publi-
cării anunţului, la registratura Clubului 
Sportiv Municipal Galati, din Bd. G. Cosbuc 
nr. 253 (incinta patinoar) si trebuie să conţină 
în mod obligatoriu documentele prevăzute la 
art. 6 din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale și a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice. Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul Clubului Sportiv Municipal Galati din 
Bd. G. Cosbuc nr. 253 (incinta patinoar), nr. 
de telefon 03366802557, persoană de contact 
Gillda Mihaela Micu –Compartiment Resurse 
Umane și Juridic.

l Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Ilfov organizează în data 
de 07.03.2022, ora 11.00, la sediul instituţiei 
din oraș Voluntari, B-dul Voluntari, nr.94-96, 
județ Ilfov, concurs pentru ocuparea unei 
funcții contractuale de execuție vacantă de 
Inspector de specialitate, gradul IA, în cadrul 

Centrului de Primire în Regim de Urgență 
Săftica. Condiţiile specifice necesare în 
vederea participării la concurs și a ocupării 
funcției de execuție sunt: -absolvent de studii 
universitare de licență absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licență sau echiva-
lentă; -vechime în specialitate de cel puţin 5 
ani. Condiţii de desfășurare a concursului 
sunt: -proba scrisă în data de 07.03.2022, ora 
11.00; -interviul în data de 10.03.2022, ora 
11.00. Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs până la data de 
25.02.2022, ora 14.00, la sediul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială și Protecţia 
Copilului Ilfov, din oraș Voluntari, B-dul 
Voluntari, nr.94-96, județ Ilfov. Relații supli-
mentare se obțin la tel.021.369.58.87, 
021.369.58.89, 021.369.58.90, interior: 104, 
Serviciul Resurse Umane și Formare Profesi-
onală.

CITAŢII
l Niculita Cristinel Daniel, cu ultimul domi-
ciliu cunoscut în str.Columnei nr.4, bl.N2, 
et.4, ap.6, 700409, Iași, județ Iași, este 
chemat la Judecătoria Iași, cu sediul în Iași, 
str.Anastasie Panu nr.25, județul Iași, în cali-
tate de pârât, în data de 22.02.2022, în proces 
cu EON Energie Romania S.A., în calitate de 
reclamantă, cerere de valoare redusă -dosar 
numărul 529/245/2021.

l Bria Alexandru, Bria Petru, Derzi Rozalia, 
Gyulai Elena sunt citați  pe data de 
19.04.2022 la Judecătoria Turda, în dos. 
6677/328/2020, în calitate de pârâți.

l Josika Istvan este citat pe data de 
10.03.2022 la Judecătoria Turda, în dos. 
7499/328/2021, în calitate de pârât.

l Palfi Dan Anikves, Kemvi Ida, Bavla Ida, 
toți cu domiciliul necunoscut, sunt citați pe 
22.03.2022 la Judecătoria Turda, în dos. 
455/328/2015, în calitate de pârâți.

l Bonda Vasile (Vazul) sen., Bonda Vasile 
(Vazul) jr., Bonda Simion, Bonda Viktor, Farcas 
Peter a lui Ianos, Bonda Ioan, Bonda Petru 
sunt citați pe 10.03.2022 la Judecătoria Turda, 
în dos. 1401/328/2014, în calitate de pârâți.

l Dascal Edina Diana, cu ultimul domiciliu 
cunoscut în Mun.Cluj-Napoca, str.Tulcea, 
nr.26, ap.23, jud.Cluj,  este citată pe 
12.04.2022 la Judecătoria Turda, în dos. 
1483/328/2021, în calitate de pârâtă.

l Boldea Claudiu Emilian este citat pe data 
de 10.05.2022 la Judecătoria Turda, în dos. 
714/328/2021 în calitate de pârât.

SOMAŢII
l Se notifică faptul că petenta Rodean Elena 
a formulat cerere la judecătoria Lipova prin 
care solicită instanței să constate că a 
dobândit prin uzucapiune, dreptul de propri-
etate, prin joncțiunea posesiilor, asupra 
cotelor defuncților Maria Mărculescu și 
Mosuti Sofia din imobilul înscris în CF 
nr.300085 Ususău nr. top. 361-362.

l Judecatoria Sfantu Gheorghe, Dos.
nr.378/305/2022. Prin prezenta somatie se 
aduce la cunostinta celor interesati faptul ca 
reclamantii Majos Jozsef si Majos Anna-
Ibolya, domiciliati in mun. Sf.Gheorghe, str.
Vulturilor, nr.17, jud. Covasna, solicita 
dobandirea prin uzucapiune, conform preve-
derilor art.28 din Decretul-Lege nr.115/1938, 
a dreptului de proprietate asupra imobilului 
situat in satul Valea Mica, comuna Borosneu 
Mare,  nr.8 ,  jud.Covasna,  inscr is  in 
CF-25444-Borosneu Mare, nr. top.553/1. Toti 
cei interesati pot face opozitie in termen de 
30 de zile de la publicare, la Judecatoria 
Sf.Gheorghe, str.Kriza Janos, nr.2, jud.
Covasna, cu precizarea ca, in caz contrar, in 
termen de la 1 luna de la emiterea celei din 
urma publicatii se va trece la judecarea 
cererii.

DIVERSE
l Această informare este efectuată de OMV 
Petrom SA, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, 
București, ce intenționează să solicite de la 
Sistemul de Gospodarirea a Apelor Ialomita, 
aviz de gospodărire a apelor pentru reali-
zarea proiectului “lucrari de suprafata, foraj 
si echipare Sonda 217 Bragareasa” propus a 
fi amplasat în comuna  Colelia, judetul 
Ialomita. Această investiție este nouă. Ca 
rezultat al procesului de producție nu vor 
rezulta ape uzate. Această solicitare de aviz 
este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 
107/1996, cu modificările și completările 
ulterioare. Persoanele care doresc să obțină 
informații suplimentare cu privire la solici-
tarea avizului de Gospodărire a Apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa menți-
onată. Persoanele care doresc să transmită 
observații, sugestii și recomandări se pot 
adresa solicitantului sau la Expert Serv SRL, 
cu sediul in str. Mihai Eminescu, nr. 7, et.1, 
Ploiești, jud. Prahova, cod postal 100329, tel/
fax: 0244-513233.

l Această informare este efectuată de OMV 
Petrom SA, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, 
București, ce intenționează să solicite de la 
Sitemul de Gospodarire a Apelor - Ialomița, 
aviz de gospodărire a apelor pentru reali-
zarea proiectului “lucrari de suprafata, foraj, 
echipare si conducta de amestec Sonda 600 

Colelia” propus a fi amplasat în comuna  
Reviga, judetul Ialomita. Această investiție 
este nouă. Ca rezultat al procesului de 
producție nu vor rezulta ape uzate. Această 
solicitare de aviz este conformă cu prevede-
rile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările 
și completările 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 
transmită observații, sugestii și recomandări 
se pot adresa solicitantului sau la Expert 
Serv SRL, cu sediul in str. Mihai Eminescu, 
nr. 7, et.1, Ploiești, jud. Prahova, cod postal 
100329, tel/fax: 0244-513233.

l Această informare este efectuată de 
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Medias, str.  Piata 
Constantin I. Motas nr. 1, Medias, ce intențio-
nează să solicite de la Administrația Națională 
”Apele Române” – SGA Prahova, aviz de 
gospodărire a apelor pentru realizarea proiec-
tului “punerea in siguranta a conductei de 
transport gaze naturale Corunca – Coroi – 
Sinca Bucuresti 28”- 24” – 20” Platou Izvor 
Sinaia – Filipesti, in zona loc. Valea Tarsei, 
jud. Prahova, punct ferma” propus a fi 
amplasat în extravilanul orasului Breaza, 
localitatea Valea Tarsei, judetul Prahova. 
Această investiție este nouă. Ca rezultat al 
procesului de producție nu vor rezulta ape 
uzate. Această solicitare de aviz este conformă 
cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu 
modificările și completările ulterioare. Persoa-
nele care doresc să obțină informații supli-
mentare cu privire la solicitarea avizului de 
Gospodărire a Apelor pot contacta solicitantul 
de aviz la adresa menționată. Persoanele care 
doresc să transmită observații, sugestii și reco-
mandări se pot adresa solicitantului sau la 
Expert Serv SRL, cu sediul in str. Mihai 
Eminescu, nr. 7, et.1, Ploiești, jud. Prahova, 
cod postal 100329, tel/fax: 0244-513233.

l În temeiul art. 145 alin. (2) din Legea 
85/2014 comunicăm deschiderea procedurii 
generala de insolvenţă a debitorului SC 
Minteger Distribution Mehedinti SRL, CUI 
RO 21670127; J25/270/2007, dosar nr. 
59/101/2022 -Tribunalul Mehedinti Secţia a 
II - a Civilă. Termen pentru depunerea cere-
rilor de creanţă la 25.03.2022; Termenul 
limită pentru verificarea creanţelor, întoc-
mirea, afișarea și comunicarea tabelului 
preliminar al creanţelor la 14.04.2022; 
Termen pentru depunerea eventualelor 
contestații este de 7 zile de la publicarea în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabe-
lului preliminar și pentru afișarea tabelului 
definitiv al creanţelor la 09.05.2022. Lichi-
dator judiciar, Consultant Insolvenţă SPRL 
Filiala Bucuresti.
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l SC Spiral Colonade SRL, cu sediul social 
în Timișoara, Piața Victoriei, nr.6 (spațiul 
comercial I/B, biroul 2, la mezanin), județ 
Timiș, anunţă elaborarea primei versiuni a 
„Planului Urbanistic Zonal -Zona reziden-
țială locuințe colective și funcțiuni comple-
mentare, împrejmuire, acces auto, racord 
utilități”, localizat în Timișoara, strada 
Gospodarilor, C.F.446332, cad.446332, și 
declanșarea etapei de încadrare pentru obţi-
nerea avizului de mediu. Consultarea primei 
versiuni a planului se poate realiza la adresa 
proiectantului S.C. Starchetti&Artetti 
S.R.L., Timișoara, str.Pestalozzi, nr.3-5, 
0738.230.811, zilnic, între orele 9.00-17.00. 
Comentariile și sugestiile se vor transmite în 
scris la sediul APM Timiș, str.B-dul Liviu 
Rebreanu, nr.18-18A, în termen de 18 zile 
calendaristice de la data prezentului anunţ.

l Ciprian Ionut Florescu si Simona Elena 
Florescu titulari ai Planului Urbanistic de 
Detaliu amplasat in Drumul Muntele Gaina 
104, Sector 1, Bucuresti, anunta publicul 
interesat ca s-a depus la Primaria Sectorului 
1, Directia de Urbanism, in procesul de 
consultare a publicului, documentatia 
„P.U.D. construire locuinta individuala 
P+1E+M, branșamente/racorduri utilitati, 
put forat și fosa septica, refacere imprej-
muire teren, organizare șantier“ in vederea 
avizarii si aprobarii. bservatiile si propunerile 
publicului interesat si direct afectat de 
propunerile P.U.D.-ului mentionat pot fi 
transmise in termen de 15 zile prin posta pe 
adresa Banu Manta nr.9, Sector 1, Bucuresti- 
Directia Urbanism.

l SC Maluti Serv Company SRL cu sediul in 
str. Ionescu Grigore, nr. 63, bl. T73, sc. 2, ap. 
50, sector 2, Bucuresti, inregistrata la 
ONRC-ORCTB cu CUI nr. 24771568 infor-
meaza pe cei interesanti ca s-a depus solici-
tarea pentru emiterea autorizatiei de mediu 
pentru activitatea cod CAEN 4520 -intreti-
nerea si repararea autovehiculelor (spalatorie 
auto). Desfasurata in sos. Pipera, nr. 50A, 
Corp C3, anexele 2, 3 si 4,sector 2, Bucuresti. 
Informatii se pot solicita la sediul Agentiei 
Pentru Protectia Mediului Bucuresti din 
sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr. 1 (Barajul 
Lacul Morii- in spatele benzinariei LUKOIL), 
intre orele 9:00-12:00, de luni pana vineri. 
Propuneri sau contestatii se pot depune la 
sediul A.P.M Bucuresti in termen de 10 zile 
de la data publicarii prezentului anunt.

l Asociaţia pentru o Românie Deschisă, 
având sediul în Str.Albișoarei nr.2, localitatea 
Craiova, județul Dolj, titular al Planului de 
management al  s i tului  natura 2000 
ROSCI0258 Văile Brătia și Brătioara în cadrul 
proiectului „Protecția naturii și conservarea 
biodiversității prin realizarea planurilor de 
management ale ariilor naturale protejate 
ROSCI0372 Dăbuleni-Potelu, ROSCI0258 
Văile Bratia și Brătioara și ROSCI0341 
Pădurea și Lacul Stolnici”, localitățile Albeștii 
de Muscel, Berevoiești și Bughea de Jos, 
județul Argeș, anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de obținere a 
avizului de mediu pentru planul/programul 
menționat și declanșarea procedurii de 
evaluare de mediu. Prima versiune a planului 
/programului poate fi consultată la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului Argeș, din 

localitatea Pitești, str.Egalității, nr.50A, jud.
Argeș, de luni până joi, între orele 9.00-11.00. 
Observații/comentarii și sugestii se primesc în 
scris la sediul A.P.M.Argeș în termen de 15 
zile de la data publicării anunțului.

l Asociaţia pentru o Românie Deschisă, 
având sediul în Str.Albișoarei nr.2, localitatea 
Craiova, județul Dolj, titular al Planului de 
management al  s i tului  natura 2000 
ROSCI0341 Pădurea și Lacul Stolnici în 
cadrul proiectului „Protecția naturii și conser-
varea biodiversității prin realizarea planurilor 
de management ale ariilor naturale protejate 
ROSCI0372 Dăbuleni-Potelu, ROSCI0258 
Văile Bratia și Brătioara și ROSCI0341 
Pădurea și Lacul Stolnici”, localitățile Stolnici 
și Hârsești, județul Argeș, și Sârbii-Măgura, 
județul Olt, anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obținere a avizului de 
mediu pentru planul/programul menționat și 
declanșarea procedurii de evaluare de mediu. 
Prima versiune a planului /programului poate 
fi consultată la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Argeș, din localitatea 
Pitești, str.Egalității, nr.50A, jud.Argeș, de luni 
până joi, între orele 9.00-11.00. Observații/
comentarii și sugestii se primesc în scris la 
sediul A.P.M.Argeș în termen de 15 zile de la 
data publicării anunțului.

l Asociaţia pentru o Românie Deschisă, 
reprezentată de președinte Marinescu Daniel 
Valeriu, cu sediul în Craiova, Str.Albișoarei 
nr.2, județul Dolj, telefon: 0756.046.911, 
titular al Planului de management al sitului 
natura 2000 ROSCI0372 Dăbuleni-Potelu în 
cadrul proiectului „Protecția naturii și 
conservarea biodiversității prin realizarea 
planurilor de management ale ariilor natu-
rale protejate ROSCI0372 Dăbuleni-Potelu, 
ROSCI0258 Văile Bratia și Brătioara și 
ROSCI0341 Pădurea și Lacul Stolnici”, loca-
litatea Ianca, judeţul Olt, anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de obţi-
nere a avizului de mediu pentru planul/
programul menţionat și declanșarea etapei 
de încadrare. Prima versiune a planului /
programului poate fi consultată la sediul 
A.P.M.Olt, str.I.Moroșanu, nr.3, Slatina, 
judeţul Olt, de luni până vineri, între orele 
09.00-14.00. Observaţii/comentarii și sugestii 
se primesc în scris la sediul APM Olt în 
termen de 15 zile de la data publicării anun-
ţului.

ADUNARI GENERALE
l Administratorul Unic al SC Compania 
Concrete SA, cu sediul social în str.Matei 
Basarab nr.56, sector 3, București, înregis-
trată la ORC-TB sub nr.J40/1076/1991, CUI: 
RO335790, capital social subscris și vărsat 
342.804 Lei, în temeiul Legii nr.31/1990, cu 
completările și modificările ulterioare, a 
actului constitutiv, convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor Socie-
tăţii la data de 15.02.2022, ora 10a.m., la 
sediul societății, cu ordinea de zi, care va 
avea următorul conţinut: pct.1.Aprobarea 
vânzări i  terenului ,  proprietatea SC 
Compania Concrete SA, situat în București, 
sector 3, str.Ghetu Anghel nr.4, în suprafaţă 
de 20999 mp conform certificate de atestare 
seria M10 nr.0122 din 19.07.1993 emis de 
MLPAT, cu nr. cadastral 202171 dobândit 

prin cumpărare, cota actuală 1/1 și intabulat 
în cartea funciară nr.202171. Preţul de 
vânzare este de 115Euro/mp (suma totală 
pentru suprafaţa de 20999mp fiind de 
2.414.885 Euro, adică două milioane patru 
sute paisprezece opt sute opt zeci și cinci 
euro), preţ care conţine și valoarea construc-
ţiilor care sunt complet degradate menţio-
nate în extrasul de carte funciară. pct. 2. 
Aprobarea împuternicirii d-lui Florescu Emil 
în calitate de administrator unic al SC 
Compania Concrete SA să tranzacționeze și 
să semneze contractul autentic de vânza-
re-cumpărare și orice alte acte necesare 
premergătoare sau ulterioare contractului în 
vederea perfectării tuturor documentelor și 
demersurilor necesare finalizării tranzacţiei. 
În cazul în care la prima convocare nu este 
întrunit cvorumul legal, Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor se va întruni în 
data de 16.02.2022 în același loc, la aceeași 
oră și cu aceeași ordine de zi.

l Convocator Completat Având în vedere: - 
solicitarea formulată prin adresa nr. 
54/28.01.2022, înregistrată la ROMAERO nr. 
826/28.01.2022 de către acționarul Fondul 
Proprietatea S.A., care deţine 18,8798% din 
capitalul social, respectiv 1.311.691 acţiuni, 
de completare a ordinii de zi a ședinţei 
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor 
ROMAERO S.A. din data de 25.02.2022, 
publicată în Monitorul Oficial Partea a IV a 
nr. 363 din 25.01.2022. În conformitate cu 
prevederile art. 1171 din Legea nr. 31/1990 
republicată și cu Decizia C.A. ROMAERO 
nr. 4/08.02.2022. Consiliul de Administraţie 
al ROMAERO S.A. - cod unic de înregistrare 
RO 1576401, număr de ordine in Registrul 
Comerţului J40/3940/1991- completează 
ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor (A.G.O.A.), convocată la data 
de 25.02.2022 ora 13.00, la sediul societăţii 
din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, 
Sector 1, pentru toţi acţionarii înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor la data de referinţă de 
18.02.2022, cu punctele 6-10, celelalte puncte 
ale ordinii de zi fiind renumerotate. Ordinea 
de zi completată a Adunării Generale Ordi-
nare a Acționarilor este următoarea: 1. 
Alegerea a trei administratori provizorii, ca 
urmare a renunțării dnei. Luiza Ruse, dnei. 
Octavia Căruceriu-Negre și dlui. Trifa Aure-
lian-Mircea-Radu la mandatul de adminis-
trator al  societăţii ROMAERO S.A. 2. 
Stabilirea duratei mandatului administrato-
rilor provizorii aleși la pct.1; 3. Stabilirea 
indemnizației brute fixe lunare a administra-
torilor provizorii aleși la pct.1; 4. Aprobarea 
formei contractului de mandat ce urmează a 
fi  încheiat cu administratorii provizorii aleși 
la pct.1; 5. Împuternicirea reprezentantului 
Ministerului Economiei pentru semnarea 
contractului de mandat/actului adițional la 
contractul de mandat al administratorilor 
provizorii  aleși la pct.1. 6. Alegerea 
membrilor Consiliului de Administrație al 
societății prin aplicarea metodei votului 
cumulativ. 7. Stabilirea duratei mandatului 
administratorilor aleși prin aplicarea 
metodei votului cumulativ pentru o perioadă 
de 4 (patru) luni. 8. Stabilirea indemnizației 
fixe brute lunare a administratorilor aleși 
prin aplicarea metodei votului cumulativ. 9. 
Aprobarea formei contractului de mandat ce 
va fi încheiat cu administratorii aleși prin 

aplicarea metodei votului cumulativ. 10. 
Mandatarea reprezentantului acționarului 
majoritar, Ministerului Economiei, pentru 
semnarea contractelor de mandat cu admi-
nistratorii aleși prin aplicarea metodei 
votului cumulativ. 11. Aprobarea ex-date de 
15.03.2022 și a datei de 16.03.2022 ca dată de 
înregistrare; 12. Aprobarea împuternicirii 
D i r e c t o r u l u i  G e n e r a l  a l  s o c i e t ă ț i i 
ROMAERO S.A. pentru a semna documen-
tele necesare privind înregistrarea și publi-
carea hotărâri i  A.G.O.A.  la  Oficiul 
Registrului Comerțului, persoana împuterni-
cită putând delega unei alte persoane, sala-
riată a societății, mandatul său cu privire la 
îndeplinirea formalităţilor menţionate mai 
sus. La ședinţă pot participa și vota numai 
acţionarii înregistraţi în Registrul Acţiona-
rilor societăţii la data de 18.02.2022, stabilită 
ca dată de referinţă.  Documentele și infor-
maţiile referitoare la problemele incluse pe 
ordinea de zi precum și proiectul de hotărâre 
supus dezbaterii și aprobării A.G.O.A. sunt 
disponibile la sediul ROMAERO S.A., la 
Secretariatul A.G.A., începând cu data de 
25.01.2022, precum și pe website-ul societăţii 
ROMAERO S.A.: www.romaero.com. Unul 
sau mai mulţi acţionari reprezentând, indivi-
dual sau împreună, cel puţin 5% din capi-
talul social au dreptul: de a introduce, în cel 
mult 15 zile de la publicarea convocării, 
puncte pe ordinea de zi a adunării generale 
ordinare a acţionarilor, cu condiţia ca fiecare 
punct să fie însoţit de o justificare sau de un 
proiect de hotărâre propus spre adoptare de 
adunarea generală ordinară a acţionarilor; 
de a prezenta, în cel mult 15 zile de la publi-
carea convocării, proiecte de hotărâre pentru 
punctele incluse sau propuse spre a fi incluse 
pe ordinea de zi a adunării generale ordinare. 
Fiecare acţionar are dreptul să adreseze 
întrebări privind punctele de pe ordinea de zi 
a adunării generale. Societatea are obligaţia 
de a răspunde la întrebările adresate de acţi-
onari, sub condiţia respectării art. 198 din 
Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Drepturile 
prevăzute anterior pot fi exercitate numai în 
scris (transmise prin servicii de curierat sau 
prin mijloace electronice).  Lista cuprinzând 
informaţii cu privire la numele, localitatea de 
domiciliu și calificarea profesională a persoa-
nelor propuse pentru funcţia de adminis-
trator provizoriu se af lă la dispoziţia 
acţionarilor, putând fi consultată și comple-
tată la propunerea acestora, la sediul 
ROMAERO S.A., la Secretariatul A.G.A., 
începând cu data de 25.01.2022. Propunerile 
de candidaţi pentru funcţia de administrator 
provizoriu se pot depune la registratura 
societăţii în cel mult 15 zile de la publicarea 
convocării sau pot fi transmise prin email cu 
semnatura electronica extinsa incorporată 
conform Legii nr. 455/2001 privind semna-
tura electronica, în cel mult 15 zile de la 
publicarea convocării, la adresa office@
romaero.com, menţionând la subiect: 
„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ 
ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 
25/28.02.2022.” Acţionarii înscriși în registrul 
acţionarilor la data de referință pot exercita 
dreptul de vot direct, prin reprezentant sau 
prin corespondență. Formularul de vot prin 
corespondență atât în limba română, cat și în 
limba engleză, se pun la dispoziţia acţiona-
rilor la sediul societăţii precum și pe pagina 
de Internet a societăţii www.romaero.com, 

începând cu data de 25.01.2022. Formularul 
de vot prin corespondență, completat de 
către acţionar și însoțit de o copie a actului 
de identitate a acţionarului persoană fizică, 
respectiv Certificat de înregistrare eliberat de 
ORC împreună cu copia actului care dove-
dește calitatea de reprezentant legal al aces-
tora, în cazul persoanelor juridice, sunt 
expediate sau se depun la sediul Societăţii cu 
cel  puţin o oră înainte  de adunare 
(25/28.02.2022 ora 12.00) cu menţiunea 
scrisă pe plic în clar și cu majuscule “VOT 
PRIN CORESPONDENŢĂ PENTRU 
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A 
ACŢIONARILOR DIN 25/28.02.2022”. 
Buletinele de vot prin corespondenţă care nu 
sunt primite în forma și în termenul stipulat 
în prezentul convocator nu vor fi luate în 
calcul pentru determinarea cvorumului de 
prezenţă și vot precum și la numărătoarea 
voturilor în Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor. În temeiul prevederilor legale 
(art. 92 alin. (10) – Legea nr. 24/2017), acţio-
narii pot fi reprezentaţi de alţi acţionari, în 
baza unei Împuterniciri speciale (Procuri 
speciale), înscris sub semnatură privată, pusă 
la dispoziţie de către Consiliul de Adminis-
traţie sau în baza unei Împuterniciri generale 
(Procuri generale). Forma Împuternicirii 
speciale (Procurii speciale) atât în limba 
română, cât și în limba engleză, se pun la 
dispoziţia acţionarilor atât la sediul societăţii 
cât și pe pagina de Internet a societăţii www.
romaero.com și pot fi consultate începând cu 
data de 25.01.2022. Împuternicirea specială 
(Procura specială) se depune sau se poate 
expedia, în original, la societate cu cel puţin 
o oră înainte de adunare (25/28.02.2022 ora 
12.00). În cazul în care Împuternicirea 
specială (Procura specială) se expediază prin 
poștă trebuie făcută pe plic menţiunea scrisă 
în  c lar  ș i  cu  majuscule  “PENTRU 
A D U N A R E A  G E N E R A L Ă  
ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 
25/28.02.2022”. Procurile speciale care nu 
sunt primite în termenul stipulat în prezentul 
convocator nu vor fi acceptate de către Soci-
etate.  Formularele de vot prin corespon-
denţă sau împuternicirile speciale pot fi 
transmise și prin email cu semnatură electro-
nică extinsă încorporată conform Legii nr. 
455/2001 privind semnatura electronică până 
cel târziu cu o oră înainte de adunare 
(25/28.02.2022 ora 12.00), la adresa o³ce@
romaero.com, menţionând la subiect: 
“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ 
ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 
DATA DE 25/28.02.2022”. Reprezentarea 
acţionarilor în cadrul adunării generale de 
către alte persoane decât acţionarii se poate 
face și în baza unei Împuterniciri generale 
(Procuri generale) valabilă pentru o perioadă 
care nu va depăși 3 ani, permițând reprezen-
tantului desemnat să voteze în toate aspec-
tele aflate în dezbaterea adunării generale a 
acţionarilor societăţii cu condiţia ca împuter-
nicirea generală să fie acordată de către 
acţionar, în calitate de client, unui Interme-
diar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 
din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.  
Împuternicirile generale (Procurile generale) 
trebuie să conţină informaţiile prevăzute la 
art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și 
se depun/expediază la societate cu cel puţin o 
oră înainte de adunare (25/28.02.2022 ora 
12.00), în copie, cuprinzând menţiunea 

conformităţii cu originalul, sub semnătura 
reprezentantului. Copiile certificate ale 
Împuternicirilor generale (Procurilor gene-
rale) sunt reţinute de societate, făcându-se 
menţiune despre acestea în procesul verbal al 
adunării generale. Acţionarii nu pot fi repre-
zentaţi în adunarea generală a acţionarilor, 
pe baza unei Împuterniciri generale (Procuri 
generale), de către o persoană care se află 
într-o situaţie de conf lict de interese, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 92 alin. (15) 
din Legea nr. 24/2017, cu modificările și 
completările ulterioare. În cazul neîntrunirii 
condiţiilor de cvorum/validitate prevăzute de 
Actul Constitutiv al societăţii pentru prima 
convocare, A.G.O.A. se reprogramează 
pentru data de 28.02.2022, în același loc, la 
aceeași oră, cu aceeași ordine de zi și dată de 
referinţă. Informaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon 021/599.41.04 ;  fax 
021/319.20.82.” Președinte C.A. Viorel 
Beleuzu.

LICITAŢII
l Compania Energopetrol SA, societate in 
reorganizare, prin administrator judiciar 
Andrei Ioan IPURL, vinde prin licitatie 
publica, camera nr. 5, in bloc P+4, situata in 
Moreni, Str. Cricovului, nr. 4A, bloc, parter, 
Judet Dambovita, in suprafata de 21 mp si 
cota indiviza din teren 10/422, numar cadas-
tral 72783/C3/U18 Moreni, la pretul de 6.000 
euro, fara TVA. Licitatia se va organiza la 
sediul administratorului judiciar in data de 
18.02.2022 ora 13:00, iar in cazul in care 
bunul nu va fi valorificat, aceasta este repro-
gramata pentru data de 21.02.2022, 
23 .02 .2022,  25 .02 .2022,  28 .02 .2022, 
02 .03 .2022,  04 .03 .2022,  07 .03 .2022, 
09.03.2022, 11.03.2022, la aceeasi ora si 
aceeasi adresa. Cererile de inscriere la lici-
tatie se depun in original la sediul adminis-
tratorului  judiciar insotite  de toate 
documentele prevazute in regulamentul de 
vanzare. Inscrierea la licitatie se poate 
efectua cu 48 de ore inaintea datei tinerii 
licitatiei, mai multe relatii, precum si achizi-
tionarea regulamentului de vanzare se pot 
obtine de la administratorului judiciar, la 
n u m e r e l e  d e  t e l e f o n  0 7 2 3 3 5 7 8 5 8 / 
0244597808, email: o³ce@andreiioan.ro sau 
pe site-ul www.andreiioan.ro.

l 1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana 
de contact: Primăria Comunei Unirea, locali-
tatea Unirea, Str.Mureșului nr.597, județul 
Alba, cod poștal 517785, telefon/fax 
0258/876.101, e-mail: primariaunirea@gmail.
com, cod fiscal 4562087. 2.Informații gene-
rale privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie vândut: -teren în 
suprafață de 483mp, situat în localitatea 
Unirea, Str.Traian FN, înscris în CF 
nr.75758, aparținând domeniului privat al 
C o m u n e i  U n i r e a  c o n f o r m 
H.C.L.nr.5/31.01.2022 și temeiului legal: 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se regă-
sesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al docu-
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mentației de atribuire: la cerere, de la sediul 
instituției, Compartiment Urbanism. 3.2. 
Denumirea și datele de contact ale servi-
ciului/compartimentului din cadrul vânzăto-
rului, de la care pot obține un exemplar din 
documentația de atribuire: Se poate obține de 
la Compartimentul Urbanism din cadrul 
Primăriei Comunei Unirea, Str.Mureșului 
nr.597, județul Alba. 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: 50Lei/exemplar, ce se achită numerar 
la casieria instituției. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 01/03/2022, ora 
10.00. 4.Informații  privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
09/03/2022, ora 15.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei 
Unirea, localitatea Unirea, Str.Mureșului 
nr.597, județul Alba. 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: 10/03/2022, ora 
11.00, la sediul Primăriei Comunei Unirea, 
localitatea Unirea, Str. Mureșului nr.597, 
județul Alba. 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 Judecătoriei Aiud, Aiud, Str.Morii nr.7A, 
județul Alba, cod poștal 515200, telefon 
0258/863.153, fax 0358/408.498, e-mail: jude-
catoria.aiud@just.ro. 7. Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile abili-
tate, în vederea publicării: 11/02/2022.

l 1.Informații generale privind concedentul, 
în special denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Comuna Maxineni, cu sediul în 
Maxineni, Str.Administrației nr.42, județul 
Bră i la ,  cod  poșta l  817090 ,  t e lefon 
0239/695.795, fax 0239/695.776, e-mail: 
primariamaxineni@yahoo.com, cod fiscal 
RO4721263. 2.Informații generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: Concesiunea prin licitaţie 
publică a următoarelor bunuri imobile apar-
ținând domeniului privat al Comunei Maxi-
neni, în vederea desfășurării activităţii de 
acvacultură în ape dulci: terenuri agricole 
-categoria de folosință amenajare piscicolă, 
C.F.72203, 72215, 72207, 70194, 70746, 
77210, 72205, 72216, 72199, 72206, 72204, 
72214, 72208, 72212, 72209, 72200 -în supra-
față totală de 349,65ha, conform O.U.G. 
nr.57/03.07.2019 și H.C.L.nr.11/10.02.2022. 
3.Informații privind documentația de atri-
buire: Se regăsesc în caietul de sarcini. 

3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atribuire: 
Pe bază de cerere la sediul instituției sau de 
pe site-ul: www.primariamaxineni.ro, secți-
unea Anunțuri. 3.2. Denumirea și adresa 
serviciului /compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: 
Biroul Achiziții din cadrul Primăriei 
Comunei Maxineni, cu sediul în Maxineni, 
Str. Administrației nr.42, județul Brăila. 
3.3.Costul și condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar, unde este cazul: 
200Lei/exemplar, se achită prin virament 
bancar în contul nr. RO74TREZ 1515006 
XXX000228, deschis la Trezoreria Munici-
piului Brăila sau la casieria unității sau 
gratuit pentru cele descărcate de pe site-ul: 
www.primariamaxineni.ro. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 25/02/2022, 
ora 16.00. 4.Informaţii privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
07/03/2022, ora 16.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Comuna 
Maxineni, comuna Maxineni, Str.Adminis-
trației nr.42, județul Brăila. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: Oferta se depune într-un singur exem-
plar. 5.Data și locul la care se va desfășura 
ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 
08/03/2022, ora 10.00, la sediul Primăriei 
Comunei Maxineni, din Maxineni, Str.Admi-
nistrației nr.42, județul Brăila. 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 II Civilă de 
Contencios Administrativ și Fiscal a Tribu-
nalului Brăila, municipiul Brăila, Calea 
Călărașilor nr.47, județul Brăila, cod 810017, 
telefon 0239/613.975, fax 0239/612.608, 
e-mail: registratura.tr-braila@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie către insti-
tuţiile abilitate, în vederea publicării: 
11/02/2022.

l Inchiriere spatiu- magazie in suprafata de 
153 mp situat in incinta Fermei Uricani, sat 
Uricani, NC 66852-C21 aparținând dome-
niului public al Comunei Miroslava. 1. Infor-
maţ i i  genera le  pr iv ind  autor i ta tea 
contractanta: denumire: UAT Comuna 
Miroslava, cod fiscal: 4540461, adresa: sat 
Miroslava str. Constantin Langa nr. 93, 
Comuna Miroslava, cod 707305, jud. Iași, 
e-mail: secretariat@primariamiroslava.ro 2. 
Informaţii generale privind obiectul inchiri-
erii: spatiu –magazie in suprafata de 153 mp 
situate in incinta fermei Uricani, sat Uricani 
pentru depozitare bunuri. Pretul chiriei: este 
de minim: 50 lei/luna. 3. Informaţii privind 
documentaţia de atribuire: Modalitatea prin 
care persoanele interesate pot intra în posesia 

unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 
persoanele interesate pot înainta o solicitare 
pe suport hârtie pentru obţinerea unui exem-
plar al documentaţiei de atribuire; Denu-
mirea și adresa compartimentului de la care 
se poate obţine un exemplar al documentaţiei 
de atribuire: birou achiziţii publice din cadrul 
Primăriei comunei Miroslava, judeţul Iași. 4. 
Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea 
unui exemplar al documentației de atribuire: 
costul documentaţiei este de 50 lei și se poate 
achita odata cu solicitarea efectuată în acest 
sens; 5. Data limită pentru solicitare clarifi-
cări: 24.02.2022, orele 16.00. Data limită 
solicitare prin cerere scrisă documentație de 
atribuire: 24.02.2022, orele 16.00. 6. Infor-
maţii privind ofertele: Data limită pentru 
depunerea ofertelor: 03.03.2022, orele 16.00; 
Adresa la care trebuie depusă oferta: 
Primăria comunei Miroslava, sat Miroslava, 
comuna Miroslava, judeţul Iasi, cod postal 
707305; Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar în 
două plicuri sigilate unul exterior și unul 
interior. 7. Data și locul unde se va desfășura 
ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 
04.03.2022, orele 09.00 la sediul Primăriei 
com. Miroslava, judeţul Iași. 8. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, telefax, și adresa 
de e-mail a instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul Judeţean Iași, 
Secţia contencios administrativ, Str. Elena 
Doamna nr. 1A, jud. Iasi, cod 700398, tel. 
0232/213332; fax. 0232/219899; e-mail: tr-ia-
si-reg@just.ro. 9. Data transmiterii anunţului 
de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 10.02.2022.  

l Închiriere teren în suprafață de 12 mp 
aparținând domeniului public al Comunei 
Miroslava, Parcela DC/2047/10/3/1/10, 
intravilan sat Miroslava, Comuna Miro-
slava, județul Iași. 1. Informaţii generale 
privind autoritatea contractanta: denumire: 
UAT Comuna Miroslava, cod fiscal: 
4540461,  adresa:  sat  Miroslava str. 
Constantin Langa nr. 93, Comuna Miro-
slava, cod 707305, jud. Iași, e-mail: secreta-
riat@primariamiroslava.ro 2. Informaţii 
generale privind obiectul închirierii: teren în 
suprafață de 12 mp aparținând domeniului 
public al comunei Miroslava, parcela 
DC2047/10/3/1/10, intravilan sat Miroslava, 
comuna Miroslava, județul Iași în vederea 
amplasării unei rulote mobile pentru comer-
cializare produse fast-food. Prețul chiriei: 
este de minim: 48 lei/lună. 3. Informaţii 
privind documentaţia de atribuire: Modali-
tatea prin care persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al documen-
taţiei de atribuire: persoanele interesate pot 
înainta o solicitare pe suport hârtie pentru 
obţinerea unui exemplar al documentaţiei 

de atribuire; Denumirea și adresa comparti-
mentului de la care se poate obţine un exem-
plar al documentaţiei de atribuire: birou 
achiziţii publice din cadrul Primăriei 
comunei Miroslava, judeţul Iași. 4. Costul și 
condiţiile de plată pentru obţinerea unui 
exemplar al documentației de atribuire: 
costul documentaţiei este de 50 lei și se 
poate achita odata cu solicitarea efectuată 
în acest sens; 5. Data limită pentru solicitare 
clarificări: 24.02.2022, orele 16.00. Data 
limită solicitare prin cerere scrisă documen-
tație de atribuire: 24.02.2022, orele 16.00. 6. 
Informaţii privind ofertele: Data limită 
pentru depunerea ofertelor: 03.03.2022, 
orele 16.00; Adresa la care trebuie depusă 
oferta: Primăria comunei Miroslava, sat 
Miroslava, comuna Miroslava, judeţul Iasi, 
cod postal 707305; Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: un exem-
plar în două plicuri sigilate unul exterior și 
unul interior. 7. Data și locul unde se va desfă-
șura ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 
04.03.2022, orele 10.00 la sediul Primăriei 
com. Miroslava, judeţul Iași. 8. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, telefax, și adresa 
de e-mail a instanţei competente în soluţio-

narea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul Judeţean Iași, 
Secţia contencios administrativ, Str. Elena 
Doamna nr. 1A, jud. Iasi, cod 700398, tel. 
0232/213332; fax.0232/219899; e-mail: tr-ia-
si-reg@just.ro. 9. Data transmiterii anunţului 
de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 10.02.2022.

l Primăria comunei Râmnicelu, județul 
Brăila organizează licitație publică în 
vederea închirierii unor terenuri aflate în 
proprietatea privata a comunei Râmnicelu, 
după cum urmează: -teren extravilan 
neagricol și neproductiv în suprafaţă de 
12,67ha; -teren extravilan acoperit cu ape și 
stuf în suprafaţă de 16,07ha; -teren arabil 
extravilan în suprafaţă de 8,81ha; -teren 
intravilan în suprafaţă de 10,27ha. Data- 
limită pentru solicitarea clarificărilor: 
25.02.2022, ora 16.00. Data- limită de depu-
nere a ofertelor, adresa de depunere: 
04.03.2022, ora 16.00, la Primăria comunei 
Râmnicelu, sat Râmnicelu, str. Brăilei, nr.31, 
judeţul Brăila. Data și locul la care se va 
desfășura ședinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 07.03.2022, ora 10.00, la sediul 

Primăriei comunei Râmnicelu, sat Râmni-
celu, str. Brailei, nr.31, judeţul Brăila. Relații 
suplimentare la sediul Primăriei Râmnicelu, 
jud. Brăila sau la telefon nr. 0239.698.173.

PIERDERI
l SC Holde Agri  Operational SRL, 
RO40746213, declară pierdut: atestat de 
înregistrare Nr. RO1010740EN01/07.02.2020 
pentru distribuție și comercializare în sistem 
angro de produse energetice.

l Semrom Oltenia SA anunță pierderea 
Certificatului constatator nr.7298/13.02.2014 
pentru Punctul de lucru Mehedinți. Se 
declară nul.

l SC ALE AVIS SRL, cu sediul in loc. Gilau, 
str. Principala, nr. 639, jud. Cluj, avand CUI 
RO14238100, si Reg. Com. J12/1309/2001, 
declar pierdute Autorizatiile Sanitar-Veteri-
nare nr. CJ047/24.09.2010 din Loc. Floresti, 
Ferma 15 Hala 5, precum si Autorizatia 
CJ089/22.10.2010 pentru, Loc. Gilau,jud.Cluj 
Ferma 6 Hala 2. Le declaram nule.

Publicitate


