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OFERTE SERVICIU
SC BIM Reform SRL, CUI: 

2989445, angajează în Bucuresti 
manipulant mărfuri cod COR 
933303. Detali i  la nr.  de tel 
.0739.164.930.

Angajam ingrijitor curte, zona 
Pipera, jud Ilfov. Cerinta obligatorie: 
permis conducere cat B. Detalii la tel 
0745.120.251.

24 IANUARIE SA, anunta vacan-
tarea urmatoarelor posturi: 4 posturi 
de operator la masini-unelte cu 
comanda numerica si 4 posturi de 
operator la masini unelte semiauto-
mate si automate.CV-urile se pot 
depune la adresa de mail: esat.chr@
gmail .com, pana la  data de 
18.03.2022.

Inspectoratul General al Poliției 
Române contractează în cadrul 
proiectului „Îmbunătățirea Rezili-
enței 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.

Radinavico S.R.L., cu sediul în 
București, Sectorul 1, Str.Caderea 
Bastiliei nr.56-58, camera 208, etaj 2, 
înregistrată în Registrul Comerțului 
sub nr. J40/4096/2020, Cod Unic de 
Înregistrare: 42424141, angajează 
reprezentant comercial cod COR 
332202. Cerințe: studii medii; experi-
ență 10 ani în domeniu; limba engleză 
mediu scris și vorbit, limba arabă 
avansat scris și vorbit. Cei interesați 
pot depune CV-ul însoțit de actele de 
studii și scrisoarea de intenție pe 
adresa de e-mail: contact@atarlawyer.
ro până pe data de 21.03.2022 
inclusiv. Selecția va avea loc în data 
de 22.03.2022 și se va face în baza 
documentelor transmise prin e-mail.

Primăria Comunei Panaci, cu 
sediul în comuna Panaci, județul 
Suceava, în conformitate cu prevede-
rile H.G. nr. 286/2011, organizează 
concurs pentru ocuparea postului 
contractual vacant de: -guard -un 
post, în cadrul Compartimentul urba-
nism și administrativ din Aparatul de 
specialitate al Primarului comunei 
Panaci. Concursul se va desfășura la 

sediul instituției astfel: -proba scrisă 
în data de 06.04.2022, ora 10.00; 
-proba interviu în data de 08.04.2022, 
ora 10.00. Condiții minime de partici-
pare: a) studii gimnaziale; b) vechime 
în muncă -nu e cazul. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Primăriei Comunei Panaci. 
Relaţii suplimentare la sediul Primă-
riei Comunei Panaci, persoană de 
contact Cozan Vasile, telefon 
0746.833.478.

În conformitate cu Ordinul 
5625/31.08.2012, cu modificările și 
completările ulterioare, Asociaţia 
Umanitară de Nursing, Școala Postli-
ceală Sanitară „Regina Maria de 
România” scoate la concurs de titula-
rizare: -1 post vacant de maistru 
instructor, asistent medical generalist; 
-1 post vacant de profesor chimie, 
jumătate de normă; -1 post vacant de 
farmacist-profesor, jumătate de 
normă. Concursul va avea loc mier-
curi, 6 aprilie 2022, la ora 10.00, la 
sediul școlii. Înscrierile și depunerea 
dosarelor se vor face la secretariatul 
școlii zilnic, între orele 09.00-15.00, în 
perioada 10-31 martie 2022. Cerinţele 
specifice fiecărui post și informaţiile 
despre organizarea concursului se pot 
obţine de la secretariatul școlii, 
0244.582.025.

Primăria Comuna Budila, cu sediul 
în Budila, strada sat Budila, nr.261, 
judeţul Brașov, organizează concurs 
în condiţiile Legii nr.53/2003 -Codul 
Muncii (republicată), cu modificarile 
și completarile ulterioare, și a Regula-
mentului-cadru pentru stabilirea 
procedurii de ocupare a posturilor în 
afara organigramei în cadrul proiec-
telor finanțate din fonduri europene 
nerambursabile, aprobat prin Ordinul 
MFE nr.503/2018, pentru ocuparea 
următoarelor posturi contractuale pe 
perioadă determinată în afara organi-
gramei: profesor de sport, 1 post, 
profesor de dans, 1 post, în cadrul 
proiectului Cheia viitorului -Inclu-
ziune socială în comuna Budila. 
Condiţii specifice de participare la 
concurs: -pentru profesor de sport: 
-studii superioare absolvite cu 
diplomă de licenţă în domeniul 
educație fizică și sport, vechime în 
specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului: 1 an; -pentru 
profesor de dans: -studii superioare 
absolvite cu diplomă de licenţă, 
cursuri de dans și o activitate de 

minim 6 luni. Data, ora și locul de 
desfășurare a concursului: -proba 
interviu în data de 31 martie 2022, ora 
10.00, la sediul instituţiei. Data-limită 
pană la care candidaţii vor depune 
actele pentru dosarul de concurs este 
de 18 martie de la afișare, la sediul 
instituţiei. Date de contact: Primăria 
C o m u n e i  B u d i l a ,  t e l e f o n : 
0268/518.153.

Spitalul Municipal Câmpulung 
Moldovenesc, str. Sirenei nr. 25, mun. 
Câmpulung Moldovenesc, jud. 
Suceava, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post contractual 
vacant, conform H.G. nr. 286/2011, de 
muncitor IV -bucătar în cadrul 
Blocului Alimentar al Spitalului 
Municipal Câmpulung Moldovenesc. 
Condiții specifice necesare în vederea 
participării la concurs și a ocupării 
funcției contractuale: -studii: diplomă 
de absolvire studii generale; -diplomă/
certificat pentru meseria de bucătar; 
-nu se solicită vechime în muncă. 
Concursul se va desfășura la sediul 
instituției, după următorul calendar: 
-06.04.2022, ora 12.00 -proba scrisă; 
-08.04.2022, ora 12.00 -proba practică. 
Dosarele pentru înscrierea la concurs 
se vor depune la Biroul R.U.N.O.S. și 
Contencios al Spitalului Municipal 
Câmpulung Moldovenesc în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data publi-
cării anunțului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, și vor cuprinde urmă-
toarele acte: -cerere de înscriere la 
concurs; -copie dupa certificatul de 
naștere, căsătorie, naștere a copiilor, 
buletin, diplomă de studii; -copia 
carnetului de muncă sau, după caz, o 
adeverinţă care să ateste vechimea în 
muncă; -fișă medicală -fișă de aptitu-
dini medicina muncii; -Curriculum 
Vitae; -recomandare de la ultimul loc 
de muncă, acolo unde este cazul; 
-cazier judiciar; -certificat de integri-
tate comportamentală, conform Legii 
nr.118/2019. Taxa concurs: 200Lei. 

Relaţii suplimentare referitoare la 
tematică și bibliografie se pot obține 
de la sediul unităţii sau la telefon 
0230/312.023, între orele 8.00-14.00, 
persoană de contact Mera Nicoleta.

Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului Covasna 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea funcţiilor contrac-
tuale de execuţie vacante din subuni-
tăţile de mai jos: a) La Centrul de 
coordonare Sfântu Gheorghe: -1 asis-
tent social debutant, nivel studii 
superioare, fără condiţii de vechime 
în specialitatea studiilor; b) La 
Centrul de primire în regim de 
urgenţă „Prinţ și Cerșetor” Sfântu 
Gheorghe: -1 asistent social practi-
cant, nivel studii superioare, condiţii 
de vechime în specialitatea studiilor 
minimum 6 luni; c) La Centrul de 
coordonare Baraolt: -0,5 normă de 
medic, nivel studii superioare; medic 
confirmat în una din specialităţile: 
medicină pediatrică, medicină gene-
rală, medicină internă, medicină de 
familie, recuperare etc.; vechime în 
specialitate minumum 6 luni; d)La 
Centrul de îngrijire și asistenţă pentru 
persoane adulte cu dizabilităţi Târgu 
Secuiesc: -1 psiholog stagiar, nivel 
studii superioare, fără condiţii de 
vechime în specialitatea studiilor; e) 
La Centrul de plasament „Borosnyay 
Kamilla” Târgu Secuiesc: -1 psiholog 
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practicant, nivel studii superioare, 
condiţii de vechime în specialitatea 
studiilor minimum 6 luni; f) La Casa 
familială Nr. 2 Târgu Secuiesc: -1 
educator, nivel studii medii/ postli-
ceale, condiţii de vechime în muncă 
sau experienţă profesională în funcţia 
de educator minimum 1 an. 
Concursul va avea loc în data de 
06.04.2022, ora 9.00 -proba scrisă, iar 
în data de 11.04.2022, ora 9.00 -proba 
interviu, la sediul Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială și Protecţia Copi-
lului Covasna (Sfântu Gheorghe, Str.
Presei nr.8/A). Dosarul de concurs se 
depune la secretariatul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială și 
Protecţia Copilului Covasna, în peri-
oada 16.03.2022-29.03.2022, de luni 
până joi, între orele 8.00-15.00, iar 
vineri, între orele 8.00-13.00. Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
direcţ iei  ș i  la  nr.de telefon: 
0267.317.464. Condiţiile de partici-
pare la concurs și bibliografia se 
afișează la sediul instituţiei și pe 
site-ul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului 
Covasna: www.protectiasocialacv.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine de 
la secretarul comisiei de concurs, 
Pánczél Rozália, nr.de telefon 
0267.317.464.

Spitalul Clinic de Urgenţă 
“Bagdasar – Arseni”, cu sediul în 
București, Șoseaua Berceni nr. 12, 
Sector 4, organizează concurs pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată 
a următoarelor posturi vacante 
contractuale din cadrul Laboratorului 
de Analize Medicale, astfel: •1 post 
asistent medical generalist principal 
specialitatea laborator (PL); - diplomă 
de bacalaureat; - diplomă de școală 
sanitară postliceală; - certificat de 
grad principal; - 5 ani vechime ca 
asistent medical. • 1 posturi asistent 
medical generalist specialitatea labo-
rator (PL); - diplomă de bacalaureat; 
- diplomă de scoală sanitară postli-
ceală; - 6 luni vechime în specialitate. 
• 1 posturi asistent medical generalist 
debutant specialitatea laborator (PL); 
- diplomă de bacalaureat; - diplomă 
de scoală sanitară postliceală;- fără 
vechime în specialitate. Concursul se 
va desfășura la sediul instituţiei, 
astfel: 1. Selecția de dosare – 
31.03.2022. 2. Proba scrisă – 
06.04.2022, ora 09.00., în amfiteatrul 
centrului de excelenţă în neurochi-
rurgie, respectiv amfiteatrul unitatea 
primire urgențe. 3. Proba practică – 
11.04.2022, ora 09.00., la nivelul 
structurilor organizatorice    la care au 
optat să candideze. 4. Interviul – 
14.04.2022, în amfiteatrul centrului de 
excelenţă în neurochirurgie, respectiv 
amfiteatrul unitatea primire urgențe. 
Persoanele interesate pot depune 
dosarul de înscriere în perioada 
16.03.2022 – 29.03.2022 (inclusiv), ora 
14.00, la sediul spitalului - Serviciul 
R.U.N.O.S. Relaţii suplimentare se 

pot obţine la telefon 021 334 30 25, 
interior 1122 și 1123    Serviciul 
R.U.N.O.S. și pe site-ul spitalului 
www.bagdasar-arseni.ro.

Unitatea Administrativ-Teritorială 
Comuna Mușetești, Județul Gorj, 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea pe perioadă nedeter-
minată a funcției contractuale, de 
execuție, vacante, de asistent medical 
comunitar – grad profesional asistent 
în cadrul Compartimentului Asistență 
Medicală Comunitară. Informații 
concurs: - tipul probelor de concurs: 
proba scrisă, probă interviu; - locul 
desfășurării concursului: sediul 
Primăriei Mușetești-Județul Gorj, 
comuna Mușetești, județul Gorj; -data 
desfășurării probei scrise: 06 aprilie 
2022, ora 10.00; -data desfășurării 
interviului: 08 aprilie 2022, ora 10.00; 
-dosarul de înscriere la concurs se 
depune la sediul instituției în perioada 
15.03.2022-28.03.2022 ora 16,30, din 
sat Mușetești, strada Principală, 
nr.110, comuna Mușetești, județul 
Gorj. Condițiile generale de partici-
pare: Candidații trebuie să îndepli-
nească condițiile prevăzute din H.G. 
nr. 286/2011, pentru aprobarea Regu-
lamentului -cadru privind stabilirea 
principiilor generate de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcțiilor contractuale 
și a criteriilor de promovare în grade 
sau trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, cu modificările și completările 
ulterioare; Condiții specifice de parti-
cipare: • studii de specialitate: 
diplomă școală sanitară postliceală; • 
certificat de membru al Ordinului 
Asistenților Medicali Generaliști, 
Moașelor și Asistenților Medicali din 
România; • experiență în specialitatea 
studiilor – minimum 6 luni. • adeve-
rință care să ateste că a susținut și 
promovat examenul de debutant. 
Persoana care asigură secretariatul 
comisiei de concurs: - doamna Băltă-
rețu Viorica – inspector superior în 
cadrul compartimentului impozite, 
taxe, achiziții publice și resurse umane 
din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Mușetești, județul 
Gorj, tel.+40253272501, e-mail: 
primariamusetesti2003@yahoo.com

Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecţia Copilului Gorj 
organizează concurs în data de 
12.04.2022, ora 10.00 (proba scrisă) și 
15.04.2022 (proba de interviu) la 
Cantina din cadrul Complexului de 
recuperare și reabilitare neuropsihia-
trică pentru adulți „Bîlteni“, din Tîrgu 
Jiu, strada Dumbrava, nr. 34, pentru 
ocuparea a 2 (două) posturi vacante 
corespunzătoare unor funcții contrac-
tuale de execuție de paznic la 
Compartimentul administrativ-conta-
bilitate din cadrul Complexului de 
îngrijire și asistenţă Suseni. Condiţii 

generale și specifice de îndeplinit de 
către candidat pentru ocuparea postu-
rilor scoase la concurs: - absolvent(ă) 
mimim 10 clase sau școală profesio-
nală; -  atestat pentru exercitarea 
profesiei de agent de pază și ordine; -  
vechime în muncă de minim 5 ani. 
Înscrierile la concurs se fac în peri-
oada 15.03.2022 – 28.03.2022, inclusiv, 
ora 16:30, la sediul Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială și Protecţiei Copi-
lului Gorj, din Tg-Jiu, strada Siretului, 
nr.24 – Serviciul resurse umane, salari-
zare și pentru funcţia publică. Relaţii 
suplimentare la telefon 0253212518 
sau la camera nr.36 – sediul 
D.G.A.S.P.C. Gorj. Persoana de 
contact: Arsenie Corina-Gabriela, 
consilier, grad profesional superior la 
Serviciul resurse umane, salarizare și 
pentru funcţia publică - secretar 
comisie concurs, tel.0253212518, 
resurseumane@dgaspcgorj.ro.

Agenția Națională pentru Romi, 
CIF 16998986, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractuale 
temporar vacante de execuție: 1 post 
contractual de execuție temporar 
vacant (până la data de 31.08.2022) 
Expert grad IA, din cadrul Serviciului 
Politici Publice. Condiţiile specifice de 
participare la concurs: - nivelul studi-
ilor: studii universitare de licenţă 
absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în științe juridice; - vechimea în speci-
alitate studiilor: peste 10 ani; - certi-
ficat de absolvire curs în domeniul 
achizițiilor publice, acreditat în condi-
țiile legii. Concursul va avea loc la 
sediul din Splaiul Independenţei, 
nr.202A, etaj 8, sector 6, București, în 
data de 01.04.2022 ora 10.00 proba 
scrisă, ora 10.00. Perioada de depu-
nere a dosarelor de concurs se va 
desfășura în perioada 18.03.2022-
24.03.2022, în intervalul orar, 10.00 - 
16:00, la sediul A.N.R. din Splaiul 
Independenţei, nr.202A, etaj 8, sector 
6, București. Relaţii suplimentare la 
secre taru l  comis ie i ,  t e l e fon 
021/311.30.48 sau pe pagina de 
internet www.anr.gov.ro

Institutul Naţional de Boli Infecţi-
oase „Prof. Dr. Matei Balș”, cu sediul 
în localitatea București, str. Dr. Calis-
trat Grozovici nr.1, în conformitate cu 
prevederile H.G. 286/2011, organi-
zează concurs pentru ocuparea urmă-
toarelor funcţii contractuale vacante, 
pe durată nedeterminată: -1 (un) post 
asistent medical principal, generalist 
(PL) -Secția Clinică III Boli Infecțioase 
Adulți; -1 (un) post Infirmieră (G) 
-Secția Clinică III Boli Infecțioase 
Adulți; -2 (două) posturi Îngrijitoare 
(G) -Secția Clinică III Boli Infecțioase 
Adulți; -1 (un) post Asistent medical, 
generalist (PL) -Secția Clinică IV Boli 
Infecțioase Adulți; -2 (două) posturi 
Infirmieră (G) -Secția Clinică IV Boli 
Infecțioase Adulți; -1 (un) post Infir-

mieră (G) -Secția Clinică X Boli Infec-
țioase Copii; -1 (un) post Asistent 
medical, generalist (PL) -Sterilizare; -1 
(un) post Asistent medical debutant, 
generalist (S) -Secția Clinică XII 
Terapie Intensivă Copii; -3 (trei) 
posturi Îngrijitoare (G) -Secția Clinică 
XIII Boli Infecțioase HIV/SIDA Copii; 
-1 (un) post Asistent medical debutant, 
specialitatea laborator (PL) -Laborator 
de analize medicale -Hematologie; -1 
(un) post Statistician medical (M) 
-Birou evaluare și statistică medicală. 
Concursul se va desfășura la sediul 
institutului, după următorul calendar: 
-termenul de depunere al dosarelor: 
29.03.2022, ora 13:00; -proba psiholo-
gică: în data de 06.04.2022, ora 10.00; 
-proba scrisă: în data de 12.04.2022, 
ora 10.00; -proba practică: în data de 
18.04.2022, ora 10.00. Pentru partici-
parea la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
pentru postul de asistent medical prin-
cipal, generalist (PL); -diplomă de 
școală sanitară sau echivalentă sau 
diplomă de studii postliceale prin echi-
valare conform Hotărârii Guvernului 
nr.797/1997 privind echivalarea studi-
ilor absolvenţilor liceelor sanitare, 
promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu 
nivelul studiilor postliceale sanitare; -5 
ani vechime ca asistent medical; -certi-
ficat de grad principal; -concurs pentru 
ocuparea postului. Pentru postul de 
asistent medical debutant, laborator 
(PL); -diplomă de școală sanitară sau 
echivalentă sau diplomă de studii 
postliceale prin echivalare conform 
Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 
privind echivalarea studiilor absolven-
ţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-
1994 inclusiv, cu nivelul studiilor 
postliceale sanitare; -nu necesită 
vechime ca asistent medical; -concurs 
pentru ocuparea postului. Pentru 
postul de asistent medical debutant, 
generalist (S); -diplomă de licență în 
specialitate; -nu necesita vechime ca 
asistent medical; -concurs pentru 
ocuparea postului. Pentru posturile de 
asistent medical, generalist (PL); 
-diplomă de școală sanitară sau echi-
valentă sau diplomă de studii postli-
ceale prin echivalare conform 
Hotărârii Guvernului nr.797/1997 
privind echivalarea studiilor absolven-
ţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-
1994 inclusiv, cu nivelul studiilor 
postliceale sanitare; -6 luni vechime ca 
asistent medical; -concurs pentru 
ocuparea postului. Pentru posturile de 
Infirmieră (G); -școală generală; -curs 
de infirmiere, organizat de Ordinul 
Asistenţilor Medicali Generaliști, 
Moașelor și Asistenţilor Medicali din 
România sau curs de infirmiere orga-
nizat de furnizori autorizaţi de Minis-
terul Muncii, Familiei și Protecţiei 
Sociale cu aprobarea Ministerului 
Sănătăţii -Direcţia Generală Resurse 
Umane și Certificare; -6 luni vechime 
in activitate; -concurs pentru ocuparea 
postului. Pentru posturile de Îngriji-
toare (G); -școală generală; -nu nece-
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sită vechime; -concurs pentru 
ocuparea postului. Pentru postul de 
statistician medical (M); -diplomă de 
studii medii de specialitate sau 
diplomă de studii medii; -6 luni 
vechime în activitate; -concurs pentru 
ocuparea postului. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la publicarea anunţului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a la sediul 
Institutului Naţional de Boli Infecţi-
oase „Prof. Dr. Matei Balș”. Relaţii 
suplimentare la sediul Institutului 
Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. 
Matei Balș”, persoana de contact 
Ec.Stefan Alexandru-Marius, telefon 
021/20.10.980 -interior 3055, adresa 
e-mail: marius.stefan@mateibals.ro.

Anunţ. Serviciu Public De Gospo-
dărie Comunală aflat în subordinea 
Consiliului Local Șoimuș, cu sediul în 
com.Șoimuș. Str.Principală, nr.310, 
jud. Hunedoara, organizează concurs 
pentru ocuparea a 4 posturi vacante, 
de natură contractuală de execuție: 2 
posturi pe perioadă determinată, 2 
posturi pe perioadă nedeterminată: -1 
post de Mașinist la mașini pentru 
terasamente -Ifronist, în cadrul 
Compartimentului Prestari Servicii 
(studii medii, calificare în meseria de 
mecanic utilaje, cunoștințe de meca-
nică, permis de conducere categoriile 
B, C, E, vechime în specialitate: 
minim 5 ani) perioadă nedeterminată; 
-1 post Muncitor calificat- Tâmplar în 
cadrul Compartimentului Spații Verzi 
și Măturat Stradal (studii medii, cali-
ficare în meseria de tâmplar, vechime 
în muncă: minim 5 ani) perioadă 
nedeterminată; -2 posturi Muncitor 
necalificat în cadrul Compartimen-
tului Spații Verzi și Măturat Stradal 
(studii generale, fără vechime în 
muncă) perioadă determinată (6 luni). 
Concursul se va desfășura în data 
06.04.2022, ora 10.00 -proba scrisă la 
sediul Serviciului Public de Gospo-
dărie Comunală, cu sediul în com.
Șoimuș. Str. Principală, nr.310, jud.
Hunedoara. Data probei de interviu; 
08.04.2022. Dosarele de înscriere la 
concurs se depun în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data afișării anun-
țului (până la data de 29.03.2022, ora 
14.00), la sediul Primăriei Comunei 
Șoimuș. Persoană de contact:  Maier 
Raul Adrian nr.telefon 0254/237.350.

CITAŢII
Paratul Dinca Gheorghe cu domi-

ciliul in Str. Dumbravei, Bl. F3, Sc.B, 
Ap.15, Calarasi, jud.Calarasi, este 
citat la Judecatoria Calarasi in dosar 
nr. 5281/202/2021, termen 27.09.2022, 
Complet 9, camera Sala 2, ora 09.30, 
Cerere de valoare redusa, in proces cu 
Enel Energie S.A.

Se citează eventualii succesibili/
mostenitori pentru a participa la 
dezbaterea succesiunii defunctei 

Balazs Ellna, decedată la data de 
04.11.2014, cu ultimul domiciliu în 
Mun. Brașov, Str. Avram Iancu, Nr. 
167, Ap. 2, Jud. Brașov. Dezbaterea 
va avea loc la data de 25 martie 2022, 
ora 11.00, la sediul Societății Profesio-
nale Notariale Marin Ion și Ion 
Cătălin din Mun.Brașov, Calea Bucu-
rești nr. 46 Bl. S-21, AP.1, Jud. Brașov.

Se citează Fortim SA Timișoara, 
continuatoarea Sucursalei de Exploa-
tare- Transport Tehnologie și Prelu-
crare a lemnului Arad, în proces cu 
Scorobete Radu, Scorobete Niculina. 
OCPI Arad BCPI Lipova, Antik 
Milory SRL prin lichidator SCP 
Expert SPRL, SC Ancuta&Vali SRL, 
în dosar 479/250/2021 la Judecătoria 
Lipova, în data de 20.04.2022, interval 
orar 11.00-12.00.

Se citează eventualii succesibili/
moștenitori pentru a participa la 
dezbaterea succesiunii defunctului 
Ludwigs-Neagoe Holger, decedat la 
data de 19.11.2020, fost cu ultimul 
domiciliu în Mun. Brașov, Str. C. 
București, Nr. 74/Bl.A7/B/2, Jud.
Brașov. Dezbaterea va avea loc la data 
de 29 martie 2022, ora 11.00, la sediul 
Societății Profesionale Notariale 
Marin Ion și Ion Cătălin din Mun. 
Brașov, Calea București nr.46 Bl. 
S-21, AP. 1, Jud. Brașov.

Se citează la sediul Biroului Indivi-
dual Notarial Vasile Vasilica Valen-
tina, cu sediul în municipiul Tulcea, 
strada 1848, numărul 13, bloc 6, scara 
B, apartament 6, parter, județul 
Tulcea, la data de 14.04.2022. ora 
11.00, persoanele cu vocație succeso-
rală legală sau testamentară, la succe-
siunea defunctei Breţcan L. Elena, 
decedată la data de 28.10.2020, fostă 
cu ultim domiciliu în Municipiul 
Tulcea, strada Portului, numărul 34, 
bloc 1A, scara A, apartament 8, 
județul Tulcea, în Dosar succesoral 
nr.16/2022, în vederea dezbaterii 
succesiunii.

DIVERSE
Centrul Național al Cinematogra-

fiei cu sediul în strada Dem. I. 
Dobrescu nr. 4-6 sector 1 București, în 
conformitate cu prevederile legale în 
vigoare, anunță organizarea sesiunii 
de finanțare în vederea acordării spri-
jinului financiar nerambursabil 
pentru manifestări organizate în 
perioada iulie-decembrie 2022, 
precum si pentru cinematograful de 
arta. Dosarele vor fi depuse până la 
data de 31.03.2022 la sediul CNC, în 
zilele de luni-joi 10.00-15.00, vineri 
10.00-12.00. Detalii privind întoc-
mirea și depunerea dosarelor se pot 
obține pe site-ul www.cnc.gov.ro  

Just Insolv SPRL notifica deschi-
derea procedurii generale a insol-
ventei in dosarul nr. 5494/105/2021 

Tribunal Prahova, conform Sentintei 
nr. 126 din 02.03.2021 privind pe 
Fertex Glass Solutions SRL, cu urma-
toarele termene: depunere declarații 
creanță 21.04.2022, întocmirea tabe-
lului preliminar al creanțelor 
11.05.2022, întocmirea tabelului defi-
nitiv 08.06.2022, prima Adunare a 
Creditorilor avand loc in data  
16.05.2022, orele 12:00 la sediul admi-
nistratorului judiciar din Ploiești, str. 
Ion Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.

Just Insolv SPRL notifica deschi-
derea procedurii simplificate a insol-
ventei in dosarul nr. 792/30/2022 
Tribunal Timis, conform Hotararii 
intermediare nr.278 din 08.03.2022 
privind pe Smile Expresso Bar  SRL, 
cu termenele: depunere declarații 
creanță 22.04.2022, întocmirea tabe-
lului preliminar al creanțelor 
02.05.2022, întocmirea tabelului defi-
nitiv 27.05.2022, prima Adunare a 
Creditorilor avand loc in data  
06.05.2022, orele 12:00 la sediul lichi-
datorului judiciar din Ploiești, str. Ion 
Maiorescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.

S.N.T.G.N. Transgaz anunță 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul “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, locali-
tatea Valea Tarsei, judetul Prahova; 
terenul apartine Orasului Breaza si 
Apelor Romane; categoria de folo-
sinta drum, pasune si apa curgatoare 
(paraul Tarsa) - Tarla 24, Parcela: 
De929, P1334, Hr 2821. Informațiile 
privind proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul autorității competente 
pentru protecția mediului str. Gh. Gr. 
Cantacuzino, nr. 306 Ploiesti și la 
sediul S.N.T.G.N. Transgaz, str. Piata 
Constantin I. Motas, Nr. 1 Medias, 
Judetul Sibiu, in zilele lucratoare intre 
orele 9.00-13.00. Observațiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul autori-
tății competente pentru protecția 
mediului la adresa de e-mail o¶ce@
apmph.anpm.ro sau la numarul de 
fax: 0244 – 515811.

Anunț public. OMV Petrom Avia-
tion SRL, cu sediul în loc.Otopeni, str.
Aurel Vlaicu, nr.31A, Județul Ilfov, 
anunţă ca a depus la APM Bihor- 
Oradea documentaţia tehnică pentru 
obţinerea autorizaţiei de mediu 
pentru desfășurarea activității: 
Comerț cu ridicata al combustibililor 
solizi, lichizi, și gazoși și al produselor 
derivate-  CAEN 5151 (4671 conf. 
Ord. nr.337/2007); Depozitări- CAEN 
6312 (5210 conf. Ord. nr.337/2007), pe 
amplasamentul din Regia Autonomă 
Aeroportul Oradea, cu sediul în 
Oradea, Calea Aradului, nr.80, 

Județul Bihor. Eventualele sugestii 
sau observaţii se vor depune în scris la 
Agenția pentru Protectia Mediului 
Bihor, Bd.Dacia, nr.25/A, Oradea, 
tel.444.590, fax 406.588, e-mail: 
o¶ce@apmbh.anpm.ro, în termen de 
15 zile de la apariţia prezentului 
anunţ.

Anunţ public privind depunerea 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu: SC E-Distributie Muntenia SA 
pentru SC CIREX SRL anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „Racord la 
reţeaua electrică de distribuţie imobile 
locuinţe situate în str. Intravilan, nr. 
1500-774“, propus a fi amplasat în 
com. Săbăreni, nr. cad. 1500-774, CF 
nr. 31964, T105, P 693/68, 693/67, jud. 
Giurgiu. Informaţiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la 
sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, 
Șos. București, nr.111, sc. A+B, și la 
sediul SC E-Distributie Muntenia SA 
din Bucuresti, sect. 1, str. Mircea 
Vodă, nr.30. Observaţiile publicului se 
primesc la sediul A.P.M. Giurgiu în 
zilele de luni- joi, între orele 9,00-14,00 
și vineri între orele 9,00-12,00.

Informaţii generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, numărul 
de telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: 
Comuna Moldovița, comuna Moldo-
vița, nr.421, județul Suceava, cod 
p o ș t a l  7 2 7 3 8 5 ,  t e l e f o n / f a x 
0230/336.190, 0230/336.115, e-mail: 
primaria.moldovita@yahoo.com, cod 
fiscal 4326671. Comuna Moldoviţa 
acordă finanţări nerambursabile în 
anul 2022 din bugetul propriu pentru 
activităţi nonprofit de interes general, 
conform Programului aprobat în baza 
Legii nr.350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activi-
tăţi nonprofit de interes general, cu 
modificările și completările ulterioare, 
pentru următoarele domenii: -Culte 
religioase -50.000Lei;  -Social 
-20.000Lei. Solicitanţi: persoane fizice 
sau persoane juridice fără scop patri-
monial -asociaţii ori fundaţii consti-
tu i te  conform leg i i .  Scopul 
programului este realizarea unor 
obiective de interes public local. Crite-
riul de acordare a finanţării este 
punctajul total al proiectului, 
prevăzut în Programul aprobat 
pentru anul 2022. Proiectul câștigător 
este cel cu punctajul cel mai mare. 
Documentaţia de solicitare a finan-
ţării nerambursabile, se poate procura 
de la sediul Comunei Moldoviţa, 
telefon 0230/336.190 și de pe site-ul 
instituției: www.primariamoldovita.
ro, în care este publicat Programul 
propriu de finanţare pentru anul 
2022, aprobat prin Hotărârea Consi-
liului Local Moldoviţa nr.9/04.03.2022. 
Data-limită pentru depunerea proiec-
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telor este 15.04.2022, ora 16.00. 
Programul anual a fost publicat în 
Monitorul Oficial, Partea a VI-a, 
nr.49/11.03.2022. Suma totală a finan-
țărilor nerambursabile în anul 2022 
este de 70.000Lei. Perioada de selecție 
și evaluare: 18.04.2022-20.04.2022.

Subscrisa, DM Proprietati Imobi-
liare DRL, cu domiciliul în județul 
Ilfov, orașul Buftea, strada Indepen-
denței, nr.186, titular al planului /
programului PUZ „Elaborare Plan 
Urbanistic Zonal (PUZ) ansamblu 
rezidențial locuințe individuale”, 
generat de imobilul amplasat: jud.
Ilfov, orașul Buftea, strada Indepen-
denței, nr.cad.61786, anunță publicul 
interest că s-a depus documentația în 
vederea obținerii avizului de mediu 
pentru avizarea planului urbanistic 
zonal. Observațiile publicului se 
primesc în scris la sediul APM Ilfov, 
mun.București, sector 6, Aleea Lacul 
Morii, nr.1, zilnic, între orele 08.00-
16.00, în termen de 18 zile calendaris-
tice de la apariția anunțului.

Informaţii generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, numărul 
de telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: 
Comuna Foieni, cu sediul în locali-
tatea Foieni, nr.469, județul Satu 
Mare, cod poștal 447135, telefon 
0261/874.601, fax 0261/874.601, 
e-mail: contact@consiliullocalfoieni.
ro, cod fiscal 3896828. Reglementări 
legale privind acordarea de finanţare 
nerambursabilă: -Legea nr.350/2005 
privind regimul finanţărilor neram-
bursabile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes 
general. Perioada de finanţare: anul 
2022. Domeniile pentru care se acordă 
finanţarea nerambursabilă: -cultură 
150.000Lei; -sport 60.000 Lei; -religie 
110.000Lei; -asistență socială 
20.000Lei. Criteriile de acordare a 
finanţărilor nerambursabile sunt cele 
prezentate în Regulamentul privind 
regimul finanțărilor nerambursabile 
alocate de la bugetul local pentru 
activitățile nonprofit de interes local. 
Documentația pentru elaborarea și 
prezentarea propuneri lor  de 
programe /proiecte /acțiuni culturale, 
proiecte/programe sportive, programe 
/proiecte /acțiuni asistență sociale și 
programe pentru culte religioase se 
poate obține de la sediul instituției. 
Data-limită pentru depunerea propu-
nerilor de proiecte: 01.04.2022, ora 
14.00. Conform art.20, alin.2 din 
Legea 350/2005, din motive de 
urgență, Comuna Foieni are dreptul 
de a accelera aplicarea procedurii de 
selecție de proiecte prin reducerea 
numărului de zile, în caz contrar ar 
cauza prejudicii autorității finanța-
toare. Data la care se desfășoară 
selecția de proiecte, verificarea eligibi-
lității, a îndeplinirii criterilor referi-
toare la capacitatea tehnică și 

financiară și evaluarea propunerilor 
de proiecte este: 04.04.2022, ora 10.00.

Informaţii generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, numărul 
de telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: 
Comuna Ilișești, localitatea Ilișești, 
Str.Principală nr.150, județul Suceava, 
telefon/fax 0230/521248, e-mail: 
primaria_ilișești@yahoo.com, cod 
fiscal 4326930. Comuna Ilișești invită 
persoanele fizice și juridice fără scop 
patrimonial, respectiv asociaţiile și 
fundaţiile constituite conform legii 
care îndeplinesc condiţiile prevăzute 
de Legea nr.350/2005, să depună 
ofertă în scopul atribuirii contractelor 
de finanţare nerambursabilă, pentru 
domeniul: culte. 1.Procedura aplicată 
pentru atribuirea contractelor de 
finanţare nerambursabilă a proiec-
telor din domeniile culte pe anul 2022 
este prevăzută de art.6 din Legea 
nr.350/2005, privind regimul finanţă-
rilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general. 2.Sursa 
de finanţare a contractului și valoarea: 
bugetul local -140.000Lei, se alocă în 
întregime pe domeniul -culte 
140.000Lei. 3.Durata proiectelor: 
până la 31.12.2022. 4.Data-limită 
pentru depunerea propunerilor de 
proiect: 29.04.2022, ora 14.00. 5.
Adresa la care trebuie depuse propu-
nerile de proiect: Comuna Ilișești, 
Ilișești, Str.Principală nr.150, județul 
Suceava. 6.Selecţia și evaluarea 
proiectelor în vederea obţinerii finan-
ţării nerambursabile se va face de 
către comisia de evaluare, în data de 
03.05.2022, ora 10.00.

Informaţii generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Comuna Slatina-Timiș, cu sediul în 
localitatea Slatina-Timiș, Str. Princi-
pală nr. 32, județul Caraș-Severin, 
t e l e f o n  0 3 5 5 / 4 0 1 . 7 1 1 ,  f a x 
0255/260.899, e-mail: primaria@slati-
na-timis.ro, cod fiscal 3227211. În 
baza Legii nr.350/2005 privind 
regimul finanțărilor nerambursabile 
din fonduri publice alocate pentru 
activități nonprofit de interes general 
face cunoscute domeniile pentru care 
se acordă finanțări nerambursabile 
pentru anul de execuție financiară 
2022. Comuna Slatina-Timiș, județul 
Caraș-Severin, face cunoscut 
Programul anual al finanţărilor 
nerambursabile de la bugetul local 
pentru activităţi nonprofit pentru 
domeniile: proiecte cultură, religie și 
învăţământ; proiecte sociale, proiecte 
activităţi sportive; proiecte activităţi 
de tineret, pentru anul 2022 în condi-
ţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, 
în sumă totală de 65.000 Lei. Sumele 
defalcate pe domenii de interes, 

propuse a fi finanţate sunt următoa-
rele: 1.Domeniul: proiecte cultură, 
religie și învăţământ, suma alocată: 
10.000Lei; 2.Domeniul: proiecte 
sociale, suma alocată: 10.000Lei; 3.
Domeniul: proiecte activităţi sportive, 
suma alocată: 35.000Lei; 4.Domeniul: 
proiecte activităţi de tineret, suma 
alocată: 10.000Lei.

Direcția Silvică Mehedinți -Ocolul 
Silvic Tarnița, localitatea Baia de 
Aramă, str.Republicii nr.27, bl.G1, 
parter, anunță inițierea procesului de 
elaborare a amenajamentului silvic și 
realizarea primei versiuni a planului 
„Amenajament Silvic al Ocolului 
Silvic Tarnița” și declanșarea etapei 
de încadrare pentru obținerea avizului 
de mediu. Consultarea primei 
versiuni a planului se poate realiza la 
Agenția pentru Protecția Mediului 
Mehedinți, str.Băile Romane, nr.3, 
zilnic, între orele 8.00-16.00, și la 
sediul titularului, precum și pe pagina 
web-site a Direcției Silvice Mehedinți: 
http://drobeta.rosilva.ro/rnp/alte_
informatii__p_1454.htm. Comenta-
riile și sugestiile se vor transmite în 
scris la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Mehedinți în 
termen de 18 zile calendaristice de la 
data prezentului anunț.

1.Informaţii generale privind auto-
ritatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
U.A.T.Comuna Muntenii de Jos, cu 
sediul în comuna Muntenii de Jos, 
județul Vaslui, telefon 0235/313.065, 
fax 0235/315.865, e-mail: office@
munteniidejos.ro, cod fiscal 3337702. 
2.În baza legii 350/2005 privind 
regimul finanţărilor nermabursabile 
din fonduri publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes general, 
aprobată cu modificări și completări 
ulterioare, face cunoscut domeniul 
pentru care acordă finanţare neram-
bursabilă pentru anul în execuţie 
financiară 2022. Domeniul pentru 
care acordă finanţări nerambursabile 
și suma de 15.000Lei pentru activităţi 
nonprofit de interes local -domeniul 
Sport, aprobat pentru anul 2022, 
conform bugetului U.A.T. Comunei 
Muntenii de Jos pe anul 2022 aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Local al 
C o m u n e i  M u n t e n i i  d e  J o s 
nr.22/18.02.2022, sunt prezentate în 
Programul anual al finanţărilor 
nerambursabile.

SOMATII
Prin prezenta se aduce la cunoș-

tința celor interesați că pe rolul Jude-
c ă t o r i e i  R u p e a  d o s .  c i v . 
nr.42/293/2022, petenții Tantea Marcel 
și Tantea Simona, domiciliați în com.
Comana de Jos, nr. 177, jud.Brașov, 
au formulat cerere de înscriere a drep-
tului de proprietate potrivit procedurii 

grațioase, instituită de art. 130 din 
Decretul Lege nr.115/1938, prin care 
solicită să se constate că am dobândit 
dreptul de proprietate prin uzuca-
piune asupra terenului de 1.159 mp, 
situat în Comana de Jos, înscris în CF 
nr.100368 Comana, nr. topografic 108, 
109,  să dispuneți intabularea tere-
nului pe numele petenților cu titlu 
uzucapiune, radierea dreptului de 
uzufruct viager a lui Costea Gheorghe 
senior conform art. 708 al.3 Cod civil, 
cu termen de judecată în 20.04.2022, 
C6, ora 12.00. Cei interesați pot 
formula opoziție în termen de 30 de 
zile de la afișarea somației.

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 urmă-
toarea ordine de zi: Raport de activi-
tate 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 condi-
țiilor 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.

Asociația Oamenilor de Afaceri 
Turci -TIAD vă informează că marți, 
29.03.2022, ora 17.30, la Radisson 
BLU Hotel București, Sala Atlas, din 
Calea Victoriei nr.63-81, Sector 1, 
București, se convoacă Adunarea 
Generală a membrilor Asociației, cu 
următoarea ordine de zi: Cuvântul de 
deschidere a Președintelui; Alegerea 
Prezidiului; Moment solemn; Prezen-
tarea Raportului de activitate; Prezen-
tarea Raportului  Financiar ; 
modificarea Statutului -includerea 
perioadei de forță majoră sau situație 
de urgență; Cereri și propuneri, Închi-
derea ședinței. În cazul neîndeplinirii 
cvorumului statutar, adunarea gene-
rală se reconvoacă pentru marți, 
12.04.2022, ora 18.00, la sediul Asoci-
ației, din Str.Ritmului nr. 7, Sector 2, 
București. La a doua convocare, 
Adunarea Generală va avea loc indi-
ferent de numărul membrilor 
prezenți.

Convocare: Consiliul de Adminis-
traţie al societăţii Donaris Tours SRL 
cu sediul în București, Șoseaua 
Virtuţii, nr.7, bl.R3, scara 2, parter, 
Spaţ iul  S3,  sector  6 ,  având 
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J40/4980/1998, CUI RO 10595925, 
convoacă Adunările Generale Ordi-
nară și Extraordinară ale Asociaților, 
în ședinţa în data de 21.03.2022, ora 
10 (AGA Ordinară) și respectiv ora 
10,30 (AGA Extraordinară), la Sala 
de conferințe și întruniri situată la 
etajul X al clădirii-„Centru de 
Afaceri” din Pitești, Bld. I.C. 
Brătianu, nr. 50-52, Jud. Argeș, cu 
următoarea ORDINE DE ZI: I) 
Adunarea generală ordinară: 1. 
Prezentarea, discutarea și aprobarea 
raportului de gestiune asupra activi-
tăţii economico-financiare la 31 
decembrie 2021; 2. Prezentarea, discu-
tarea și aprobarea raportului cenzo-
rilor încheiat în urma verificării 
asupra activităţii economico-finan-
ciare pe anul 2021; 3. Prezentarea, 
discutarea și aprobarea Bilanţului 
Contabil și a Contului de Profit și 
Pierderi pe anul 2021; 4. Prezentarea, 
discutarea și aprobarea Bugetului de 
Venituri și Cheltuieli pe anul 2022; 5. 
Prezentarea, discutarea și aprobarea 
programului de investiţii pe anul 
2022; 6. Stabilirea bugetului pe anul 
2022 pentru administratori și cenzori; 
7. Eliberarea din funcţie și descăr-
carea de gestiune a administratorilor 
societăţii. 8. Alegerea administrato-
rilor societăţii pentru un mandat de 3 
ani. 9. Aprobarea actualizării actului 
constitutiv al societăţii ca urmare a 
modificărilor intervenite. 10. Împuter-
nicirea persoanelor care vor efectua 
actualizarea actului constitutiv 
precum și a celor care vor efectua 
operațiunile prevăzute de lege în fața 
ORC Argeș. 11. Diverse probleme în 
competența de rezolvare a Adunării 
Generale a Asociaților. II) Adunarea 
generală extraordinară: 1. Prezen-
tarea și ratificarea Hotărârilor luate 
de Consiliul de Administraţie al socie-
tăţii în intervalul scurs de la ultima 
Adunare a Asociaţilor până la data 
prezenţei. 2. Mandatarea Consiliului 
de Administraţie pentru a negocia și 
încheia în numele și pe seama socie-
tăţii acte juridice prin care să dobân-
dească bunuri pentru aceasta sau să 
înstrăineze, să închirieze, să schimbe 
ori să constituie în garanţie bunuri 
aflate în patrimoniul societăţii indife-
rent de valoarea acestora precum și 
pentru negocierea și semnarea în 
numele și pentru societate a actelor 
adiţionale pentru prelungirea/modifi-
carea facilităților de credit și a garan-
ţiilor aferente, angajate de societate la 
diverse bănci sau a actelor necesare 
pentru contractarea unor facilităţi de 
credit noi de la unităţile bancare. 3. 
Aprobarea notificării creditorilor cu 
privire la eventuala intenţie de a 
distribui dividende. 4. Diverse 
probleme în competența de rezolvare 
a Adunării Generale a Asociaților. În 
situaţia neîntrunirii cvorumului 
statutar la prima ședinţă, se anunță a 
II-a convocare  a Adunărilor Generale 
ale Asociaților pentru data de 
23.03.2022, ora 10 (AGA Ordinară) și 

respectiv 10,30 (AGA Extraordinară), 
în același loc și cu aceeași ordine de zi. 
Începând cu data publicării prezenţei, 
Convocatorul, situaţiile financiare 
anuale, raportul anual al Consiliului 
de Administraţie și al cenzorilor, 
textul integral al documentelor și 
materialelor informative cu privire la 
punctele de pe ordinea de zi și care 
urmează a fi prezentate Adunării 
Generale precum și proiectul de hotă-
râre a AGA sunt puse la dispoziţia 
asociaţilor la sediul societăţii, în zilele 
lucrătoare, între orele 10-14, unde pot 
fi consultate și completate de aceștia. 
Președinte C.A.

Convocator. Andrei Ioan IPURL  
in calitate de administrator judiciar al 
EDILCONST S.A. („în insolvenţă“, 
„in insolvency“, „en procedure collec-
tive“), cu sediul in Campina, Str. 
Bucea, nr. 2, Judetul Prahova, inregis-
trata la Oficiul Registrului Comer-
tului de pe langa Tribunalul Prahova 
sub nr. J29/495/1991, avand CUI RO 
1323433, in temeiul art. 58 lit. g). din 
Legea nr. 85/2014, art. 111 lit. a). din 
Legea nr. 31/1990, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare 
si a actului constitutiv al societatii, 
convoaca Adunarea Generala Ordi-
nara a Actionarilor societatii pentru 
data de 27.04.2022, ora 8.00, la sediul 
societatii pentru toti actionarii inregis-
trati la sfarsitul zilei de 15.04.2022 
data de referinta.  In cazul in care nu 
se intruneste cvorumul necesar in 
cadrul primei Adunari Generale Ordi-
nare a Actionarilor, cea de-a doua 
convocare va avea loc in data de 
28.04.2022, ora 8.00, la sediul socie-
tatii cu aceeasi ordine de zi.  Ordinea 
de zi a Adunarii Generale Ordinare a 
Actionarilor este urmatoarea: 1. 
Prezentarea Raportului administrato-
rului special pentru anul 2021; 2. 
Prezentarea Raportului de audit 
financiar pentru anul 2021; 3. Discu-
tarea si aprobarea situatiilor finan-
ciare aferente anului 2021 pe baza 
rapoartelor prezentate de administra-
torul special si auditorul financiar; 4. 
Aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli pe anul 2022; 5. Aprobarea 
descarcarii de gestiune a administra-
torului special pentru exercitiul finan-
ciar aferent anului  2021;  6. 
Desemnarea/ imputernicirea unei 
persoane pentru indeplinirea formali-
tatilor necesare pentru publicarea si 
inregistrarea Hotararii Adunarii 
Generale Ordinara a Actionarilor la 
Oficiul Registrului Comertului de pe 
langa Tribunalul Prahova in confor-
mitate cu prevederile legale. 7. Apro-
barea datei de 13.05.2022 ca data de 
inregistrare, in functie de care vor fi 
identificati actionarii asupra carora se 
vor rasfrange hotararile prezentei 
AGOA si 12.05.2022 ex-date. La 
sedinta pot participa si vota actionarii 
inregistrati in registrul actionarilor la 
sfarsitul zilei de 15.04.2021 (data de 
referinta), personal, prin mandatar, 

prin corespondenta sau online. Actio-
narii inregistrati la data de referinta 
pot participa si vota la AGOA  direct 
sau pot fi reprezentati si prin alte 
persoane decat actionarii, pe baza de 
procura speciala sau procura gene-
rala, in conditiile legii. Accesul actio-
narilor la AGOA se face prin simpla 
proba a identitatii acestora, facuta in 
cazul actionarilor persoane-fizice cu 
actul de identitate, iar in cazul actio-
narilor persoane -juridice si a actiona-
rilor persoane-fizice reprezentate, cu 
procura speciala data persoanei fizice 
care ii reprezinta. Procura speciala se 
va intocmi in trei exemplare originale 
– fie in limba romana, fie in limba 
engleza- ( unul pentru societate, unul 
pentru mandant si unul pentru 
mandatar) si  se obtine fie de la sediul 
societatii personal sau prin fax intre 
orele 9,00-15,00, fie de la pagina web 
www.edilconst.ro, incepand cu data 
de 13.04.2022, orele 12.00. Dupa 
semnare exemplarul pentru emitent 
se va depune personal, prin fax sau 
transmis prin email cu semnatura 
electronica extinsa, la sediul societatii, 
insotit de o copie a actului de identi-
tate sau a certificatului de inregistrare 
al actionarului reprezentat pana la 
data de 21.04.2022, orele 14,00; 
e-mail: edil@edilconst.ro sau o¶ce@
edilconst.ro. Actionarii inregistrati la 
data de referinta in registrul actiona-
rilor au posibilitatea de a vota prin 
corespondenta, inainte de AGOA, 
prin utilizarea formularului de vot 
prin corespondenta. Formularul de 
vot prin corespondenta insotit de 
copia actului de identitate sau certifi-
catului de inregistrare al actionarului 
vor fi transmise societatii in original la 
sediul acesteia  pana  la data de 
21.04.2022, orele 14,00. Unul sau mai 
multi actionari care detin, individual 
sau  impreuna, cel putin 5% din capi-
talul social au dreptul de a introduce 
noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, 
cu conditia ca fiecare punct sa fie 
insotit de o justificare sau de un 
proiect de hotarare  propus spre apro-
bare de adunarea generala, care vor fi 
transmise la sediul societatii in scris, 
pana la data de 31.03.2022, orele 
12.00, de asemenea au dreptul de a 
prezenta proiecte de hotarare pentru 
punctele incluse sau propuse spre a fi 
incluse pe ordinea de zi a AGOA, 
drept care se poate exercita in scris, 
prin transmitere la sediul societatii, 
pana la data de 31.03.2022, orele 
12,00. Actionarii societatii pot adresa 
intrebari in scris privind punctele de 
pe ordinea de zi, acestea urmand a fi 
depuse la sediul societatii sau la 
adresa de email edil@edilconst.ro sau 
o¶ce@edilconst.ro impreuna cu copii 
dupa acte care permit identificarea 
actionarului, pana la data de 
16.04.2021, orele 12,00. Materialele  si 
documentele supuse dezbaterii 
AGOA pot fi consultate la sediul soci-
etatii, in fiecare zi lucratoare sau pe 
website-ul societatii (www.edilconst.

ro) incepand cu data publicarii 
prezentului convocator. Daca la prima 
convocare adunarea nu va fi statu-
tara, se reconvoaca pentru data de 
28.04.2021, in aceleasi conditii (loc de 
desfasurare, ora, ordine de zi). Infor-
matii suplimentare se pot obtine la 
sediul societatii Edilconst SA sau la 
numarul de telefon 0244/334.196, de 
luni pana vineri, intre orele 08.00-
15.00 si pe website-ul www.edilconst.
ro. 

LICITAŢII
Primăria Bârnova, județ Iași, 

C.U.I. 4540690, telefon 0232294120, 
int. 17 -Știrbu Ana-Maria, organi-
zează licitaţie publică cu ofertă în plic, 
pentru Concesiune pășune Conce-
siune suprafațele de teren/ pășune de: 
S1=10.000mp amplasată în T35, P 
2351 nr. Cadastral 71714, sat Todirel, 
comuna Bârnova, S2=75.600mp 
amplasată în T35, P 2351 nr. Cadas-
tral 71714, sat Todirel, comuna 
Bârnova, S3=24.400mp amplasată în 
T34, P 2347 nr. Cadastral 71714, sat 
Todirel, comuna Bârnova, în data de 
13.04.2022, ora 13.00 la sediul Primă-
riei  Bârnova din satul Bârnova, str. 
N. Titulescu, 10, comuna Bârnova, 
județ Iași. Caietul de sarcini- se ridică 
de la sediul Primăriei cel mai târziu la 
data de 4.04.2022 ora 12.00. Docu-
mentele și cererea de participare se 
depun la registratura Primăriei 
Bârnova până cel târziu în data de 
11.04.2022, ora 15.00. Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
5.04.2022, ora 16.00.

Debitorul SC Alfarom Holding 
SRL, societate în faliment, cu sediul 
în Str. Slt. Dima Cristescu, nr. 3 B, 
spațiul nr. 1, parter, camera nr. 4, 
Sectorul 2, București; înmatriculată la 
Oficiul Registrului Comerțului sub nr. 
J40/1107/2002, cod unic de înregis-
trare: 14458432, prin  lichidator judi-
ciar SP Bălescu & Asociații SPRL, în 
Dosarul nr. 23259/3/2012, valorifică 
prin licitație publică, proprietățile 
imobiliare după cum urmează: 
-Imobil de birouri, cu teren aferent, in 
Bucuresti, str. Plantelor, nr.62, sector 
2, pornind de la prețul de 749.800,00 
EUR (exclusiv TVA), conform publi-
cației de vânzare; -Apartamente si 
loturi parcare din imobil rezidențial 
2S+P+10E+11 retras+etaj tehnic 
situat in Bucuresti, str Dima Cris-
tescu, 3B, Sector 2 -pornind de la 
prețul global de 216.000 EURO 
(exclusiv TVA) prin valorificare indi-
viduală conform publicației de 
vânzare. Licitația se va organiza în 
patru sesiuni ce vor avea loc în data 
de de 24.03.2022 pentru Sesiunea 1, la 
ora 16.00, 31.03.2022 pentru Sesiunea 
2, la ora 15.00, 07.04.2022 pentru 
Sesiunea 3, la ora 15.00, 14.04.2022 
pentru Sesiunea 4, la ora 15.00, la 
biroul lichidatorului judiciar din mun. 
București, str. Negoiu, nr.8, bl. D14, 
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sc.2, ap 30, sector 3Data si ora exactă 
a licitației, pentru fiecare bun  în 
parte, este indicată în publicația de 
vanzare. Publicația de vânzare si 
informații suplimentare privind parti-
ciparea la licitație pot fi obținute la 
E-mail: balescu.office@gmail.com 
Web: www.licitatii-insolventa.ro.

Anunț de participare la licitație 
publică închirieri bunuri proprietate 
publică și private. 1.Informații gene-
rale privind autoritatea contractantă, 
în special denumirea, codul de identi-
ficare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Municipiul 
Focșani, C.U.I 4350645, Focșani, 
B-dul Dimitrie Cantemir, nr.1bis, 
j u d e ț u l  V r a n c e a ,  t e l e f o n 
0237/236.000, fax 0237/216.700, 
e-mail primarie@focsani.info, 
persoană de contact Cotea Diana 
Cătălina. 2. Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identi-
ficarea bunului care urmează să fie 
închiriat: teren pășune, format din 3 
loturi: LOT1- 1,8321 ha T191P2730%, 
nr.cad.50133, UAT Bolotești, aparți-
nând domeniului privat al Munici-
piului Focșani și  LOT2- 1,9876 ha 
T78P411, UAT Golești, nr. cad. 
53728, LOT3- 0,8124 ha T78P411 
UAT Golești, nr.cad.53727, aparți-
nând domeniului public al Munici-
piului Focșani. Închirierea se face 
conform OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare și Hotărârii 
Consiliului Local nr.40 din data de 
24.02.2022. 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 atri-
buire: în baza unei solicitări scrise 
adresate autorității contractante. 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: sediul autorității contrac-
tante, Biroul agricultură – camera 5, 
parter, telefon 0237/236.000 – interior 
305. 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, cu modificările și 
completările ulterioare: 55 lei pe 
suport de hârtie, respectiv 55 lei pe 
suport electronic și se poate achita cu 
numerar la casieria autorității 
contractante sau prin ordin de plată 
în contul RO66 TREZ 6912 1360 
250X XXXX, deschis la Trezoreria 
Municipiului Focșani. 3.4. Data-li-
mită pentru solicitarea clarificărilor: 
30.03.2022, ora12:00. 4. Informații 
privind ofertele: se regăsesc în caietul 
de sarcini. 4.1. Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 06.04.2022, ora12:00. 
4.2. Adresa la care trebuie depuse 

ofertele: Sediul autorității contrac-
tante din Focșani, B-dul Dimitrie 
Cantemir nr.1bis, la Registratura 
Generală, parter. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: într-un singur exemplar 
împreună cu documentele solicitate în 
caietul de sarcini în plic închis și 
sigilat. 5. Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschi-
dere a ofertelor: 08.04.2022, ora 10:00, 
la sediul autorității contractante, din 
Focșani, B-dul Dimitrie Cantemir 
nr.1bis. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: 
Tribunalul Vrancea, Focșani, Bule-
vardul Independenței nr.19-21, Secția 
a II-a civilă de Contencios adminis-
trativ și fiscal, Județul Vrancea, 
Telefon: +40 -237-232092, Fax:+40-
0237235896, e-mail: tr-vrancea-co-
mercial@just.ro. 7. Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 
10.03.2022.

1.Informații generale privind auto-
ritatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Direcția Servicii Publice Sport și 
Agrement, Calea Națională nr.44B, 
Botoșani, judeţul Botoșani, telefon 
0331/710.613, fax 0331/710.614, 
e-mail: secretariat@dspsabotosani.ro. 
2.Informații generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: 
Spații sub Tribuna Stadionului Muni-
cipal din municipiul Botoșani, aparți-
nând  domeniu lu i  pub l i c  a l 
municipiului Botoșani, conform HCL 
112/30.04.2020 și temeiul legal 
O.U.G.57/03.07.2019, în număr de 3 
spații cu destinația garaje C1/2-22,14 
mp, C1/4-22,14mp, C1/8-22,14mp și 4 
spații destinate activităților econo-
mice D2/9-67,34 mp, D2/10-82,10mp, 
D2/11-20,90mp, D2/12-42,80mp, 
conform caietului de sarcini. 3. Infor-
mații 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 documenta-
ției de atribuire: La cerere prin inter-
mediul Serviciului Financiar 
Contabilitate din Strada Codrului, 
nr.16, localitatea Botoșani, județul 
Botoșani. 3.2. Denumirea și datele de 
contact ale serviciului /compartimen-
tului din cadrul instituției de la care se 
poate obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: Se poate obține 
de la Serviciului Financiar din Strada 
Codrului, nr.16, localitatea Botoșani, 
județul Botoșani. 3.3.Costul și condi-
țiile de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor O.U.G.nr.57/2019, 

privind Codul administrativ: 100 Lei/
exemplar, se achită numerar la Servi-
ciul Financiar Contabilitate din 
Strada Codrului, nr.16, localitatea 
Botoșani, județul Botoșani. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 21/03/2022, ora 16.00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
25/03/2022, ora 16.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Serviciul 
Financiar Contabilitate -din Strada 
Codrului, nr.16, localitatea Botoșani, 
județul Botoșani. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 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: 28/03/2022, ora 
11.00, Sala Polivalentă „Elisabeta 
Lipă”, str.Mihai Eminescu nr. 15A, 
localitatea Botoșani, județul Botoșani. 
6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Secția de Conten-
cios Administrativ a Tribunalului 
Botoșani, Strada Maxim Gorki nr.8, 
județul Botoșani, tel. 0231/511.739, 
fax 0231/531.832, e-mail: tr-botosani@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului 
de licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 02/03/2022.

1.Informații generale privind auto-
ritatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoana de contact: 
Primăria Comunei Diosig, Str.Live-
zilor nr.32, județul Bihor, telefon 
0259/350.196, fax 0259/350.198, 
e-mail: primaria.diosig@cjbihor.ro, 
cod fiscal 4820283. 2.Informații gene-
rale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea 
și identificarea bunului care urmează 
să fie vândut: teren intravilan în 
suprafață de 491mp, situat în 
Comuna Diosig, Str.Oituz f.n, înscris 
în C.F.nr.50460, aparținând dome-
niului privat al Comunei Diosig, 
conform H.C.L.nr.14/21.02.2022 și 
t e m e i 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 atri-
buire: la cerere, de la sediul instituției, 
Compartimentul Financiar-Contabil 
sau se poate consulta pe site-ul: www.
diosig.ro, secțiunea-contabilitate 
-anunțuri licitații. 3.2.Denumirea și 
datele de contact ale serviciului /
compartimentului din cadrul vânză-
torului, de la care pot obține un exem-
plar din documentația de atribuire: se 
poate obține de la Compartimentul 
Financiar-Contabil din cadrul Primă-
riei Comunei Diosig, Str.Livezilor 
nr.32, județul Bihor. 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: 30 lei/
exemplar, ce se achită numerar la 
Casieria instituției sau se poate 
descărca de pe site-ul instituției: www.
diosig.ro, gratuit. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
28.03.2022, ora 10.00. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 05.04.2022, ora 
10.00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Compartimentul 
Financiar-Contabil ,  Primăria 
Comunei Diosig, Str. Livezilor nr.32, 
județul Bihor. 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 deschi-
dere a ofertelor: 05.04.2022, ora 13.00, 
Primăria Comunei Diosig, Str.Live-
zilor nr.32, județul Bihor, Comparti-
ment  Financiar-Contabi l .  6 . 
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon și/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Secția de Conten-
cios Administrativ a Tribunalului 
Bihor, Oradea, Parcul Traian nr.10, 
județul Bihor, telefon 0259/414.896, 
fax 0359/432.750, e-mail: tr-bi-
hor-reg@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 
14.03.2022.

Anunț privind închirierea, prin 
licitație publică, a unui spațiu aparți-
nând domeniului public al Comunei 
Telești în Satul Telești, Strada Princi-
pală –lângă sediul Primăriei. 1.  Infor-
mații generale privind autoritatea 
contractantă, Primăria Comunei 
Telești, strada Principală nr.130, 
județul Gorj, C.U.I. 4448423, telefon 
0253276482, fax 0253276158, email 
o¶cecomunatelesti@gmail.com, 
telefon 0761128311. 2. Informații 
generale privind obiectul procedurii 
de licitație publică: spațiu in supra-
fața utilă de 101,44 mp aria desfășu-
rată=126,8 mp lângă sediul Primăriei 
Comunei Telești conform caietului de 
sarcini, ce aparține domeniului public 
conform H.C.L nr.10 din 28.02.2022și 
în baza O.U.G nr. 57/2019 art.332-333. 
3. Informatii privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea prin care 
persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ției de atribuire: -la cerere la sediul 
Instituției, Registratura Primăriei 
Comunei Telești, situată în Comuna 
Telești, strada Principală nr. 130, 
Județul Gorj. 3.2. Denumirea și datele 
de contact ale compartimentului din 
cadrul instituției de la care se poate 
obține un exemplar din documentația 
de atribuire: Registratura Primăriei 
Comunei Telești, strada Principală nr. 
130, Județul Gorj. 3.3. Costul este 20 
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lei care se achită numerar la casieria 
Primăriei Comunei Telești, strada 
Principală nr.130, Județul Gorj. 4. 
Data-limită pentru solicitarea clarifi-
carilor: 04/04/2022, ora 14,00. 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
11/04/2022, ora 14,00. 4.2. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Sediul 
Primăriei Comunei Telești, strada 
Principală nr.130, Județul Gorj. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: într-un singur 
exemplar, în doua plicuri sigilate unul 
exterior și unul interior. 5. Data și 
locul la care se va desfășura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 
12/04/2022, la Sediul Primăriei 
Comunei Telești, strada Principală 
nr.130, Județul Gorj, ora 12,00. 6. 
Instanța competenta în soluționarea 
litigiilor: -Secția Contencios Admin-
strativ a Tribunalului Gorj, strada 
Tudor Vladimirescu, Nr.34, Tg-Jiu, 
Județul Gorj, telefon 0253218661, fax 
0253218147, email tr-gorj@just.ro.

Anunț privind organizarea licitației 
publice în vederea închirierii  prin 
licitatie publica a imobilului  inscris in 
C.F.nr. 309515 Simand nr. Top 309515 
în suprafață de 67 mp. Autoritate 
contractantă:  Comuna Șimand, CUI 
:3519356, Com. Simand, strada Prin-
cipala, nr. 1119, judet Arad, telefon : 
0257/373118, fax: 0257/373267, 
persoana de contact- Untaru Delia 
Lavinia-Comp. Achizitii Publice. 
Organizatorul procedurii:  Comuna  
Șimand. Obiectivul: închirierea  
imobilului constructie inscris in C.F. 
nr.309515 Simand cu nr. top  309515, 
Simand, identificat astfel: - C.F. nr. 
309515 Simand cu nr. top 309515 
Simand in suprafata de 67 mp 
compus din hol, 1 camera si WC.  
Documentele de licitație: se obtin de 
la Compartimentul Achiziții Publice, 
persoana de contact Untaru Delia-La-
vinia ,  documentele licitatiei se pun la 
dispozitia solicitantilor contra cost, 
pretul fiind de 50 lei; taxa de partici-
pare la licitatie este de 100 lei. Data - 
limită pentru  depunerea ofertelor: 
25.03.2022  ora 12,00 la Biroul  Regis-
tratura al autorității contractante, str. 
Principală, nr.1119, comuna Simand. 
Data desfășurării licitației publice: 
29.03.2022 ora 10,00   la sediul autori-
tății contractante, str. Principală, 
nr.1119,comuna Simand. Garanție de 
participare: Modul de constituire al 
acesteia este prezentat în documentele 
licitației publice. Licitatia se va desfa-
sura dupa metoda licitatie publica 
deschisa.In cazul in care la data si ora 
anuntata pentru desfasurarea licita-
tiei, nu se califica un numar minim de 
doi ofertanti, licitatia se amana cu 10 
zile si se va repeta in aceste conditii, 
inca de doua ori.

Primăria Comunei Ostroveni, cu 
sediul în comuna Ostroveni, jud.Dolj, 
CIF:4554254, tel.0251.337.366; fax: 
0251.337.866, comunaostroveni@

yahoo.com, persoană de contact 
Predus Silviu, scoate la licitație 
publică „Închiriere teren intravilan în 
suprafață de 340 mp și o cameră din 
căminul cultural cu suprafața de 
12,40mp, situate în comuna Ostro-
veni, str.Libertății, nr.202, județul 
Dolj, aparținând domeniului public al 
Comunei Ostroveni. Închirierea se 
face conform HCL nr.54/31.08.2021, 
HCL 63/29.09.2021 și în baza OUG 
nr. 57/03.07.2019”. Persoanele (fizice 
și juridice) interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ției de atribuire: personal, de la 
Compartimentul relații cu publicul 
din cadrul Primăriei Comunei Ostro-
veni, str. Principală Nr. 1076 Bis, 
Ostroveni, județul Dolj. Ofertele pot fi 
depuse la sediul Primăriei Ostroveni, 
județul Dolj, până la ora 10.00, în plic 
închis: în două plicuri sigilate: unul 
exterior și unul interior. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
25.03.2022, ora 12.00. Data limită de 
depunere a ofertelor: 05.04.2022, ora 
10.00. Ofertele se vor depune la 
Compartimentul relații cu publicul, 
Primăria Comunei Ostroveni, str.
Principală, Nr.1076 Bis, Ostroveni, 
județul Dolj. Ofertele se depun într-un 
singur exemplar, în două plicuri sigi-
late: unul exterior și unul interior. 
Licitația (deschiderea ofertelor) se va 
desfășura la sediul Primăriei Ostro-
veni 05.04.2022, ora 13.00, în sala de 
ședințe din cadrul Primăriei Comunei 
Ostroveni, str.Principală, Nr.1076 Bis, 
Ostroveni, județul Dolj. Soluționarea 
litigiilor apărute în legătură cu atribu-
irea, încheierea, executarea, modifi-
carea și încetarea contractului de 
închiriere, precum și a celor privind 
acordarea de despăgubiri se realizează 
potrivit prevederilor legii nr.554/2004 
privind contenciosul administrativ, cu 
modificările ulterioare. Acțiunea în 
justiție se introduce la secția de 
contencios administrativ, a Tribuna-
lului Dolj . Împotriva hotărârii Tribu-
nalului se poate declara recurs la 
secția de contencios administrativ a 
Curții de Apel, conform prevederilor 
legale.

Administraţia Naţională „Apele 
Române” -Administraţia Bazinală de 
Apă Siret, cu sediul în Bacău, str.Cuza 
Vodă nr.1, judeţul Bacău, cod 600274, 
tel.0234/541.646, fax 0234/510.050, în 
calitate de unitate locatoare, anunţă 
organizarea în data de 11.04.2022 a 
licitaţiilor publice cu ofertă în plic 
închis privind închirierea de bunuri 
imobile, terenuri situate în albiile 
minore ale râurilor, pe raza judeţului 
Bacău. Închirierea are ca scop exploa-
tarea de agregate minerale în vederea 
regularizării și reprofilării albiei 
pentru asigurarea scurgerii optime în 
albie. Durata închirierii este de 4 ani. 
Garanţia de participare este de 10% 
din valoarea minimă a chiriei anuale. 
Valoarea minimă a chiriei anuale este 
de 0,057 Lei /mp /lună, pentru fiecare 

dintre următoarele bunuri imobile: 
-Râu Siret: Aval fermă Radomirești/
Letea Veche și Buhoci- 12.000mp; 
-Faraoani 4/Faraoani- 25.000mp; 
Aval  baraj  Sascut/Tătărășt i- 
3 0 . 0 0 0 m p ;  Tr a i a n / S ă u c e ș t i - 
19.707mp; -Râu Trotuș: Urechești 
staţie/Urechești- 60.000 mp; Urechești 
amonte/Coţofănești- 45.000mp; -Râu 
Tazlău: Orășa/Livezi- 37.000mp; 
Amonte Belci/Onești- 13.000mp; -Râu 
Cașin: Scutaru /Mănăstirea Cașin- 
11.000mp. Facem precizarea că: 
-pentru perimetrele Traian și Aval 
Fermă Radomirești, situate în albia 
minoră a râului Siret pe raza jude-
ţului Bacău, incluse în Situl Natura 
2000 ROSCI 0434 -„Siretul Mijlociu”, 
în procesul de reglementare a activită-
ţilor ce se vor desfășura pe perimetrul 
propus spre închiriere se impune 
respectarea condiţiilor stabilite de 
către autoritatea pentru protecţia 
mediului, respectiv a prevederilor 
Legii nr.292/2018, privind evaluarea 
impactului anumitor proiecte publice 
și private asupra mediului, precum și 
prevederile privind evaluarea adec-
vată conform art.28 din O.U.G. nr. 
57/2007 privind regimul ariilor natu-
rale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei și faunei sălbatice, cu 
completările și modificările ulterioare. 
Pentru toate perimetrele situate în arii 
naturale protejate, pentru activităţile 
desfășurate în interiorul sau în veci-
nătatea acestora este obligatorie 
respectarea planurilor de manage-
ment și a regulamentelor, obligaţia 
obţinerii actelor de reglementare în 
domeniul mediului cade în sarcina 
locatarului. Prin participarea la 
procedura de închiriere acesta își 
asumă integral toate riscurile legate 
de neobţinerea acestor acte și nu va 
putea solicita locatorului (A.B.A.Siret) 
restituirea valorii chiriei datorate de la 
data încheierii contractului. Garanţia 
de participare poate fi constituită sub 
forma unei scrisori de garanţie 
bancară eliberată de o bancă din 
România în favoarea unităţii loca-
toare sau a unui ordin de plată în 
contu l  RO51TREZ 0615005 
XXX013935 -Trezoreria Bacău, CIF: 
33839263. Suma trebuie să fie dispo-
nibilă în contul A.B.A.Siret în ziua 
licitaţiei, confirmată prin extras de 
cont de către Serviciul Financiar-Con-
tabilitate din cadrul A.B.A.Siret. 
Condiţiile de participare sunt preci-
zate în caietul de sarcini. Ofertele vor 
fi depuse la sediul A.B.A.Siret în data 
de 11.04.2022, până la ora 9.30, și vor 
fi deschise în aceeași zi, la ora 10.00. 
Preţul caietului de sarcini este de 
950,00Lei cu TVA, plata acestuia 
efectuându-se cu ordin de plată în 
contul RO69TREZ 061502201 
X013928 -Trezoreria Bacău, CIF: 
RO18264854. După efectuarea plăţii, 
caietul de sarcini se poate ridica de la 
A.B.A.Siret -biroul Cadastrul Apelor 
și Patrimoniu, începând cu data de 
18.03.2022 și până pe 01.04.2022, 
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numai în baza solicitării scrise depusă 
de către persoana fizică/juridică care a 
efectuat plata. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 01.04.2022, 
ora 12.00. Valabilitatea obligatorie a 
ofertei este de 90 de zile de la data 
deschiderii acesteia. Prezentul anunţ 
este postat pe site: http://siret.rowater.
ro/abas/anunturi/licitatii la rubrica 
Anunţuri -Licitaţii.

Administraţia Naţională „Apele 
Române” -Administraţia Bazinală de 
Apă Siret, cu sediul în Bacău, str.Cuza 
Vodă nr.1, judeţul Bacău, cod 600274, 
tel.0234/541.646, fax 0234/510.050, în 
calitate de unitate locatoare, anunţă 
organizarea în data de 12.04.2022 a 
licitaţiilor publice cu ofertă în plic 
închis privind închirierea de bunuri 
imobile, terenuri situate în albiile 
minore ale râurilor, pe raza judeţului 
Neamţ. Închirierea are ca scop 
exploatarea de agregate minerale în 
vederea regularizării și reprofilării 
albiei pentru asigurarea scurgerii 
optime în albie. Durata închirierii este 
de 4 ani. Garanţia de participare este 
de 10% din valoarea minimă a chiriei 
anuale. Valoarea minimă a chiriei 
anuale este de 0,057 Lei/mp/lună, 
pentru fiecare dintre următoarele 
perimetre: -Râu Bistriţa: Rediu/Rediu 
și Podoleni- 52.274mp; Costișa 
amonte/Costișa- 31.318 mp; Borlești/
Borlești- 44.592mp; -Râu Cracău: 
Doina/Girov- 52.037mp. Pentru toate 
perimetrele situate în arii naturale 
protejate, pentru activităţile desfășu-
rate în interiorul sau în vecinătatea 
acestora este obligatorie respectarea 
planurilor de management și a regula-
mentelor, obligaţia obţinerii actelor de 
reglementare în domeniul mediului 
cade în sarcina locatarului. Prin parti-
ciparea la procedura de închiriere 
acesta își asumă integral toate riscu-
rile legate de neobţinerea acestor acte 
și nu va putea solicita locatorului 
(A.B.A.Siret) restituirea valorii chiriei 
datorate de la data încheierii contrac-
tului. Garanţia de participare poate fi 
constituită sub forma unei scrisori de 
garanţie bancară eliberată de o bancă 
din România în favoarea unităţii 
locatoare sau a unui ordin de plată în 
contu l  RO51TREZ 0615005 
XXX013935 -Trezoreria Bacău, CIF: 
33839263. Suma trebuie să fie dispo-
nibilă în contul A.B.A.Siret în ziua 
licitaţiei, confirmată prin extras de 
cont de către Serviciul Financiar-Con-
tabilitate din cadrul A.B.A.Siret. 
Condiţiile de participare sunt preci-
zate în caietul de sarcini. Ofertele vor 
fi depuse la sediul A.B.A.Siret în data 
de 12.04.2022, până la ora 9.30, și vor 
fi deschise în aceeași zi, la ora 10.00. 
Preţul caietului de sarcini este de 
950,00Lei cu TVA, plata acestuia 
efectuându-se cu ordin de plată în 
contul RO69TREZ 061502201 
X013928 -Trezoreria Bacău, CIF: 
RO18264854. După efectuarea plăţii, 
caietul de sarcini se poate ridica de la 

A.B.A.Siret -biroul Cadastrul Apelor 
și Patrimoniu, începând cu data de 
18.03.2022 și până pe 04.04.2022, 
numai în baza solicitării scrise depusă 
de către persoana fizică/juridică care a 
efectuat plata. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 04.04.2022, 
ora 12.00. Valabilitatea obligatorie a 
ofertei este de 90 de zile de la data 
deschiderii acesteia. Prezentul anunţ 
este postat pe site: http://siret.rowater.
ro/abas/anunturi/licitatii la rubrica 
Anunţuri -Licitaţii.

Administraţia Naţională „Apele 
Române” -Administraţia Bazinală de 
Apă Siret, cu sediul în Bacău, str.Cuza 
Vodă nr.1, judeţul Bacău, cod 600274, 
tel.0234/541.646, fax 0234/510.050, în 
calitate de unitate locatoare, anunţă 
organizarea în data de 05.04.2022 a 
licitaţiilor publice cu ofertă în plic 
închis privind închirierea de bunuri 
imobile, terenuri situate în albiile 
minore ale râurilor, pe raza judeţului 
Suceava. Închirierea are ca scop 
exploatarea de agregate minerale în 
vederea regularizării și reprofilării 
albiei pentru asigurarea scurgerii 
optime în albie. Durata închirierii este 
de 4 ani. Garanţia de participare este 
de 10% din valoarea minimă a chiriei 
anuale. Valoarea minimă a chiriei 
anuale este de 0,057 Lei/mp/lună, 
pentru fiecare dintre următoarele 
bunuri imobile: -Râu Siret: Dolhasca 
Furnica 1/Dolhasca- 21.000mp; 
Poiana 4/Dolhasca- 17.000 mp; -Râu 
Moldova: Aval Pod Izvor 1/Păltinoasa 
și Capu Câmpului- 26.815mp; Aval 
Pod Izvor 2/Păltinoasa și Capu 
Câmpului- 38.000mp; Baia 3/Baia- 
29.000mp; Sasca amonte confluenţă 
1/Cornu Luncii- 46.900mp; Oniceni 
aval 1/Forăști- 54.200mp; -Râu 
Suceava: Hurjuieni aval /Frătăuţii 
Noi, Frătăuţii Vechi și Gălănești- 
51.000mp; Hurjuieni amonte/Frătă-
uţii Noi- 40.800mp. Facem precizarea 
că: -pentru perimetrele Aval Pod 
Izvor 1, Aval Pod Izvor 2, Baia 3, 
Sasca Amonte Confluenţă 1, situate în 
Situl Natura 2000 ROSCI 0365 „Râul 
Moldova între Păltinoasa și Ruși”, 
conform prevederilor Regulamentului 
acestei arii protejate, aprobat prin 
Ordinul M.M.A.P. nr. 1570/2016, este 
interzisă activitatea de exploatare a 
agregatelor minerale, precum și efec-
tuarea de activităţi conexe în perioada 
01 aprilie-31 iulie; -pentru perimetrul 
Oniceni Aval 1, situat în Situl Natura 
2000 ROSCI 0363 „Râul Moldova 
între Oniceni și Mitești”, conform 
prevederilor Regulamentului acestei 
arii protejate, aprobat prin Ordinul 
M.M.A.P. nr. 1640/2016, este interzisă 
activitatea de exploatare a agregatelor 
minerale, precum și efectuarea de 
activităţi conexe în perioada 01 
aprilie-31 iulie; -pentru perimetrele 
situate în situl  Natura 2000 
ROSCI0379 „Râul Suceava”, 
respectiv Hurjuieni Aval și Hurjuieni 
Amonte, în procesul de reglementare 

a activităţii ce urmează a se desfășura 
pe fiecare dintre aceste perimetre se 
impune respectarea condiţiilor stabi-
lite de Agenţia Naţională pentru Arii 
Naturale Protejate în calitate de 
custode al acestei arii natural prote-
jate. Obligaţia obţinerii actelor de 
reglementare în domeniul mediului 
cade în sarcina locatarului. Prin parti-
ciparea la procedura de închiriere 
acesta își asumă integral toate riscu-
rile legate de neobţinerea acestor acte 
și nu va putea solicita locatorului 
(A.B.A.Siret) restituirea valorii chiriei 
datorate de la data încheierii contrac-
tului. Garanţia de participare poate fi 
constituită sub forma unei scrisori de 
garanţie bancară eliberată de o bancă 
din România în favoarea unităţii 
locatoare sau a unui ordin de plată în 
contu l  RO51TREZ 0615005 
XXX013935 -Trezoreria Bacău, CIF: 
33839263. Suma trebuie să fie dispo-
nibilă în contul A.B.A.Siret în ziua 
licitaţiei, confirmată prin extras de 
cont de către Serviciul Financiar-Con-
tabilitate din cadrul A.B.A. Siret. 
Condiţiile de participare sunt preci-
zate în caietul de sarcini. Ofertele vor 
fi depuse la sediul A.B.A.Siret în data 
de 05.04.2022, până la ora 9.30, și vor 
fi deschise în aceeași zi, la ora 10.00. 
Preţul caietului de sarcini este de 
950,00Lei cu TVA, plata acestuia 
efectuându-se cu ordin de plată în 
contul RO69TREZ 061502201 
X013928 -Trezoreria Bacău, CIF: 
RO18264854. După efectuarea plăţii, 
caietul de sarcini se poate ridica de la 
A.B.A. Siret -biroul Cadastrul Apelor 
și Patrimoniu, începând cu data de 
16.03.2022 și până pe 28.03.2022, 
numai în baza solicitării scrise depusă 
de către persoana fizică/juridică care a 
efectuat plata. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 28.03.2022, 
ora 12.00. Valabilitatea obligatorie a 
ofertei este de 90 de zile de la data 
deschiderii acesteia. Prezentul anunţ 
este postat pe site: http://siret.rowater.
ro/abas/anunturi/licitatii la rubrica 
Anunţuri -Licitaţii.

Administraţia Naţională „Apele 
Române” -Administraţia Bazinală de 
Apă Siret, cu sediul în Bacău, str.Cuza 
Vodă nr.1, judeţul Bacău, cod 600274, 
tel.0234/541.646, fax 0234/510.050, în 
calitate de unitate locatoare, anunţă 
organizarea în data de 06.04.2022 a 
licitaţiilor publice cu ofertă în plic 
închis privind închirierea de bunuri 
imobile, terenuri situate în albiile 
minore ale râurilor, pe raza judeţului 
Vrancea. Închirierea are ca scop 
exploatarea de agregate minerale în 
vederea regularizării și reprofilării 
albiei pentru asigurarea scurgerii 
optime în albie. Durata închirierii este 
de 4 ani. Garanţia de participare este 
de 10% din valoarea minimă a chiriei 
anuale. Valoarea minimă a chiriei 
anuale este de 0,057Lei/mp/lună, 
pentru fiecare dintre următoarele 
bunuri imobile: -Râu Putna: Putna 

Seacă/Bolotești și Ţifești- 90.086mp; 
Amonte Putna Seacă /Bolotești și 
Ţifești- 92.997mp; Aval pod Bolotești/
Bolotești și Ţifești- 96.218mp; -Bolo-
tești-Ţifești/Bolotești și Ţifești- 
90.852mp; Aval Bolotești/ Bolotești și 
Ţifești- 56.824mp; Amonte Ivăncești/
Bolotești și Ţifești- 54.531mp; -Râu 
Șușiţa: Văleni-Vrancea/Panciu- 
125 .307mp;  Panc iu /  Panc iu- 
138.279mp; 
Aval Panciu/ Panciu- 93.447mp. 
Obligaţia obţinerii actelor de regle-
mentare în domeniul mediului cade în 
sarcina locatarului. Prin participarea 
la procedura de închiriere acesta își 
asumă integral toate riscurile legate 
de neobţinerea acestor acte și nu va 
putea solicita locatorului (A.B.A.Siret) 
restituirea valorii chiriei datorate de la 
data încheierii contractului. Garanţia 
de participare poate fi constituită sub 
forma unei scrisori de garanţie 
bancară eliberată de o bancă din 
România în favoarea unităţii loca-
toare sau a unui ordin de plată în 
contu l  RO51TREZ 0615005 
XXX013935 -Trezoreria Bacău, CIF: 
33839263. Suma trebuie să fie dispo-
nibilă în contul A.B.A.Siret în ziua 
licitaţiei, confirmată prin extras de 
cont de către Serviciul Financiar-Con-
tabilitate din cadrul A.B.A.Siret. 
Condiţiile de participare sunt preci-
zate în caietul de sarcini. Ofertele vor 
fi depuse la sediul A.B.A.Siret în data 
de 06.04.2022,  până la ora 9.30, și vor 
fi deschise în aceeași zi, la ora 10.00. 
Preţul caietului de sarcini este de 
950,00Lei cu TVA, plata acestuia 
efectuându-se cu ordin de plată în 
contul RO69TREZ 061502201 
X013928 -Trezoreria Bacău, CIF: 
RO18264854. După efectuarea plăţii, 
caietul de sarcini se poate ridica de la 
A.B.A.Siret -biroul Cadastrul Apelor 
și Patrimoniu, începând cu data de 
16.03.2022 și până pe 29.03.2022, 
numai în baza solicitării scrise depusă 
de către persoana fizică/juridică care a 
efectuat plata. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 29.03.2022, 
ora 12.00. Valabilitatea obligatorie a 
ofertei este de 90 de zile de la data 
deschiderii acesteia. Prezentul anunţ 
este postat pe site: http://siret.rowater.
ro/abas/anunturi/licitatii la rubrica 
Anunţuri -Licitaţii.

PIERDERI
Pierdut Certificat Medic Specialist 

seria 1, nr.036630 din data de 
29.12.2017, nr.1543 pe numele 
Ionescu G. Lavinia, pierdut certificat 
de membru Colegiul Medicilor 
nr.25904 din 16.01.2018 pe numele 
Ionescu Lavinia în specialitatea 
Anestezie și Terapie Intensivă.

Pierdut legitimație transport 
gratuit pentru persoane cu handicap, 
eliberată pe numele: Lungu Ionuț 
Daniel. Se declară nulă!


