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OFERTE SERVICIU
Inspectoratul General al Poliției Române contractează în
cadrul proiectului „Îmbunătățirea Rezilienței și Răspunsului
la Situații de Urgență” (Banca
Mondială) 2 experți în achiziții.
Detalii pot fi obținute pe site-ul
Poliției Române, secțiunea Carieră-Selecție personal extern în
cadrul proiectului „Îmbunătățirea Rezilienței și Răspunsului
la Situații de Urgență”, precum
și la nr.tel.021.208.25.25, interior
26417, 26158, 26317.
Liceul Tehnologic „Aurel
Vlaicu”, Lugoj, județul Timiș,
organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de
îngrijitor, 1 post -normă întreagă.
Condiţiile specifice: -studii generale; -abilități practice de îngrijire
a spațiilor de curs; -vechimea în
muncă constituie avantaj; -cursul
de igienă constituie avantaj. 24
martie 2022: data-limită pentru
depunerea dosarelor. Informatii
suplimentare la sediul institutiei
din Lugoj, Str.Cernei nr.42, județul
Timiș, telefon: 0256.354.002.
Centrul Judeţean Ilfov de
Asistenţă Medico Socială pentru
Bolnavi Cronici, Com. Domnești,
Jud. Ilfov, Șos. Alexandru Ioan
Cuza, nr.22, organizează concurs
pentru ocuparea următoarelor
posturi contractuale vacante:
Bucătar 1 post, studii medii, nu
necesită vechime. Infirmier 1
post, studii gimnaziale, nu necesită vechime. Șofer 1 post, studii
medii, nu necesită vechime.
Concursul constă in 3 etape,
după cum urmează: Selectarea
dosarelor: 30.03.2022, ora 10.00.
Proba scrisă: 06.04.2022, ora
10.00. Proba interviu: 08.04.2022,
ora 10.00. Termenul de depunere
a dosarelor de participare la
concurs este 29.03.2022. Dosarele
pentru înscrierea la concurs se
depun la sediul unitătii din Com.
Domnești, persoană de contactFilip Mircea, tel.0721.240.236.
Candidaţii vor depune un dosar
de concurs conform cerinţelor
pentru înscriere.
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Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Pajiști Brașov, cu
sediul în Brașov, str. Cucului nr. 5,
organizează concurs pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi
contractuale vacante: 1. Biolog
botanist compartiment cercetare
(studii superioare cu diplomă de
licență în domeniul biologie ) – 1
post; 2. Consilier juridic (studii
superioare juridice cu diplomă de
licenţă; vechime în specialitate: 3
ani) – 1 post; 3. Gestionar depozit/
Magaziner (studii medii cu
diplomă de bacalaureat; cursuri de
pregătire: legislaţie, gestiune
stocuri ) – 1 post; 4. Femeie de
serviciu ( studii medii/ generale) –
1 post. Dosarele pentru înscrierea
la concurs se vor depune la secretariatul I.C.D.P. Brașov din str.
Cucului nr. 5, în perioada
15.03.2022 – 25.03.2022 între orele
07:30 - 15:30. Condiţiile de participare, data susţinerii concursului,
tematica și bibliografia de concurs
se regăsesc pe site-ul www.pajisti-grassland.ro și afișate la sediul
ICDP Brașov, iar relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0268
472 704, 0268 472 781.
Posturi vacante la Centrul
Județean de Resurse și Asistență
Educațională Teleorman. Centrul
Județean de Resurse și Asistență
Educațională Teleorman, cu
sediul în Municipiul Alexandria,
România, Str. Carpați nr. 15,
județul Teleorman, anunță organizarea concursului pentru
ocuparea a 4 posturi vacante pe
perioadă determinată în cadrul
proiectelor „ ACTIV - Sprijin
activ pentru reintegrarea și menținerea în educație a copiilor cu
părinți plecați în străinătate”,
POCU/784/6/24/139686 și
„EDUCAT – Abordări educaționale integrate pentru copiii cu
părinți plecați în străinătate”,
POCU/784/6/24/139687. Depunerea dosarelor de concurs se
realizează până la data de 12
Noiembrie 2021.Relații suplimentare la sediul instituției, tel: +40
347 805501. Email: cjraeteleorman@gmail.com.
Primăria Tunari cu sediul în
str. Mihai Eminescu nr. 1,
comuna Tunari, județ Ilfov orga-

nizează în data de 05.04.2022
concurs recrutare pentru posturile de Inspector de specialitate –
Compartiment Monitorizare
Unități de Învățământ și
Inspector de specialitate –
Compartiment Administrativ.
Conditii de participare pentru
Compartiment Monitorizare
Unități de Învățământ : studii
superioare absolvite cu diplomă
de licență, vechime in muncă 15
ani. Conditii de participare
pentru Compartiment Administrativ: studii superioare absolvite
cu diplomă de licență în domeniul medicină veterinară, fără
vechime in muncă. Dosarele se
depun la sediul Primăriei Tunari
în termen de 10 zile lucrătoare de
la data publicării anunțului,
respectiv de la data de 14.03.2022
până la data de 25.03.2022, ora
16:00. Alte informaţii pot fi obţinute la domnul Barbu Cătălin –
Inspector Asistent Primăria
Tunari, email : contact@primaria-tunari.ro, telefon
021.267.53.10.
Anunţ. Având în vedere
prevederile din Legea nr.
153/2017 și ale art. 7 din H.G. nr.
286/2011 Centrul Cultural Județean Arad organizează concurs
pentru ocuparea unor posturi de
execuție vacante, în regim
contractual, pe durată nedeterminată: - 1 post de referent
debutant la Sediul Secundar
Tabăra Căsoaia; - 1 post de
redactor debutant din cadrul
Compartimentului Revista de
Cultură ”Arca”. Condiţiile
specifice de ocupare a postului
de referent debutant la Sediul
Secundar Tabăra Căsoaia: studii
medii absolvite cu diplomă de
bacalaureat; abilități de comunicare; cunoașterea unei limbi de
circulație internațională (minim
nivel mediu); disponibilitate
pentru lucrul peste program;
posesor permis de conducere
categoria B; cunoștinţe operare
PC – nivel mediu. Condiţiile
specifice de ocupare a postului
de redactor debutant din cadrul
Compartimentului Revista de
Cultură ”Arca”: studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licenţă în domeniul
jurnalism; constituie avantaj
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experiența în activitate publicistică și evenimente cultural-educative; vechimea minimă în
specialitatea studiilor absolvite: 0
ani; cunoașterea unei limbi de
circulație internațională (minim
nivel mediu); cunoștințe medii
operare calculator; posesor
permis de conducere categoria
B. Concursul se organizează la
sediul Centrului Cultural Judeţean Arad, în data de 05.04.2022
ora 10, proba scrisă, iar în data
de 08.04.2022, ora 10, proba de
interviu. Dosarele de înscriere la
concurs se pot depune până în
data de 25.03.2022, ora 14, la
Centrul Cultural Județean Arad,
camera 01. Persoană de contact
– Crișan Silvia, tel. 0357/405386.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Gorj organizează concurs
în data de 06.04.2022, ora 10.00
(proba scrisă) și 11.04.2022
(proba de interviu), la Cantina
din cadrul Complexului de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică pentru adulți „Bîlteni“, din
Tîrgu Jiu, strada Dumbrava, nr.
34 / Cantina din cadrul Complexului de servicii comunitare
pentru copilul cu nevoi speciale
Tg.Jiu, din Tîrgu Jiu, strada
Dumbrava, nr. 34, în funcție de
numărul de candidați pentru
ocuparea a 7 (șapte) posturi
vacante corespunzătoare unor
funcţii contractuale de execuţie
de psiholog practicant după cum
urmează: 1. un post corespunzător funcţiei contractuale de
execuţie de psiholog practicant
la Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate
Novaci - Centrul de zi – Novaci;
2. un post corespunzător funcţiei
contractuale de execuţie de
psiholog practicant la
Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate
Novaci - Casa de tip familial
destinată protecţiei rezidenţiale
a copiilor „Novaci“. 3. un post
corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de psiholog
practicant la Complexul de
servicii comunitare pentru
copilul în dificultate Tg.Cărbunești - Centrul de primire și
evaluare în regim de urgenţă
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pentru copilul abandonat sau
părăsit în maternitate - Tg.
Cărbunești; 4. un post corespunzător funcţiei contractuale de
execuţie de psiholog practicant
la Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate
Tg.Jiu - Apartamentul de tip
familial destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor „Săvinești“ Tg.Jiu; 5. un post corespunzător
funcţiei contractuale de execuţie
de psiholog practicant la
Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate
Tg.Jiu - Apartamentul de tip
familial destinat protecţiei rezidenţiale a copiilor „Tineretul“ –
Rovinari; 6. un post
corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de psiholog
practicant la Complexul de
servicii comunitare pentru
copilul în dificultate Tg.Jiu Centrul de primire în regim de
urgenţă - Tg.Jiu; 7. un post
corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de psiholog
practicant la Complexul de
servicii comunitare pentru
copilul în dificultate Tg.Jiu Centrul de primire în regim de
urgenţă pentru mama și copilul,
victime ale violenţei domestice.
Condiţii generale și specifice de
îndeplinit de către candidat
pentru ocuparea unuia dintre
posturile de psiholog practicant
scoase la concurs: a) absolvent(ă)
cu studii superioare de lungă
durată absolvite cu diploma de
licență în domeniul Psihologie;
b) posesor(oare) de atestat de
liberă practică, aflat în perioada
de valabilitate, în condițiile Legii
nr. 213/2004 privind exercitarea
profesiei de psiholog cu drept de
liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România
și ale H.G. nr. 788/2005 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
213/2004 privind exercitarea
profesiei de psiholog cu drept de
liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din Romania,
în specialitatea psihologie
clinică, psihoterapie sau consiliere psihologică, treapta de
specializare ”practicant”; c)
minimum un an vechime în
specialitatea studiilor necesare
exercitării profesiei de psiholog.
Înscrierile la concurs se fac în
perioada 14.03.2022-25.03.2022,
inclusiv, ora 14:00, la sediul
Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială și Protecţiei Copilului
Gorj, din Tg-Jiu, strada Sire-
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tului, nr.24 – Serviciul resurse
umane, salarizare și pentru
funcţia publică.Relaţii suplimentare la telefon 0253212518 sau la
c a m e r a n r. 3 6 – s e d i u l
D.G.A.S.P.C. Gorj. Persoana de
contact: Turcilă Toni-Lavinia,
consilier, grad profesional superior la Serviciul resurse umane,
salarizare și pentru funcţia
publică - secretar comisie
concurs, tel.0253212518, resurseumane@dgaspcgorj.ro.
Spitalul Judeţean de Urgenţă
Slatina, jud. Olt, str. Crișan nr.5,
organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea următoarelor
posturilor vacante: patru posturi
de registrator medical, grad
profesional debutant, nivel de
studii M, la Serviciul de
Evaluare și Statistică Medicală și
DRG și un post de registrator
medical, grad profesional debutant, nivel de studii M, la Serviciul Județean de Medicină
Legală. A. Denumirea postului:
-patru posturi de registrator
medical, grad profesional debutant, nivel de studii M, la Serviciul de Evaluare și Statistică
Medicală și DRG; -un post de
registrator medical, grad profesional debutant, nivel de studii M,
la Serviciul Județean de Medicină Legală. B.Condiţii de participare la concurs: a)să
îndeplinească condițiile generale
prevăzute de art.3 din Regulamentul-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, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.
286/2011, cu modificările și
completările ulterioare; b)studii
medii liceale finalizate cu
diplomă de bacalaureat; c)
condiţii de vechime:--; d) perfecționări: curs operator calculator.
C.Condiţii de desfășurare a
concursului: 1. Data și locul
depunerii dosarelor de înscriere
la concurs -în termen de 10 zile
lucrătoare de la data afișării/
publicării anunţului (14.03.202225.03.2022, ora 16.00) la sediul
Spitalului Județean de Urgență
Slatina; 2.Selecţia dosarelor de
înscriere: 28.03.2022-29.03.2022;
3.Data probei scrise: 07.04.2022,
ora 09.00; 4. Data probei de
interviu: în maximum 4 zile
lucrătoare de la data susținerii

probei scrise; 5.Locul desfășurării probelor: Sediul Spitalului
Județean de Urgență Slatina, în
sala de ședințe din Ambulatoriul
integrat spitalului. D.Menţiuni.
Bibliografia și tematica de
concurs sunt afișate la sediul
unităţii și pe site-ul spitalului
(www.spjslatina.ro) și relaţii
suplimentare se pot obţine de la
sediul Spitalului Judeţean de
Urgenţa Slatina, telefon:
0736.373.205, persoană de
contact: Ciulu Maria Talida.
Primăria Comunei Bozovici,
cu sediul în Comuna Bozovici,
str.Mihai Eminescu nr.251B,
judeţul Caraș-Severin, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante pe
perioadă nedeterminată: șofer
microbuz școlar, conform H.G.
nr. 86/23.03.2011. Concursul se
va desfășura astfel: -proba scrisă
în data de 05.04.2022, ora 10.00;
-proba interviu în data de
07.04.2022, ora 10.00. Pentru
participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii: -studii
generale/medii sau scoală profesională cu diplomă de absolvire.
-posesor permis conducere, categoria B, C, D; -vechime -nu e
cazul. Candidaţii vor depune
dosarele în termen de 10 zile
lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a și la
sediul primăriei, respectiv până
în data de 28.03.2022, ora 13.00.
Concursul se va desfășura la
sediul primăriei din localitatea
Bozovici, nr.251B, judeţul Caraș
Severin. Relaţii suplimentare la
sediul: sediul Primăriei Comunei
Bozovici, județul Caraș-Severin,
tel. 0255/242.145-242/612 sau
0720.052.448.
Centrul Cultural „Bucovina”,
cu sediul în localitatea Suceava,
str.Universității nr.48, județul
Suceava, organizează concurs
pentru ocuparea unui post
vacant corespunzător funcției
contractuale de execuție de: referent-artistic tr.I, studii medii, la
Atelierul orchestră și soliști
vocali din cadrul Direcției
Ansamblul Artistic Profesionist
„Ciprian Porumbescu”. Condițiile de participare: -cetăţenie
română; -fără antecedente
penale; -cunoașterea limbii
române vorbit și scris; -studii
medii; -vechime în specialitate
de minim 6 ani și 6 luni; -experiență în domeniul impresariatului
artistic de minim 5 ani, conform
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H.G.R. 286/2011, cu modificările
și completările ulterioare.
Concursul se va desfășura la
sediul Centrului Cultural „Bucovina” din Suceava, str.Universității nr.48, etajul III, după cum
urmează: -proba scrisă în data
de 05.04.2022, ora 10.00; -interviul se va susține în termen de
maxim 4 zile lucrătoare de la
susținerea probei scrise, data și
ora probei interviu fiind anunțate odată cu rezultatele la proba
scrisă. Candidații vor depune
dosarele de participare la
concurs la sediul instituției în
termen de 10 zile lucrătoare de la
apariția anunțului în Monitorul
Oficial (data afișării anunțului la
sediul instituției și pe site-ul
acesteia). Relaţii suplimentare la
sediul din str.Universității nr. 48,
telefon/fax 0230/551.372, e-mail:
contact@centrulculturalbucovina.ro.
În conformitate cu Legea
95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare și
Ordinul M.S.P.284/2007, privind
aprobarea Metodologiei-cadru
de organizare și desfășurare a
concursurilor /examenelor
pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din
spitalele publice, modificat de
art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017.
Spitalul Județean de Urgență
Alexandria, cu sediul în localitatea Alexandria, județul
Teleorman, strada Libertății nr.1,
organizează concurs /examen
pentru ocuparea funcției specifice comitetului director după
cum urmează: -1 post de director
îngrijiri. La concurs/ examen se
pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile
generale și specifice. Criteriile
generale sunt următoarele: a)au
domiciliul stabil în România; b)
nu au fost condamnaţi definitiv
pentru săvârșirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului ori contra autorităţii, de
serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiţiei, de fals ori a unor fapte
de corupţie sau a unei infracţiuni săvârșite cu intenţie, care
i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit
reabilitarea; c) au o stare de
sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberate de medicul de
familie sau de unităţile sanitare
abilitate; d) nu au vârsta de
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pensionare, conform prevederilor legale în vigoare. Criteriile
specifice sunt următoarele: 1.
sunt asistenţi medicali generaliști principali; 2.au cel puţin 2
ani vechime ca asistenţi medicali
generaliști principali; 3.sunt
absolvenţi de învăţământ universitar de lungă sau scurtă durată,
cu diplomă de licenţă/ absolvire.
Concursul/ examenul pentru
ocuparea funcției specifice comitetului director al unității se va
organiza în data 06.04.2022, ora
10 -proba scrisă, respectiv data
de 11.04.2022, ora 10 -susținerea
orală a proiectului de specialitate, 11.04.2022, ora 14 -interviul
de selecție, la sediul unității.
Data-limită până la care se pot
depune actele pentru dosarul de
concurs este 28.03.2022. Taxa de
concurs este de 200Lei și se
achită la casieria unității. Temele-cadru pentru proiectul de
specialitate și bibliografia de
concurs sunt disponibile pe
site-ul unității www.spitalulalexandria.ro. 1. Candidații își aleg
tema pentru proiectul/lucrarea
de specialitate din cele stabilite
de comisia de concurs, prin
publicația de concurs, și îl depun
odată cu înscrierea la concurs. 2.
Proiectul/ lucrarea de specialitate trebuie să fie realizat/realizată individual de către
candidat, să rezolve problemele
solicitate într-un volum de
maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi
de 14 și trebuie să fie depus /
depusă la înscriere. Pentru a fi
declaraţi admiși candidaţii
trebuie să obţină în cadrul
concursului /examenului media
finală cel puţin 7, iar la fiecare
probă minimum nota 6. Relaţii
suplimentare la Serviciul
RUNOS, telefon 0247/306.723.
În conformitate cu prevederile
Legii nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare și
ale O.M.S. nr. 284/2007, privind
aprobarea Metodologiei-cadru
de organizare și desfășurare a
concursurilor /examenelor
pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din
spitalele publice, modificat de
art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017.
Spitalul Județean de Urgență
Alexandria, cu sediul în Alexandria, str. Libertății nr.1, județul
Teleorman, organizează concurs
/examen pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director
al unităţii, după cum urmează:
-1 post de director financiar-con-
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tabil. La concurs/examen se pot
înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice. Criteriile
generale sunt următoarele: a)au
domiciliul stabil în România; b)
nu au fost condamnaţi definitiv
pentru săvârșirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului ori contra autorităţii, de
serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiţiei, de fals ori a unor fapte
de corupţie sau a unei infracţiuni săvârșite cu intenţie, care
i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit
reabilitarea; c) au o stare de
sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberate de medicul de
familie sau de unităţile sanitare
abilitate; d) nu au vârsta de
pensionare, conform prevederilor legale în vigoare. Criteriile
specifice sunt următoarele: 1.
sunt absolvenţi de învăţământ
universitar de lungă durată, cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic; 2.au cel
puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor. Concursul/
examenul pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director
al unităţii se va organiza în data
de 05.04.2022, ora 10 -proba
scrisă, respectiv data de
08.04.2022, ora 10 -susţinere
orală a proiectului de specialitate, 08.04.2022, ora 14 -interviul
de selecţie, la sediul unităţii.
Data-limită până la care se pot
depune actele pentru dosarul de
concurs este 28.03.2022. Bibliografia pentru concurs /examen și
temele-cadru pentru proiectul de
specialitate se afișează la sediul
Spitalului Judetean de Urgența
Alexandria și se publică pe
site-ul spitalului www.spitalulalexandria.ro. Taxa de concurs
este de 200 Lei și se achită la
casieria unității. 1.Candidații își
aleg tema pentru proiectul /
lucrarea de specialitate din cele
stabilite de comisia de concurs,
prin publicația de concurs, și îl
depun odată cu înscrierea la
concurs. 2. Proiectul/ lucrarea de
specialitate trebuie să fie realizat/
realizată individual de către
candidat, să rezolve problemele
solicitate într-un volum de
maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi
de 14 și trebuie să fie depus/
depusă la înscriere. Pentru a fi
declaraţi admiși candidaţii
trebuie să obţină în cadrul
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concursului /examenului media
finală cel puţin 7, iar la fiecare
probă minimum nota 6. Relaţii
suplimentare la Serviciul
RUNOS, telefon 0247/306.723.
Biblioteca Bucovinei „I.G.
Sbiera” Suceava cu sediul în
Suceava, str.Mitropoliei nr.4,
județul Suceava, organizează în
temeiul H.G. nr. 286/2011, modificat și completat de
H.G.nr.1027/2014, concurs pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual
vacant de execuţie: îngrijitor,
studii medii /generale, Compartimentul Legătorie, întreținere și
deservire generală: -1 post.
Concursul se va desfășura astfel:
-proba scrisă în data de
05.04.2022, ora 10.00; -interviul
în data de 11.04.2022, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii
specifice: -pentru postul de îngrijitor, studii medii /generale,
Compartimentul Legătorie, întreținere și deservire generală.
-studii necesare: studii medii /
generale; -vechime în muncă de
minimum 6 luni. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la
concurs, în termen de 10 zile
lucrătoare de la data afișării
anunţului, respectiv până în data
de 28.03.2022, ora 14.00, la sediul
administrativ al instituţiei, din
strada Mitropoliei nr. 4, etajul I,
Secretariat, Suceava. Dosarele se
vor verifica de către comisia de
concurs, iar rezultatele selectării
dosarelor se vor afișa la sediul
administrativ și pe site-ul www.
bbsv.ro. Concursul se organizează
la sediul Bibliotecii Bucovinei
„I.G.Sbiera” Suceava din Municipiul Suceava, str.Mitropoliei nr.
4, jud. Suceava, corp B. Informaţii suplimentare și bibliografia
necesară se pot obţine de la secretariatul instituţiei, telefon
0230/530.798.

CITAŢII
Pop Octavian, Pop Maria, Pop
Victor, Pop Andrei, Pop Emil sunt
citați pe data de 09.05.2022 la
Judecătoria Turda în dos nr.
2886/328/2020, în calitate de
pârâți.
Szabo Elisabeta, cu ultimul
domiciliu cunoscut în com.Moldovenești, nr.319, jud.Cluj, este citată
pe 19.04.2022 la Judecătoria
Turda, în dos. 1237/328/2018, în
calitate de pârâtă.

Eventualii succesibilii ai
defunctului Baziliuc Marin,
decedat la data de 01.07.2020
fost cu ultimul domiciliul in
Bucuresti, Sos.Oltenitei nr.388,
sect.4, sunt invitati sa se prezinte
la data de 19.04.2022 orele 12.0016.00 la sediul Societatii Profesionale Notariale Mihalache
Nicoleta Gabriela si Mihalache
Cristina Mihaela cu seidul in
Bucuresti, Calea Serban Voda
nr.286 bloc.3A sc.1, ap.1, parter,
sector.4, pentru a lua parte la
dezbaterea acestei succesiunii,
af lata pe rol in dosarul
nr.28/2022. Succesibilii care nu
se vor prezenta la dezbaterea
succesiunii sunt prezumati a fi
renuntatori. Pentru relatii tel.
021.335.04.76
Pe rolul Judecătoriei Alexandria, dosar 4347/740/2017, succesiune Stan Florian, Bălan
Nicoleta, Păun Camelia, Păun
Florica, cu termen de judecată
15.06.2022, ora 11.00.
România Judeţul Caraș-Severin, Instanța Judecătoria
Moldova Nouă, Dosar nr.
1185/261/2021. Somație emisă în
temeiul încheierii de ședință din
data de 22.02.2022. Prin cererea
înregistrată pe rolul Judecătoriei
M o l d o v a N o u ă , s u b n r.
1185/261/2021, posesorul Dăneţi
Ilie -Nicușor, cu domiciliul în
comuna Coronini, nr. 400,
judeţul Caraș-Severin, cu domiciliul procedural ales la Drăgoi
Lucian- Cabinet de Avocat, în
Timișoara, Bd. Dâmboviţa, nr.
88, bl. T2, ap. 14, judeţul, Timiș,
a invocat dobândirea prin uzucapiune a dreptului de proprietate
asupra imobilului situat în extravilanul localităţii Coronini,
înscris în CF vechi nr. 586 Coronini, CF nou 31896 Coronini, nr.
top. 667, în suprafaţă de 1144
mp, reprezentând livadă în
Vărad, având ca proprietar
tabular înscris pe Karakoncsa
Miklos, potrivit contractului de
vânzare-cumpărare fără număr
din 18.12.1911. Toți cei interesați
sunt somați să formuleze
opoziție, cu precizarea că, în caz
contrar, se va trece la judecarea
cererii în termen de 30 de zile de
la emiterea celei din urmă publicații. Prezenta somație: - se
afișează la imobilul în litigiu, așa
cum a fost identificat mai sus, la
sediul Judecătoriei Moldova
Nouă, la Biroul teritorial de
cadastru si publicitate imobiliară
Reșiţa- judeţul Caraș-Severin,
precum și la sediul Primăriei
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Coronini. - se publică în două
ziare de largă răspândire, dintre
care cel puţin unul de circulaţie
naţională, prin grija și pe cheltuiala reclamantului Dăneţi Ilienicușor. Președinte Aurică Guga;
Grefier Marioara Damian.

DIVERSE
Anunț privind afișarea publică
a documentelor tehnice ale
cadastrului. Unitatea Administrativ Teritorială Șișești, județul
Maramureș, anunță publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 3, 16, 40, 44, 67, 75, 84
începând cu data de 21.03.2022,
pe o perioadă de 60 de zile, la
sediul Primăriei comunei
Șișești,județul Maramureș,
conform art. 14, alin. 1 și 2 din
Legea cadastrului și a publicității
imobiliare nr. 7/1996, republicată
cu modificările și completările
ulterioare. Cererile de rectificare
ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul Primăriei comunei Șișești și la sediul
OCPI Maramureș, Baia Mare,
str. Cosmonauţilor nr. 3.
SC OMV Petrom SA reprezentat prin proiectant Expert
Serv SRL Ploiesti anunță
publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul “Lucrări de suprafață,
foraj si echipare sonda 217
Bragareasa” propus a fi
amplasat în com. Colelia, sat
Colelia, jud. Ialomita. Informațiile privind proiectul propus,
pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului
Ialomita, din municipiul
Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr. 1,
in zilele de luni - joi intre orele
08.00-16.30, vineri intre orele
08.00 - 14.00 si la SC OMV
Petrom SA cu sediul in mun.
Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22,
sect 1, in zilele de luni - vineri, in
orele de program. Observațiile
publicului se primesc zilnic la
sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului Ialomita.
Această informare este efectuată de S.N.T.G.N. Transgaz
S . A . M e d i a s , s t r. P i a t a
Constantin I. Motas nr. 1,
Medias, ce intenționează să solicite de la Apele Romane A.B.A.
Olt – S.G.A. Sibiu, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea
proiectului “punerea în siguranță a conductei DN 300 Sibiu
- Cisnădie la traversarea aeriană
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a pârâului argintului, zona SRM
Tr a n s i l v a n i a A u t o m o b i l e ,
Județul Sibiu” propus a fi
amplasat în intravilanul si extravilanul comunei Selimbar, Tarla
33, Parcelele: Ps 609/1, Pr 622,
CC – Nr. Cadastral 100428; Nr.
Top. 1695/1/3 (nr. Cadastral
100336), judetul Sibiu. 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
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.
Această informare este efectuată de S.N.T.G.N. Transgaz
S . A . M e d i a s , s t r. P i a t a
Constantin I. Motas nr. 1,
Medias, ce intenționează să solicite de la Administrația Nationala Apele Romane - ABA
Arges-Vedea, aviz de gospodărire
a apelor pentru realizarea
proiectului punerea în siguranța
a conductei de transport gaze
naturale DN 500 Corbu – Turnu
Măgurele F2 la subtraversarea
râului vedea, zona loc. Icoana,
Jud. Olt, propus a fi amplasat in
extravilanul comunei Barla,
judetul Arges si in extravilanul
comunei Icoana, judetul Olt.
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 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.
Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL reprezentată prin

asociat coordonator Liscan
Aurel, în calitate de lichidator
judiciar al Riplast Utility International SRL desemnat prin
Încheierea de ședinţă din data
de 08.03.2022 pronunţată de
Tribunalul București - Secţia a
VII-a Civilă, în dosarul nr.
5198/3/2022, notifică deschiderea
falimentului prin procedură
simplificată prevazută de Legea
nr. 85/2014 împotriva Riplast
Utility International SRL, cu
sediul social în București
Sectorul 1, Strada Mircea Vulcănescu, Nr. 49, Parter, CUI
31284174, nr. de ordine în registrul comerţului J40/1580/2014.
Persoanele fizice și juridice care
înregistrează un drept de creanţă
împotriva Riplast Utility International SRL vor formula declaraţie de creanţă care va fi
inregistrată la grefa Tribunalul
București - Secţia a VII-a Civilă,
cu referire la dosarul nr.
5198/3/2022, în urmatoarele
condiţii: a) termenul limită
pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor în tabelul
creanţelor 22.04.2022; b)
termenul limita pentru verificarea creanţelor, intocmirea,
afișarea și comunicarea tabelului
preliminar al creanţelor
02.05.2022; c) termenul limita
pentru definitivarea tabelului
creanţelor la 27.05.2022; d) data
primei ședinţe a adunarii generale a creditorilor 06.05.2022, ora
14.00; e) adunarea generală a
asociaţilor Riplast Utility International SRL la data de
25.03.2022, ora 14.00 la sediul
lichidatorului judiciar.
Anunţ participare: Comuna
Stâlpeni, județul Argeș, anunță
acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local
pentru proiectele structurilor
sportive, în anul fiscal 2022.
Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare
este prevăzută de Legea
nr.350/2005 privind regimul
finanțărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru
activități nonprofit de interes
general. Sursa de finanțare și
valoarea: bugetul local, 30.000
lei. Acțiunile trebuie să se deruleze conform specificațiilor din
Regulamentul aprobat prin
H.C.L. nr. 23/24.02.2022. Depunerea dosarelor cu proiectele de
finanțare nerambursabilă se face
în perioada 11.03.2022
-11.04.2022, la Registratura
Primăriei comunei Stâlpeni,
într-un exemplar sau online pe
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site-ul primăriei: primarie@stalpeni.cjarges.ro. Data limită
pentru depunerea dosarelor cu
proiectele de finanțare nerambursabilă: 11.04.2022, ora 16,00.
Evaluarea și selecția dosarelor
proiectelor în vederea obținerii
finanțării nerambursabile se face
de către comisia de evaluare, în
perioada: 12.04.2022 19.04.2022. Decizia comisiei de
analiză și selecție va fi afișată la
sediul primăriei comunei Stâlpeni și publicată pe site-ul
primăriei: primarie@stalpeni.
cjarges.ro. Perioada depunerii
contestațiilor: 20.04.202226.04.2022.
Municipiul Galaţi anunţă
publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul “Consolidare versant
aferent imobil str. Alexandru
Ioan Cuza nr. 46”, propus a fi
a m p l a s a t î n G a l a ţ i , s t r.
Alexandru Ioan Cuza, nr. 46,
judeţul Galaţi. Informaţiile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul autorităţii
competente pentru protecţia
mediului A.P.M. Galaţi, str.
Regiment 11 Siret nr. 2, Galaţi și
la sediul Primăriei Municipiului
Galaţi, str. Domnească nr. 54, în
zilele de luni - joi, între orele 8:30
- 16:00 și vineri între orele 8:30 13:30. Observaţiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM
Galaţi din str. Regiment 11 Siret
, nr. 2, Municipiul Galaţi.
Municipiul Galaţi anunţă
publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
“Reabilitare conducte apă potabilă OL Dn 600 mm + OL Dn 200
mm, pe str. Domnească (tronson
cuprins între str. Eroilor și str.
Gării). Informaţiile privind
proiectul propus pot fi consultate
la adresa de internet a autorităţii
competente pentru protecţia
mediului A.P.M. Galaţi, apmgl.
anpm.ro, secţiunea Reglementări
- Acordul de mediu - Documentaţii procedura EIA și EA memorii de prezentare 2022 și la
sediul Municipiului Galaţi, str.
Domnească nr. 54. Observaţiile
publicului se primesc la adresa
de email: office@apmgl.anpm.ro.
Anunț prealabil privind
afișarea publică a documentelor
tehnice ale cadastrului. Oficiul
de Cadastru și Publicitate Imobiliară Călărași anunță publicarea
documentelor tehnice ale cadas-
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trului pentru U.A.T. Mânăstirea,
județul Călărași, începând cu
data de 21.03.2022, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul
Primăriei Mânăstirea, conform
art.14 alin.(1) și (2) din Legea
cadastrului și a publicității
imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse de
către proprietarii, posesorii sau
alți deținători, la sediul primăriei
și pe site-ul Agenției Naționale
de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
S.C.Lidl Romania S.C.S., în
calitate de titular, anunță
publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare,
conform H.G.nr.1076/2004, în
vederea obținerii avizului de
mediu pentru „Elaborare Plan
Urbanistic Zonal conform Legii
nr.350/2001, modificată și actualizată”, în municipiul Cluj-Napoca, str. Bună Ziua, nr.57,
județul Cluj. Prima versiune a
P.U.Z. poate fi consultată la
sediul Agenției pentru Protecția
Mediului Cluj, în Cluj-Napoca,
Calea Dorobanților nr.99 și la
sediul titularului, în zilele de
luni-vineri, între orele 8.0016.00, din data 14.03.2022.
Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și
sugestii, până la data de
29.03.2022, la A.P.M.Cluj, Calea
Dorobanților nr.99, blocul 9B,
cod 400609, tel.0264.410.722,
fax 0264.412.914, e-mail: office@
apmcj.anpm.ro
Informaţii generale privind
autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de
contact: Comuna Ilișești,
comuna Ilișești, Str. Principală
nr. 150, judeţul Suceava, telefon/
fax 0230/521.248, email:
primaria_ilisesti@yahoo.com,
cod fiscal 4326930. 1. Autoritatea Contractantă: Comuna
Ilișești, str. Principală nr. 150,
judeţul Suceava, tel/fax
0230/521.248, email: primaria_
ilisesti@yahoo.com, în calitate
de autoritate contractantă,
acordă finanţare nerambursabilă
pentru activităţi nonprofit, în
conformitate cu prevederile
Legii nr.350/2005 privind
regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţi
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nonprofit de interes general, cu
modificările și completările ulterioare. 2. Eligibilitate: solicitanţii
persoane juridice: culte religioase recunoscute de lege. 3.
Acţiuni eligibile: Se derulează
conform Regulamentului finanţărilor nerambursabile din anul
2022. 4. Domeniul: Culte.
Finanţarea se asigură în
proporţie de 90% din bugetul
local al Comunei Ilișești.
5.Durata finanţării nerambursabile până la 31.12.2022. 6.Buget
alocat: 140.000Lei pentru culte.
7. Documentaţie: Solicitanţii
persoane juridice vor depune: a)
formularul de solicitare a finanţării; b) bugetul de venituri și
cheltuieli al programului /
proiectului; c) act constitutiv,
statut și certificat de înregistrare
fiscală; d) situaţia financiară a
anului precedent; e) CV-ul coordonatorului programului/
proiectului; f) certificat fiscal
fără datorii pentru solicitant; g)
declaraţie de imparţialitate; h)
buget de fundamentare pe categorii de cheltuieli. 8. Contractele
vor fi încheiate în termenul legal
prevăzut în Regulamentul finanţărilor nerambursabile pe anul
2022.
Anunț Public. Societatea E.M.
Prime Construct SRL, titular al
activității „Stație preparare
mixturi asfaltice, anexe tehnologice”, cu punctul de lucru în Str.
Șoseaua Giurgiului, Nr.35A,
Jilava, Jud.Ilfov, Cod CAEN
2399- Fabricarea altor produse
din materiale nemetalice n.c.a.,
anunță public interesul asupra
depunerii solicitării de obținere a
autorizației de mediu pentru
activitate. Informațiile privind
potențialul impact asupra
mediului al activității pot fi
consultate la sediul APM Ilfov,
Strada Lacul Morii, nr.1, Sector
6, București, în zilele luni-joi,
între orele 09.00-13.00, vineri
09.00-12.00.
Subsemnatii Ciuleanu
Bogdan, Ciuleanu Naira, Pivniceru Ioan, Pivniceru Teodora,
Popa Petre-Bogdan, proprietai al
terenurilor din Bd.Victor Dumitrescu, tarlaua 27, parcela- 626,
N.C. 55788 si N.C. 60913, com.
Dobroesti, jud. Ilfov, in suprafata de 20000 mp, anunta
publicul interest asupra depunerii solicitarii Avizului de Oportunitate pentru documentatia
PUZ. Plan urbanistic zonal
pentru reglementare urbanistica
in vederea construirii unui

amsablu rezidential cu dotari
conexe locuiriii si comert/servicii,
realizata pentru terenurile mai
sus mentionata. Documetatia a
fost depusa pentru consultare la
Consiliul Judetean Ilfov la data
de11.03.2022. Observatii/comentarii se primesc in scris la
Directia de Urbanism, din
cadrul: Consiliului Judetean
Ilfov, str. Doctor Ernest Juvara
n r. 3 , s e c t . 1 - B u c u r e s t i
(tel.021.212. 56.93) in termen de
15.zile de la data sedintei CATU
de avizare.
Subsemnatii Ciuleanu Stere si
Ciuleanu Elena, proprietari al
terenurilor din Bd. Victor Dumitrescu, Tarlaua-28, Parcelele-663,663/1, N.C.58979, com.
Dobroesti, jud. Ilfov, in suprafata de 15000 mp, anunta
publicul interest asupra depunerii solicitarii Avizului de Oportunitate pentru documentatia
PUZ. Plan urbanistic zonal
pentru reglementare urbanistica
in vederea construirii unui
amsablu rezidential cu dotari
conexe locuirii si comert /servicii,
realizata pentru terenurile mai
sus mentionata. Documetatia a
fost depusa pentru consultare la
Consiliul Judetean Ilfov la data
de11.03.2022. Observatii /comentarii se primesc in scris la
Directia de Urbanism, din
cadrul: Consiliului Judetean
Ilfov, str. Doctor Ernest Juvara
n r. 3 , s e c t . 1 - B u c u r e s t i
(tel.021.212. 56.93) in termen de
15.zile de la data sedintei CATU
de avizare.
Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Caracal, cu
sediul în jud.Olt, municipiul
Caracal, str.Victoriei, nr.10,
titular al planului/programului
„Elaborare Plan Urbanistic
Zonal (PUZ) pentru imobilele
din strada Tîrgul Nou, nr.2, 2C,
2D, cu nr.cadastrale 58376,
58375, 58236 și Regulament
Local de Urbanism (RLU)
aferent-regenerare urbană prin
parcelare și reglementare zone
pentru locuințe colective, servicii
și comerț, complexe și baze sportive”, localitatea Caracal, str.
Tîrgul Nou, nr.2, 2C, 2D, judeţul
Olt, nr.cad.58376, 58375, 58236,
anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de obţinere 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,
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Slatina, judeţul Olt, de luni până
vineri, între orele 09.00-16.00.
Observaţii/comentarii și sugestii
se primesc în scris la sediul APM
Olt în termen de 15 zile de la
data publicării anunţului.

ADUNĂRI GENERALE
Convocator al Adunării Generale Ordinare a Societății Agricole Ceres Miroși, cu sediul în
localitatea Miroși, județul Argeș:
Comisia de Cenzori, prin
prezenta, convoacă Adunarea
Generală Ordinară a asociaților,
în data de 17.03.2022, respectiv
25.03.2022, ora 10.00, la Căminul
Cultural din localitatea Miroși.
Adunarea Generală va avea
următoarea ordine de zi: Raport
de activitate pe 2021 al Consiliului de Administrație; Raportul
Comisiei de cenzori pe anul 2021;
Prezentarea și aprobarea Bilențului contabil la data de
31.12.2021; Prezentarea Bugetului de Veniruri și Cheltuieli pe
2022; Diverse. În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate la
prima convocare, următoarea
Adunare Generală a Asociaților
este convocată pe data de
25.03.2022, cu menținerea ordinii
de zi, orei și locului de desfășurare. Comisia de Cenzori: Neacșu
Stancu, Stancu Nicolae, Mantu
Stana.
Convocare pentru intrunirea:
Adunarii Generale Extraordinare
a Actionarilor Societatii Euro
Market Services S.A. In temeiul
dispozitiilor art. 113,117 si 118
din Legea. 31/1990 si art. 19
raportat la art.20 din Actul
Constitutiv al societatii, Societatea Logicful S.R.L., in calitate
de administrator unic al Societatii
Euro Market Services S.A., cu
sediul in Bucuresti, sect. 3, str.
Vasile Lucaciu, nr. 10, et.1, biroul
nr.2, inregistrata la ORC-TB sub
nr. J40/253/1991, avand CUI
RO340371, prin reprezentant
Nica Cristian, convoaca pe toti
actionarii societatii inregistrati in
Registrul Actionarilor valabil la
data de referinta 11.04.2022 sa
participe la Adunarea Generala
Extraordinara ce va avea loc la
sediul societatii precum si prin
mijloace electronice de comunicare directa la distanta, la data de
15.04.2022, ora 17.00, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Prezentarea
spre analiza a unui raport privind
stadiul investitiei la Complexul
Comercial Aleea Castanilor
inclusiv stadiul finantarii acesteia. Adoptarea unor hotarari
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privind masurile ce se impun a fi
luate in vederea accelerarii finalizarii investitiei. 2. Acordarea
imputernicirilor necesare pentru
efectuarea formalitatilor subsecvente executarii Hotararii
Adunarii Generale Extraordinare. Actionarii detinatori de
actiuni au dreptul sa participe la
adunarea generala prin simpla
prezentare a identitatii, dupa
verificarea calitatii de actionar si
a numarului de actiuni detinute,
conform Registrului Actionarilor
tinut in forma electronica, valabil
la data de 11.04.2022. Pentru
actionarii care doresc sa fie reprezentati in adunarea generala,
societatea solicita prezentarea de
procuri speciale de reprezentare,
intocmite potrivit legii si actului
constitutiv al societatii. Procurile,
impreuna cu o copie a actului de
identitate al actionarului si al
reprezentantului, pot fi depuse la
societate sau transmise, pana la
data tinerii sedintei, prin scrisoare recomandata, servicii de
posta sau curier la sediul societatii din:Bucuresti, sect. 3, str.
Vasile Lucaciu, nr. 10, et.1, biroul
nr. 2, sau transmise cu semnatura
electronica extinsa pe mail:
office@eumarket.ro. Documentele referitoare la problemele
incluse pe ordinea de zi, pot fi
consultate la sediul societatii,
intre orele 12.00-14.00, conform
prevederilor legale. Accesul in
sala si prezenta la adunarea generala se va face astfel: -pentru
actionarii care vor participa fizic
prezenta se va face pe baza
actului de identitate, iar pentru
reprezentanti, numai cu prezentarea procurii de reprezentare in
original si a actului de identitate;
-pentru persoanele fizice/juridice
care se identifica video, prezenta
se va face prin prezentarea unui
act de identitate, iar pentru reprezentantul persoanei juridice, cu
prezentarea unui exemplar
original al procurii speciale si a
actului de identitate. Daca
adunarea generala convocata
pentru data de 15.04.2022 nu se
va putea tine din motive de
cvorum, aceasta se va tine in data
de 18.04.2022 in acelasi loc, la
aceeasi ora si cu aceeasi ordine de
zi. Administrator unic, Societatea
Logicful S.R.L. prin reprezentant
permanent Nica Cristian.
Administratorul Unic al Societăţii Amirastar Trading SA, cu
sediul social în Municipiul
Galați, str. Narciselor, nr. 47,
cam.8, jud.Galați, înmatriculată
la Registrul Comerţului de pe
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lângă Tribunalul Galați sub nr.
J17/186/2006 și cod unic de înregistrare 18330761 (denumită în
continuare „Societatea”), în
conformitate cu prevederile
art.117 din Legea nr.31/1990
privind societăţile, republicată,
cu modificările și completările
ulterioare, precum și ale Actului
Constitutiv al Societăţii,
convoacă Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor pentru
data de 14.04.2022, ora 12.00, în
str.Brăilei, nr.163, Bl.A4, sc.1, ap.
9, Galaţi, judeţul Galaţi. În cazul
în care Adunarea nu se întrunește legal și statutar în data
menţionată, Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor se va
organiza în data de 15.04.2022, la
aceeași oră și în același loc. Au
dreptul să participe și să voteze
în cadrul adunării generale toți
acţionarii înregistraţi înregistrati
în evidenţele Societăţii- în registrul acţionarilor și în evidenţele
Oficiului Registrului Comerţului
la sfârșitul zilei de 04.04.2022
considerată, în conformitate cu
prevederile art.123 alin. (2) din
Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
drept Dată de Referinţă pentru
ţinerea Adunărilor. ORDINE DE
ZI pentru Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor: 1.
Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, bilanțul
contabil și contul de profit și
pierdere întocmite la data de
31.12.2021 pe baza Raportului de
gestiune al administratorului
unic. 2. Aprobarea descărcării de
gestiune a administratorului unic
al societății pentru activitatea
desfășurată în exercițiul financiar 2021. 3.Aprobarea prelungirii
mandatului
administratorului unic pentru un
mandat de 4 (patru) ani. 4.Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substituire, a
administratorului unic pentru a
redacta și semna hotărârea
AGOA adoptată, și să efectueze
orice formalităţi necesare pentru
a menţiona /înregistra hotărârea
la Oficiul Registrului Comerțului
și pentru publicarea hotărârii în
Monitorul Oficial al RomânieiPartea a IV-a. Acţionarii se vor
putea prezenta personal sau își
pot numi reprezentant la adunările generale. Reprezentarea
acţionarilor se poate face și prin
alte persoane decât acţionarii, pe
bază de procuri speciale. Procurile speciale și buletinele de vot
prin corespondenţă completate și
semnate de către acţionari se vor

depune în original la sediul ales
in Convocator până cel târziu la
data de 11.04.2022, ora 10.00,
prin înregistrarea acestora sau
prin poștă cu confirmare de
primire, astfel încât să poată fi
înregistrate la societate până la
data și ora anterior menţionate.
Accesul acţionarilor îndreptăţi să
participe la adunarea generală
este permis prin simpla probă a
identităţii acestora, făcută cu
actul de identitate, iar în cazul
acţionarilor reprezentaţi cu o
copie a procurii speciale și actul
de identitate al reprezentantului.
Materialele de ședinţă pot fi
consultate la sediul ales in
Convocator, în zilele de luni-vineri, în intervalul orar 10.0015.00, începând cu data
publicării prezentului convocator
în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a. Începând cu
aceeași dată acţionarii interesaţi
pot solicita transmiterea procurilor speciale și buletinelor de vot
prin corespondenţă. Informaţiile
suplimentare precum și solicitările se pot obţine/transmite prin
e-mail: office.secretariat.sa@
gmail.com
Consiliul de Administraţie al
SC Pan Group SA, prin Președinte Popescu Nicolae, convoacă
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor SC Pan
Group SA, în data de 14 aprilie
2022, ora 10.00, la sediul din
Craiova, Bdul.Dacia, nr.1A, jud.
Dolj, România, pentru toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință 29
martie 2022. Dacă Adunarea
Generală Extraordinară nu se va
putea ține la data, ora menționate mai sus, a doua convocare
va avea loc în data de 15 aprilie
2022, ora 10.00, la aceeași adresă
cu aceeași ordine de zi.
Adunarea Generală Etraordinară a Actionarilor va avea
următoarea ordine de zi: 1.Aprobarea vânzării mărcii cu nume
de marca „P Craiova”, număr
depozit M 2006 010836, număr
marcă 082997, înregistrat la
Oficiul de Stat pentru Invenții și
Mărci, cu Certificat de înregistrare a mărcii Nr. R082997
pentru marca: 082997/
26/09/2006. 2.Aprobarea vânzării
unui număr de 27 Mijloace de
transport marfă. 3. Aprobarea
vânzării echipamentelor tehnice
(mașini, utilaje, instalații de
lucru, aparate și instalații de
măsură și control reglare,
mobiler, aparatură, birotică,
echipament protecție și altele). 4.
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Aprobarea închirierii imobilului
situat în Craiova, b-dul.Dacia,
nr.1A identificat cu nr. CF
211378 și teren aferent. 5.
Mandatarea doamnei Strunoiu
Denisa Margareta, indetificata
cu CI seria DZ nr 166591, in
calitate de membru al Consiliului de Administratie al SC
Pan Group SA, pentru a lua, în
numele și pe seama Societății,
orice decizii și măsuri care, la
aprecierea sa, sunt necesare
pentru ducerea la îndeplinire și
buna executare a hotărârilor
luate de acționari în cadrul
adunării generale extraordinare
a acționarilor din data de 14
aprilie 2022, în limita acestora,
inclusiv, dar fără a se limita la:
negocierea condițiilor contractuale, încheierea și executarea
contractelor de vânzare-cumpărare, contractelor de închiriere ce
urmează a se încheia cu privire
la bunurile prevăzute la punctele
1, 2, 3 și 4 de pe ordinea de zi a
adunării generale extraordinare
a acționarilor din data de 14
aprilie 2022. Participarea la
Adunarea Generală a Acţionarilor. Data de referinţă este 29
martie 2022. Numai acţionarii
înscriși la această dată în Registrul Acţionarilor al Societăţii vor
putea participa și vota în cadrul
Adunării Generale a Acţionarilor. Acţionarii pot participa la
Adunarea Generală Acţionarilor fie personal, fie reprezentaţi
de o altă persoană în baza unei
procuri speciale. Acţionarii care
vor participa ei înșiși la
Adunarea Generală a Acţionarilor vor atesta identitatea lor pe
baza actului de identitate. În
cazul acţionarilor care vor participa la Adunarea Generală a
Acţionarilor prin reprezentare,
dovada calităţii de reprezentant
se va face pe baza procurii
speciale emise de acţionar și a
actului de identitate al reprezentantului. Procura specială. Începând cu data de 29.03.2022
formularele de procuri speciale
vor putea fi ridicate de la sediul
din Craiova, Bdul.Dacia, nr.1A.
Un exemplar original al procurii
speciale va trebui să parvină
Societăţii până la data de
12.04.2022, ora 10.00, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în Adunarea
G e n e r a l ă a A c ţ i o n a r i l o r,
conform prevederilor legale.
Procura va fi transmisă în
original, pe suport de hârtie, la
sediul din Craiova, bdul.Dacia
nr.1A, judeţul Dolj.
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Administratorul Unic al Societăţii Amicosottis SA, cu sediul
social în Municipiul Galați, str.
Narciselor, nr.47, parter, cam.3,
jud.Galați, înmatriculată la
Registrul Comerţului de pe lângă
Tr i b u n a l u l G a l a ț i s u b n r.
J17/1389/2005 și cod unic de înregistrare 17787499 (denumită în
continuare „Societatea”), în
conformitate cu prevederile
art.117 din Legea nr.31/1990
privind societăţile, republicată,
cu modificările și completările
ulterioare, precum și ale Actului
Constitutiv al Societăţii,
convoacă Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor pentru
data de 14.04.2022, ora 13.00, în
str.Brăilei, nr.163, Bl.A4, sc.1,
ap.9, Galaţi, judeţul Galaţi. În
cazul în care Adunarea nu se
întrunește legal și statutar în data
menţionată, Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor se vor
organiza în data de 15.04.2022, la
aceeași oră și în același loc. Au
dreptul să participe și să voteze în
cadrul adunării generale toți acţionarii înregistraţi înregistrati în
evidenţele Societăţii- în registrul
acţionarilor și în evidenţele
Oficiului Registrului Comerţului
la sfârșitul zilei de 04.04.2022
considerată, în conformitate cu
prevederile art.123 alin.(2) din
Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, drept
Dată de Referinţă pentru ţinerea
Adunărilor. ORDINE DE ZI
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor: 1.Prezentarea și aprobarea situatiilor
financiare anuale, bilantul
contabil, și contul de profit și
pierdere întocmite la data de
31.12.2021 pe baza Raportului de
gestiune al administratorului
unic. 2.Aprobarea descărcării de
gestiune a administratorului unic
al societății pentru activitatea
desfășurată în exercițiul financiar
2021. 3.Aprobarea prelungirii
mandatului administratorului
unic pentru un mandat de 4
(patru) ani. 4.Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substituire, a administratorului unic
pentru a redacta și semna hotărârea AGOA adoptată, și să
efectueze orice formalităţi necesare pentru a menţiona/înregistra
hotărârea la Oficiul Registrului
Comertului și pentru publicarea
hotărârii în Monitorul Oficial al
României- Partea a IV-a. Acţionarii se vor putea prezenta
personal sau își pot numi reprezentant la adunările generale.
Reprezentarea acţionarilor se
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poate face și prin alte persoane
decât acţionarii, pe bază de
procuri speciale. Procurile
speciale și buletinele de vot prin
corespondenţă completate și
semnate de către acţionari se vor
depune în original la sediul ales
in Convocator până cel târziu la
data de 11.04.2022, ora 10.00,
prin înregistrarea acestora sau
prin poștă cu confirmare de
primire, astfel încât să poată fi
înregistrate la societate până la
data și ora anterior menţionate.
Accesul acţionarilor îndreptăţiți
să participe la adunarea generală
este permis prin simpla probă a
identităţii acestora, făcută cu
actul de identitate, iar în cazul
acţionarilor reprezentaţi cu o
copie a procurii speciale și actul
de identitate al reprezentantului.
Materialele de ședinţă pot fi
consultate la sediul ales în
Convocator în zilele de luni-vineri, în intervalul orar 10.0015.00 începând cu data publicării
prezentului convocator în Monitorul Oficial al României, Partea
a IV-a. Începând cu aceeași dată
acţionarii interesaţi pot solicita
transmiterea procurilor speciale
și buletinelor de vot prin corespondenţă. Informaţiile suplimentare precum și solicitările se pot
obţine/transmite prin e-mail:
office.secretariat.sa@gmail.com

LICITAŢII
Primăria Municipiului Bistriţa
organizează în data de
06.04.2022, ora 13.00, la sediul
din Piaţa Centrală nr. 6, licitaţie
publică cu strigare pentru
vânzarea spaţiilor situate în:
-Bistriţa, str.Gheorghe Șincai
nr.9; -Bistriţa, Bld.Independenţei
nr. 28; -Bistriţa, str. Nicolae Titulescu nr. 24. Documentele licitaţiei se pot procura de la Primăria
Municipiului Bistriţa, Direcţia
Patrimoniu, str. Gh. Șincai nr.2,
începând cu data de 21.03.2022.
Ofertele se vor depune la Registratura Primăriei Municipiului
Bistriţa, strada Gh.Șincai nr.2,
până la data de 05.04.2022, ora
12.00. Relaţii suplimentare la
telefon: 0263/232.391 sau
0263/223.923, int. 264.
Primăria Municipiului Bistriţa
organizează în data de
07.04.2022, ora 13.00, la sediul
din Piaţa Centrală nr. 6, licitaţie
publică cu strigare pentru
vânzarea spaţiilor situate în:
-Bistriţa, str. Gen. Grigore Bălan
nr. 13; -Bistriţa, str.Gen.Grigore
Bălan nr. 13; -Bistriţa, str.

Nicolae Titulescu nr. 52. Documentele licitaţiei se pot procura
de la Primăria Municipiului
Bistriţa, Direcţia Patrimoniu, str.
Gh. Șincai nr. 2, începând cu
data de 21.03.2022. Ofertele se
vor depune la Registratura
Primăriei Municipiului Bistriţa,
strada Gh. Șincai nr. 2, până la
data de 06.04.2022, ora 12.00.
Relaţii suplimentare la telefon
0263/232.391 sau 0263/223.923,
int.264.
Primăria Municipiului Bistriţa
organizează în data de
08.04.2022, ora 13.00, la sediul
din Piaţa Centrală nr. 6, licitaţie
publică cu strigare pentru
vânzarea spaţiilor situate în:
-Bistriţa, str. Piaţa Centrală 40;
-Bistriţa, str. Piaţa Centrală 45;
-Bistriţa, str. Piaţa Centrală 45;
-Bistriţa, str. Vasile Alecsandri
nr.16. Documentele licitaţiei se
pot procura de la Primăria
Municipiului Bistriţa, Direcţia
Patrimoniu, str. Gh. Șincai nr.2,
începând cu data de 21.03.2022.
Ofertele se vor depune la Registratura Primăriei Municipiului
Bistriţa, strada Gh.Șincai nr.2,
până la data de 07.04.2022, ora
12.00. Relaţii suplimentare la
telefon: 0263/232.391 sau
0263/223.923, int.264.
ANUNŢ PUBLIC PRIVIND
ÎNCHIRIEREA UNOR
SUPRAFEŢE DE PĂȘUNI
DISPONIBILE AFLATE ÎN
PROPRIETATEA PUBLICĂ A
COMUNEI TIGVENI,
JUDEȚUL ARGEȘ: 1.Informaţii generale privind locatorul:
COMUNA TIGVENI, str. Principală nr.44, județul Argeș, cod
fiscal 4121951, tel: 0348/528184,
fax: 0348/528184, email:
primarie@tigveni.cjarges.ro.
2.Informaţii generale privind
obiectul închirierii: Închirierea
unor suprafeţe de pășuni disponibile aflate în proprietatea publică
a comunei Tigveni, judeţul Argeș,
astfel: Trupul de pajiște - Suprafața disponibilă (hectare) - satul:
1) Momaia - 104,7239 ha Tigveni; 2) Plopu - 2,7574 ha Bălilești; 3) Făureasa - 7,7108 ha
- Bălilești; 4) Stână - 4,7333 ha Vlădești; 5) Ciocârla + Mătuși 39,0489 ha - Vlădești; 6) Lace
- 2,1138 ha- Bârseștii de Sus; 7)
Crăciunești - 14,3675 ha Bârseștii de Sus; 8) Pelin 19,8863 ha - Bârseștii de Jos; 9)
Rogoaze - 25,9041 ha - Bârseștii
de Jos; 10) Cârstești/Blaju 12,5098 ha - Blaju; 11) Cotârlău
- 16.3526 ha - Bârseștii de Jos;
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12) Motrunul - 6,9155 ha - Blaju;
13) Paltinu - 1,3003 ha - Bârseștii
de Sus; 14) Chiciura - 12,9626 ha
- Vlădești; 15) Glod - 10,7866 ha
- Bârseștii de Sus; 16) Balta
Romanului - 3,3937 ha - Blaju;
17) Valea Bucurii - 3,1827 ha B â r s e ș t i i d e J o s . T O TA L
GENERAL: 288,6498 ha,
conform HCL nr. 13/24.02.2022
și în temeiului legal OUG
57/03.07.2019, Partea a V-a,
Capitolul III, Secțiunea a 4-a,
Închirierea bunurilor proprietate
publică. 3.Informaţii privind
documentaţia de atribuire: se
regăsesc în caietul de sarcini.
3.1.Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere,
de la sediul instituției, Secretariat. 3.2.Denumirea și adresa
compartimentului din cadrul
locatorului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentația de atribuire: Secretariatul Primăriei comunei Tigveni,
str. Principală, nr.44, județul
Argeș. 3.3.Costul și condițiile de
plată: Taxa de participare: 200
lei; Caietul de sarcini: 100 lei/
exemplar. Ambele taxe se achită
în numerar la casieria Primăriei
comunei Tigveni. 3.4.Data limită
privind solicitarea clarificărilor:
30.03.2022, ora 12:00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data
limită de depunere a ofertelor:
12.04.2022, ora 12:00. 4.2.Adresa
la care trebuie depuse ofertele:
Secretariatul Primăriei comunei
Tigveni, str. Principală, nr.44,
județul Argeș. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: se depun într-un
singur exemplar, în două plicuri
sigilate- unul exterior și unul
interior. 5.Data și locul la care se
va desfășura ședinţa publică de
deschidere a ofertelor:
13.04.2022, ora 10:00, Primăria
comunei Tigveni, str. Principală,
nr.44, județul Argeș. 6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon, ţel./fax și/sau adresa de
email ale instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Argeș:
Mun. Pitești, Bulevardul I. C.
Brătianu nr.7, judeţul Argeș,
telefon: 0248 224 019, 0248
216599, fax: 0248 212410, email:
tr-arges@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 14.03.2022.
Magda Farm SRL prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL
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scoate la vânzare prin licitaţie
publică fondul de comerț
destinat activității de farmacie
reprezentat de Autorizația de
funcționare nr. 8000 / IB277 /
11.01.2009 eliberată de Ministerul Sănătății, clientela și vadul
comercial aferent Magda Farm
pentru spațiile comerciale din
Urleta și Bănești, județ Prahova,
la prețul de 100.050 lei. Adjudecatarul va prelua și stocul de
marfă pentru care va achita
separat prețul de achiziție,
conform Legii farmaciei, așa
cum va fi inventariat împreună
cu acesta. Licitaţia va avea loc în
18.03.2022, ora 15/00 la sediul
lichidatorului judiciar din str.
Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap.
3, Ploiești, tel/fax 0244 519800.
Persoanele interesate vor achizitiona dosarul de prezentare de la
sediul lichidatorului judiciar și
vor depune documentația însoțită de taxa de garanţie de 10%
din prețul de pornire cu cel putin
o zi înainte de data licitatiei.
Anunţ de participare la licitatie publica. 1. Informatii generale privind proprietarul:
Consiliul Local Babadag; Cod
fiscal: 4508533; Adresa: Judetul
Tulcea, Orasul Babadag, Str.
Republicii , nr.89, Nr. tel:
0240/561 012, fax: 0240/562 939;
e-mail: urbanismprimariababadag@gmail.com. 2. Informatii generale privind obiectul
concesiunii: – Teren situat in
intravilan Oras Babadag, Str
Ciucurovei nr 18, T 3 P 22 CC, cu
suprafata de 8543.00 mp; – Teren
situat in intravilan Oras
Babadag, Str Ciucurovei nr FN,
T 3 P 22 CC, cu suprafata de
2285.00 mp; – Teren situat in
intravilan Oras Babadag, Str
Ciucurovei nr FN, T 2 P 18 A, cu
suprafata de 10983.00 mp. 3.
Informatii privind documentatia
de atribuire: 3.1. Compartimentul
responsabil din cadrul proprietarului : Serviciul Urbanism din
cadrul Primariei orasului
Babadag, str. Cabanei nr.5. 3.2.
Documentatia de atribuire se
pune la dispozitia solicitantilor in
mod gratuit. 3.3. Data limita
pentru solicitarea clarificarilor
29.03.2022. 4. Informatii privind
ofertele: 4.1 Data limita de depunere a ofertelor : 31.03.2022, ora
10,00 la secretariatul Primariei
orasului Babadag, str. Republicii,
nr. 89, Babadag, jud. Tulcea, in 1
exemplar. 5. Sedinta de deschidere va avea loc in data de
04.04.2022, ora 10.00 la sediul
Primariei orasului Babadag, str.
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Republicii, nr.89. 6. Informatii
privind instanta competenta in
solutionarea litigiilor aparute:contestatiile se depun in
termen de 5 zile de la comunicarea rezultatului procedurii la
sediul proprietarului,mentionat
la punctul 1, iar actiunea in
justitie se introduce la sectia de
contencios administrativ a Tribunalului Tulcea in termen de 30
zile. 7. Data transmiterii anuntului de atribuire catre institutiile
abilitate in vederea publicarii:
10.03.2022
Anunţ de participare la licitatie publica. 1.Informatii generale privind proprietarul:
Consiliul Local Babadag; Cod
fiscal: 4508533; Adresa: Judetul
Tulcea, Orasul Babadag, Str.
Republicii , Nr.89, Nr. tel:
0240/561 012 , fax: 0240/562 939;
e-mail: urbanismprimariababadag@gmail.com. 2. Informatii generale privind obiectul
vanzarii: – Teren situat in intravilan Oras Babadag, Str Heracleea nr 136, T 9 P 252 CC, cu
suprafata de 558.00 mp; – Teren
situat in intravilan Oras
Babadag, Str Heracleea nr 131, T
9 P 252 CC, cu suprafata de
598.00 mp; – Teren situat in
intravilan Oras Babadag, Str
Heracleea nr 61, T 9 P 227 CC,
cu suprafata de 300.00 mp; –
Teren situat in intravilan Oras
Babadag, Str Heracleea nr 61 A,
T 9 P 227 CC, cu suprafata de
300.00 mp. 3. Informatii privind
documentatia de atribuire: 3.1.
Compartimentul responsabil din
cadrul proprietarului : Serviciul
Urbanism din cadrul Primariei
orasului Babadag, str. Cabanei
nr.5. 3.2. Documentatia de atribuire se pune la dispozitia solicitantilor in mod gratuit. 3.3. Data
limita pentru solicitarea clarificarilor 01.04.2022. 4. Informatii
privind ofertele: 4.1 Data limita
de depunere a ofertelor:
04.04.2022, ora 10,00 la secretariatul Primariei orasului Babadag,
str. Republicii, nr. 89, Babadag,
jud. Tulcea, in 1 exemplar. 5.
Sedinta de deschidere va avea loc
in data de 06.04.2022, ora 10.00
la sediul Primariei orasului
Babadag, str. Republicii, nr.89. 6.
Informatii privind instanta
competenta in solutionarea litigiilor aparute:contestatiile se depun
in termen de 5 zile de la comunicarea rezultatului procedurii la
sediul proprietarului,mentionat
la punctul 1, iar actiunea in
justitie se introduce la sectia de
contencios administrativ a Tribu-

nalului Tulcea in termen de 30
zile. 7. Data transmiterii anuntului de atribuire catre institutiile
abilitate in vederea publicarii:
11.03.2022
Primăria Municipiului Oltenița
cu sediul in municipiul Oltenița,
B-dul Republicii, nr.40, Județul
Călărași, tel/fax: 0242/515169;
0242/515087, anunță organizarea
licitatiei publice cu oferta in plic
pentru inchirierea unor terenuri
apartinand domeniului privat al
municipiului Oltenita, situate in
intravilanul municipiului Oltenita, dupa cum urmeaza: Str.
Nicolae Balcescu, nr.30, suprafata 87 mp, Str. Luceafarului,
nr.2B, suprafata 17mp, cu destinatia spatii comerciale, licitatie
publica organizata in conformitate cu prevederile OUG nr.
57/2019. Data, ora si locul de
deschidere a ofertelor, dupa cum
urmeaza : Str. Nicolae Balcescu,
nr. 30 - 20. 04.2022 ora 11:00; Str.
Luceafarului, nr. 2B -20.04.2022
ora 11:30; la sediul Primariei
municipiului Oltenita, b-dul
Republicii nr.40. Pretul minim de
incepere al licitatiei este echivalentul in lei la data efectuarii
platii (curs B.N.R.), cu salt de
supralicitare de 10% inclus, dupa
cum urmeaza: Str. Nicolae
Balcescu nr. 30 -3,01Euro/mp/an;
Str. Luceafarului nr. 2B -3,10
Euro/mp/an. Oferantii pot
depune ofertele pana la data si
ora limita, de dupa cum umeaza:
Str. Nicolae Balcescu, nr. 30
-19.04.2022 ora 11:00; Str. Luceafarului, nr. 2B -19.04.2022 ora
11:00. Ofertele se vor depune la
registratura Primariei municipiului Oltenita din b-dul Republicii, nr. 40, intr-un singur
exemplar original. Documentele
licitatiei se vor pune la dispozitie
incepand cu data de 14.03.2022,
la sediul Primariei municipiului
Oltenita, b-dul Republicii, nr.40,
etaj 2, camera 19, in urma unei
solicitari scrise. Pretul de achizitie al caietului de sarcini este de
20 lei si se va achita la casieria
sau in contul Primariei municipiului Oltenita. Ofertantii sunt
obligati sa depuna pana la
termenul limita de primire a ofertelor dovada achitarii garantiei
de participare si a contravalorii
caietului de sarcini. Durata inchirierii: 5 ani, cu posibilitati de
prelungire, in conditiole legii.
Anuntul privind licitatia publica
pentru pentru inchirierea imobilului de mai sus, va fi afisat la
panoul de afisaj al Primariei
municipiului Oltenita incepand
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cu data de 14 .03.20202. Solicitări
de clarificări cu privire la documentaţia de atribuire pot fi
depuse la sediul Primăriei municipiului Olteniţa, Birou Registratură, sau pot fi transmise prin fax
la nr. 0242/515.087, e-mail achizitii.primariaoltenita@gmail.com
cu cel puţin 5 zile lucrătoare
înainte de data limită pentru
depunerea ofertelor. Durata in
care ofertantii raman angajati
prin termenii ofertelor lor: pana
la incheierea contractului. Soluţionarea litigiilor apărute în legatura cu atribuirea, încheierea,
executarea, modificarea și încetarea contractului de inchiriere,
precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modificările si
completarile ulterioare. Acţiunea
în justiţie se introduce la secţia de
contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicţie se
af la sediul locatorului. Data
transmiterii spre publicare a
anuntului: 14.03.2022. Primar
-Milescu Costinel, Întocmit Jugăurs Nicoleta.
Debitorul SC Valleriana Medics
Consult SRL -in faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse si
Asociatii S.P.R.L., scoate la
vanzare: Bunul mobil apartinand
SC Valleriana Medics Consult
SRL - in faliment, pretul de
pornire al licitatiei fiind diminuat
cu 80% fata de cel stabilit prin
Raportul de evaluare, exclusiv
TVA, respectiv Echipament
Multix Select Dr. Pretul caietului
de sarcini este de 500 de lei,
exclusiv TVA si se achita prin OP
in contul nr. RO 43 INGB 5514
9999 0051 3726 deschis la ING
BANK –Sucursala Dorobanti, pe
seama lichidatorului judiciar
Dinu Urse si Asociatii SPRL sau
in numerar la sediul ales al lichidatorului judiciar din București,
Str. Buzesti nr. 71, et. 5, sector 1.
Garantia de participare la licitatie, in valoare de 10% din pretul
de pornire al licitatiei pentru
bunul mobil pentru care se liciteaza, va fi platita in lei la cursul
BNR din data efectuarii platii, pe
seama debitoarei SC Valleriana
Medics Consult SRL in contul de
l i c h i d a r e n r. R O 9 0 B R E L
0002000930180101 deschis la
Libra Internet Bank. Participarea
la licitatie este conditionata de
depunerea dovezii de achitare a
caietului de sarcini cat si de
dovada achitarii garantiei de
participare la licitatie care se vor
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depune in original la sediul ales al
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti nr.71, et.5, sector
1, cel mai tarziu cu o zi inainte de
data si ora stabilite pentru sedinta
de licitatie. Prima sedinta de licitatie a fost fixata in data de
21.03.2022 , ora 14.00 iar daca
acestea nu se adjudeca la aceasta
data, urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in data de: 28.03.2022,
04.04.2022, 11.04.2022,
18.04.2022, ora 14.30. Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la
sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Str. Buzesti nr.71, et.5,
sector 1. Pentru relatii suplimentare sunati la 021.318.74.25, email:
dinu.urse@gmail.com.
1.Informații generale privind
concedentul, în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoană de contact:
Primăria Comunei Farcașa,
comuna Farcașa, Str.Ioan Luca
nr.108, județul Neamţ, telefon
0233/267.001, fax 0233/267.001,
e-mail: office@primariafarcasa.ro,
cod fiscal 2614171. 2.Informații
generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să
fie concesionat: Pășuni comunale
în suprafață totală de 970,7508ha,
conform caietului de sarcini,
amplasate în extravilanul
comunei Farcașa, județul Neamț,
aparțin domeniului public al
Comunei Farcașa, conform
H.C.L. nr. 26/09.03.2022 și temei u l u i l e g a l O . U . G . n r.
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 documentației
de atribuire: prin solicitarea
scrisă, de la sediul Primăriei
Comunei Farcașa. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate
obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura
Primăriei Comunei Farcașa,
comuna Farcașa, Str.Ioan Luca
nr.108, județul Neamţ. 3.3.Costul
și condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este
cazul: 200Lei se achită numerar la
Casieria Primăriei Comunei
Farcașa sau prin virament în
contul RO79TREZ 49424700220,
deschis la Trezoreria Bicaz, cod
fiscal al concedentului 2614171.
3.4.Data-limită pentru solicitarea

www.jurnalul.ro
clarificărilor 25.03.2022, ora
15.00. 4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de depunere
a ofertelor 04.04.2022, ora 10.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Oferta va fi depusă la
Registratura Primăriei Comunei
Farcașa, comuna Farcașa, Str.
Ioan Luca nr.108, județul Neamţ.
4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: 1
exemplar original și 1 exemplar
copie. 5.Data și locul la care se va
desfășura ședinţa publică de
deschidere a ofertelor 04.04.2022,
ora 12.00, la sediul Primăriei
Comunei Farcașa, comuna
Farcașa, Str. Ioan Luca nr. 108,
județul Neamţ. 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: Acțiunea în
justiție se poate introduce la
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Piatra
Neamţ, Bulevardul Decebal nr.5,
județul Neamţ, telefon
0233/212.717, fax 0233/232.363,
e-mail: tr-neamt@just.ro. 7.Data
transmiterii anunţului de licitaţie
către instituţiile abilitate, în
vederea publicării 11.03.2022.
1.Informații generale privind
autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul
de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoană de contact:
Primăria Comunei Cornești,
comuna Cornești, Str.Calea
Ploiești nr.4, județul Dâmbovița,
telefon 0245/241.654, fax
0245/732.829, e-mail: cornesti@
cjd.ro, cod fiscal 4402744. 2.
Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și
identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: Teren în
suprafață de 115,9429ha -islaz,
împarțit în 7 loturi destinat
exclusiv pășunatului în comuna
Cornești, județul Dâmbovița, și
aparținând domeniului public al
Comunei Cornești, respectiv:
islaz Ibrianu 1 -T29, P208, suprafața de 26,5743ha, C.F.70675,
islaz Ibrianu 2 -T33, P215/2,
suprafața 18,7880ha, C.F. 70676,
islaz Tuță -T13, P102/103, suprafața de 11,6879ha, C.F. 72572,
islaz Obaie -T56, P400/1, suprafața de 23,7718ha, C.F.70719,
islaz Ungureni 1, T43, P308,
suprafața de 21,08ha, C.F. 70747,
islaz Ungureni 2 -T43, P314,
suprafața de 6,56 ha, C.F. 72575,
islaz Brăcăcilă 1 -T3, P½, supra-

fața de 7,4809ha, C.F. s73371,
conform H.C.L. nr. 04/09.02.2022
și temeiului legal: O.U.G. nr.
57/03.07.2019, art.332-333. 3.
Informații privind documentația
de atribuire: Se regăsesc în caietul
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației
de atribuire: La cerere, de la
sediul instituției, Compartimentul Achiziții Publice sau
online de la adresa: http://comunacornesti.ro, secțiunea Avizier
electronic -Anunțuri. 3.2. Denumirea și datele de contact ale
serviciului/compartimentului din
cadrul instituției de la care se
poate obține un exemplar din
documentația de atribuire: Se
poate obține de la Compartimentul Achiziții Publice din
cadrul Primăriei Comunei
Cornești, comuna Cornești, Str.
Calea Ploiești nr. 4, județul
Dâmbovița. 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: Gratuit. 3.4. Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor:
25/03/2022, ora 14.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor: 04/04/2022, ora 12.00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Primăria Comunei
Cornești, comuna Cornești,
Compartimentul Registratură,
Str.Calea Ploiești nr. 4, județul
Dâmbovița. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: Se depun într-un
singur exemplar, în două plicuri
sigilate: unul exterior și unul interior. 5.Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor:
04/04/2022, ora 13.00, Primăria
Comunei Cornești, comuna
Cornești, Str.Calea Ploiești nr. 4,
județul Dâmbovița. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanței: Secția de
Contencios Administrativ a
Tribunalului Dâmbovița, Târgoviște, Str.Calea București nr.3,
județul Dâmbovița, telefon
0245/612.344, fax 0245/216.622,
e-mail: tr-dambovita-arh@just.ro.
7.Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate,
în vederea publicării: 11/03/2022.
1.Informații generale privind
autoritatea contractantă, în
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special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de
contact: Serviciul de Utilitate
Publică de Administrare a
Fondului Locativ și a Cimitirelor
Brăila, Brăila, Str. M. Eminescu
nr.27, județul Brăila, telefon
0372/037.100, fax 0372/037.103,
e-mail: dspbr2008@gmail.com,
cod fiscal 13035159. 2.Informații
generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie
închiriat: spațiu compus din: 1
încăpere cu o suprafață utilă de
37,20 mp și balcon în suprafață
de 5,10mp, având nr.cadastral
75018-C1-U11 și înscris în
Cartea Funciară nr. 70207-C1; 1
încăpere cu o suprafață utilă de
24,60 mp, având nr. cadastral
75018-C1-U12 și înscris în
Cartea Funciară nr.70207-C1 și
20,48 mp indiviz din părți
comune (casa scării, hol); aparţinând domeniului privat al Municipiului Brăila și în
administrarea Serviciului de
Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a
Cimitirelor Brăila, situat în
Brăila, Str.Mihai Eminescu
nr.46, etaj 1; în baza O.U.G. nr.
57/03.7.2019, art. 333-332 și
H.C.L.M. Brăila nr. 83/11.02.2022,
cu destinaţia de cabinete, birouri,
cabinete medicale, reprezentanţe
persoane juridice, sedii firmă sau
activităţi economice. 3. Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietul
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației
de atribuire: la cerere, de la
sediul instituției, Birou Fond
Locativ. 3.2.Denumirea și datele
de contact ale serviciului /
compartimentului din cadrul
instituției de la care se poate
obține un exemplar din documentația de atribuire: Serviciul
de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a
Cimitirelor Brăila -Birou Fond
Locativ, Str. M. Eminescu nr.27,
județul Brăila. 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: 900 lei/
exemplar care se achită în
numerar la Caseria Biroului
Fond Locativ și a Cimitirelor
Brăila, Str.M. Eminescu nr.27,
județul Brăila. 3.4.Data-limită
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pentru solicitarea clarificărilor:
28.03.2022, ora 14.00. 4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 05.04.2022, ora 09.45.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Birou Secretariat al
Serviciului de Utilitate Publică
de Administrare a Fondului
Locativ și a Cimitirelor Brăila,
Brăila, Str. M. Eminescu nr.27,
județul Brăila. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: într-un exemplar,
în două plicuri sigilate. 5.Data și
locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a
ofertelor: 05.04.2022, ora 10.00,
Serviciul de Utilitate Publică de
Administrare a Fondului Locativ
și a Cimitirelor Brăila, Brăila,
Str. M.Eminescu nr.27, județul
Brăila. 6.Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/ sau adresa
de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru
sesizarea instanței: Secția de
Contencios Administrativ a
Tribunalului Brăila, Brăila,
Calea Călărașilor nr. 47, judetul
Brăila, telefon 0239/613.370, fax
0239/612.608, e-mail: registratura.tr-braila@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 11.03.2022.
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1.Informații generale privind
concedentul, în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoană de contact:
Primăria Comunei Dăeni,
comuna Dăeni, Str. Principală
nr.42, județul Tulcea, telefon
0240/577.603, fax 0240/577.778,
e-mail: primariadaeni@yahoo.
com, cod fiscal 4794087. 2.
Informații generale privind
obiectul concesiunii, în special
descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie
concesionat: Teren, în suprafață
de 25.496 mp, care aparține
domeniului privat al Comunei
Dăeni, situat în intravilan,
Dăeni, Tarla 72, Parcela 378,
C.F. 30425, conform H.C.L.
Dăeni nr. 54/28.10.2021 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
documentației de atribuire: prin
solicitare scrisă, de la sediul
Primăriei Comunei Dăeni. 3.2.
Denumirea și adresa serviciului
/ compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire:

Secretariat -Primăria Comunei
Dăeni, cu sediul în comuna
Dăeni, Str. Principală nr.42,
județul Tulcea. 3.3.Costul și
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde
este cazul: Documentația de
atribuire costă 109Lei și se
achită în numerar la Casieria
Primăriei Comunei Dăeni. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 28.03.2022, ora
15.00. 4.Informaţii privind
ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor:
05.04.2022, ora 15.00.
4.2.Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria
Comunei Dăeni, comuna
Dăeni, Str.Principală nr.42,
județul Tulcea, cod poștal
827065. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: 1 exemplar
original, în două plicuri sigilate,
unul interior și altul exterior.
5.Data și locul la care se va
desfășura ședinţa publică de
deschidere a ofertelor:
06.04.2022, ora 12.00, Sala de
ședințe a Primăriei Comunei
Dăeni, comuna Dăeni, Str.
Principală nr.42, județul Tulcea.
6. Denumirea, adresa, numărul
de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail ale instanţei competente
în soluţionarea litigiilor apărute
și termenele pentru sesizarea

anunțuri
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instanţei: Judecătoria Măcin,
Măcin, Str.George Coșbuc nr.
2-4, județul Tulcea, cod poștal
825300, telefon 0240/573.128,
0240/573.129, fax 0240/573.129,
e-mail: registratura.tljm@just.
ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 11.03.2022.

PIERDERI
Firma Vitra Impex Distribution SRL, cu sediul în Jud.Ilfov,
Oraș Popești Leordeni, str.Pavel
Ceamur, nr.19, biroul nr.1, cu
J23/1388/2009, CUI: 13694745,
pierdut certificatul de înregistrare al societății. Îl declar nul.
Cabinet Individual de Insolvență Grigorian Andreea-Gina,
CIF 25259222, cu sediul în Iași,
șos. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.
4, bl. A5, demisol, spațiul nr. 2-3,
Iași, declară pierdute certificatele
constatatoare originale și certificatul de înregistrare original,
pentru Andrada–Vet SRL–D cu
sediul în Iași, str. Ovidiu nr. 4A,
bl. 619, sc. B, et. 8, ap. 37, Iași,
J22/2187/2017, CUI 37911302 și
Alecha`S Box SRL cu sediul în
Iași, str. Grigore Ureche nr. 7,
Casa cu Absidă, Iași,
J22/2297/2018, CUI 39815514.
Publicitate

