vineri / 15 aprilie 2022

www.jurnalul.ro

Supliment Anunţuri Mica Publicitate
de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și

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

anunțuri

33

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
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OFERTE SERVICIU
TermoStarTek SRL Mureș angajează
conducător auto profesionist mărfuri pe
comunitate. Informații la: termostartek@
gmail.com
A.N.„Apele Române” -A.B.A.Buzău
Ialomița -S.G.A.Călărași, cu sediul în mun.
Călărași, Șos.Chiciu nr.2, anunță scoaterea la
concurs a 2 posturi vacante de sudor și conducător șalupă la formația Mecanizare în data
de 11.05.2022. Relații la telefon: 0242/316.680,
int.103.
SC Veta Energie Renovatie SRL, cu sediul
în Loc.Dumbrăvița, Jud.Timiș, angajează
electricieni. CV-urile se pot depune la adresa
de email: gdrecruitment2021@gmail.com.
Interviurile pot avea loc în data de 15.04.2022,
între orele 10.00 și 14.00.
Pilastru Construct S.R.L. ,anunta vacantarea urmatoarelor posturi: 1 post de
muncitor necalificat in constructii,1 post de
faiantar,1 post de zugrav,1 post de dulgher,1
post de inginer constructii si 1 post de zidar.
CV-urile se pot trimite la adresa de mail: chr.
esat@gmail.com, pana la data de 20.04.2022.
Smart Clever Tehno SRL angajează muncitori necalificați la demolarea clădirilor/căptușeli, zidărie, plăci, mozaic, faianță, gresie,
parchet (studii generale), cod COR-931391
-30 posturi. Rugăm persoanele interesate să
trimită CV la adresa: Raffaproiect@gmail.
com
SC Baicu Construct SRL, având CUI:
23661389, cu sediul în Sat Românești,
Comuna Bărcănești, nr.68, județ Prahova,
angajează: Muncitor necalificat la demolarea
clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic,
faianță, gresie, parchet, cod COR 931301- 1
post. Cerințe: vechime 6 luni, studii medii,
cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în
domeniul construcțiilor. Selecția are loc în
data de 18.04.2022, ora 09.00, la sediul societății.
Primăria Domnești, cu sediul în Șos. Al.
Ioan Cuza nr.25-27, comuna Domnești, județ
Ilfov organizează în data de 10.05.2022
concurs recrutare pentru ocuparea posturilor
contractuale de: Referent– Compartiment
Transport și Deservire Unități Învățământ și
Referent– Compartiment Școală după Școală.
Condiții de participare pentru Referent–
Compartiment Transport și Deservire Unități
Învățământ: studii medii absolvite cu diplomă
de bacalaureat și vechime în muncă:
minimum 7 ani. Condiții de participare
pentru Referent– Compartiment Școală după
Școală: studii medii absolvite cu diplomă de
bacalaureat, fără vechime în muncă. Dosarele
se depun la sediul Primăriei Domnești în
termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, respectiv de la data de
15.04.2022 până la data de 02.05.2022, ora
16:00. Persoană de contact: Stanca Raluca
Gabriela– Inspector Asistent, Primăria
Domnești, email primariadomnestiif@primariadomnesti.ro, telefon: 021.351.52.56.
Primăria Comunei Șuţești, judeţul Brăila,
organizează la sediul său concurs pentru
ocuparea funcţiei contractuale de execuţie
vacante: -muncitor necalificat Serviciul Public
de Gospodărire Comunală (post vacant)-

Condiţii generale: -candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de
art.3 din H.G. 286/2011; Condiţii specifice: –
studii minime- primare/ gimnaziale.
Concursul va avea loc la sediul Primăriei
Șuţești, judeţul Brăila în data de 11.05.2022
ora 10,00 proba practică și interviul în termen
de maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei practice. Dosarele de înscriere se
vor depune de la data de 15.04.2022 până la
data de 03.05.2022. Condiţiile de desfășurare
a concursului, condiţiile de participare la
concurs și actele solicitate sunt afișate la sediul
Primăriei Șuţești, telefon 0239/667811.

concurs: 1. Pentru șef S.V.S.U.: a) minim
studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; b) permis de conducere pentru categoriile
B, C și E; c) curs de serviciu voluntar pentru
situații de urgență cu certificat de absolvire; d)
vechime în muncă- minim 3 ani; e) domiciliul
stabil în comuna Rogova. 2. Pentru inspector
S.P.C.L.E.P.: a) studii superioare cu diplomă
de licență; b) permis de conducere categoria B;
c) document din care să rezulte calificare în
domeniul informatic; d) vechime în muncă–
minim 6 luni. Relații suplimentare se pot
obține la sediul primăriei Rogova, telefon
0252.353.001.

Primăria comunei Rogova, cu sediul în
localitatea Rogova, strada Principală nr.1,
județul Mehedinți, organizează în data de
11.05.2022 ora 10,00 concurs de recrutare
pentru ocuparea pe o perioadă nedeterminată
a următoarelor posturi contractuale vacante
din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații
de Urgență și Serviciului Public Comunitar
Local de Evidență a Persoanelor: -1 post
contractual– Șef S.V.S.U.; -1 post contractual- Inspector Gradul II S.P.C.L.E.P.
Concursul se va organiza la sediul Primăriei
Rogova din localitatea Rogova, str. Principală
nr.1, județul Mehedinți, conform calendarului
următor: -Termen limită de depunere a dosarelor: 06.05.2022; -Selecția dosarelor:
09-10.05.2022; -Proba sportivă: 11.05.2022 ora
08.30 (cf. O.M.A.I. nr.75/2019, numai pentru
șef SVSU); -Proba scrisă: 11.05.2022 ora 10.00
la sediul primăriei Rogova; -Interviul:
12.05.2022. Condiții specifice de participare la

In temeiul H.G. nr. 286/2011/cu modificarile si completarile ulterioare, Oficiul de Stat
pentru Inventii si Marci organizeaza in data
de 12.05.2022 la ora 10.00, proba scrisa,
concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, de executie/pe perioada nedeterminata, de expert in cadrul Compartimentului
Antifrauda, Anticoruptie. Cerinte de ocupare
prin concurs a postului: Studii superioare la o
institutie de invatamant superior recunoscuta
de Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetarii,
absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, recunoscuta in domeniile: juridic,
economic, inginerie, tehnic si filologie;
Cunoasterea unei limbi de circulatie internationala-engleza/franceza, nivel mediu. Cunostinte de operare pe calculator: Windows, MS.
Office (Word, Excel, Power Point). Nu se solicita vechime; Corectitudine, disciplina, capacitate de comunicare, capacitate de lucru
independent, disponibilitate, atentie, rigurozi-

tate, simtul raspunderii, abilitati de comunicare. Cerinte Specifice: deplasari in teritoriu
(daca este cazul); disponibilitate pentru lucru
in program prelungit; indeplinirea atributiilor
in mod obiectiv si independent, cu profesionalism si integritate. Concursul va avea loc la
sediul O.S.I.M. si va consta in trei etape
succesive: selectia dosarelor de inscriere;
proba scrisa, care se va sustine pe data de
12.05.2022 ora 10.00; interviul, care se va
sustine pe data de 18.05.2022 ora 10.00. Dosarele de concurs se depun in perioada
18.04.2022-03.05.2022, la sediul O.S.I.M., str.
Ion Ghica nr. 5, Sect.3-Bucuresti, Compartiment Resurse Umane si vor contine documentele prevazute de art.6 din HG. nr. 286/2011 cu
modificarile si completarile ulterioare. Bibliografia si relatii suplimentare la Tel.
0213060800, int. 325 sau la sediul O.S.I.M
Direcţia Cultură și Sport Mangalia organizează concurs prin recrutare la sediul instituţiei, Șos.Constanţei nr. 5, Municipiul
Mangalia, jud.Constanţa, conform
H.G.nr.286/2011 și H.G.nr.1027/2014 în data
de 11.05.2022, ora 10.00 -proba scrisă și în
data de 13.05.2022, ora 10.00 -proba interviu,
pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a
2 (două) posturi contractuale de execuţie
vacante de: Îngrijitor -Compartimentul Sport
și Agrement. Condiţii specifice pentru
ocuparea posturilor contractuale vacante de
Îngrijitor -Compartimentul Sport și Agrement: studii medii/generale; vechime în
muncă minim 6 luni. Informaţii suplimentare
se pot obţine la sediul Direcţiei Cultură și
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Sport Mangalia, Șos.Constanţei nr.5, Compartimentul Contabilitate, Resurse Umane,
Juridic, Achiziţii, telefon: 0729.930.454,
e-mail: resurseumane@culturasport.ro. Dosarele de concurs se vor depune la Compartimentul Contabilitate, Resurse Umane,
Juridic, Achiziţii, începând cu data de
18.04.2022 până în data de 03.05.2022 ora
16.00.
Primăria Comunei Baia, cu sediul în
comuna Baia, sat Baia, str.Nicolae Stoleru,
nr.2, judeţul Suceava, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante
de: șofer, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura la sediul instituției
astfel: -Proba scrisă în data de 11.05.2022, ora
10.00; -Proba interviu în data de 13.05.2022,
ora 10.00. Pentru participarea la concurs,
candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -studii: gimnaziale; -vechime:
minimum 1 an în funcția de șofer; -posedă
permis auto categoriile B, CE, DE. Candidaţii
vor depune dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Primăriei
Comunei Baia. Relaţii suplimentare la sediul
Primăriei Comunei Baia, persoană de contact:
Iftimie Ana-Maria, telefon 0753.800.370.
Primăria Comunei Mănăstirea Humorului,
cu sediul în comuna Mănăstirea Humorului,
str.Ștefan cel Mare nr. 142, județul Suceava, în
conformitate cu prevederile H.G.nr.286/2011,
organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de: Consilier
debuntat -un post, în cadrul Compartiment
implementarea proiectelor finanțate din
fonduri externe nerambursabile, din Aparatul
de specialitate al primarului comunei Mănăstirea Humorului; Muncitor necalificat -un
post, în cadrul Compartimentul administrativ
din Aparatul de specialitate al primarului
comunei Mănăstirea Humorului. Concursul se
va desfășura, la sediul instituției, astfel:
-Proba scrisă în data de 11.05.2022, ora 10.00;
-Proba interviu în data de 13.05.2022, ora
10.00. Condiții minime de participare: Pentru
postul de Consilier debutant: a) studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de
licență sau echivalentă; b) vechime în muncă
-nu este cazul; Muncitor necalificat: a)studii
gimnaziale; b)vechime în muncă -10 ani.
Candidaţii vor depune dosarele de participare
la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul Oficial,
Partea a III-a, la sediul Primăriei Comunei
Mănăstirea Humorului. Relaţii suplimentare
la sediul Primăriei Comunei Mănăstirea
Humorului, persoană de contact Croitoru
Viorel, telefon 0749.371.803.
Primăria Comunei Lazuri, cu sediul în
comuna Lazuri, sat Lazuri, str.Principală,
nr.76, judeţul Satu Mare, organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante
de: îngrijitor, 1 post, normă întreagă, conform
H.G. nr. 286/23.03.2011. Concursul se va
desfășura la sediul instituției astfel: -Proba
scrisă în data de 11.05.2022, ora 10.00; -Proba
practică în data de 12.05.2022, ora 10.00;
-Proba interviu în data de 13.05.2022, ora
10.00. Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii: -studii: gimnaziale; -vechime: 3 ani;
-permis conducere categoria B. Candidaţii vor
depune dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea
anunţului în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, la sediul Primăria Comunei
Lazuri, str.Principală nr.76. Relaţii suplimentare la sediul: Primăria Comunei Lazuri,
persoană de contact: Barabas Erika Brigitta,
telefon 0261/753.213, fax 0261/753.248.
Spitalul Prof. Dr. Constantin Angelescu, cu
sediul în București, str. Aleea-Căuzași, nr.
49-51, Sector 3, organizează concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi contractuale
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vacante: 1) Un post medic -în cadrul Biroului
Managementul Calității Serviciilor Medicale:
-diploma de licență în medicină; -aviz de
liberă practică și atestat de studii complementare în managementul serviciilor de sănătate;
-vechime în specialitate minim 1 an; -cunoștințe operare PC; -curs de Management al
Calității Serviciilor în Sănătate, autorizat de
ANMCS. 2) Un post referent de specialitate
gradul III cu studii juridice -în cadrul Biroului
Managementul Calității Serviciilor Medicale:
-diploma de licență studii juridice; -vechime 6
luni în specialitate; -cunoștințe operare PC;
-curs de Management al Calității Serviciilor în
Sănătate, autorizat de ANMCS. 3) Un post
referent de specialitate III -în cadrul Biroului
Managementul Calității Serviciilor Medicale:
-diploma de licentă; -vechime 6 luni în specialitate; -cunoștințe operare PC; -curs de Management al Calității Serviciilor în Sănătate,
autorizat de ANMCS. Pentru a ocupa un post
contractual vacant sau temporar vacant,
candidații trebuie să îndeplinească condiții
generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările și
completările ulterioare. Dosarele de înscriere
se depun la sediul Spitalului de Prof.Dr.
Constantin Angelescu din Aleea-Căuzași
49-51, sector 3, în termen de 10 zile lucrătoare,
de la data publicării anunţului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, până la data de
03.05.2022 între orele 9.00-13.00 și trebuie să
conţină în mod obligatoriu documentele
prevăzute la art.6 din H.G.nr.286/2011, cu
modificările și completările ulterioare. Proba
scrisă va avea loc în data de 11.05.2022, ora
10.00, iar proba interviu, va avea loc în data
de 16.05.2022, ora 10.00 la sediul Spitalului
Prof.Dr.Constantin Angelescu. Relaţii suplimentare și tematica se pot obţine de la sediul
Spitalului Prof.Dr.Constantin Angelescu,
Biroul Resurse Umane, telefon
nr.021/568.82.24.
Clubul Sportiv Dinamo București organizează concurs, în vederea încadrării cu recrutare din sursă externă, pe durată
nedeterminată, conform Legii nr.53/2003,
privind Codul Muncii, republicată, Legii nr.
153/2017, actualizată, H.G.nr.286/2011, actualizată, H.G.nr.355/2007, O.m.a.i.nr.291/2011 și
P r o c e d u r a P S - 0 0 1 - D M - R U n r.
4244380/03.10.2013, toate cu modificările și
completările ulterioare, pentru ocuparea
funcțiilor contractuale vacante de îngrijitor la
Compartimentul Administrare Patrimoniu
Imobiliar din cadrul Serviciului Patrimoniu
Imobiliar, Reparații, Intervenții și Protecția
Mediului -2 posturi. Concursul se va desfășura la sediul Clubului Sportiv Dinamo
București, Șos.Ștefan cel Mare, nr.7-9, sector
2, astfel: a)selecția dosarelor -04.05.2022, ora
14.00; b)proba practică -11.05.2022, ora 10.00;
c)interviul -16.05.2022, ora 10.00. La concurs
poate participa orice persoană care îndeplinește condiţiile generale și condiţiile specifice.
Condiţii generale: -să aibă cetăţenia română,
cetăţenie a altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului
Economic European și domiciliul în România;
-să cunoască limba română, scris și vorbit; -să
aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale; -să aibă capacitate deplină de
exerciţiu; -să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate
de medicul de familie sau de unităţile sanitare
abilitate; -să nu fi 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; -să fie
declarați apt medical și psihologic. Condiţii
specifice: -absolvenţi de studii gimnaziale; -nu
se solicită vechime în muncă și/sau în speciali-

tate. Candidații vor depune dosarul în termen
de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial, Partea a III-a,
respectiv până la data de 03.05.2022, ora
14.00, la sediul Clubului Sportiv Dinamo, cu
documentele prevăzute de art.6 din
H.G.nr.286/2011, actualizată, precum și documentele prevăzute la art.1 din Anexa nr.5 la
Dispoziția directorului general al D.G.M.R.U.
nr. II/1620/2015, cu modificările și completările ulterioare. La concurs pot participa numai
candidații al căror dosar este complet și corect
întocmit. Relații suplimentare la sediul C.S.
Dinamo București, Șos.Ștefan cel Mare,
nr.7-9, sectorul 2, pe site-ul clubului: www.
csdinamo.eu, secțiunea Administrativ
-Carieră și la Serviciul Resurse Umane din
cadrul clubului, prin centrala M.A.I.:
021.303.70.80, la interior: 23057, în zilele
lucrătoare, între orele 10.00-14.00 (persoană
de contact: dna. Stan Elena-Roxana).
Direcţia de Administrare a Domeniului
Public Slobozia, cu sediul în Slobozia, str.Filaturii nr.8, organizează concurs pentru
ocuparea a: -3 posturi vacante de personal
contractual (funcţie de execuţie) -muncitor
necalificat, treapta profesională I, COR:
931202 (Îngrijitor spaţii verzi), în cadrul
secţiei „Spaţii verzi”, pe perioadă nedeterminată, durata normală a timpului de muncă
fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână; -1 post vacant de personal contractual
(funcţie de execuţie) -muncitor calificat,
treapta profesională IV, COR: 752201
(Tâmplar universal), în cadrul secţiei „Spaţii
verzi”, pe perioadă nedeterminată, durata
normală a timpului de muncă fiind de 8 ore/zi,
respectiv 40 de ore/săptămână; -2 posturi
vacante de personal contractual (funcţie de
conducere) -șef formaţie, grad I, COR:
132235, în cadrul secţiei „Spaţii verzi”, pe
perioadă nedeterminată, durata normală a
timpului de muncă fiind de 8 ore/zi, respectiv
40 de ore/săptămână. Condiţii specifice
pentru muncitor necalificat I, COR: 931202
(Îngrijitor spaţii verzi): Studii: M, G; Vechimea
în muncă: minimum 1 an. *Constituie un
avantaj permisul de conducere categoria B.
Condiţii specifice pentru muncitor calificat,
treapta profesională IV, COR: 752201
(Tâmplar universal): Calificare: certificat de
calificare în tâmplărie; Studii: generale/medii;
Vechimea în muncă: minimum 3 ani. Condiţii
specifice pentru șef formaţie, grad I COR:
132235 (D.D.D.-Deratizare, Dezinsecţie sau
Dezinfecţie): Calificare: certificat de calificare
ca agent D.D.D.; Studii: generale/ medii;
Vechimea în muncă: minimum 3 ani. Condiţii
specifice pentru șef formaţie, grad I COR:
132235 (Ecarisaj): Calificare: certificat de
calificare ca tehnician veterinar; Studii: generale/medii; Vechimea în muncă: minimum 3
ani. Calendar concurs: ultima zi de depunere
a dosarelor de înscriere la concurs este
05.05.2022 la Registratura Direcţiei de Administrare a Domeniului Public, mun.Slobozia,
str. Filaturii, nr.8, ora 16.30. Proba scrisă/
proba practică va avea loc în data de
13.05.2022 la sediul Direcţiei de Administrare
a Domeniului Public Slobozia, ora 13.30.
Interviul va avea loc în data de 19.05.2022,
ora 13.30. Detalii cu privire la bibliografia și
modul de desfășurare a concursului pot fi
obţinute de pe site-ul Primăriei Mun.Slobozia,
precum și de la sediul Direcţiei de Administrare a Domeniului Public Slobozia sau la
telefon: 0243.235.496, int.14, Compartiment
Resurse Umane, persoană de contact: Ene
Raluca-Marinela.
Direcţia de Administrare a Domeniului
Public Slobozia, cu sediul în Slobozia, str.Filaturii nr.8, organizează concurs pentru
ocuparea a: -1 post vacant de personal
contractual (funcţie de execuţie) -șofer,
treapta profesională I, COR: 834201- Mașinist
la mașini pentru terasamente (ifronist), în
cadrul secţiei „Mecanizare”, pe perioadă
nedeterminată, durata normală a timpului de
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muncă fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/
săptămână; -1 post vacant de personal
contractual (funcţie de conducere) -șef
formaţie, grad II, COR: 132235, în cadrul
secţiei „Mecanizare”, pe perioadă nedeterminată, durata normală a timpului de muncă
fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână; -1 post vacant de personal contractual
(funcţie de execuţie) -muncitor calificat,
treapta profesională I, COR: 721410- Lăcătuș
mecanic, în cadrul secţiei „Mecanizare”, pe
perioadă nedeterminată, durata normală a
timpului de muncă fiind de 8 ore/zi, respectiv
40 de ore/săptămână. Condiţii specifice
pentru Șofer, treapta profesională I, COR:
834201- Mașinist la mașini pentru terasamente (ifronist). Condiţii specifice: Calificare:
permis conducere categoria B, C+E și experienţă în exploatarea utilajelor terasiere; Studii:
medii, profesionale; Vechimea în domeniu:
minim 5 ani. Condiţii specifice pentru Șef
formaţie, grad II, COR: 132235. Condiţii
specifice: Calificare: facultate tehnică,
diplomă de licenţă; Studii: de lungă durată;
Vechimea în muncă: minim 5 ani. Condiţii
specifice pentru muncitor calificat, treapta
profesională I, COR: 721410- Lăcătuș
mecanic. Condiţii specifice: Calificare: lăcătușerie mecanică și experienţa în tehnologia
sudurii; Studii: medii, profesionale; Vechimea
în domeniu: minim 5 ani. Calendar concurs:
ultima zi de depunere a dosarelor de înscriere
la concurs este 05.05.2022, la Registratura
Direcţiei de Administrare a Domeniului
Public, mun.Slobozia, str.Filaturii, nr.8, ora
16.30. Proba scrisă va avea loc în data de
13.05.2022 la sediul Direcţiei de Administrare
a Domeniului Public Slobozia, ora 09.00.
Interviul va avea loc în data de 19.05.2022,
ora 09.00. Detalii cu privire la bibliografia și
modul de desfășurare a concursului pot fi
obţinute de pe site-ul Primăriei Mun.Slobozia,
precum și de la sediul Direcţiei de Administrare a Domeniului Public Slobozia sau la
telefon: 0243.235.496, int.14, Compartiment
Resurse Umane, persoană de contact: Ene
Raluca-Marinela.

DISPARIŢII
Negruţă Dorel din Iași, Str. Bălcescu nr.5,
anunţă dispariţia fratelui Negruţă Constantin,
cu ultimul domiciliu cunoscut în Iași, Str.
Ciurchi nr.117A, bl.F8, ap.15, CNP
1550811226744 și deschiderea procedurii de
declarare a morţii, cu invitaţia ca orice
persoană să comunice datele pe care le
cunoaște în legătură cu cel dispărut la nr.
0755.333.063.

CITAŢII
Se citeaza numita Preda Tamara în dosarul
nr 9258/278/2010 la Tribunalul Hunedoara la
data de 10.06.2022, ora 11.00, în calitate de
intimat pârât, având ca obiect partaj judiciar.
Numiții Lapusan Ioan și Lapuste Ioan sunt
citați la Judecătoria Huedin în dosar
nr.1098/242/202, în data de 08.09.2022, ora
12,00.
Numitul Buță Aurelian, cu ultimul domiciliul cunoscut în Bozovici, nr.526, jud.
Caraș-Severin, este citat la Judecătoria
Oravița pe data de miercuri 20 aprilie 2022,
ora 10.00, la completul 4, camera Sala 1, în
calitate de debitor în dosarul 2393/273/2019*,
în procesul având ca obiect validare poprire
cu reclamanta EOS International Beteiligungs- Verwaltungsgesellschaft MBH.
Eventualii moștenitori și eventualii succesibili ai defunctului Vasile Dănilă, CNP
1280502400328, decedat la data de
28.12.2020, cu ultimul domiciliu în municipiul
București, Str. Herța nr. 2, sector 2, sunt citați
să se prezinte la data de 27.04.2022, ora 11:00,
la sediul Societății Profesionale Notariale „De
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Iure” București, Calea Dudești nr. 139, Corp
1, etaj 1, Sector 3, tel. 021/311.98.69, pentru
dezbaterea succesiunii.
Numiții Stecz Petru, Pap Iuon, Berinde
Ileana, sunt chemați în data de 05.05.2022, la
Judecătoria Sighetu Marmației, în calitate de
pârâți în dos. 514/307/2021, având ca obiect
uzucapiune.
Se citează numitul Stan Marian, cetăţean
român, domiciliat în orș. Babadag, jud.
Tulcea, în cauza succesorală privind pe
defunctul Stan Ion, decedat la data de
07.06.2019, fost cu ultimul domiciliu în orș.
Babadag, jud. Tulcea, în dosarul succesoral nr.
93/2022, pentru data de 17.05.2022, ora 10 la
Biroul Individual Notarial Mariana Mocanu
din orașul Babadag, str. Mihai Viteazu, nr. 9,
jud. Tulcea.

DIVERSE
În temeiul legii nr.8/1996, Strada Film
Internațional SRL, caută cu bună credință pe
moștenitorii autorilor operei muzicale cu
titlul: „SANIE CU ZURGĂLĂI”, producător
fonogramă Electrecord 1970.Acest demers are
ca scop obținerea cesiunii ne-exclusive a drepturilor de reproducere, adaptare și sincronizare a unui fragment din opera muzicală,în
filmul de lungmetraj ”Metronom”,produs de
societatea Strada Film International SRL,
întrucât demersurile anterioare făcute la
organismele de gestiune colectivă nu au dat
rezultate.Pentru remunerarea titularilor de
drepturi, am constituit un fond special,în
acord cu sumele plătite celorlați titulari de
drepturi, ce au putut fi identificați în alte
modalități, care prevede o sumă de cel mult
100Euro net pentru fiecare titular de drepturi.
Contact la: office@stradafilm.ro/ contact@
stradafilm.ro
Anunț de selecție experți pentru derularea
serviciilor de organizare cursuri de formare
continuă. Casa Corpului Didactic Alba
anunță demararea procedurii de selecție a 5
posturi de experți, în afara organigramei,
pentru derularea serviciilor de organizare
cursuri formare continuă în conformitate cu
achiziția de achiziția serviciilor de formare
continuă din cadrul proiectului „POCU 20142020 „FUTURE - educație prin programe de
a doua sansa pentru un viitor mai bun.
Durata unei sesiuni de servicii de organizare
cursuri formare continuă derulată în conformitate cu achiziția serviciilor de formare
continuă din cadrul proiectului „POCU 20142020 „FUTURE - educație prin programe de
a doua sansa pentru un viitor mai bun”: 3
luni. Pentru detalii privind condițiile generale,
condițiile specifice, modalitatea de depunere a
dosarelor, conținutul dosarului de concurs, a
criteriilor de selecție, precum și a calendarului
de desfășurarea a concursului, vă rugăm să
accesați site-ul instituției: Casa Corpului
Didactic Alba (www.ccdab.ro).
SP Evrika Insolvency IPURL, reprezentata
prin asociat coordonator Liscan Aurel, in
calitate de administrator judiciar al Raxvalboga Mutari & Transporturi SRL desemnat
prin hotararea nr.1744 din data de 08.04.2022,
pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a
VII-a Civila in dosar nr. 5284/3/2022, notificã
deschiderea procedurii insolventei prevazuta
de Legea nr. 85/2014 împotriva Raxvalboga
Mutari & Transporturi SRL, cu sediul social
in București, Sectorul 5, Str. Elena Și Vasile
Cojocaru, Nr. 8, CUI 26448017, nr. de ordine
in registrul comertului J40/10621/2011.
Persoanele fizice si juridice care inregistreaza
un drept de creanta impotriva Raxvalboga
Mutari & Transporturi SRL vor formula
declaratie de creanta care va fi inregistrata la
grefa Tribunalului București - secţia a VII-a
Civila, cu referire la dosarul nr. 5284/3/2022,
in urmatoarele conditii: a) termenul limita

pentru inregistrarea cererii de admitere a
creantelor asupra averii debitorului
13.04.2022; b) termenul de verificare a creantelor, de intocmire, afisare si comunicare a
tabelului preliminar de creante 27.04.2022; c)
termenul pentru intocmirea si afisarea tabelului definitiv la 11.05.2022; d) data primei
sedinte a adunarii generale a creditorilor
03.05.2022, ora 14.00; e) adunarea generala a
asociatilor la data de 27.04.2022, ora 14.00 la
sediul administratorului judiciar.
Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY
IPURL reprezentată prin asociat coordonator
LISCAN AUREL, în calitate de lichidator
judiciar al SANROMSO SRL desemnat prin
Hotărârea din data de 12.04.2022 pronunţată
de Tribunalul București - Secţia a VII-a
Civilă, în dosarul nr. 34831/3/2021, notifica
deschiderea falimentului prin procedură
simplificată prevazută de Legea nr. 85/2014
împotriva SANROMSO SRL, cu sediul social
în București, Sectorul 2, Strada GRIGORE
IONESCU, Nr. 63, CAMERA NR. 1, Bloc
T73, Scara 2, Etaj 4, Ap. 42, CUI 43092660,
nr. de ordine în registrul comerţului
J40/12245/2020. Persoanele fizice și juridice
care înregistrează un drept de creanţă împotriva SANROMSO SRL vor formula declaraţie de creanţă care va fi inregistrată la grefa
Tribunalul București - Secţia a VII-a Civilă,
cu referire la dosarul nr. 34831/3/2021, în
urmatoarele condiţii : a) termenul limită
pentru înregistrarea cererii de admitere a
creanţelor în tabelul creanţelor 24.05.2022; b)
termenul limita pentru verificarea creanţelor,
intocmirea, afișarea și comunicarea tabelului
preliminar al creanţelor 31.05.2022; c)
termenul limita pentru definitivarea tabelului
creanţelor la 14.06.2022; d) data primei
ședinţe a adunarii generale a creditorilor
02.06.2022, ora 14.00; e) adunarea generală a
asociaţilor SANROMSO SRL la data de
28.04.2022, ora 14.00 la sediul lichidatorului
judiciar.

teren în intravilan în vederea realizării unui
parc fotovoltaic și împrejmuire teren”, propus
a se implementa în comuna Izvoarele, extravilan, nr. cad. 31043, T39, lot 1, nr.cad.31044,
T39, lot 2, nr.cad.31941, T167, P1309, lot 2, nr.
cad. 30533, T171, P1321, jud. Giurgiu, și s-a
întocmit prima variantă a acestuia. Termenul
de acceptare a comentariilor și sugestiilor este
până la data de 30.04.2022. Comentariile
publicului se pot transmite la sediul A.P.M.
Giurgiu, cu sediul în loc.Giurgiu, șos.București, bl.111, sc.A+B.
SC VIS A VIS EVENT’S Bucuresti SRL
cu sediul in str. Foisorului, nr. 12, camera 6,
etaj 1, sector 3, Bucuresti, inregistrata la
ONRC-ORCTB cu CUI nr. 43467639 informeaza pe cei interesanti ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu
pentru activitatea –restaurant COD CAEN
-5610, desfasurata in Bd. Unirii intre B-dul.
Dimitrie Cantemir compus din teren, terasa
TO, in suprafata totala de 317 mp, pe care
este constructia in suprafata de 196 mp.,
terasa fata 77 mp. si terasa spate 44 mp, sector
3, Bucuresti. Informatii se pot solicita la sediul
Agentiei Pentru Protectia Mediului Bucuresti
din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr. 1 (Barajul
Lacul Morii- in spatele benzinariei LUKOIL),
intre orele 9:00-12:00, de luni pana vineri.
Propuneri sau contestatii se pot depune la
sediul A.P.M Bucuresti in termen de 10 zile de
la data publicarii prezentului anunt.

Sandu Florin, titular al P.U.Z.-“Introducere
in intravilan-construire ansamblu locuinte
P+1E+M, functiuni complementare, amenajare circulatii si utilitati”, comuna Berceni, sat
Berceni, Tarla 17, Parcela 43/1/2,3, nr. cad.
2882, 2678, anunta publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de obtinere a avizului de
mediu si declansarea etapei de incadrare.
Prima versiune a planului poate fi consultata
la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din
Aleea Lacul Morii, nr.1 (in spatele benzinariei
Lukoil), sect.6, de luni pana joi intre orele
9.00-11.00. Observatii si sugestii se primesc in
scris la sediul A.P.M.I. in termen de 18 zile de
la data publicarii anuntului.

Anunț public privind decizia etapei de
încadrare SC Solid Hall Rent&Develope, cu
sediul în Ploiești, Str. Cerceluș, nr.23, camera
2, Prahova, titular al proiectului construire
hala de depozitare profile metalice- P, anunță
publicul interesat asupra luării deciziei etapei
de încadrare. Nu se supune evaluării de
impact asupra mediului/ evaluării adecvate/
evaluării impactului asupra corpurilor de apă
de către Agenția pentru Protecția Mediului
Ilfov, în cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului, pentru proiectul
construire hala de depozitare profile metaliceP, propus a fi amplasat în Otopeni, Str. Transilvaniei, nr.6, Ilfov. Proiectul acordului de
mediu și informațiile relevante pentru luarea
deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei
pentru Protecţia Mediului Ilfov: București,
sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, în zilele de
Luni- Vineri, între orele 09.00-12.00, precum și
la următoarea adresă de internet: apmif.
anpm.ro. Observațiile /contestațiile publicului
se primesc la sediul APM Ilfov- București,
sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.1, în termen de
10 zile de la data publicării anunțului pe
pagina de internet a autorității competente
pentru protecția mediului.

CCEN Bucharest East S.R.L., cu sediul în
București, Sectorul 1, Strada Nicolae G.
Caramfil, nr.63, Hotel Stil, Demisol, camera 2,
anunţă publicul interesat asupra faptului că
s-a solicitat avizul de mediu pentru programul
/planul „Plan Urbanistic Zonal introducere

Lex Expert IPURL reorganizare, lichidare
judiciară, faliment. Mun.Suceava, str.Mihai
Viteazul, nr.27 (intrare în curte demisol), cod
720061, jud. Suceava. Tel. 0753.332.221 Email: lex.expert.i.p.u.r.l@gmail.com. Tribunalul Neamț. Dosar nr. 1603/103/2022.

Lichidator judiciar: Lex Expert IPURL
Suceava. Debitor: SC Sorana & Stefano SRL,
CUI: 18505162. Prin prezenta notificăm
deschiderea procedurii simplificate a falimentului a SC Sorana & Stefano SRL, cu
J27/367/2006 și CUI: 18505162. Creditorii se
pot înscrie la masa credală până la data de
13.05.2022.
Informaţii generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul
fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/
sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Orașul Târgu Frumos, Târgu Frumos, Cuza
Vodă nr.67, judeţul Iași, telefon 0232/710.906,
fax 0232/710.330, email: secretariat@primariatgfrumos.ro, cod fical 4541068. Reglementări
legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă: Legea nr. 350/2005 privind regimul
finanțătilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activitati nonprofit de
inters general. Regulamentului privind
regimul finanțărilor nerambursabile alocate
de la bugetul local. Perioada de finanțare: anul
2022. Suma totală alocată de la bugetul local:
100.000Lei, conform H.C.L. nr. 38 din
25.03.2022. Domeniile pentru care se acordă
finanațarea nerambursabilă: Sportiv de utilitate publică -50.000 Lei; Social -50.000 Lei.
Criteriile de acordare a finanțărilor nerambursabile sunt cele prezentate în Regulamentului
privind regimul finanțărilor nerambursabile
alocate de la bugetul local pentru activitățile
non profit de inters local. Documentația
pentru elaborarea și prezentarea propunerilor
de proiecte pentru domeniile finanțate se pot
obține de pe site-ul instituției www.primariatgfrumos.ro. -la secțiunea Anunțuri de interes
public. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 16.05.2022, ora 16.00, la
Secretariatul Orașului Târgu Frumos, Str.
Cuza-Vodă nr.67. Perioada la care se desfășoară selecția de proiecte, verificarea eligibilității, a îndeplinirii criteriilor referitoare la
capacitatea tehnică și financiară și evaluarea
propunerilor de proiecte este: 17-26 mai 2022.
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: Autoritatea finanțatoare, Comuna
Pișcolt, cu sediul în comuna Pișcolt, nr.62,
județul Satu Mare, telefon/fax 0261.824.800,
e-mail: primariacomuneipiscolt@yahoo.com,
cod fiscal 3896704. Programul pentru acordarea finanțărilor nerambursabile valabil
pentru anul 2022. Acordă finanțări nerambursabile pentru activități nonprofit de interes
general, în conformitate cu prevederile Legii
nr.350/2005, privind regimul finanțărilor din
fonduri publice alocate pentru activități
nonprofit de interes general. Domeniile de
intervenție selectate sunt: sport, cultură și
culte. Beneficiari direcți: -persoane fizice sau
persoane juridice fără scop patrimonial,
-asociații ori fundații constituite conform legii
sau -culte religioase recunoscute conform
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legii. Procedura aplicată: finanțarea nerambursabilă acordată din fonduri publice unui
beneficiar se va face în baza unui contract de
finanțare nerambursabilă încheiat între
Comuna Pișcolt, județul Satu Mare și beneficiar, în urma aplicării procedurii selecției
publice de proiecte. Bugetul finanțării nerambursabile aprobat prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 9/16.03.2022 este de 300.000Lei, din
care se alocă defalcat pe domenii de activitate
astfel: 30.000Lei pentru sport, 10.000Lei
pentru cultură și 260.000 Lei pentru culte.
Prevederile finale: Programul anual și
Anunțul de participare la selecția de proiecte
vor fi publicate în Monitorul Oficial al României și într-un cotidian central și pe site-ul
autorității publice finanțatoare: www.primariapiscolt.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 Gioseni, comuna Gioseni,
Str.Principală nr.211, județul Bacău, telefon
0234/225.233, fax 0234/225.233, e-mail:
contact@comunagioseni.ro, cod fiscal
17560568. Autoritatea contractantă face
cunoscut programul anual al finanțărilor
nerambursabile din bugetul local al Comunei
Gioseni pentru activități nonprofit de interes
general pentru anul 2022, în condițiile Legii
nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activități nonprofit de interes general.
Conform H.C.L. nr. 9/18.02.2022 privind
aprobarea bugetului local al Comunei Gioseni
și a listei obiectivelor de investiții pentru anul
2022 la Comuna Gioseni, suma totală alocată
cu scopul acordării finanțărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activități non
profit este de 25.000Lei, în întregime activităților specific Social.
APM Ialomița și SC Sound Renewable
Energy SRL, cu sediul în București, sector 2,
str.Teleajen, nr.39, camera 1, ap.1, titular al
Planului Urbanistic Zonal „Construire
centrală electrică fotovoltaică 15MW”, propus
a fi amplasat în municipiul Slobozia, tarlaua
864/1, parcela 1, nr.cad.34130, jud.Ialomița,
pe un teren în suprafață de 16ha, anunță
publicul interesat asupra deciziei etapei de
încadrare: Nu este necesară evaluarea de
mediu, urmând ca planul să fie supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Informațiile privind potențialul impact asupra
mediului al planului propus pot fi consultate
la sediul APM Ialomița, din Slobozia, str.
Mihai Viteazul, nr.1, în zilele de luni-joi, orele
8.00-16.30, vineri, orele 8.00-14.00. Observațiile publicului interesat se primesc zilnic la
sediul APM Ialomița în termen de 10 zile
calendaristice de la publicarea anunțului.
APM Ialomița și SC Sound Renewable
Energy SRL, cu sediul în București, sector 2,
str.Teleajen, nr.39, camera 1, ap.1, titular al
Planului Urbanistic Zonal „Construire
centrală electrică fotovoltaică 11MW”, propus
a fi amplasat în municipiul Slobozia, tarlaua
881/1, parcela 1, nr. cad. 35870, jud.Ialomița,
pe un teren în suprafață de 12ha, anunță
publicul interesat asupra deciziei etapei de
încadrare: Nu este necesară evaluarea de
mediu, urmând ca planul să fie supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Informațiile privind potențialul impact asupra
mediului al planului propus pot fi consultate
la sediul APM Ialomița, din Slobozia, str.
Mihai Viteazul, nr.1, în zilele de luni-joi, orele
8.00-16.30, vineri, orele 8.00-14.00. Observațiile publicului interesat se primesc zilnic la
sediul APM Ialomița în termen de 10 zile
calendaristice de la publicarea anunțului.
APM Ialomița și SC Sound Renewable
Energy SRL, cu sediul în București, sector 2,
str.Teleajen, nr.39, camera 1, ap.1, titular al
Planului Urbanistic Zonal „Construire
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centrală electrică fotovoltaică 9MW”, propus
a fi amplasat în municipiul Slobozia, tarlaua
864, parcela 1, nr. cad. 40026, jud.Ialomița, pe
un teren în suprafață de 10ha, anunță
publicul interesat asupra deciziei etapei de
încadrare: Nu este necesară evaluarea de
mediu, urmând ca planul să fie supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Informațiile privind potențialul impact asupra
mediului al planului propus pot fi consultate
la sediul APM Ialomița, din Slobozia, str.
Mihai Viteazul, nr.1, în zilele de luni-joi, orele
8.00-16.30, vineri, orele 8.00-14.00. Observațiile publicului interesat se primesc zilnic la
sediul APM Ialomița în termen de 10 zile
calendaristice de la publicarea anunțului.

SOMAŢII
Prin cererea înregistrată sub Dosar
28/238/2022 la Judecatoria Gurahonț, petenta
Mărcoi Elena a solicitat înscrierea dreptului
de proprietate pe titlu de uzucapiune asupra
imobilului evidențiat în CF 300071 Sebiș- CF
vechi 183 Laz- nr. top. 210-211, casă, curte și
grădină în suprafață de 2.880mp, proprietar
tabular fiind sub B2 numitul Dronca
Solomon, prezumtiv decedat, cu o cotă de 1/1
parte întabulat la 18.06.1913 pe titlu de
donație. Petenta susține că a folosit acest
imobil, împreună cu antecesorii săi, de peste
20 de ani, în mod public, pașnic, continuu și
sub nume de proprietar în localitate. În urma
acesteia sunt somați în baza art.130 din
Decretul-Lege 115/1938 toți cei interesați ca,
de îndată, să înainteze OPOZIȚIE la Judecătoria Gurahonț, deoarece, în caz contrar, în
termen de o lună de la această publicare se va
trece la judecarea cererii.

ADUNĂRI GENERALE
Convocare: Administratorul Unic al SC
STICEROM S.A., înregistrata la Registrul
Comerţului cu nr. de ordine J40/53/1991, cod
unic de înregistrare fiscală RO331608,
convoacă Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor la sediul sau din str. Șelari, nr.911, sector 3, București în data de 24 Mai 2022
ora 11 cu următoarea ordine de zi: 1. Prezentarea raportului Administratorul Unic privind
activitatea economico-financiară desfășurată
în anul 2021; 2. Prezentarea Raportului Auditorului, privind situaţiile financiare ale SC
STICEROM SA în anul 2021; 3. Prezentarea,
dezbaterea bilanţului contabil și a contului de
profit și pierdere pentru anul 2021; 4. Aprobarea programului de venituri sși cheltuieli
pentru anul 2022; 5. Aprobarea programului
de investiţii și reparaţii pentru anul 2022; 6.
Diverse. În cazul neîndeplinirii cvorumului din
data de 24 Mai 2022 Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor se reprogramează în
data de 25 Mai 2022 la aceeași oră și loc.
Relaţii la telefon 021.3.14.32.27. Aministrator
Unic Nicolae Cioboiu.
Anunţ Convocator: Completare ordine de
zi la convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 06.05.2022. Având în
vedere solicitarea formulată de acționarul
Caraivan Radu -Constantin, care deține
6.62% din numărul total de acțiuni emise de
Societatea Componente Auto SA Topoloveni,
de a completa ordinea de zi a Adunării Generale Extrordinare a Acționarilor din
06/05.2022, în conformitate cu prevederile art.
1171 din Legea nr.31/1990 republicată, cu
modificările și completările ulterioare și a
prevederilor Actului Constitutiv al societății,
Consiliul de administratie al Societății
Componente Auto SA, cu sediul în Topoloveni, str. Maximilian Popovici nr. 59, județul
Argeș, cod unic de înregistrare 162657 și
număr de ordine la ORC Argeș J03/136/1991,
a decis completarea ordinii de zi a Adunării
Generale Extraordinare a Acționarilor din
data 06/07.05.2022 orele 14:00, cu 1 punct
(punct 5) care se va adăuga la ordinea de zi a

adunării, așa cum aceasta a fost publicată
inițial în Monitorul Oficial al României,
partea a-IV-a, nr. 1362/04.04.2022, astfel:5.
Analiza și aprobarea necesarului de investiții
pentru realizarea unei centrale electrice fotovoltaice, cu o putere de 1 MWH, pe un teren
intravilan, aflat în proprietatea societății, prin
accesarea unui credit bancar și a fondurilor
din Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Celelalte puncte din ordinea
de zi rămân neschimbate iar punctul 5 devine
punctul 6.Ordinea de zi completată a
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea: 1. Reducerea capitalului social în temeiul art. 207, alin. 1, lit. c) ,
din legea 31/1990, privind societățile, republicată de la 12.227.809 lei la 11.391.314 lei prin
anularea unui număr de 335 acțiuni proprii cu
valoare nominală de 2497 lei/ acțiune.2. Modificarea și completarea Actul Constitutiv
astfel:- art 7. alin. 1 se modifică și va avea
următorul conținut: „Capitalul social este de
11.391.314 lei și este divizat în 4562 acțiuni cu
valoare nominală de 2497 lei.”- La art.39,
alin.2) se introduce litera v) cu următorul
conținut: „v) elaborează și supune spre aprobare adunării generale extraordinare a acționarilor Regulamentul de organizare și
funcționare al Consiliului de administrație”.
3. Aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a Consiliului de administrație.4.
Aprobarea deținerii calității de administrator
al filialei Elemente Comandă Auto SA de
către societatea Componente Auto SA și
delegarea Consiliului de Administrație să
desemneze persoana fizică, ca reprezentant
permanent, conform art .153. indice 13, alin 2,
din Legea nr 31/90 privind societățile, republicată.5. Analiza și aprobarea necesarului de
investiții pentru realizarea unei centrale electrice fotovoltaice, cu o putere de 1 MWH, pe
un teren intravilan, aflat în proprietatea
societății, prin accesarea unui credit bancar și
a fondurilor din Programul Național de
Redresare și Reziliență (PNRR). 6. Imputernicirea persoanei pentru efectuarea tuturor
formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea și publicitatea hotărârilor adoptate.
Președinte al Consiliului de Administrație.
Convocare: Niculai Bezerghianu, în calitate de Administrator unic al Robinson
Turism S.A, societate pe acţiuni, cu sediul
social în Bucuresti, Sectorul 5, Bulevardul
Națiunile Unite, nr.4, Ansamblul Gemenii
Sitraco, bloc 107A, Birou nr.A3, etaj 3, înregistrată la Registrul Comerţului Bucuresti sub
nr. J40/805/2010, având CUI 1127941, în
temeiul dispoziţiilor art.117 din Legea
nr.31/1990 republicată, completată și modificată, convoacă în ziua de 20.05.2022, ora
10:00, la adresa din Bucuresti, sectorul 2, Str.
Gara Herăstrău, nr.4B, (Bloc ADP), etaj 10,
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
Robinson Turism S.A. pentru toţi acţionarii
Robinson Turism S.A înscriși în registrul
acţionarilor la sfârșitul zilei de 02.05.2022 (data
de referinţă), cu ordinea de zi mai jos menţionată: Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor: 1.Prezentarea, dezbaterea
și aprobarea Situaţiilor Financiare anuale
întocmite pentru exerciţiul financiar al anului
2021; 2.Prezentarea și dezbaterea Raportului
Auditorului Financiar al Societăţii pentru
exerciţiul financiar al anului 2021; 3.Prezentarea și dezbaterea Raportului Administratorului unic al Societăţii pentru exerciţiul
financiar încheiat la 31 Decembrie 2021; 4.
Aprobarea activităţii și descărcarea de gestiune
a Administratorului unic al Societăţii, pentru
activitatea desfășurată în exerciţiul financiar
încheiat la 31 decembrie 2021; 5.Prezentarea,
dezbaterea și aprobarea Bugetului de venituri
și cheltuieli pentru exerciţiul financiar al anului
2021; 6. Împuternicirea Administratorului unic
al Societăţii, dl. Niculai Bezerghianu, să aducă
la îndeplinire hotărârea A.G.O.A. și să îndeplineasca toate formalităţile necesare pentru
efectuarea înregistrărilor privind hotărârea
A.G.O.A. în Registrul Comerţului și publicarea
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acesteia în Monitorul Oficial al României,
putând sub-delega aceste competenţe către
terţe persoane. *** Materialele vor putea fi
consultate de către acționari la sediul Societății,
conform legii. Acționarii pot participa și vota
în adunarea generală a acționarilor, personal
sau prin reprezentant (împuternicit), în baza
unei împuterniciri acordate pentru respectiva
adunare; acționarii care nu au capacitate de
exercițiu precum și acționarii persoane juridice
pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali
care, la rândul lor, pot acorda altor persoane
împuternicire pentru adunarea generală.
Procurile speciale se vor prezenta, în original,
la sediul Societății cu 48 de ore inainte de data
stabilită pentru desfășurarea adunării, sub
sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de
vot în acea adunare. Acționarii care dețin,
individual sau împreună, cel puțin 5% din
capitalul social, au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a
Adunării Generale Ordinare; cererile vor fi
transmise Societății, în scris, în termen de cel
mult 15 zile de la data publicării convocării. În
cazul în care nu se vor îndeplini condițiile
necesare pentru validitatea deliberărilor
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la
prima convocare, se convoacă o a doua ședință
a acesteia în data de 23.05.2022 cu menținerea
locului, a orei, a ordinii de zi și a datei de referință. Administrator unic, Niculai Bezerghianu.
Iordache Laurențiu, Președinte al Consiliului de Administrație al Decirom SA, cu
sediul în Constanța, Incinta Port, număr
Registrul Comerțului J13/516/1991, CUI:
RO1890411, în temeiul art.111 din Legea nr.
31/1990, republicată, convoacă pe data de
16.05.2022, ora 12.00, la sediul societății,
pentru acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de 29.04.2022, stabilită ca dată de
referință, Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor cu următoarea ordine de zi:
1.Aprobarea bilanțului/ situațiilor financiare
aferente exercițiului financiar 2021. 2. Aprobarea repartizării profitului exercițiului
financiar 2021. 3.Prelungirea mandatului
Dnei Felicia Rusu, care are calitatea de
auditor extern, pentru o perioadă de 2 ani.
4.Desemnarea domnului Iordache Laurențiu
să ducă la îndeplinire Hotărârile AGOA. 5.
Diverse. Acționarii pot participa la adunare
personal sau prin reprezentant, în baza unei
procuri speciale, care va fi depusă la sediul
societății, cu cel puțin 48 de ore înainte de
AGOA. În cazul în care, la prima convocare,
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Decirom SA nu este statutar întrunită, a doua
adunare se va ține în data de 17.05.2022, la
aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine
de zi. Relații suplimentare la Secretariat,
telefon 0241.601.265.
Convocare. În conformitate cu prevederile articolului 117 din Legea societăților
nr. 31/1990, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, având în vedere
prevederile din Actul Constitutiv al AGAM
INVESTITII S.A., societate pe actiuni de
naţionalitate română, cu sediul social în București, sectorul 4, Str. Dumitru Brumărescu,
nr.9A, Construcția C1, parter, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului sub numărul
J40/2983/2021, cod unic de înregistrare
43767148 (denumită în continuare și „Societatea”), Consiliul de Administrație al Societăţii Convoacă: Adunarea Generală Ordinară
(„AGOA”) a Acționarilor AGAM INVESTITII S.A. pentru data de 20.05.2022, ora
11:00, adunarea urmând a se desfășura la
următoarea adresa: București, sectorul 2, Str.
Gara Herăstrău, nr.4B, (Bloc ADP), etaj 10,
pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul
acţionarilor Societăţii deținut de aceasta, la
sfârșitul zilei de 02.05.2022 stabilită ca dată de
referinţă. Ordinea de zi a Adunării Generale
Ordinare a Acţionarilor este următoarea: 1.
Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Situaţiilor Financiare anuale întocmite pentru exer-

ciţiul financiar al anului 2021; 2. Prezentarea
și dezbaterea Raportului Auditorului Financiar al Societăţii pentru exerciţiul financiar al
anului 2021; 3. Prezentarea și dezbaterea
Raportului Consiliului de Administratie al
Societăţii pentru exerciţiul financiar încheiat
la 31 Decembrie 2021; 4. Aprobarea activităţii
și descărcarea de gestiune a Consiliului de
Administratie al Societăţii, pentru activitatea
desfășurată în exerciţiul financiar încheiat la
31 decembrie 2021; 5. Prezentarea, dezbaterea
și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli
pentru exerciţiul financiar al anului 2021; 6.
Împuternicirea Președintelui Consiliului de
Administrație al Societăţii, dl. Niculai Bezerghianu, să ducă la îndeplinire hotărârea
A.G.O.A. și să îndeplineasca toate formalităţile necesare pentru efectuarea înregistrărilor
privind hotărârea A.G.O.A. în Registrul
Comerţului și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, putând sub-delega
aceste competenţe către terţe persoane. Informații cu privire la AGOA. Completarea
ordinii de zi În cel mult 15 zile de la publicarea prezentului Convocator în Monitorul
Oficial al României, Partea a - IV- a, unul sau
mai mulţi acţionari ai Societăţii reprezentând,
individual sau împreună, cel puţin 5% din
capitalul social al acesteia, pot înainta Consiliului de Administraţie al Societăţii cereri
privind introducerea unor noi puncte pe
ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor. Ordinea de zi completată cu
punctele propuse de acţionari, ulterior convocării, va fi publicată cu îndeplinirea cerinţelor
prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv
pentru convocarea adunării generale, cu cel
puţin 10 zile înaintea adunării generale, la
data menţionată în convocatorul iniţial. Participarea la ședința Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor La Adunarea Generală
Ordinară a Acţionarilor pot participa și pot
vota, direct sau prin reprezentare, în baza unei
procuri speciale toţi acţionarii înscriși în
Registrul Acţionarilor Societăţii la data de
02.05.2022, stabilită ca dată de referinţă. Toţi
acţionarii reprezentaţi în baza unei procuri
speciale se vor asigura că aceste procuri vor fi
depuse în original la sediul social al Societăţii
cu 48 de ore înainte de data desfășurării
ședinței sub sancţiunea pierderii exerciţiului
dreptului de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. Procurile vor rămâne
valabile pentru a doua convocare a adunării,
în cazul în care prima adunare este amânată
din cauza neîndeplinirii cerinţelor legale.
Administratorii și funcţionarii societăţii nu
pot reprezenta pe acţionari sub sancţiunea
nulităţii hotărârii, dacă fără votul acestora nu
s-ar fi obţinut majoritatea cerută. În cazul în
care nu se vor îndeplini condiţiile legale
privind desfășurarea Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor, aceasta se reprogramează pentru data de 23.05.2022 , la aceeași
oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi;
data de referință stabilită pentru identificarea
acţionarilor îndreptăţiţi să participe și să
voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare
a Acționarilor, rămâne neschimbată. Președintele Consiliului de Administraţie, Niculai
Bezerghianu.
Dispoziția nr.6 din data de 02.02.2022
privind convocarea ședinței ordinare a
Convenției naționale a Colegiului Psihologilor
din România. În temeiul dispozițiilor art.41
lit.c) din Legea nr. 213/2004, privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă
practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, ale
art.51 alin.1 din Normele 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 România
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
788/2005, precum și ale art. 15 alin.1 și alin.2
din Regulamentul din 2018 de organizare și
funcționare internă al Colegiului Psihologilor
din România aprobat prin Hotărârea Conven-
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Debitorul DACOLE SERVICE SRL societate in faliment, prin lichidator judiciar DINU, URSE SI ASOCIATII S.P.R.L.,
scoate la vanzare urmatoarele terenuri aflate in proprietatea debitoare, respectiv:
Nr.crt.

Tip teren

Suprafata (m²)

Adresa

Pret

1

Intravilan

355

inaia str nd al nului
nr.3, jud. Prahova

54.491,5 lei exclusiv TVA

2

Intravilan

1 . 0 9 8 ( a c te ) ,
1.094(mas.)

Sinaia, str. Platou Izvor,
nr.18, jud.Prahova

152.998,3 lei exclusiv TVA

3

Intravilan

15.200

T60, Parcela 1133/2, pct.
Oboare, jud. Dambovita

207.390,4 lei exclusiv TVA

4

Intravilan

10.000

Moroeni, jud. Dambovita

136.441,2 lei exclusiv TVA

5

Extravilan

43.400

Moroeni, jud. Dambovita

1.628.425,4 lei exclusiv TVA

6

Extravilan

31.600

Moroeni, jud. Dambovita

1.185.674 lei exclusiv TVA

7

Extravilan

22.300

Moroeni, jud. Dambovita

836.725,4 lei exclusiv TVA

8

Extravilan

10.000

Moroeni, jud. Dambovita

307.912 lei exclusiv TVA

9

Extravilan

47.400

Moroeni, jud. Dambovita

1.457.675,8 lei exclusiv TVA

Participantii la licitatie vor trebui sa achizitioneze cel mai tarziu cu o zi inainte de data si ora stabilita pentru licitatie
Caietul de Sarcini.
Pretul caietului de sarcini este de 1.000 Euro exclusiv TVA, pentru terenurile aflate in proprietatea debitoarei.
Contravaloarea caietului de sarcini se va achita prin OP in contul nr. RO43 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
lichidatorului judiciar din Bucureşti, Str. Buzesti nr. 71, et. 5, sector 1.
Participarea la licitatie este conditionata de consemnarea in contul nr. RO08 BSEA 0070 0000 0214 7873, deschis
la Credit Agricole Bank SA, cel mai tarziu cu o zi inainte de data si ora stabilita pentru licitatie, a garantiei de 10% din
pretul de pornire al licitatiei pentru fiecare bun pentru care se liciteaza.
Pretul de pornire este de 70% din pretul stabilit prin Raportul de Evaluare.
Prima sedinta de licitatie a fost fixata in data de ora 27.04.2022 de la ora 13.30 iar daca bunurile imobile nu se
adjudeca la aceasta data, urmatoarea licitatie va avea loc in data de 04.05.2022, 11.05.2022, 18.05.2022, 25.05.2022
ora 13:30.
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.
ției naționale a Colegiului Psihologilor din
România nr. 4/2018, Președintele Colegiului
Psihologilor din România dispune: Art. 1. Se
convoacă ședința ordinară a Convenției naționale a Colegiului Psihologilor din România la
data de 28.05.2022, în conformitate cu prevederile art.1 din Hotărârea Comitetului director
al Colegiului Psihologilor din România nr.
5/2022, ședință ce se va desfășura conform
Procedurii de organizare la distanță a Convenției naționale a Colegiului Psihologilor din
România aprobată prin Hotărârea Consiliului
Colegiului Psihologilor din România nr.3/2021.
Toate detaliile privind desfășurarea ședinței
ordinare a Convenției naționale a Colegiului
Psihologilor din România, inclusiv ora și locațiile stabilite pentru desfășurarea ședinței
Convenției naționale vor fi aduse la cunoștința
membrilor Convenției naționale cu cel puțin 10
zile înainte de data ședinței. Art.2.În cazul în
care la prima convocare, realizată potrivit
art.1, condiția de cvorum nu este îndeplinită,
ședința ordinară a Convenției naționale a
Colegiului Psihologilor din România este
convocată pentru data de 25.06.2022, în
conformitate cu prevederile art.1 din Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr.5/2022, în condițiile
prevăzute la art.1 din prezenta dispoziție.
Art.3.Documentele supuse dezbaterii și, după
caz, aprobării Convenției naționale a Colegiului Psihologilor din România vor fi transmise membrilor Convenției naționale cu
minimum 20 de zile înainte de data ședinței, în
conformitate cu prevederile art.16 alin.2 din
Regulamentul din 2018 de organizare și funcționare internă al Colegiului Psihologilor din
România aprobat prin Hotărârea Convenției
naționale a Colegiului Psihologilor din
România nr.4/2018. Art.4.Prezenta Dispoziție a
fost emisă astăzi, 02.02.2022, și va fi comunicată membrilor Convenției naționale a Cole-

giului Psihologilor din România prin e-mail,
prin afișare pe site-ul: www.alegericpr.ro și prin
publicare în mass-media, în condițiile legii.

LICITAŢII
Licitatie publica de inchiriere. HCL Uricani
nr. 21 si 45-47, din 2022 conform art. 332-335
din O.U.G nr. 57/2019: - teren intravilan în
suprafață de 49 mp, cu categoria curvi
construcții, aparținând domeniul privat al
U.A.T. Uricani, situat în Orasul Uricani, Str. 1
Decembrie, nr. cadastral 63338, CF nr. 63338,
HCL Uricani nr. 21 din 27.01.2022; - teren
intravilan în suprafață de 565 mp, cu categoria fâneață, aparținând domeniul privat al
U.A.T. Uricani, situat în Orașul Uricani, situat
în Orașul Uricani, str. Cîmpu lui Neag, nr.
cadastral 63270, CF nr. 63270HCL Uricani nr.
45 din 24.03.2022; - teren intravilan în suprafață de 1.798 mp, cu categoria curți
construcții, aparținând domeniul privat al
U.A.T. Uricani, situat în Orasul Uricani, str.
Cîmpu lui Neag, nr. cadastral 63326, CF nr.
63326 HCL Uricani nr. 46 din 24.03.2022; teren intravilan în suprafață de 36 mp, cu
categoria curți construcții, aparținând domeniul privat al U.A.T. Uricani, situat în Orasul
Uricani, str. 1 Mai, nr. cadastral 63276, CF nr.
63276HCL Uricani nr. 47 din 24.03.2022.
Valoare estimata 1500 lei
1. Informaţii generale privind concedentul,:
Comuna Banita, judeţul Hunedoara, cu sediul
în Comuna Banita, Cod postal 337065 Sat
Banita, nr. 201. Telefon: 0254545681, fax:
0254545681, e-mail primariabanita@yahoo.
com, Cod fiscal 8713590 Cont IBAN
RO68TREZ36821A300530XXXX deschis la
Trezoreria Petrosani, reprezentată prin
primarul comunei Marc Petru Dorin. 2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii:

concesionarea unui teren în suprafaţă de
10.000 mp. din domeniul privat al comunei
Banita-cariera piatra calcar. 3. Informaţii
privind documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire se găsește la sediul primăriei
Banita. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin
care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
persoanele fizice/juridice interesate pot intra
în posesia unui exemplar din documentaţia de
atribuire, de luni până vineri, între orele 8.0015.00. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului
de la care se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: Cei interesaţi pot
intra în posesia unui exemplar din documentaţia de atribuire la registratura institutiei. 3.3.
Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea
acestui exemplar: autoritatea contractantă va
pune la dispoziţia ofertanţilor pachetul de
documente conţinând condiţiile de participare
și criteriile de adjudecare a obiectului licitaţiei.
Preţul pachetului de documente este de 30
RON / exemplar, constituind totodată și taxa
de participare la licitație și poate fi achiziţionat de la Primăria Comunei Banita, începând din 18.04.2022. 3.4. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: până la 04.05.2022. 4.
Informaţii privind ofertele: garanţia de participare - 200 lei și se plătește în contul primăriei deschis la Trezoreria Petrosani, cont nr.
RO94 TREZ 3682 1180 250X XXXX, sau prin
lichidităţi, direct la casieria instituției, ori se
constituie sub forma unei scrisori de garanţie
bancară valabilă 60 de zile. 4.1 data limita de
depunere a ofertelor 05.05.2022 ora 15:00. 4.2
adresa la care se depun ofertele: Comuna
Banita,Sat Banita,nr.201,Cod postal 337065,
jud. Hunedoara. 4.3 numarul de exemplare in
care se depun ofertele: 1 exemplar. 5. Data și
locul la care este programată sedinta publica
de deschidere a ofertelor: 06 mai 2022 orele
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10,00 la sediul Primariei Comunei Banita. 6.
Denumirea, adresa, numărul de telefon,
telefax și/sau adresa de e-mail ale instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanţei: soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea se soluţionează, potrivit Legii
contenciosului administrativ 554/2004, cu
modificările și completările ulterioare, în
termen de 30 de zile, la Tribunalul Hunedoara.
Anunţ privind concesionarea prin licitaţie
publică a unui teren, proprietate privată a
Municipiului Galaţi, situat în strada
Alexandru Moruzzi nr. 7H. 1. Informaţii
generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de
telefon, telefon și/sau adresa de e-mail a
persoanei de contact: Municipiul Galaţi - cod
fiscal 3814810, strada Domnească nr. 54,
camera 106, telefon: 0236307743, fax:
0236461460, email: licente@primariagalati.ro,
persoanele de contact: Manu Mariana, Chiţu
Laura, Crivăţ Liliana; 2. Informaţii generale
privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să
fie concesionat: Teren intravilan, în suprafaţă
de 513 mp, situat în strada Alexandru
Moruzzi nr. 7H, aparţinând domeniului privat
al Municipiului Galaţi, care se identifică în
C.F. nr. 132282, nr. cadastral 132282, în
vederea edificării unui imobil - construcţie
industrială de stingere incendiu cu spumă.
Concesionarea se face conform O.U.G.
57/2019 și conform Hotărârii Consiliului
Local nr. 35 din data 27.01.2022; 3. Informaţii
privind documentaţia de atribuire: se regăsesc
în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalităţile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Municipiului
Galaţi. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului,
de la care se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: Biroul concesiuni,
vânzări terenuri, cabinete medicale, localitatea Galaţi, strada Domnească nr. 54, camera
106, judeţul Galaţi. 3.3. Costul și condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde
este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 30 de lei, se
poate achita cu numerar la casieria Municipiului Galaţi. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este: 28.04.2022, ora 14:00;
4. Informaţii privind ofertele: 4.1. Data limită
de depunere a ofertelor este: 06.05.2022, ora
12:00. 4.2. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar; 5.
Data și locul la care se va desfășura ședinţa
publică de deschidere a ofertelor este:
10.05.2022, ora 15:00, la sediul Municipiului
Galaţi, strada Domnească nr. 54, judeţul
Galaţi. 6. Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a
instanţei competente în soluţionarea litigiilor
apărute și termenele pentru sesizarea
instanţei: Tribunalul Municipiului Galaţi,
strada Brăilei nr.153, judeţul Galaţi, tel:
0236/412.130, email: tr-galati-comunicare@
just.ro.
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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 Jurilovca,
comuna Jurilovca, Str.1 Mai nr.2, județul
Tulcea, cod poștal 827115, telefon
0240/563.797, fax 0240/563.797, e-mail:
primariajurilovca@yahoo.com, cod fiscal
4793952. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică, în
special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie vândut: 1 parcelă de teren, ce
aparține domeniului privat al Comunei Jurilovca, identificată astfel: 346 mp, Tarlaua 38,
curți construcții 1293, nr. cadastral /CF38903,
situată în intravilan, Comuna Jurilovca, sat

Vișina, județul Tulcea, conform H.C.L. nr.
45/28.03.2022 și temeiului legal 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:
la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Urbanism și Amenajarea Teritoriului.
3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/ compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din
documentația de atribuire: se poate obține de
la Compartimentul Urbanism și Amenajarea
Teritoriului din cadrul Primăriei Comunei
Jurilovca, comuna Jurilovca, Str.1 Mai nr.2,
județul Tulcea. 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: 10 lei/
exemplar, ce se achită numerar la Casieria
instituției sau prin O.P. în contul
RO90TREZ6465006XXX000193, deschis la
Trezoreria Operativă Baia, cod fiscal 4793952.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 09.05.2022, ora 15.30. 4. Informații
privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere
a ofertelor: 17.05.2022, ora 15.30. 4.2. Adresa
la care trebuie depuse ofertele: Primăria
Comunei Jurilovca, Str.1 Mai nr.2, județul
Tulcea. 4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă oferta: într-un singur exemplar,
într-un plic sigilat. 5. Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 18.05.2022, ora 12.00, Sala de festivități, Primăria Comunei Jurilovca, comuna
Jurilovca, Str.1 Mai nr.2, județul Tulcea. 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 Tulcea,
Tulcea, Str. Toamnei nr.15, județul Tulcea,
telefon 0240/504.279, fax 0240/518.544,
e-mail: tribunal-tulcea@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile
abilitate, în vederea publicării: 14.04.2022.
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 Municipiului Vatra
Dornei, cu sediul în municipiul Vatra Dornei,
Str.Mihai Eminescu nr.17, județul Suceava,
telefon 0230/375.229, fax 0230/375.170, email:
primaria@vatra-dornei.ro, cod fiscal 7467268.
2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea
și identificarea bunului care urmează să fie
închiriat: -spațiu în suprafață de 19,77mp,
identificat cu nr.23, etaj II, situat în municipiul Vatra Dornei, Str.Mihai Eminescu nr.15,
ce aparține domeniului public al Municipiului
Vatra Dornei, județul Suceava, conform
H.C.L. nr. 103/24.06.2021 și temeiului legal:
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: la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Juridic. 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: Compartimentul Juridic din
cadrul Primăriei Municipiului Vatra Dornei,
municipiul Vatra Dornei, Str.Mihai Eminescu
nr. 17, județul Suceava. 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: 200
de lei/exemplar, iar suma se achită la Casieria
Primăriei Municipiului Vatra Dornei. 3.4.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
28.04.2022, ora 12.00. 4.Informații privind
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 06.05.2022, ora 09.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primaria Municipiului
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Vatra Dornei, municipiul Vatra Dornei, Str.
Mihai Eminescu nr.17, județul Suceava. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă
fiecare ofertă: 1 exemplar original. 5. Data și
locul la care se va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 06.05/2022, ora 11.00,
Primaria Municipiului Vatra Dornei, municipiul Vatra Dornei, Str.Mihai Eminescu nr.17,
județul Suceava. 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 Suceava, Suceava, Str.
Ștefan cel Mare nr.62, județul Suceava, telefon
0230/214.948, fax 0230/522.296, e-mail:
trsv-registratura@just.ro. 7.Data transmiterii
anunțului de licitație către instituțiile abilitate,
în vederea publicării: 14.04.2022.
1.Informații generale privind concedentul,
în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Primăria Comunei Zăbrani, nr.95, județul
Arad, telefon 0257/457.001, fax 0257/457.430,
e-mail: primariazabrani@yahoo.com, cod fiscal
3519216. 2. Informații generale privind
obiectul concesiunii, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: terenuri extravilane în suprafață
totală de 193,7702Ha, având categoria de
folosință arabil, aparținând domeniului privat
al Comunei Zăbrani, conform caietului de
sarcini, H.C.L. nr. 33/31.03.2022 și în baza
temeiului legal 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 solicitarea
scrisă, de la sediul Primăriei Comunei Zăbrani.
3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care
se poate obţine un exemplar din documentaţia
de atribuire: Secretarul General al Comunei
Zăbrani, nr.95, județul Arad. 3.3. Costul și
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul: 100 lei /exemplar
care se achită numerar la Casieria Primăriei
Comunei Zăbrani sau în contul concedentului:
RO70TREZ 02521160203 XXXXX, deschis la
Trezoreria Lipova, cod fiscal al concedentului:
3519216. 3.4. Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 04.05.2022, ora 14.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 12.05.2022, ora 14.00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei Comunei Zăbrani, nr.95,
județul Arad. 4.3. Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: 2 exemplare
originale. 5.Data și locul la care se va desfășura
sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
13.05.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei
Comunei Zăbrani, nr.95, județul Arad. 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: Secția de Contencios
Administrativ a Tribunalului Arad, Arad,
Bd.V.Milea nr.2, județul Arad, cod poștal
310131, telefon 0257/256.484, fax 0257/254.606,
e-mail: tr-arad-reg@just.ro. 7.Data transmiterii
anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate,
în vederea publicării: 14.04.2022.
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 Florica, cu
sediul în comuna Florica, Str.Col.Constantin
Poenaru nr.69, județul Buzău, telefon/fax
0238/782.750, e-mail: primaria.florica@yahoo.
com, cod fiscal 17521291. 2.Informații generale privind obiectul procedurii de licitație
publică, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat: Teren în
suprafață de 325mp+construcție în suprafață
de 38mp, ce aparţin domeniului public al
Comunei Florica, județul Buzău, situat în
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Tarlaua 12, parcela 920, CF nr.20402, Str.
Margaretelor nr.12, comuna Florica, județul
Buzău. Închirierea se face conform art.333,
art.335 din OUG.57/03.07.2019 și a Hotărârii
Consiliului Local nr. 22/17.03.2022. 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 atribuire: Prin solicitare
scrisă la sediul Primăriei Comunei Florica.
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: Compartiment
Urbanism și Achiziţii publice din cadrul
Primăriei Comunei Florica, comuna Florica,
Str.Col. Constantin Poenaru nr.69, județul
Buzău. 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: 100 Lei/exemplar ce se achită numerar la Casieria Primăriei Comunei Florica. 3.4. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor: 29.04.2022, ora 12.00.
4. Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită
de depunere a ofertelor: 09.05.2022, ora 14.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Florica, comuna Florica,
Str.Col.Constantin Poenaru nr. 69, județul
Buzău. 4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar
original. 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:
10.05.2022, ora 10.00, Primăria Comunei
Florica, comuna Florica, Str.Col.Constantin
Poenaru nr.69, județul Buzău. 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 Buzău, Buzău,
Str. Arhitect Petre Antonescu nr.4, județul
Buzău, telefon 0238/717.960, fax
0238/717.959, e-mail: tr.buzau@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 14.04.2022.
1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana
de contact: Primăria Comunei Marpod, cu
sediul în comuna Marpod, sat Marpod, Str.
Dealului nr.327, județul Sibiu, cod poștal
557135, telefon 0269/583.289, fax
0269/583.288, e-mail: clmarpod@yahoo.com,
cod fiscal 4480238. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație publică,
în special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie vândut: 1.Lotul nr.1, teren
în suprafață totală de 185.457mp, categoria de
folosință pășune, situat în extravilan, înscris
în Cartea funciară Marpod nr.103891, număr
cadastral 103891, Tarla 2, Parcela nr.49/1. 2.
Lotul nr.2, în suprafață totală de 279.884mp,
format din: -Teren în suprafață de 160.000
mp, categoria de folosință pășune, situat în
extravilan, înscris în Cartea funciară Marpod
nr. 103884, număr cadastral 103884, Tarla 2,
Parcela nr.49/2; -Teren în suprafață totală de
119.884mp, categoria de folosință pășune,
situat în extravilan, înscris în Cartea funciară
Marpod nr.103896, număr cadastral 103896,
Tarla 2, Parcela nr.49/13. 3.Lotul nr.3, în
suprafață totală de 1.105.247mp, format din:
-Teren în suprafață de 104.433mp, categoria
de folosință pășune, situat în extravilan,
înscris în Cartea funciară Marpod nr.103881,
număr cadastral 103881, Tarla 2, Parcela
nr.49/14; -Teren în suprafață de 25.683 mp,
categoria de folosință pășune, situat în extravilan, înscris în Cartea funciară Marpod nr.
103885, număr cadastral 103885, Tarla 2,
Parcela nr.49/16; -Teren în suprafață de
148.750mp, categoria de folosință pășune,
situat în extravilan, înscris în Cartea funciară
Marpod nr.103897, număr cadastral 103897,
Tarla 2, Parcela nr.49/18; -Teren în suprafață
de 299.432mp, categoria de folosință pășune,
situat în extravilan, înscris în Cartea funciară
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Marpod nr.103887, număr cadastral 103887,
Tarla 2, Parcela nr.49/19; -Teren în suprafață
de 526.949mp, categoria de folosință pășune,
situat în extravilan, înscris în Cartea funciară
Marpod nr.100372, număr cadastral 100372,
Tarla 3, Parcela nr.63. 4.Lotul nr. 4, în suprafață totală de 479.970mp, format din: -Teren
în suprafață de 428.202mp, categoria de folosință pășune, situat în extravilan, înscris în
Cartea funciară Marpod nr.103898, număr
cadastral 103898, Tarla 2, Parcela nr.49/20;
-Teren în suprafață de 8.810mp, categoria de
folosință pășune, situat în extravilan, înscris
în Cartea funciară Marpod nr.100369, număr
cadastral 100369, Tarla 3, Parcela nr. 54;
-Teren în suprafață de 42.958mp, categoria de
folosință pășune, situat în extravilan, înscris
în Cartea funciară Marpod nr.100365, număr
cadastral 100365, Tarla 10, Parcela nr.241/1.
5.Lotul nr.5, în suprafață totală de 560.678mp,
format din: -Teren în suprafață de 535.200mp,
categoria de folosință pășune, situat în extravilan, înscris în Cartea funciară Marpod
nr.103907, număr cadastral 103907, Tarla 4,
Parcela nr. 115/2; -Teren în suprafață de
25.478mp, categoria de folosință pășune,
situat în extravilan, înscris în Cartea funciară
Marpod nr.100383, număr cadastral 100383,
Tarla 4, Parcela nr.96. 6.Lotul nr. 6, în suprafață totală de 1.528.824mp, format din: -Teren
în suprafață de 85.602mp, categoria de folosință pășune, situat în extravilan, înscris în
Cartea funciară Marpod nr.103903, număr
cadastral 103903, Tarla 41, Parcela nr.
1254/1/1; -Teren în suprafață de 829.500mp,
categoria de folosință pășune, situat în extravilan, înscris în Cartea funciară Marpod
nr.103878, număr cadastral 103878, Tarla 44,
Parcela nr.1384/1; -Teren în suprafață de
238.768mp, categoria de folosință pășune,
situat în extravilan, înscris în Cartea funciară
Marpod nr.101466, număr cadastral 101466,
Tarla 39, Parcela nr.175/1/1/1/1; -Teren în
suprafață de 14.292mp, categoria de folosință
pășune, situat în extravilan, înscris în Cartea
funciară Marpod nr.101467, număr cadastral
101467, Tarla 39, Parcela nr. 1175/1/1/2/1;
-Teren în suprafață de 145.200mp, categoria
de folosință pășune, situat în extravilan,
înscris în Cartea funciară Marpod nr. 101469,
număr cadastral 101469, Tarla 39, Parcela
nr.1175/1/3; -Teren în suprafață de 54.200 mp,
categoria de folosință pășune, situat în extravilan, înscris în Cartea funciară Marpod nr.
101470, număr cadastral 101470, Tarla 39,
Parcela nr.1175/1/4; -Teren în suprafață de
105.000mp, categoria de folosință pășune,
situat în extravilan, înscris în Cartea funciară
Marpod nr.101471, număr cadastral 101471,
Tarla 39, Parcela nr. 1175/2; -Teren în suprafață de 56.262mp, categoria de folosință
pășune, situat în extravilan, înscris în Cartea
funciară Marpod nr. 103275, număr cadastral
103275, Tarla 38, Parcela nr. 1066/1. Loturile
menționate mai sus aparțin domeniului privat
al Comunei Marpod. Vânzarea se face în baza
H.C.L. Marpod nr. 33/11.04.2022 și temeiului
legal 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 Marpod, prin
e-mail la adresa: clmarpod@yahoo.com sau de
pe site-ul oficial: www.primariamarpod.ro.
3.2.Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din
documentația de atribuire: Compartimentul
Agricol și Cadastru din cadrul Primăriei
Comunei Marpod, comuna Marpod, sat
Marpod, Str.Dealului nr.327, cod poștal
557135, județul Sibiu. 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: 28/04/2022, ora 12.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de

depunere a ofertelor: 06/05/2022, ora 10.00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Registratura Primăriei Comunei Marpod,
comuna Marpod, sat Marpod, Str.Dealului
nr.327, cod poștal 557135, județul Sibiu. 4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă
oferta: într-un singur exemplar original. 5.
Data și locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor: 06/05/2022,
ora 12.00, la sediul Primăriei Comunei
Marpod, din comuna Marpod, sat Marpod,
Str.Dealului nr.327, județul Sibiu, sala de
ședințe. 6.Denumirea, adresa, numarul de
telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanței: Secția
Contencios Administrativ a Tribunalului
Sibiu, Str.Ocnei nr.33, județul Sibiu, cod poștal
550188, telefon 0269/217.104, fax
0269/217.702, e-mail: tribunalul.sibiu@just.ro.
7.Data transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea publicării:
14/04/2022.
1.Informații generale privind concedentul,
în special denumirea, codul de identificare
fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de contact:
Primăria Comunei Voiteg, comuna Voiteg, sat
Voiteg, nr.114, județul Timiș, cod poștal
307470, telefon 0256/392.401, fax
0256/392.434, e-mail: primaria@voiteg.ro, cod
fiscal 2516033. 2.Informații generale privind
obiectul concesiunii, în special descrierea și
identificarea bunului care urmează să fie
concesionat: teren în suprafață de 28.674 mp,
cu categoria de folosință ape stătătoare,
amplasat în extravilan localitatea Voiteg,
județul Timiș, identificat în Extrasul de Carte
Funciară nr.402901/Voiteg, nr.cadastral
402901, tarla HB 1058, pentru „Amenajare
piscicolă și de agrement”, aparține domeniului privat al Comunei Voiteg, județul
Timiș, conform O.U.G. nr. 57/03.07.2019
-privind Codul Administrativ și H.C.L. nr.
11/07.04.2022. 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 atribuire:
Documentația va putea fi achiziționată pe
baza unei cereri scrise, de la sediul Primăriei
Comunei Voiteg. 3.2. Denumirea și adresa
serviciului/ compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire:
Secretariatul instituției, Primăriei Comunei
Voiteg, comuna Voiteg, sat Voiteg, nr.114,
județul Timiș, cod poștal 307470. 3.3. Costul și
condiţiile de plată pentru obţinerea acestui
exemplar, unde este cazul: Documentația de
atribuire va fi pusă la dispoziția persoanelor
interesate contra sumei de 20Lei, care se
achită la Casieria Primăriei Comunei Voiteg
sau în contul RO03TREZ62421180250
XXXXX, Trezoreria Deta, cod fiscal 2516033.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 28.04.2022, ora 16.00. 4.Informaţii
privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere
a ofertelor: 06.05.2022, ora 14.00. 4.2. Adresa
la care trebuie depuse ofertele: Primăria
Comunei Voiteg, Secretariatul instituției,
comuna Voiteg, sat Voiteg, nr.114, județul
Timiș, cod poștal 307470. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: 1 exemplar original, într-un plic sigilat.
5.Data și locul la care se va desfășura ședinţa
publică de deschidere a ofertelor: 09.05.2022,
ora 12.00, la sediul Primăriei Comunei Voiteg,
comuna Voiteg, sat Voiteg, nr.114, județul
Timiș, cod poștal 307470 -Sala de ședințe a
Consiliului Local Voiteg. 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 Tribunalul Timiș, Timișoara, Palatul Dicasterial, Piața Țepeș Vodă
2A, județul Timiș, cod poștal 300055, telefon
0256/498.054 /0736.332.230, fax 0256/221.990,
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e-mail: tr-timis-birp@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile
abilitate, în vederea publicării: 14.04.2022.
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 Gura Ocniței,
cu sediul în comuna Gura Ocniței, sat Gura
Ocniței, Str.Principală nr. 180, județul Dâmbovița, telefon/fax 0245/673.260, e-mail: primariaguraocnitei@gmail.com, cod fiscal 4344465.
2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea
și identificarea bunului care urmează să fie
închiriat: Spațiu în suprafață de 64mp situat
în incinta imobilului-clădire Fosta Baie
Comunală Gura Ocniței, din comuna Gura
Ocniței, Str.Principală nr.178, județul Dâmbovița, aparținând domeniului privat al
Comunei Gura Ocniței, conform
H.C.L.nr.39/29.03.2022 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 Primăriei Comunei Gura Ocniței,
Biroul Achiziții, investiții, pregătire și monitorizare proiecte, urbanism, patrimoniu. 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: Biroul Achiziții, investiții, pregătire și monitorizare proiecte,
urbanism, patrimoniu din cadrul Primăriei
Gura Ocniței, cu sediul în comuna Gura
Ocniței, sat Gura Ocniței, Str. Principală
nr.180, 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: 100 Lei/ exemplar, numerar la
Casieria instituției sau în contul: RO31 TREZ
2715 006X XX00 0255, deschis la Trezoreria
Târgoviște, cod fiscal al concedentului:
4344465. 3.4. Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 28/04/2022, ora 12.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 06/05/2022, ora 12.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Gura Ocniței, comuna Gura Ocniței,
sat Gura Ocniței, Str.Principală nr.180, județul
Dâmbovița, Biroul Achiziții, investiții, pregătire și monitorizare proiecte, urbanism, patrimoniu. 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: 09/05/2022, ora 10.00, în Sala de
Ședințe a Primăriei Comunei Gura Ocniței,
comuna Gura Ocniței, sat Gura Ocniței, Str.
Principală nr. 180, 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. 2, județul
Dâmbovița, telefon 0245/612.344, fax
0245/216.622, e-mail: trdambovita-brp@just.
ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 14/04/2022.

PIERDERI
Pierdut certificat de inscriere nr.
16/A/15.05.2014 al Asociatiei Urmasii Cararii
Inguste.
MB Euroserv SRL, J16/1358/2013, CUI:
32174420, declară pierdut Certificat de înregistrare, seria B nr. 3616330, emis la data de
07.02.2018. Se declară nul.

