ANUNȚURI

www.jurnalul.ro

Miercuri, 15 decembrie 2021

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

OFERTE SERVICIU
SC DARED- angajez muncitor calificat în
domeniul construcțiilor pe următoarele posturi:
Zidar, fierar, gletier, zugrav. Tel.0743.516.030.
SC IQ GEEK S.R.L.angajează 16 muncitori
necalificați în construcții, cod COR 931301. CV
prin e-mail: anatolieciobanu@consultant.com
S.C Norstal Steel Structures S.R.L, anunta
organizarea unui concurs pentru ocuparea
urmatoarelor posturi: -Sudor cu arc electric cod.
COR 721206. Concursul se va organiza in data
de 16.12.2021, incepand cu ora-10:00 la sediul
firmei: Apahida, Str. Libertatii, nr. 236-238.
Informatii la tel: 0264.704.700.
SC Haibach Trans SRL, având CUI:
25019181, cu sediul în Timișoara, B-dul. Liviu
Rebreanu, Nr. 134, Scara B, Etaj 3, Ap. 15,
Cam. 2, Județul Timiș, angajează: femeie de
serviciu cu COD COR 911201- 1 post. Cerințe:
studii medii, cunoștiințe de limba engleză,
cunoștințe în domeniul serviciilor. Selecția are
loc în data de 16.12.2021, ora 10.00, la sediul
societății.
SC Gazzo Premium SRL, având CUI:
4879930, cu sediul în Constanta, strada Sf.
Mihaileanu, Demisol, nr. 45, Județul Constanta,
angajează: manipulant mărfuri cu COD COR
933303- 5 posturi. Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în domeniul
industriei. Selecția are loc în data de 16.12.2021,
ora 10.00, la sediul societății.
SC Global Agri SRL, având CUI: 18004099,
cu sediul în Sat Paclisa, Comuna Totești,
nr.106C, județ Hunedoara, angajează: muncitor
necalificat în agricultură cu COD COR 9213021 post. Cerințe: studii medii, cunoștințe de
limba engleză, cunoștințe în domeniul agriculturii. Selecția are loc în data de 16.12.2021, ora
10.00, la sediul societății.
Primăria Comunei Panaci cu sediul în
comuna Panaci, județul Suceava, în conformiate cu prevederilor H.G. nr.286/2011, organizează concurs pentru ocuparea posturilor
contractuale vacante de: -asistent medical
comunitar -2 postui, în cadrul Compartimentul
asistență socială, autoritate tutelară și persoane
cu handicap din Aparatul de specialitate al
Primarului Comunei Panaci. Concursul se va
desfășura astfel: -Proba scrisă în data de
17.01.2022, ora 10.00; -Proba interviu în data de
19.01.2022, ora 10.00. Condiții minime de participare: a)studii postliceale de specialitate; b)
vechime în muncă -nu e cazul. 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 Panaci. Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei Comunei Panaci,
persoană de contact: Cozan Vasile, telefon
0746.833.478.

Primăria Comunei Sirețel cu sediul în sat
Sirețel, com.Sirețel, judeţul Iași, organizează
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale
vacante, de: muncitor calificat, treaptă profesională II, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.
Concursul se va desfășura astfel: -Proba scrisă
în data de 06.01.2022, ora 10.00; -Proba practică
în data de 11.01.2022, ora 10.00; -Proba interviu
în data de 14.01.2022, ora 10.00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: -Studii medii/
generale, permis de conducere categoria B, C,
E; -vechime în muncă 5 ani; -curs calificare:
tractorist. Depunerea dosarelor de înscriere se
va face în termen de 10 zile lucrătoare de la
publicarea anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, respectiv de la data de
16.12.2021 până în data de 29.12.2021, ora
16.00, la sediul Primăriei Comunei Sirețel, la
Registratura instituţiei. Relații suplimentare -la
sediul Primăriei Comunei Sirețel sau la tel
0232/732.251, fax 0232/732.254, e-mail: primariasiretel@yahoo.com.
Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, jud.
Olt, str.Crișan nr.5, organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea următoarelor posturilor vacante: 1 post vacant de referent de specialitate, grad profesional debutant, nivel de
studii S, la Serviciul Administrativ, Aprovizionare și Transport din cadrul Direcției Resurse
Umane, Tehnică și Administrativă, 1 post
vacant de inginer, grad profesional debutant,
nivel de studii S, la Atelierul de Întreținere și
Reparații Instalații, Utilaje din cadrul Direcției
Resurse Umane, Tehnică și Administrativă, 1
post vacant de referent de specialitate, grad
profesional I, nivel de studii S la Compartimentul Tehnic din cadrul Direcției Resurse
Umane, Tehnică și Administrativă. A.Denumirea postului: -1 post vacant de referent de
specialitate, grad profesional debutant, nivel de
studii S, la Serviciul Administrativ, Aprovizionare și Transport din cadrul Direcției Resurse
Umane, Tehnică și Administrativă; -1 post
vacant de inginer, grad profesional debutant,
nivel de studii S, la Atelierul de Întreținere și
Reparații Instalații, Utilaje din cadrul Direcției
Resurse Umane, Tehnică și Administrativă; -1
post vacant de referent de specialitate, grad
profesional I, nivel de studii S la Compartimentul Tehnic din cadrul Direcției Resurse
Umane, Tehnică și Administrativă; B.Condiţii
de participare la concurs: 1.Pentru postul de
referent de specialitate, grad profesional debutant: a)să îndeplinească condițiile generale
prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru
privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare; b)studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă/studii universitare de licență absol-

vite cu diplomă în științe economice, științe
juridice sau administrative; c) condiţii de
vechime:--; d)perfecționări:---; 2.Pentru postul
de inginer, grad profesional debutant: a)să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.3
din Regulamentul-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011,
cu modificările și completările ulterioare; b)
studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă/studii
universitare de licență absolvite cu diplomă în
științe inginerești; c)condiţii de vechime:--; d)
perfecționări:---; 3.Pentru postul de referent de
specialitate, grad profesional I: a)să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.3 din
Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcţiilor
contractuale și a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare; b)studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă/studii universitare de
licență absolvite cu diplomă în științe inginerești; c)condiţii de vechime: minim 6 ani și 6
luni vechime în specialitate; d)perfecționări:
Competențe digitale (dovedite cu certificat/
diplomă/atestat etc.). C.Condiţii de desfășurare
a concursului: 1.Data și locul depunerii dosarelor de înscriere la concurs -în termen de 10
zile lucrătoare de la data afișării/publicării
anunţului (15.12.2021-28.12.2021, ora 16.00) la
sediul Spitalului Județean de Urgență Slatina.
2.Selecţia dosarelor de înscriere -29.12.202130.12.2021; 3. Data probei scrise -11.01.2022
-ora 09.00; 4.Data probei de interviu: în
maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii
probei scrise; 5.Locul desfășurării probelor
-Sediul Spitalului Județean de Urgență Slatina,
în sala de ședințe din Ambulatoriul integrat
spitalului. D.Menţiuni. Bibliografia și tematica
de concurs sunt afișate la sediul unităţii și pe
site-ul spitalului (www.spjslatina.ro) și relaţii
suplimentare se pot obţine de la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, telefon:
0736.373.205, persoană de contact: Șerban
Cristiana.
Unitatea Militară 02601 București din Ministerul Apărării Naționale, organizează concurs
pentru ocuparea următoarelor posturi vacante
de execuție pentru punctul de lucru Șugag,
județul Alba, astfel: -1 post de muncitor calificat
IV (electrician întreținere și reparații)- studii
generale sau profesionale cu certificat de calificare în meseria de electrician, fără vechime în
muncă și specialitate; -1 post de muncitor calificat IV (instalator apă- canal)- studii generale
sau profesionale cu certificat de calificare în
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meseria de instalator apă și canal, fără vechime
în muncă și specialitate. Probele concursului se
vor desfășura astfel: -06.01.2022, ora 09.00proba scrisă; -12.01.2022, ora 09.00- interviul.
-data limită de depunere a dosarelor29.12.2021, ora 13.00. Depunerea dosarelor se
va face la sediul UM 02601 București în intervalul orar 08.00-14.30, str. Izvor. Nr.110, sector
5 București, unde vor fi afișate și detaliile organizatorice necesare, iar probele concursului se
vor desfășura la sediul U.M. 01760 Sebeș, str.
Călărași nr.76. Date de contact ale secretariatului: 021/410.40.40 interior 1031/211.
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Mehedinţi organizează concurs în data de
06.01.2022– 12.01.2022, pentru ocuparea unui
post contractual vacant pe perioadă nedeterminată după cum urmează: Consilier gr.I -1
post; Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.3 din Hotărârea
Guvernului nr.286/2011 cu modificările și
completările ulterioare. Detalii privind condiţiile specifice și bibliografia de concurs sunt
disponibile accesând pagina oficială (www.
ocpimh.ro www.ancpi.ro). Relații suplimentare
se obțin la sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mehedinţi din Drobeta Turnu
Severin str. Serpentina Roșiori nr.1A Compartimentul Juridic Resurse Umane Secretariat și
Petiţii, telefon 0252/316874.
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra Neamţ,
str. Mihai Eminescu, nr.26B, organizează
concurs pentru ocuparea a 1 post temporar
vacant, până la revenirea titularului de drept pe
post, funcţie contractuală de execuţie, perioadă
determinată: Biroului Economic -Consilier
gradul II. Concursul se va desfășura după
calendarul următor: -Proba scrisă- în data de
17.01.2022, ora 10.00; -Proba interviu- în data
de 21.01.2022, ora 10.00. Cerinţele Postului
Consilier gradul II: -studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă– specializarea: finanțe- contabilitate, contabilitate și
informatică de gestiune, economie și finanțe,
finanțe și bănci; -vechime în specialitate minim
6 luni. Dosarele de înscriere la concurs se depun
la sediul instituţiei din municipiul Piatra
Neamţ, str. Mihai Eminescu, nr.26B, în termen
de 5 zile lucrătoare de la afișarea anunţului
pentru ocupare a unui post de execuţie contractual temporar vacant, în timpul programului
normal de lucru. Relaţii suplimentare se pot
obţine de la sediul O.C.P.I. Neamţ, la adresa
sus-menţionată, telefon 0233-21.71.42.
Erată la anunțul publicat în data de
14.12.2021 în cotidianul Jurnalul Național, serie
nouă 1032 (8344) la secțiunea „Mica Publicitate”, Oferte de serviciu: Unitatea Militară
02583 București, cu sediul în Municipiul București, Bd.Ion Mihalache, nr.124-126, Sector 1,
organizează concurs pentru ocuparea funcției
contractuale vacante, de economist debutant,
conform HG nr.286/23.03.2011. Concursul de
va desfășura astfel: Proba scrisă în data de

05.01.2022, ora 10.00; Proba interviu în data de
11.01.2022, ora 10.00; -data limită de depunere
a dosarelor: 28.12.2021, ora 15.00. Depunerea
dosarelor și organizarea examenului/concursului se vor face la sediul Unității Militare 0583
București, Bd.Ion Mihalache, nr.124-126, Sector
1, Municipiul București,unde vor fi afișate detaliile organizatorice necesare. Date de contact ale
secretarului, telefon 021.224.26.51, int. 0107;
0106, zilnic între orele 08.00-16.00.

CITAŢII
Se citează numitul Ciocan Anatolie în data
de 27.01.2022, ora 13.00, la Judecătoria Vaslui
în dosar 2168/333/2021, având ca obiect suplinire consimțământ minor.
Mairan Mihaela Domnica este citata sa se
prezinte la data de 20 decembrie 2021, ora 8.30,
la sediul SPN Ivan Constantin si Ivan Stefan
din Ploiesti, Piata Victoriei, nr. 4, bl. CC Vest
parter, in cauza succesorala privind pe
defunctul Mairan Gheorghe decedat la data de
29 noiembrie 2020, fost cu ultimul domiciliu in
Ploiesti, str. Aleea Strejnic, nr. 1, bl. A14, sc. B,
etaj 2, ap. 29, in calitate de fiica a acestuia.
Neprezentarea atrage inlaturarea de la succesiune.
Numita Uţă Anca este chemată în calitate de
pârât, în dosarul nr. 3423/312/2020 al Judecătoriei Slobozia, cu termen de judecată la data de
08.02.2022, ora 11:00, în proces cu Biţicu
Iuliana și Biţicu Gheorghe.
Dosar nr. 2459/305/2021. Prin prezenta
somație se aduce la cunoștința celor interesați
faptul că petenții reclamanți Asztalos Laszlo și
Asztalos Beata, ambii domiciliați în com. Arcuș,
sat Arcuș nr.7, jud. Covasna, solicită dobândirea
dreptului de proprietate prin uzucapiune
asupra cotei de:33/36 parte din imobilul înscris
în CF. nr. 26307-Arcuș (convertit din CF. vechi.
1690-Arcuș) cu nr. top.772/2 grădină arabil în
suprafață de 594mp, având ca proprietari tabulari pe Kontes Maria născ. Uto în cota de 4/36
parte, Barabas Adolf și Pilbath Iren în cote de
câte 6/36.parte, Barabas Lajos în cota de 12/36
parte, Uto Agnes în cota de 2/36 parte, Barabas
Pal în cota de3/36 parte și pârâta Barabas
Janka în cota de 3/36 parte. Toți cei interesați
pot face opoziție la Judecătoria Sf. Gheorghe,
str. Kriza Janos nr. 2, jud. Covasna, cu precizarea că, în caz contrar, în termen de 1 lună de
la emiterea celei din urmă publicații, se va trece
la judecarea cererii.
Dosar nr. 3550/305/2021. Prin prezenta
somație se aduce la cunoștință celor interesați
faptul că reclamanții Nagy Bela și Nagy Judith,
ambii domiciliați în com. Arcuș, sat Arcuș, str.
Boga Laszlo nr.25, jud. Covasna, solicită dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune
asupra cotei de 7/8 parte din imobilul înscris în
CF. nr. 25158-Arcuș (CF.vechi.826), sub nr. top.
624, casă de locuit și curte în suprafață de 252
mp, precum și a cotei de 7/8 parte din imobilul

înscris în CF. nr. 26465 Arcuș (CF vechi.2192)
cu nr. top. 622/2-grădină arabil în suprafață de
235 mp, având ca proprietar tabular pe numiții
Veres Julianna, născ. Sonka în cotă de 4/8 parte,
precum și Nagy Julianna, născută Sonka,
Veress Ida, Veress Borbala și Veress Vera în
cotele de câte 1/8 parte. Toți cei interesați pot
face opoziție la Judecătoria Sfântu Gheorghe,
str. Kriza Janos nr. 2, jud. Covasna, cu precizarea că, în caz contrar, în termen de 1 lună de
la emiterea celei din urmă publicații se va trece
la judecarea cererii.
Se citează pârâții intimați, Almășan Nicolae
Lucian și Virag Anamaria, cu domiciliul în
Deva, Al.Streiului, bl. 69, sc.1, et.1, ap.7, jud.
Hunedoara, pentru data de 31.01.2022, ora 9.00,
la Tribunalul Hunedoara, secția I-a civilă, la
adresa din Deva, Calea Zarandului, nr.73, județ
Hunedoara, camera 120, în dosarul nr.
1057/221/2020, având ca obiect stabilirea locuinței minorei Almășan Nicole Melisa și exercitarea drepturilor și îndatoririlor cu privire la
aceasta -apel, în proces cu reclamanta, Țichir
Ana.
CII Dudas Ramona Mariana, în calitate de
lichidator judiciar desemnat de Tribunalul
Timiș pentru următoarele dosare: 1.SC Wild
Fashion International SRL prin Încheierea
c i v i l ă n r. 1 1 8 3 / 2 2 . 1 1 . 2 0 2 1 d i n d o s a r
4887/30/2021, 2.SC Birda Group International
SRL prin Sentința civilă nr.753/02.07.2021,
pronunţată de Tribunalul Timiș, Secţia a II-a
Civilă, în dosarul 2565/30/2021, 3.SC Vankond
SRL prin Sentința civilă nr. 998/14.10.2021
pronunţată de Tribunalul Timiș, Secţia a II-a
Civilă, în dosarul 3551/30/2021,solicită administratorului social să depună toate documentele
prevăzute de 67 din Legea nr. 85/2014 și creditorilor declarațiile de creanțe reclamate în conformitate cu Legea 85/2014. Pentru întocmirea
Tabelului preliminar al creanţelor, se vor anexa
copii ale actelor doveditoare.

DIVERSE
SCP Casa de Insolvență Homoranu IPURL,
CIF RO20692097, cu sediul în loc. Lunca
Cetățuii, str. Dreptății, nr. 4, bl. 6, ap. 1, com.
Ciurea, jud. Iași, nr. RFO 0026, Tel/Fax
0232.590.075, e-mail homoranu.gheorghe@
yahoo.com, reprezentant Homoranu
Gheorghe, în calitate de lichidator judiciar
provizoriu al Global Eco Center S.R.L. cu
sediul în mun. Iași, str. Plopii fără Soţ, nr. 23,
jud. Iași, J22/2876/1994, CUI 6607878,
conform Sentinței civile nr. 664/27.10.2021,
pronunţată de Tribunalul Iași în dosarul nr.
8183/99/2014(548/2014) prin prezenta, invită
evaluatorii A.N.E.V.A.R. să participe la procedura de selecție de oferte privind evaluarea
bunurilor din patrimoniul debitoarei mai sus
menționată, af late în următoarele locații:
Mun. Iași – Dulapuri, Birou de lucru, Scaune,
Masa+birou-secretariat, Mese-suport calculator, Scaune tapitate, Masa bucatarie, Dulap
vesela, Frigider, Panou expunere, Fiset

ANUNȚURI

miercuri / 15 decembrie 2021

www.jurnalul.ro
metalic, Calculator, Telefoane, Xerox-fax,Telefon fix,Radiatoare, Cuier haine, Casa metalica pt bani, Autoturism Renault Megane,
Autoturism Nissan, Autocamion Iveco; Santierul Naval Damen Galati-Tarc depozitare
deseuri, Sistem hidraulic de ridicat, Transpaleti, Camion 7,5 tone, Masa birou, Imprimanta, Lada metalica pentru scule. Depozit
Campulung Muscel, jud. Arges – Betoniera,
Transpaleti, Sistem hidraulic de ridicat;
Depozit Horpaz, jud. Iasi - Cantar mecanic
200 kg, Cantar electronic 15 kg, Agitatoare
electrice, Elecrocompresor, Motogenerator,
Cablu alimentare, Pompe submersibile de
vehiculat lichide corozive, Sisteme de aductiune aer proaspat, Furtune de cauciuc si
plastic, Echipament de protectie, Sisteme
complete de protectie pt lucru la inaltime,
Materiale ajutatoare, Piese de schimb, Aspirator, Sistem manual de imprastiere, Frigider,
Mobilier, Elemente de canalizare, Separator de
grasimi, Scari de aluminiu, Cantar electronic
pt carlig macara, Container tip birou, Cladire
cu acoperis din tabla ondulata, Cuva betonata
protejata antiex pentru stocare deseuri agresive, Sopron pentru stocare deseuri, Cuva
supraterana betonata triplu compartimentata,
Cuva subterana betonata, Platforma betonata
inchisa, Vestiar, Rafturi metalice si fisete
metalice, Compartimente interioare cu grilaj
metalic, Macara manuala, Sistem hidraulic de
manipulate sarcini, Pompa pentru lichide
corozive, Transformator de sudura, Sistem de
absorbtie si eliminare gaze din interior, Pompe
de vehiculat lichid. Ofertele de servicii se
depun electronic de către evaluatori până la
data de 07.01.2022, ora 17.00 la adresa de
e-mail: office@grigorian.ro.
Anunt public privind decizia etapei de incadrare Oil Depol Service SRL, titular al proiectului „desfiintare constructii Nr. Cad. 698-C1/
C2/ C3/C4/ C5/C6/ C7/C8/ C9/C10/ C11/C12/
C13/C14/ C15/C16/ C17/C18/ C19/C20/ C21/
C22/ C23/C24“, anunta publicul interesat
asupra luarii deciziei etapei de incadrare de
catre APM Constanta: nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului, in
cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul „desfiintare
constructii nr. cad. 698-C1/C2/ C3/C4/ C5/C6/
C7/C8/ C9/C10/ C11/C12/ C13/C14/ C15/C16/
C17/C18/ C19/C20/ C21/C22/ C23/C24“,
propus a fi amplasat in jud.Constanta, Oras
Ovidiu, str.Petrolului, nr.cad.698. 1.Proiectul
deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii
competente pentru protectia mediuluiA.P.M.Constanta, din jud.Constanta, Mun.
Constanta, str.Unirii, nr.23, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00-13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http:\apmct.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/
observatii la proiectul deciziei de incadrare in
termen de 10 zile de la data publicarii anuntului
pe pagina de internet a autoritatii competente
pentru protectia mediului.
SC Rewe Romania SRL, cu sediul în comuna
Ștefăneștii de Jos, str. Bușteni, nr. 7, județul
Ilfov, anunță public solicitarea de obținere a
autorizației de mediu pentru obiectivul Supermarket „Penny”, amplasat în orașul Baraolt,
str. Kossuth Lajos, nr. 239, județul Covasna.
Eventualele propuneri și sugestii din partea
publicului privind activitatea menționată vor fi
transmise în scris și sub semnătură la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului Covasna,
din municipiul Sfântu Gheorghe, B-dul Grigore
Bălan, nr.10, județul Covasna, în zilele de luni

–joi, între orele 8.00 –16.30 și vineri între orele
8.00 – 14.00, în termen de cel mult 10 zile de la
data publicării prezentului anunț.
Institutul de Fonoaudiologie și Chirurgie
Funcțională ORL-“Prof. Dr. Dorin Hociota”
secția numărul 6, cu sediul social în Sect. 5, Str.
Mihail Cioranu, Nr. 21, Jud. Bucuresti și
punctul de lucru în Intrarea Ciuboțica Cucului
nr. 19, Sect. 5-București, înregistrată la Agenția
Națională de Administrare Fiscală sub numărul
4316210, informează pe cei interesați că s-a
depus solicitarea pentru emiterea autorizației
de mediu pentru activitatea: “Activități de asistență spitalicească”-cod CAEN 8610, desfășurată în Intrarea Ciuboțica Cucului nr. 19, Sect.
5-București. Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale contestații sau
sugestii la sediul Agentiei Pentru Protectia
Mediului București din sect.6, Aleea Lacul
Morii nr. 1-(Barajul Lacul Morii-în spatele
benzinăriei LUKOIL), între orele 09.00-12.00,
de luni până vineri.
Anunt public privind depunerea solicitarii de
emitere a acordului de mediu S.C. Iktinos Serv
S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul „Construire centru comercial
cu amanuntul ce include magazin produse
alimentare carne si branzeturi, drumuri acces,
alei carosabile si pietonale, spatiu parcare,
amenajari exterioare, sistematizare verticala,
panouri firma si publicitate,totem publicitar,
signalistica,post trafo, bransamente utilitati,
organizare de santier, demolare constructii existente.“propus a fi amplasat in Jud. Prahova,
Oras Plopeni, bdul Independentei, Nr. Cad.
20982. Informatiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul autoritatii competente
pentru protectia mediului A.P.M.Prahova, din
Ploiesti, jud. Prahova, str. Gh. Gr. Cantacuzino
nr.306, in zilele de luni pana joi, intre orele 8.0016.00 si vineri intre orele 8.00-14.00, precum si
la urmatoarea adresa de internet: office@
apmph.anpm.ro. Observatiile publicului se
primesc zilnic la sediul autoritatii competente
pentru protectia mediului A.P.M.Prahova.
SC Imeva East Europe SRL cu sediul social
și punct de lucru București, Sect.4, Șos.
Berceni, Nr.104M, înregistrată la oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/11018/2015, cod
unic înregistrare nr. RO34977671, reprezentată
de doamna Giuseppe Giambattista în calitate
de Administrator, solicită obținerea Autorizaţiei de Mediu pentru activitatea Fabricarea
produselor din beton pentru constructii-cod.
CAEN. 2361 si Productia de tuburi, tevi,
profile tubulare si accesorii pentru acestea, din
otel–cod. CAEN. 2420, desfășurate în București, Sect. 4, Șos. Berceni, Nr.104M. Informatii
se pot solicita la sediul Agentiei Pentru
Protectia Mediului București din sect.6, Aleea
Lacul Morii nr.1-(Barajul Lacul Morii-in
spatele benzinariei LUKOIL), intre orele 09.0012.00, de luni pana vineri. Propuneri sau
contestatii se pot depune la sediul A.P.M.București in termen de 10 zile de la data publicarii
prezentului anunt.
Anunţ public privind depunerea solicitării de
emitere a acordului de mediu. SC SJK ASSET
SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul „Parc fotovoltaic de 0,95
MW”, propus a se realiza în jud.Giurgiu, com.
Vărăști, sat Vărăști, T35/1, NC 32375. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la
APM Giurgiu, Șos.București, bl.111, sc A+B,

mun. Giurgiu, jud.Giurgiu la adresa de e-mail:
office@apmgr.anpm.ro și la SC SJK ASSET
SRL, cu sediul în mun. București, B-dul.
Theodor Pallady, nr.47, bl.HBC, Intr.A, cam.14,
sector 3. Observaţiile publicului se primesc
zilnic la APM Giurgiu, Șos.București, bl.111,
sc.A+B, mun.Giurgiu, jud.Giurgiu, la adresa de
e-mail: office@apmgr.anpm.ro
În conformitate cu prevederile Legii Apelor
nr.107/1996, cu modificările și completările
ulterioare, titularul Muntean David și Muntean
Adela Barbara, cu domiciliul în Timișoara,
strada Oedip, nr.29, ap.2, judeţul Timiș, tel.
0724.264.301, intenţionez să solicit de la Administraţia Bazinală de Apă Banat avizul de
Gospodărire a Apelor pentru proiectul:
Construire hală depozitare și gard împrejmuire,
intravilan Ghiroda, parcela cu C.F. nr. 410650,
judeţul Timiș. Această investiţie este nouă,
urmând a fi realizată din surse proprii de către
Muntean David și Muntean Adela Barbara.
Persoanele care doresc să obţină informaţii
suplimentare cu privire la solicitarea avizului de
Gospodărire a Apelor pot contacta solicitantul
de aviz la adresa menţionată. Persoanele care
doresc să transmită observaţii, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului sau la
adresa, B-dul 16 Decembrie 1989, nr.2, Timișoara, judeţul Timiș, telefon: 0256.491.848, fax:
0256.491.798, e-mail: dispecer@dab.rowater.ro,
după data de 29.12.2021.
În conformitate cu prevederile Legii Apelor
nr.107/1996, cu modificările și completările
ulterioare, titularul Chiosa Silviu-Cristian și
Chiosa Ioana-Adina, cu domiciliul în Timișoara, Bd.Take Ionescu, nr.46B, sc. A, ap.1,
judeţul Timiș, tel.0723.033.969, intenţionez să
solicit de la Administraţia Bazinală de Apă
Banat avizul de Gospodărire a Apelor pentru
proiectul: Construire hală și gard împrejmuire,
intravilan Ghiroda, parcela cu C.F.nr.410642,
judeţul Timiș. Această investiţie este nouă,
urmând a fi realizată din surse proprii de către
Chiosa Silviu-Cristian și Chiosa Ioana-Adina.
Persoanele care doresc să obţină informaţii
suplimentare cu privire la solicitarea avizului de
Gospodărire a Apelor pot contacta solicitantul
de aviz la adresa menţionată. Persoanele care
doresc să transmită observaţii, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului sau la
adresa, B-dul 16 Decembrie 1989, nr.2, Timișoara, judeţul Timiș, telefon: 0256.491.848, fax:
0256.491.798, e-mail: dispecer@dab.rowater.ro,
după data de 29.12.2021.

ADUNĂRI GENERALE
Convocare. Administratorul unic al Societăţii
Agromec Topoloveni S.A., doamna Lazăr
Mihaila, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Agromec Topoloveni S.A.înregistrată la O.R.C.Argeș la nr. J3/746/1991,
având CUI: 162665, în data de 12.01.2022, ora
12.00, la punctul de lucru situat în Bascov,
Strada Serelor nr.19, judeţul Argeș, pentru toţi
acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor
la data de 14.12.2021. În cazul în care cvorumul
necesar nu se va întruni la data menţionată,
AGA se va ţine la data de 17.01.2022, la aceeași
oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.
Ordinea de zi este următoarea: Art. 1. Retragerea din funcţia de administrator unic al
societăţii a doamnei Lazăr Mihaila și descărcarea acesteia de gestiune. Art.2.Numirea
Doamnei Ionescu Constantina, cu domiciliul în
municipiul București, identificată prin C.I.seria
RX nr.768882 emisă la data de 20.08.2015, în

funcţia de Administrator Unic al Societăţii,
având mandat valabil până la data de
17.05.2023. Art.3.Stabilirea indemnizaţiei
Administratorului Unic. Informaţii despre
valoarea indemnizaţiei și lista cuprinzând informaţii cu privire la domiciliul și calificarea
profesională a persoanei propuse pentru funcţia
de administrator unic se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată și completată de
aceștia la sediul societăţii. Art. 4. Împuternicirea d-lui Preda Vilcu Costin, identificat prin
C.I.seria AZ, nr.410761, în calitate de consilier
juridic, să îndeplinească procedurile impuse de
lege în vederea publicării prezentei în Monitorul
Oficial al României, precum și în vederea îndeplinirii formalităţilor necesare în fața ORC
Argeș. Acţionarii pot participa personal sau
prin reprezentanţi, mandataţi prin procură
specială, potrivit legii. Acţionarii persoane fizice
vor face dovada prezenței prin verificarea cu
documentul de identitate a existenței în Registrul Acţionarilor la data de referinţă. Acţionarii
persoane juridice vor participa la adunare prin
reprezentantul legal sau persoana fizică împuternicită să-i reprezinte și vor prezenta documente doveditoare în acest sens, respectiv
document identitate și certificat constatator
emis de Registrul Comerţului sau împuternicire
dată de organul de conducere administrativ
pentru această adunare, fiind necesară prezența
acestora în Registrul Acţionarilor la data de
referinţă. Formularele pentru procura specială
se pot solicita societăţii, prin e-mail, începând
cu data de 14.12.2021 și vor fi depuse în
original, după completare și semnare la sediul
societăţii, cel mai târziu la data de 10.01.2022,
ora 11.00, ca fiind data-limită când se va încheia
un proces-verbal cu procurile existente. Documentele și materialele referitoare la ordinea de
zi se af lă la dispoziţia acţionarilor conform
prevederilor legale, începând cu data publicării
în Monitorul Oficial, consultarea acestora fiind
posibilă prin solicitarea prin e-mail. Informaţii
pot fi obţinute la telefon și e-mail: 0248.270.700,
int.163, ion.popescu@intlazar.ro
Convocare. Administratorul unic al Societăţii Agromec Topoloveni S.A., doamna Lazăr
Mihaila, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Agromec Topoloveni
S.A.înregistrată la O.R.C. Argeș la nr.
J3/746/1991, având CUI: 162665, în data de
12.01.2022, ora 14.00, la punctul de lucru situat
în Bascov, Strada Serelor, nr.19, judeţul Argeș,
pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul
Acţionarilor la data de 14.12.2021. În cazul în
care cvorumul necesar nu se va întruni la data
menţionată, AGEA se va ţine la data de
17.01.2022, la aceeași oră, în același loc și cu
aceeași ordine de zi. Ordinea de zi este următoarea: Art.1.Ratificarea Contractului de
Cesiune de Acţiuni autentificat prin numărul
1446 din 22.10.2021. Art. 2.Împuternicirea
d-lui Preda Vilcu Costin, identificat prin CI
seria AZ, nr.410761, în calitate de consilier
juridic, să îndeplinească procedurile impuse de
lege în vederea publicării prezentei în Monitorul Oficial al României, precum și în vederea
îndeplinirii formalităţilor necesare în fața ORC
Argeș. Acţionarii pot participa personal sau
prin reprezentanţi, mandataţi prin procură
specială, potrivit legii. Acţionarii persoane
fizice vor face dovada prezenței prin verificarea
cu documentul de identitate a existenței în
Registrul Acţionarilor la data de referinţă.
Acţionarii persoane juridice vor participa la
adunare prin reprezentantul legal sau persoana
fizică împuternicită să-i reprezinte și vor
prezenta documente doveditoare în acest sens,
respectiv document identitate și certificat

constatator emis de Registrul Comerţului sau
împuternicire dată de organul de conducere
administrativ pentru această adunare, fiind
necesară prezența acestora în Registrul Acţionarilor la data de referinţă. Formularele pentru
procura specială se pot solicita societăţii, prin
e-mail, începând cu data de 14.12.2021 și vor fi
depuse în original, după completare și semnare,
la sediul societăţii, cel mai târziu la data de
10.01.2022, ora 11.00, ca fiind data-limită când
se va încheia un proces-verbal cu procurile
existente. Documentele și materialele referitoare la ordinea de zi se află la dispoziţia acţionarilor conform prevederilor legale, începând
cu data publicării în Monitorul Oficial, consultarea acestora fiind posibilă prin solicitarea
prin e-mail. Informaţii pot fi obţinute la telefon
și e-mail: 0248.270.700, int.163, ion.popescu@
intlazar.ro

LICITAŢII
Debitorul SC Euro Club Hoteluri si Restaurante SRL societate in faliment, prin lichidator
judiciar Dinu, Urse si Asociatii SPRL, scoate la
vanzare: Locul de parcare af lat la subsolul
blocului (locul nr. 13), situat in Bucuresti, Str.
Cercetatorilor nr. 9, sector 4. Pretul de pornire
al licitatiei pentru locul de parcare este de 2.826
euro inclusiv TVA. Pretul Caietului de sarcini
este de 1.000 lei, exclusiv TVA. Prima sedinta
de licitatie a fost fixata la data de 12.01.2022
ora 14.30 iar daca locul de parcare nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarele sedinte de
licitatii vor avea loc in datele de: 19.01.2022,
26.01.2022, 02.02.2022, 09.02.2022, 16.02.2022,
23.02.2022, 02.03.2022, 09.03.2022 si 16.03.2022
ora 14.30 la acelasi pret de pornire. Participarea la licitatie este conditionata de: -consemnarea in contul nr. RO86 FNNB 0001 0256
0484 RO01 deschis la Credit Europe Bank
Romania, Sucursala Bucuresti, pe seama debitoarei SC Euro Club Hoteluri si Restaurante
SRL cel tarziu cu o zi inainte de data si ora
stabilita pentru sedinta de licitatie, a garantiei
de 10% din pretul de pornire al licitatiei; -achizitionarea cel tarziu cu o zi inainte de data si
ora stabilita pentru sedinta de licitatie a Caietului de sarcini.-Pretul caietului de sarcini se
achită 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 București, Str.
Buzesti nr. 71, et. 5, cam. 502 – 505, sector 1.
Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la
sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str.
Buzesti nr. 71, et. 5, cam. 504, sector 1. Pentru
relatii suplimentare sunati la telefon
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.
Anunț de licitație închiriere. 1. Informaţii
generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon,
telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de
contact: U.A.T. Orașul Uricani, ORAȘUL
Uricani, str. 1 Mai, nr. 6, jud. Hunedoara, cod
fiscal 4634647, tel. 0254/511121, fax.
0254/511127, e-mail: primariauricani@gmail.
com. 2. Informaţii generale privind obiectul
închirierii, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie închiriat: - teren
intravilan în suprafață de 3.800 mp, aparținând
domeniul privat al U.A.T. Orașul Uricani, situat
în Orașul Uricani, Str. Principală, nr. cadastral
63094, CF nr. 63094, HCL Uricani nr. 191 din
24.11.2021și conform art. 332-335 din O.U.G nr.
57/2019; - teren intravilan în suprafață de 2000
mp, aparținând domeniul privat al U.A.T.
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Orașul Uricani, situat în Orașul Uricani, Str.
Principală, nr. cadastral 63105, CF nr. 63105,
HCL Uricani nr. 192 din 24.11.2021 și conform
art. 332-335 din O.U.G nr. 57/2019; 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: la cerere, de la sediul instituției, Biroul Impozite și Taxe Locale. 3.2.
Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din documentaţia de
atribuire: U.A.T. Orașul Uricani, ORAȘUL
Uricani, str. 1 Mai, nr. 6, jud. Hunedoara, Biroul
Impozite și Taxe Locale. 3.3. Costul și condiţiile
de plată pentru obţinerea acestui exemplar,
unde este cazul: 50 lei/ exemplar, care se achită
cash la casieria U.A.T. Orașul Uricani,
ORAȘUL Uricani, str. 1 Mai, nr. 6, jud. Hunedoara. 3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 11.01.2022, ora 14.00. 4. Informaţii
privind ofertele: 4.1. Data limită de depunere a
ofertelor: 19.01.2022 ora 10:00. 4.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele: U.A.T. Orașul
Uricani, ORAȘUL Uricani, str. 1 Mai, nr. 6, jud.
Hunedoara, Biroul Impozite și Taxe Locale. 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: 19.01.2022 ora
13:00, U.A.T. Orașul Uricani, ORAȘUL
Uricani, str. 1 Mai, nr. 6, jud. Hunedoara – Sala
de ședințe. 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:
Secţia de Contencios administrativ a Tribunalului Judeţean Hunedoara, Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35, jud. Hunedoara, tel. 0254/211574,
fax. 0254/216333, e-mail: lbenta@just.ro. 7.
Data transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea publicării:
14.12.2021
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 Bocșa, orașul Bocșa, Str.1 Decembrie
1918 nr.22, judeţul Caraș-Severin, telefon
0255/555.000, fax 0255/555.226, e-mail: primariabocsa@yahoo.com, cod fiscal 3227939. 2.
Informații generale privind obiectul procedurii
de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
Spațiul comercial în suprafață de 30,00mp,
situat în orașul Bocșa, Str.1 Mai nr.18A, Piața
Agroalimentară Bocșa II, aparține domeniului
public al Orașului Bocșa și este destinat desfășurării activităților comerciale. Închirierea se
face conform O.U.G. nr. 57/03.07.2019 și Hotărârii Consiliului Local al Orașului Bocșa nr.
122/25.11.2021. 3.Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin
care persoanele interesate pot intra în posesia

unui exemplar al documentației de atribuire:
Printr-o solicitare scrisă adresată Primăriei
Orașului Bocșa. 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: La
Compartimentul Evidența Administrarea
Domeniului Public și Privat al orașului, sediul
Primăriei Orașului Bocșa, din Str.1 Decembrie
1918 nr.22, județul Caraș-Severin, de luni până
vineri, între orele 10.00-14.00. 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: Prețul documentației de atribuire este de
20Lei pe suport hârtie și se achită la Casieria
Primăriei Orașului Bocșa. 3.4. Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 28/12/2021, ora
16.00. 4. Informații privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor: 05/01/2022,
ora 16.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: La Registratura Primăriei Bocșa din
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 22, județul Caraș-Severin, cod poștal 325300. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un
exemplar în plic sigilat. 5.Data și locul la care se
va desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 06/01/2022, ora 11.00, la sediul Primăriei Orașului Bocșa, Str.1 Decembrie 1918 nr.22,
județul Caraș-Severin, parter, Sala de ședințe.
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței competente în
soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Soluționarea litigiilor
este de competența Tribunalului Caraș-Severin,
Secția de Contencios Administrativ, municipiul
Reșița, Str.Horia nr.2-4, județul Caraș-Severin,
telefon 0255/213.304, fax 0255/213.135, e-mail:
ecris.115@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului
de licitație către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 14/12/2021.
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 Orașului Recaș, cu sediul în Recaș,
Calea Timișoarei, nr.86, județul Timiș, cod
poștal 307340, telefon 0356/177.278, fax
0356/177.279, e-mail: contact@primariarecas.ro,
cod fiscal 2512589. 2.Informații generale
privind obiectul procedurii de licitație publică,
în special descrierea și identificarea bunului
care urmează să fie vândut: 6 imobile teren, ce
aparțin domeniului privat al Orașului Recaș,
identificate astfel: -teren 10.000mp, extravilanul
Orașului Recaș, C.F.404005 Recaș, nr.cadastral
A3207/1/12, conform H.C.L. Recaș nr.
378/25.11.2021 și a temeiului legal:
O.U.G.nr.57/03.07.2019; -teren 5.000mp, extravilanul Orașului Recaș, C.F. 414627 Recaș, nr.
cadastral 414627, conform H.C.L.Recaș nr.
379/25.11.2021 și a temeiului legal:
O.U.G.nr.57/03.07.2019; -teren 21.500mp, extravilanul Orașului Recaș, C.F.414629 Recaș, nr.
cadastral 414629, conform H.C.L.Recaș
nr.380/25.11.2021 și a temeiului legal:
O.U.G.nr.57/03.07.2019; -teren 12.900mp, extra-

vilanul Orașului Recaș, C.F.414643 Recaș, nr.
cadastral 414643, conform H.C.L.Recaș
nr.381/25.11.2021 și a temeiului legal: O.U.G. nr.
57/03.07.2019; -teren 10.000mp, extravilanul
Orașului Recaș, C.F.414623 Recaș, nr.cadastral
4 1 4 6 2 3 , c o n f o r m H . C . L . R e c a ș n r.
382/25.11.2021 și a temeiului legal:
O.U.G.nr.57/03.07.2019; -teren 2.870 mp, intravilanul Orașului Recaș, C.F.403784 Recaș, nr.
cadastral 403784, conform H.C.L. Recaș nr.
383/25.11.2021 și a 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, Serviciul
Economic sau se poate consulta pe site-ul: www.
primariarecas.ro, secțiunea „Anunțuri -Licitații”. 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
Serviciul Economic din cadrul Primăriei
Orașului Recaș, Calea Timișoarei, nr.86, județul
Timiș. 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: 50Lei/exemplar -se achită
numerar la Casieria instituției. 3.4. Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 23.12.2021, ora
12.00. 4.Informații privind ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 06.01.2022, ora
15.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Orașului Recaș, orașul Recaș, Calea
Timișoarei, nr.86, județul Timiș -Registratură.
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:
07.01.2022, ora 11.00, Primăria Orașului Recaș,
orașul Recaș, Calea Timișoarei, nr.86, județul
Timiș, 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 de Contencios Administrativ și Fiscal a
Tribunalului Timiș, Timișoara, Piața Țepeș
Vodă, nr. 2, județul Timiș, telefon/fax
0256/221.990, e-mail: tr-timis-reg@just.ro.
7.Data transmiterii anunțului de licitație către
instituțiile abilitate, în vederea publicării:
14.12.2021.
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
Nucet, Str.Linia Mare nr.485, Nucet, judeţul
Dâmbovița, telefon: 0245.267.004, fax:
0245.267.007, e-mail: nucet@cjd.ro, cod fiscal
4280345. 2.Informații generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie concesionat: Concesiune teren aparținând domeniului privat al
comunei Nucet conform H.C.L.nr.9/10.02.2021
astfel: 1.teren în suprafață de 2036mp, situat în
comuna Nucet, sat Ilfoveni, FN, înscris în CF

nr.71930, cu destinație organizarea unui spațiu
pentru expunerea și comercializarea produselor
agricole. Concesiunea se face conform HCL
nr.63/26.11.2021 anexa 1 și O.U.G. nr.
57/03.07.2019. 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 Nucet,
Str.Linia Mare nr.485, județul Dâmbovița. 3.2.
Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se
poate obţine un exemplar din documentaţia de
atribuire: Compartimentul Achiziții Publice,
Stare Civilă, Resurse Umane din cadrul Primăriei Comunei Nucet, Str.Linia Mare nr.485,
județul Dâmbovița. 3.3. Costul și condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde
este cazul: 30Lei/exemplar, care se achită la
Casieria Primăriei Comunei Nucet, Str.Linia
Mare nr.485, județul Dâmbovița. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 23.12.2021,
ora 13.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor: 07.01.2022,
ora 08.30. 4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: la registratura Primăriei Comunei
Nucet, Str.Linia Mare nr.485, județul Dâmbovița. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: un exemplar original.
5.Data și locul la care se va desfășura ședinţa
publică de deschidere a ofertelor: 07.01.2022,

Caută la chioșcuri
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tatiei. În cazul neadjudecării vânzarea va fi
reluată în zilele de 05.01.2022 și 12.01.2022,
aceeași oră, în același loc.

Hidrojet SA prin lichidator judiciar VIA
Insolv SPRL, scoate la vânzare prin licitaţie
publică proprietate imobiliară situată în Breaza,
str. Griviței, nr. 18, județ Prahova, compusa din
teren în suprafață de 20.513 mp și constructiile
C10 (hala monobloc), C11 (punct poarta), C20
(baraca metalica), teren în suprafață de 358 mp,
teren în suprafață de 1.725 mp și teren în suprafață de 445,38 mp la prețul total de 3.070.000
lei. Licitaţia va avea loc în 28.12.2021, ora 15/00
la sediul lichidatorului judiciar din str. Banatului, nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, Ploiești, tel/fax
0244 519800. Persoanele interesate se pot
programa pentru vizionare la numărul de
telefon susmentionat, iar ulterior vor achizitiona dosarul de prezentare de la sediul lichidatorului judiciar și vor depune documentația
însoțită de taxa de garanţie de 10% din prețul
de pornire cu cel putin o zi înainte de data lici-

Pierdut Certificat de înscriere a persoanei
juridice fără scop matrimonial nr.76 din
12.07.2016, aparținând Asociației Clubul
Sportiv De Hapkido Christopher Hermann, cu
domiciliu fiscal în București, str. Piscului, nr.9,
bloc 79, sc.A, ap.16, sector 4, având CUI:
36938962. Îl declar nul!
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ora 10.30, la sediul Primăriei Comunei Nucet,
Str.Linia Mare nr.485, Nucet, judeţul Dâmbovița. 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: Tribunalul
Târgoviște, Secția Contencios Administrativ,
Calea București nr. 3, județul Dâmbovița,
telefon: 0245.612.344, e-mail: tr.dambovita-brp@just.ro. 7.Data transmiterii anunţului de
licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
publicării: 14/12/2021.
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PIERDERI
SC. Pescărușul Alb SRL cu sediul în Com.
Vulturești, sat. Bîrzești, Jud. Argeș, RO
11077999, J03/557/1998, declară pierdută Autorizație Turcia terță, nr.626733, număr rezervare
BUL-25643/13.05.2021, emisă de Autoritatea
Pentru Digitalizarea României. Se declară nulă.

Pierdut Act de Concesiune eliberat de Arhiepiscopia Bucureștilor Parohia Bisericii Mărcuța,
înregistrat în registrul de evidență al cimitirului
la pagina 187, la data de 28 august 1980 pe
numele Verzea Ernest Gheorghe și Florica soție
și Ion, Adrian, Gabriela, Mihai, fiii, pentru locul
36D2 de la figura V. Declar documentul nul.
Farcau Rodica PFA, CIF: 35122582, anunț
piederea certificatelor constatatoare. Le declar nule.
Publicitate

