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OFERTE SERVICIU
Siha Knit Fashion Satu Mare angajează 

șef formație industria îmbrăcăminte și 
inginer tricotaje, minim 3 ani experiență, 
cunoștințe bune de limba engleză. CV la: 
resurseumane@siha.ro

Sabrina Feri SRL Bistrița angajează 
bijutier din România sau străinătate. 
CV-urile se pot depune la sediul din 
Bistrița, str.Liviu Rebreanu, nr.45.

Societatea SC Veltav S.R.L., cu sediul 
social în municipiul Tecuci, strada Prun-
dului, nr.15, jud.Galați, înregistrată cu 
J17/1715/2003, CUI: 15981811, angajează: 
ambalator manual cod COR-932101 -3 
posturi; muncitor necalificat la asamblarea 
și montarea pieselor cod COR-932906 -2 
posturi. Pentru CV, la adresa de e-mail: 
veltav.o�ce@yahoo.com

SC Bucovina Darius Construct SRL, având 
CUI: 40920769, cu sediul în Municipiul Vatra 
Dornei, Strada Diecilor, Nr.11, Județ Suceava, 
angajează: Faianțar cu cod COR 712201- 1 
post, Montator pereți și plafoane din ghips-
carton cu cod COR 712406- 1 post, Dulgher 
restaurator cu cod COR 711502- 1 post, 
Fierar betonist cu cod COR 711402- 1 post. 
Cerințe: studii medii, cunoștințe de limbă 
engleză, cunoștințe în domeniul construcțiilor. 
Selecția are loc în data de 17.02.2022, ora 
10.00, la sediul societății.

Unitatea Militară 02601 București din 
Ministerul Apărării Naționale, organizează 
concurs pentru ocuparea unui post de 
muncitor calificat I (instalator apă-canal) 
pentru punctul de lucru Șugag județul Alba- 
studii generale sau profesionale cu certificat 
de calificare în meseria de instalator apă și 
canal, vechime în muncă și specialitate 
minim 9 ani și 6 luni. Probele concursului se 
vor desfășura astfel: -10.03.2022, ora 09.00- 
proba scrisă; -16.03.2022, ora 09.00- interviul; 
-data limită de depunere a dosarelor- 
02.03.2022, 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 deta-
liile 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.

Primăria Orașului Panciu, cu sediul în 
Panciu, strada Titu Maiorescu, nr.15, 
județul Vrancea, organizează concurs la 
sediul instituției pentru ocuparea următo-
rului post contractual vacant, conform 
HG nr. 286/2011. Denumirea postului: 
magaziner, treaptă profesională debutant 
-Serviciul Public de Infrastructură și 
Dezvoltare Urbană. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -nivelul studiilor: 
studii generale cu diplomă de absolvire 
sau studii medii liceale absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -nu necesită 
vechime în muncă. Data, ora și locul de 
desfășurare a concursului: -proba scrisă 
în data de 10 martie 2022, ora 11.00, la 
sediul instituției; -proba interviu în data 
de 14 martie 2022, ora 12.00, la sediul 
instituției. Candidații vor depune dosarul 
de concurs în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării anunțului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a III-a, 
data-limită 02.03.2022. Relaţii suplimen-
tare la sediul Primăriei Orașului Panciu, 
persoană de contact: Drîmbă Mihaela, 
telefon: 0237/275.811, e-mail: contact@
primaria-panciu.ro.

Spitalul Orășenesc Făget, cu sediul în 
oraș Făget, str.Spitalului, nr.4, judeţul 
Timiș, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractual vacante 
de: -Asistent medical generalist -un post 
la Secția Medicină Internă; -Asistent 
medical generalist -două posturi la 
Compartimentul Neonatologie; -Asistent 
medical generalist -un post la Comparti-
mentul A.T.I.; -Asistent medical genera-
list -un post la Secția Pediatrie, conform 
H.G.286/23.03.2011. Concursul se va 
desfășura la sediul Spitalului Orășenesc 
Făget astfel: -Proba scrisă în data de 
10.03.2022, ora 10.00; -Proba practică în 
data de 10.03.2022, ora 13.00; -Proba 
interviu în data de 10.03.2022, ora 14.00. 
Pentru participarea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii specifice: -Pentru postul de asis-
tent medical generalist: -studii: diplomă 
de școală sanitară postliceală; -6 luni 
vechime ca asistent medical. Pentru 
participarea la concurs, candidații trebuie 
să îndeplinească următoarele condiții 
generale: -îndeplinesc condițiile de studii; 
-nu au fost condamnați definitiv pentru 
săvârșirea unei infracțiuni contra umani-
tății, contra statului ori contra autorității, 
de serviciu sau în legătură cu serviciul; 

-au o stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează. Candi-
daţii vor depune dosarele de participare 
la concurs până la data de 02.03.2022, ora 
13.00, la sediul Spitalului Orășenesc 
Făget, str.Spitalului nr.4. Relaţii supli-
mentare la sediul Spitalului Orășenesc 
Făget, persoană de contact: Ing.Ursu-
lescu Danuta, telefon: 0256/320.860, 
int.19, e-mail: spital2010@yahoo.com

Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu”, cu 
sediul în localitatea București, strada 
Calea Giulești, nr.10, sector 1, organi-
zează concurs. Pentru a ocupa un post 
contractual vacant sau temporar vacant, 
candidații trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiții generale, conform art.3 al 
Regulamentului-cadru aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 
martie 2011, cu modificările și completă-
rile ulterioare. Denumirea postului: 
-Secretar șef, post temporar vacant 
contractual, pe perioadă determinată. 
Nivelul studiilor: superioare cu diplomă 
de licență; Vechime în specializarea studi-
ilor necesare ocupării postului: 3 ani; 
Cunoștințe temeinice de legislație în 
vigoare specifice postului; Cunoștințe de 
utilizare a tehnologiei R.E.V.I.S.A.L., 
E.D.U.S.A.L., Word, Excel, operare baze 
de date, poștă electronică; Abilități de 
redactare în programele cu specific 
educațional; Competențe de comunicare 
și relaționare în limba română și engleză, 
scris și vorbit. Candidații vor depune 
dosarele de participare la concurs la 
sediul instituției, Departamentul Secreta-
riat, în perioada 16.02.2022-01.03.2022, 
în intervalul orar 8.00-15.00. Relații 
suplimentare la sediul Colegiului Tehnic 
„Dinicu Golescu”, persoană de contact: 
B a b a c  I o a n a  M i h a e l a ,  t e l e f o n : 
021 .637 .04 .84 ,  0770.416.696,  fax : 
021.637.04.84, e-mail: colegiultehmatrul@
yahoo.com

CITAŢII
Numitele Ciupitu Margareta și Ciupitu 

Marcela, cu ultimul domiciliu cunoscut în 
com.Bucovăț, sat Palilula, Jud. Dolj, sunt 
citate la Judecătoria Craiova pe data de 
24.02.2022, ora 10.00, completul Civil 10, 
în calitate de pârâte în procesul de partaj 
judiciar cu reclamantul Ghiluș Marin, în 
dosarul nr. 16716/215/2020.

Se citează la sediul Biroului Indivi-
dual Notarial Vasile Vasilica Valentina, 
cu sediul în municipiul Tulcea, strada 
1848, numărul 13, bloc 6, scara B. apar-
tament 6, parter, județul Tulcea, la data 
de 28.02.2022. ora 11.00, persoanele cu 
vocație succesorală legală sau testamen-
tară, la succesiunea defunctei Breţcan 
L .  E lena ,  decedată  la  data  de 
28.10.2020, fostă cu ultim domiciliu în 
Municipiul Tulcea, strada Portului, 
numărul 34, bloc 1A, scara A, aparta-
ment 8, județul Tulcea, în Dosar succe-
soral nr.16/2022, în vederea dezbaterii 
succesiunii.

Se citează pârâții Giurovici Jivita, 
Oprea Branca, Nedelcovici Cristian în 
data de 22.02.2022, la Judecătoria 
Moldova Nouă în dosar nr.1162/273/2019, 
în proces cu Pahl Biliana, pentru partaj 
succesoral.

Subsemnatul Cătinean Sorin, în calitate 
de reclamant în dosarul nr.218/258/2022, 
aflat pe rolul Judecătoriei Miercurea Ciuc, 
prin prezenta anunț deschiderea proce-
durii de declarare a morții pentru numiții 
Pisculescu Maria și Lucia Ecaterina 
Iacoban Ene, cu ultimul domiciliu pe raza 
orașului Băile Tușnad, județul Harghita, 
cu invitația ca orice persoană să comunice 
datele pe care le cunoaște în legătură cu 
cei dispăruți.

DIVERSE
Just Insolv SPRL notifica intrarea in 

procedura simplificata si inceperea proce-
duri i  fa l imentului  in  dosarul  nr. 
2719/105/2021 al Tribunalului Prahova, 
conform sentintei nr. 79 din 07.02.2022 
privind pe Mariklar Eco Invest SRL.

Byamai Cons S.R.L. - în faliment 
anunta angajare personal specialitate – 
evaluator autorizat – in vederea realizarii 
evaluarii unui numar de 2(doua) bunuri 
mobile, reprezentand Autoutilitara Iveco 
si respectiv Autoutilitara Man, situate in 
Municipiul Resita, jud. Caras-Severin. 
Ofertele urmeaza a se depune la sediul 
ales al  lichidatorului judiciar din Resita, 
str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 7, et.2, 
ap.21, jud.Caras-Severin, telefon 0355-429 
116, pana cel tarziu la data de 28.02.2022, 
orele 10.00.

Subscrisa Private Liquidation Group 
IPURL, în calitate de administrator judi-
ciar provizoriu în dosarul nr. 457/111/2022 
aflat pe rolul Tribunalului Bihor, Secția a 
II-a Civilă, privind pe debitoarea Kingart 
Delicatesse S.R.L., CUI 64900, număr de 
înregistrare în Registrul Comerțului 
J05/1025/1991, îi notifică pe toți creditorii 
debitoarei privind faptul că prin hotărârea 
nr. 48/2022 din data de 10.02.2022 pronun-
țată de Tribunalul Bihor în dosarul nr. 
457/111/2022 s-a dispus deschiderea 
procedurii generale de insolvență față de 
societatea debitoare mai sus menționată, 
în temeiul art.71 alin.(1) din Legea 
85/2014. Prin hotărârea amintită s-au fixat 
termenul limită pentru înregistrarea 
cererii de admitere a creanțelor la data de 
28.03.2022, termenul limită pentru verifi-
carea creanțelor, întocmirea și publicarea 
tabelului preliminar 19.04.2022, termenul 
limită de întocmire a tabelului definitiv 
16.05.2022. Administratorul judiciar 
provizoriu a convocat ședința adunării 
creditorilor pe data de 29.04.2022, la ora 
12:00, la sediul acestuia din Oradea, str. 
Avram Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor, 
ordinea de zi urmând a fi: 1.confirmarea 
administratorului judiciar provizoriu, 2.
aprobarea onorariului administratorului 
judiciar provizoriu și 3.stabilirea compo-
nenței comitetului creditorilor.

Anunt public privind depunerea solici-
tarii de emitere a acordului de mediu. 
S.N.T.G.N. “TRANSGAZ” SA anunta 
publicul interesat asupra depunerii solici-
tarii de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul: “punerea in siguranta a 
conductei de transport gaze naturale DN 
500 Schitu Golesti – Tigveni la traversarea 
aeriana a paraului Valea Danului, zona 
localitatii Valea Danului, judetul Arges“ 
propus a fi amplasat in comuna Valea 
Danului, jud. Arges. Informatiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la sediul 
APM Arges, str. Egalitatii, nr. 50A, jud. 
Arges si la sediul S.N.T.G.N. “TRAN-
SGAZ” SA din municipiul Medias, str. 
Piata Constantin I. Motas, nr.1, judetul 
Sibiu, in zilele de luni pana joi, intre orele 
9-13. Observatiile publicului se primesc 
zilnic, la sediul APM Arges, str. Egalitatii, 
nr.50A, jud. Arges.

Anunț prealabil privind afișarea publică 
a documentelor tehnice ale cadastrului. 
Denumire județ: Prahova. Denumire: 

UAT Florești. Sectoare cadastrale: 0-89. 
OCPI Prahova anunță publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr.0-89 UAT Florești 
pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, 
conform art.14 alin.(1) și (2) din Legea 
cadastrului și a publicității imobiliare nr. 
7/1996, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Data de început a 
afișării: 23.02.2022. Data de sfârșit a 
afișării: 23.04.2022. Adresa locului afișării 
publice: Sediul Primăriei Comunei 
Florești, din Comuna Florești, str.Princi-
pală, nr.604, județul Prahova. Repere 
pentru identificarea locației: în apropierea 
de benzinărie OCTANO și intersecția 
DJ720 cu DJ144 spre Ariceștii Rahtivani. 
Cererile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul 
Primăriei Florești și electronic pe pagina 
de internet a ANCPI creată în acest scop. 
Alte indicații utile pentru cei interesați: 
Cererile de Rectificare a documentelor 
tehnice ale cadastrului se formulează în 
perioada afișării, de 60 de zile, și sunt înso-
țite de documente doveditoare în original 
sau în copie legalizată. Informații privind 
Programul național de cadastru și carte 
funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul 
ANCPI la adresa: http://www.ancpi.ro/
pnccf/.

SC Canopus Development SRL, titular 
al proiectului „Consolidare, recomparti-
mentare, remodelare construcții C1 și C2 
în vederea reorganizării și modernizării 
unităților locative, schimbare destinație 
din sală mese în spațiu comercial și din 
cămin nefamiliști în locuințe colective și 
servicii”, anunță publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare de către 
ANPM Prahova în cadrul procedurilor de 
evaluare a impactului asupra mediului de 
a nu se supune procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului și de evaluare 
adecvată, fără evaluarea impactului 
asupra corpurilor de apă, pentru proiectul 
„Consolidare, recompartimentare, remo-
delare construcții C1 și C2 în vederea 
reorganizării și modernizării unităților 
locative, schimbare destinație din sală 
mese în spațiu comercial și din cămin 
nefamiliști în locuințe colective și servicii”, 
propus a fi amplasat în strada Frăției, nr.7, 
loc.Ploiești, jud.Prahova. 1.Proiectul deci-
ziei de încadrare și motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la sediul 
autorității competente pentru protecția 
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mediului ANPM Prahova din Str.Gh.Gr.
Cantacuzino nr. 306, Ploiești, în zilele de 
luni-joi, între orele 8.00-16.30, precum și la 
următoarea adresă de internet: http://
apmph.anpm.ro/web/apm-prahova/acasa. 
Publicul interesat poate înainta comen-
tarii/observații la încadrare în termen de 
10 zile de la data publicării prezentului 
anunț, până la data de 26.02.2022.

Comuna Ghiroda anunță publicul inte-
resat asupra luării deciziei etapei de înca-
drare de către APM Timiș, în cadrul 
procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului, pentru proiectul „Extin-
dere rețea de iluminat public în comuna 
Ghiroda pe străzile: Timiș, Mureș, Arieș, 
Câmpului, Ciocârliei spre Victoria, 
Ciocârliei, Ciocârliei spre Prepeliței, 
Piatra Craiului, Sânzienelor”, propus a fi 
amplasat în comuna Ghiroda, sat Giar-
mata Vii, intravilan, jud.Timiș. Proiectul 
deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la sediul 
autorității competente pentru protecția 
mediului -APM Timiș, din municipiul 
Timișoara,  B-dul  Liviu Rebreanu 
nr.18-18A, jud.Timiș și la sediul titula-
rului: Ghiroda, str. Victoria, nr.46, jud.
Timiș, în zilele de luni-joi, între orele 
08.00-16.00, vineri, între orele 08.00-14.00, 
precum și la următoarea adresă de 
internet: http://apmtm.anpm.ro -Secțiunea 
încadrare, în termen de 10 zile de la data 
publicării anunțului pe pagina de internet 
a autorității competente pentru protecția 
mediului.

Informare. In conformitate cu prevede-
rile Legii apelor nr.107/1996 cu modifica-
rile si completarile ulterioare, S.C. Black 
Waters S.A.,cu sediul social in Constanta, 
Bd. Alexandru Lapusneanu,  nr. 104A, Bl. 
TS 15I, Sc. B, et.1, Ap.24, Jud.Constanta, 
CUI: RO33040583, J13/727/2014, telefon: 
0736.355.137, e-mail: claudiu.dobre@blac-
kwaters.ro, intentioneaza sa solicite de la 
ABA „Dobrogea Litoral“, Avizul de gospo-
darire a apelor, pentru investitia: „exploa-
tare temporara a agregatelor naturale de 
rau in perimetrul Dunare- Brat Ostrov“, 
amplasata in extravilanul Com.Ostrov, 
Albia minora a Fluviului Dunarea, km 
364+000-km 365+000, Jud. Constanta. 
Aceasta investitie este noua. Persoanele 
care doresc sa obtina informatii suplimen-
tare cu privire la solicitarea avizului de 
gospodarire a apelor, pot contacta solici-
tantul de aviz la adresa sus mentionata. 
Persoanele care doresc sa transmita obser-
vatii, sugestii si recomandari se pot adresa 
solicitantului: S.C. Black Waters S.A.,cu 
sediul social in Municipiul Constanta, 
Bd.Alexandru Lapusneanu, nr.104A, 
Bl.TS 15I,  Sc.B, et .1,  Ap.24, Jud.
Constanta, telefon: 0736.355.137, e-mail: 
claudiu.dobre@blackwaters.ro, dupa data 
de 09.02.2022.

Anunț public privind decizia etapei de 
încadrare E-Distribuție Dobrogea SA. 
E-Distribuție Dobrogea SA, titular al 
proiectului: Îmbunătățire tensiune LEA 
JT din PTA 6478, loc.Făurei,  jud.
Constanţa, anunță publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare 
de către APM Constanța: nu este necesară 
efectuarea evaluării impactului asupra 
mediului, în cadrul procedurii de evaluare 
a impactului asupra mediului, pentru 
proiectul: Îmbunătățire tensiune LEA JT 
din PTA 6478, propus a fi amplasat în 
strada Principală, sat Făurei, comuna 
Băneasa, jud.Constanța. 1.Proiectul deci-
ziei de încadrare și motivele care o funda-
mentează pot fi consultate la sediul 
autorității competente pentru protecția 
mediului Constanța, din str.Unirii, nr.23, 
Constanța, în zilele de luni-vineri, între 
orele 09.00-13.00, precum și la următoarea 
adresă de internet http://apmct.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta comen-
tarii/observații la proiectul deciziei de 
încadrare în termen de 10 zile de la data 
publicării anunțului pe pagina de internet 
a autorității competente pentru protecția 
mediului.

 Anunț de intenție privind elaborarea 
planului urbanistic de detaliu PUD strada 
Sf.Maria, nr.32, sector 1, București, PUD- 
demolare parțială, consolidare, extindere 
și supraetajare construcție existentă D+M, 
cu funcțiunea de locuință colectivă, regim 
final de înălțime S+P+2E+M. Se aduce la 
cunostinta publicului interesat initierea 
Planului Urbanistic de Detaliu „Demolare 
parțială, consolidare, extindere și suprae-
tajare construcție existentă D+M, cu func-
țiunea de locuință colectivă, regim final de 
înălțime S+P+2E+M” și supune spre 
consultare această documentație de urba-
nism. Inițiere: Nedea Constantin. Elabo-
rator :  SC Atexpert  Pro iect  SRL. 
Documentația tehnică poate fi consultată 
la sediul Primăriei Sectorului 1 al Munici-
piului București, adresa: str.Banu Manta, 
nr.9. Tel.021.319.10.13 -17, începând cu 
16.02.2022, timp de 15 zile.

SOMAŢII
Somatie: Prin prezenta, aducem la 

cunoștința celor interesați că prin cererea 
înregistrată pe rolul Judecătoriei Întorsura 
Buzăului sub nr.86/248/2022, posesorul 
Șerban Valentin, având domiciliul în sat 
Mărcuș nr.31, com.Dobârlău, jud.Covasna, 
a invocat dobândirea prin uzucapiune a 
dreptului de proprietate asupra terenului 
înscris în CF.24078-Dobârlău nr.top.24078 
cu suprafața de 12.224mp având ca 
proprietari tabulari pe Șerban Gheorghe și 
soția Șerban Victoria și care se învecinează 
cu imobilele:la nord-drum, la est-nr.cadas-
tral 58, la sud-nr.cadastral 23959 și la 
vest-nr.cadastral 25387 și nr.cadastral 
25386. Toți cei interesați sunt somați să 

formuleze opoziție, cu precizarea că, în 
caz contrar, se va trece la judecarea cererii 
în termen de 30 zile de la emiterea celei 
din urmă publicații.

ADUNĂRI GENERALE
Convocare: Comisia de cenzori a soc. 

AGR. Albina Humele, jud. Argeș, 
convoacă toţi membrii societari în data 
de 24.02.2022 la orele 10:00 pentru a 
participa la adunarea generală a socie-
tăţii care se ţine în incinta societăţii cu 
următoarea ordine de zi: 1. Raportul 
consiliului de administrare privind acti-
vitatea economico-financiara a societăţii 
pe anul 2021; 2.Raportul comisiei de 
cenzori; 3.Discuţii;  4.Alegerea comisiei 
de cenzori. În cazul în care, conform 
statutului la adunare nu se prezintă două 
treimi din membrii societari, adunarea se 
va convoca pe data de 27.02.2022 la orele 
10:00 cu aceeași ordine de zi. Semnează 
comisia de cenzori.

Subsemnata Rimar Doina Lilioara, 
asociat al SC Pixelfin SRL, prin prezenta 
vă invit în data de 24.02.2022, orele 17.00 
la Adunarea Generală Ordinară a SC 
Pixelfin SRL, strada Instrucției, nr.1, etaj 
1, camera 7, județul Galați. În cadrul 
Adunănii Generale a Asociaților din data 
de 24.02.2022 vor fi discutate următoarele 
puncte, dată fiind demisia administrato-
rului statutar Procopenco Ala din data de 
19.05.2016: -revocarea mandatului admi-
nistratorului și numirea unui alt adminis-
trator. -modificarea actului constitutiv al 
societății. În situația neîndeplinirii cvoru-
mului pentru Adunarea Generală Ordi-
nară a Asociaților SC Pixelfin SRL din 
data de 24.02.2022, se va organiza o a 
doua Adunare Generală Ordinară a Asoci-
aților SC Pixelfin SRL în data de 
25.02.2022 la sediul social în Galați, strada 
Instrucției, nr.1, etaj 1, camera 7, județul 
Argeș la orele 10.00.

Convocator al Adunării Generale 
Extraordinare a Asociaţilor Societăţii 
“Util Grant” S.R.L. persoană juridică cu 
sediul în mun. București, Str. Ing. Cristian 
Pascal Nr.4B, Sector 6, înregistrată la 
ORC-TB sub nr. J40/18817/1993, având 
CUI 4381684, Din data de 16.02.2022: 
Subscrisa “Gusta Gabriel Management” 
S.R.L., în calitate de Administrator al 
societăţii “Util Grant” S.R.L., reprezen-
tată prin administrator  Gusta Gabriel 
Vasile, în conformitate cu dispoziţiile 
legale ale Legii 31/1990 republicată și ale 
Actului constitutiv al societăţii, Convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Asociaţilor SOC. “Util Grant” S.R.L. 
pentru data de 23.02.2022 ora 15:00 la 
sediul secundar de activitate situat în Sat 
Olteni, Com. Clinceni, Șos. București 
-Domnești Nr.23, jud. Ilfov. În cazul în 
care, la data stabilită nu se va putea ţine 

ședinţa Adunării Generale a Asociaţilor 
din lipsă de cvorum sau nu se pot lua deci-
ziile aflate pe ordinea de zi, atunci, se va 
tine o noua AGA a doua zi, respectiv, pe 
data de 24.02.2022 în același loc la ora 
15:00, ședinţă care va avea aceeași ordine 
de zi. Ordinea de zi propusă: 1. Adoptarea 
Hotărârii AGEA privind schimbarea/ 
mutarea sediului social al societăţii. 2. 
Adoptarea Hotărârii AGEA privind revo-
carea din funcţia de administrator a socie-
tăţii “Gusta Gabriel Management” S.R.L., 
și numirea în funcţia de administrator cu 
puteri depline a d-lui Popa Marian Alin. 
Propunerea este ca mandatul să fie pentru 
o perioadă de 20 (doua-zeci) ani. 3. Adop-
tarea deciziei privind cesiunea părţilor 
sociale deţinute în cadrul societăţii de 
către asociatul Gusta Gabriel Vasile, către, 
d-nul Popa Marian Alin. 4. Diverse. Admi-
nistrator, “Gusta Gabriel Management” 
S.R.L., Prin Administrator, Gusta Gabriel 
Vasile.

LICITAŢII
1.Informații generale privind autori-

tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoana de contact: Primăria 
Comunei Dobroteasa, comuna Dobro-

teasa, sat Dobroteasa, Str.Principală, 
nr.95, județul Olt, cod poștal 237145, 
telefon 0249/469.005, fax 0249/469.010, 
e-mail: contabil@primariadobroteasa.ro, 
cod fiscal 5102338. 2. Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie vândut: 
I .Parcela A: Teren în suprafață de 
1.866mp, situat în intravilanul satului 
Dobroteasa, Str.Principală, nr.39, cu 
acces din D.N.nr.67B, categoria de folo-
sință curți-construcții, tarla 68, parcela 
25, pe care există o construcție din cără-
midă, acoperită cu țiglă care a avut desti-
naț ia  de  brutăr ie  a  fos tu lu i  CAP 
Dobroteasa, în suprafață de 216mp, 
a p a r ț i n â n d  d o m e n i u l u i  p r i v a t  a l 
Comunei Dobroteasa, număr cadastral 
50470, carte funciară 50470, conform 
H.C.L. nr.46/21.12.2021; II.Parcela B: 
Teren în suprafață de 1.464mp, situat în 
intravilanul satului Dobroteasa, Str.Prin-
cipală, nr.41, cu acces din D.N.nr.67B, 
categoria de folosință curți-construcții, 
tarla 68, parcela 29, pe care există o 
construcție din cărămidă, acoperită cu 
țiglă care a avut destinația fost sediu 
CAP Dobroteasa în suprafață de 235mp, 
a p a r ț i n â n d  d o m e n i u l u i  p r i v a t  a l 
Comunei Dobroteasa, număr cadastral 
50419, carte funciară 50419, conform 

H.C.L.nr.45/21.12.2021; conform temeiul 
legal O.U.G. nr.57/03.07.2019. 3.Infor-
mații privind documentația de atribuire: 
se  regăsesc  în  ca ie tu l  de  sarc in i . 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației 
de atribuire: La cerere, de la sediul insti-
tuției, Compartiment Secretariat sau se 
poate consulta pe site-ul: www.primaria-
dobroteasa . ro ,  s ec ț iunea  l i c i ta ț i i . 
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 obtine de la Compartimentul 
Secretariat din cadrul Primăriei Comunei 
Dobroteasa, comuna Dobroteasa, Str.
Principală, nr.95, județul Olt. 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 se poate descărca gratuit de pe site-ul 
instituției: www.primariadobroteasa.ro. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 01.03.2022, ora 10.00. 4.Infor-
mații privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 09.03.2022, ora 
11.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Dobroteasa, 
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comuna Dobroteasa, Str. Principală, 
nr.95, județul Olt, Compartiment Secreta-
riat. 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 
publ ică  de  deschidere  a  oferte lor : 
10.03.2022, ora 11.00, Primăria Comunei 
Dobroteasa, comuna Dobroteasa, Str.
Principală, nr.95, județul Olt, Comparti-
ment Impozite și taxe, parter. 6.Denu-
mirea, adresa, numarul de telefon și/sau 
adresa de e-mail ale instanței competente 
în soluționarea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanței: Tribu-
nalul Olt, Slatina, Str.Mânăstirii, nr.2, 
județul Olt, cod poștal 230038, telefon 
0 2 4 9 / 4 1 4 . 9 8 9 ,  0 2 4 9 / 4 3 5 . 6 3 8 ,  f a x 
0249/437.370, e-mail: corespondenta-olt@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 15.02.2022.

Primăria Orașului Măcin, cu sediul în 
s t r.  F l o r i l o r,  n r. 1 ,  C . F. 3 8 3 9 1 5 6 , 
tel.0240/571.354, fax: 0240/571.102, 
e-mail: primaria_macin@yahoo.com, orga-
nizează în data de 09.03.2022, ora 14.30, 
licitație publică în vederea concesionării 
unui teren în suprafață de 2.538mp, situat 
în str.1 Decembrie 1918, nr.141A, bun 
aparținând domeniului privat al Orașului 
Măcin, cu destinația amplasare stație 
preparat mixturi asfaltice. Redevența 
minimă de la care pornește licitația este de 
6.000Lei/an, exclusiv TVA, indexat anual 
cu rata inf lației, taxa de participare la 
licitație este de 935Lei, iar garanția de 
participare este de 12.000Lei. Documen-
tația de atribuire se poate procura de la 
sediul concedentului, cam.9, în perioada 
16.02.2022-08.03.2022. Ofertele se depun 
la sediul organizatorului într-un singur 
exemplar până la data de 08.03.2022, ora 
16.00. Orice litigiu legat de procedura de 
concesiune prin licitație publică și de 
contractul de concesiune încheiat urmare 
a adjudecării este supus legislației române 
și este de competența instanțelor judecăto-
rești din România.

Debitorul SC D&G Agricolture Enter-
prise SRL - societate în faliment, in 
bankruptcy, en faillite, cu sediul în Dr. 
Tr. Severin, str. George Cosbuc nr.3A,  
jud.Mehedinti, J25/272/2006, C.U.I. 
18704890,  prin l ichidator judiciar, 
Consultant Insolventa SPRL Filiala 

Timis, cu sediul ales in Dr.Tr.Severin, str.
Zabrautului nr.7A, jud. Mehedinti, CUI 
38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 
0918, prin reprezentant asociat coordo-
nator Serban Valeriu, in dosarul nr. 
1726/101/2019 – Tribunalul Mehedinti, 
scoate la vânzare urmatoarele bunuri 
mobile: 1. Autoutilitara marca Mitsubishi 
L200, culoare verde, combustibil moto-
rina, an fabricatie 2004, capacitate cilin-
drica 2477 cu numar de inmatriculare 
MH 04 RUE la valoarea de piata de 2100 
euro echivalentul in lei la cursul BNR din 
ziua platii, exclusiv TVA; 2. Autoturism 
M1 Jeep Grand Cherokee 2 .7  TD, 
combustibil motorina, an fabricatie 2004, 
cu numar de inmatriculare MH 48AGG 
la valoarea de piata de 600 euro echiva-
lentul in lei la cursul BNR din ziua platii, 
exclusiv TVA; Preturile nu sunt afectate 
de TVA. Licitaţia va avea loc la biroul 
lichidatorului judiciar din Dr. Tr. Severin, 
str. Zabrautului nr.7A, jud.Mehedinti la 
data de 22.02.2022, orele 14:00. Titlul 
executoriu în baza căruia administratorul 
judiciar procedează la vânzarea bunurilor 
mobile descrise anterior, il reprezinta 
sentinta nr. 43 din data de 06.10.2021, de 
deschidere a procedurii falimentului 
impotriva debitoarei SC D&G Agricol-
ture Enterprise SRL, pronunţată de 
Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a 
Civilă de Contencios Administrativ si 
Fiscal în dosarul nr. 1726/101/2019. Parti-
ciparea la licitaţie este condiţionată de 
consemnarea în contul unic de insolventa 
al debitoarei SC D&G Agricolture Enter-
prise SRL, pana la data de 21.02.2022 
orele 17.00 a unei cauţiuni de 10% din 
preţul de pornire pentru bunul mobil pe 
care intentioneaza sa-l achizitioneze 
precum și achiziţionarea caietului de 
sarcini in suma de 300,00 lei plus TVA. 
Cont deschis la Banca Romaneasca S.A. 
sub nr. RO11BRMA0999100087949896. 
Invităm pe toti cei care vor să participe la 
ședinţa de licitaţie să transmita oferte de 
cumpărare și documentele în copie xerox 
din care rezultă faptul că a fost achitată 
garanția de licitație și contravaloarea 
caietului de sarcină la adresa de email: 
o¨ce@consultant-insolventa.ro. Avand in 
vedere măsurile de prevenire a răspân-
dirii virusului COVID 19 (CORONA-
VIRUS),  precum si  a ordonantelor 
militare emise, administratorul judiciar 
recomanda ca participarea la licitatie sa 
aiba loc prin sistem de videoconferinta, 

iar in masura in care se doreste partici-
parea fizica se impune prezenta unui 
singur participant care sa respecte masu-
rile impune de autoprotectie (masca, 
manusi, halat, etc.). Somam pe toti cei 
care pretind vreun drept asupra bunu-
rilor mobile descrise anterior sa anunte 
lichidatorul judiciar inainte de data stabi-
lita pentru vânzare în termen, sub sancti-
u n e a  p r e v a z u t ă  d e  l e g e .  R e l a ţ i i 
suplimentare la telefoanele: 0756482035, 
0742592183 0252/354399, email office@
consultant-insolventa.ro. Lichidator judi-
ciar, Consultant Insolvenţă SPRL Filiala 
Timis, prin ec. Serban Valeriu.

Penitenciarul Giurgiu, cu sediul in loca-
litatea Giurgiu, str. Bălănoaiei, nr 12A, 
jud. Giurgiu, România, cod unic de inre-
gistare 13476015, tel. 0246215091, fax 
0246213700, email pgiurgiu@anp.gov.ro, 
www.penitenciarul-giurgiu.ro, organizează 
în data de 15.03.2022, orele 10:00, licitație 
publică cu strigare pentru valorificarea 
bunurilor materiale rezultate din inlocu-
irea centralei termice scoase din func-
țiune. Persoanele interesate pot solicita 
documentația de la sediul Penitenciarului 
Giurgiu zilnic, contra cost începand cu 
data de 21.02.2022 între orele 08:30–14:30. 
Prețul de vânzare al documentației este 10 
lei/buc. Prețul de pornire și garanția de 
participare se regăsesc în documentația de 
atribuire. Bunurile pot fi vizionate după 
achitarea garanției de participare. Peri-
oada în care pot fi vizionate bunurile 
scoase  la  l ic i taț ie  este  21.02.2022–
07.03.2022. Clarificări pot fi obținute la 
adresa menționată mai sus până la data 
limită de 09.03.2022. Licitația cu strigare 
se va desfășura în data de 15.03.2022 înce-
pând cu ora 10:00. Documentele de parti-
c i p a r e  s e  v o r  d e p u n e  l a  s e d i u 
Penitenciarului Giurgiu până cel târziu în 
data de 14.03.2022 ora 15. Alte relații se 
pot obține la telefon 0246215091, interior 
174, d-l Florin Mitrofan, între orele 09:00 
și 14:00 în zilele lucrătoare. În cazul în 
care bunurile nu vor fi vândute din cauza 
neparticipării la licitație sau neîndepli-
nirea prevederilor legale de către partici-
panți se va organiza o nouă licitație cu 
aceleași condiții de participare, respectând 
prevederile HG 766/18.07.2002, în data de 
28.03.2022. Documentația poate fi pusă la 
dispoziție și în format electronic la adresa 
de mail comunicată de solicitant.

ANIF- Filiala Teritorială Ialomiţa cu 
sediul în municipiul Slobozia, strada 
Cuza Vodă, nr.5, judeţul Ialomiţa, orga-
nizează licitaţie pentru valorificarea 
prin vânzare a materialelor din cate-
goria deșeuri de fier (aproximativ 
18.930kg), rezultate în urma înlocuirii 
conductei de refulare de la stația de 
repompare SRPA 4 din amenajarea 
Orezărie Luciu Giurgeni, af late în 
patrimoniul ANIF- Filiala Teritorială 
de Îmbunătățiri Funciare Ialomița. 
Preţul de pornire a licitaţiei este de 
1,30Lei/kg deșeu fier, urmând ca prețul 
final de vânzare să fie stabilit în urma 
ședințelor de licitație publică deschisă. 
Pragul de strigare este de 0,05Lei/kg 
deșeu fier și se va aplica la întreaga 
valoare a cantității de deșeu supuse 
licitației. Componentele din fier pot fi 
văzute la stația de repompare SRPA 4 
Giurgeni, județul Ialomița. Taxa de 
participare este de 500Lei (în care este 

inclus și costul Caietului de sarcini), iar 
garanția de participare este în valoare 
de 3000Lei, pentru fiecare participant. 
Pentru  informaț i i  supl imentare , 
persoana de contact este dl. Tudorache 
Costel (telefon 0721.260.716). Licitaţia 
va avea loc la sediul FTIF Ialomița, în 
municipiul Slobozia, strada Cuza Vodă, 
nr.5,  judeţul Ialomiţa, în data de 
03.03.2022, începând cu ora 10.00. 
Următoarele licitaţii în caz de neadju-
decare, vor avea loc la sediul FTIF 
Ialomița, în municipiul Slobozia, în 
10.03.2022, începând cu ora 10.00, 
respectiv 17.03.2022 începând cu ora 
10.00, la aceeași locaţie. Relații despre 
participare, modul de desfășurare și 
condiţiile pe care trebuie să le îndepli-
nească potenţialii achizitori pentru a fi 
admiși la licitaţie, se pot obţine la 
telefon 0243.213.023 și mail ialomita@
anif.ro

PIERDERI
Pierdut carte imprimantă fiscală Epson 

TM-810, seria: REG 00096-19, număr unic: 
2000550928, aparținând SC Galdum Import 
Export SRL, RO1327680, J29/1931/1992.

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

Declar Certificat de Înregistrare și Certi-
ficat Constatator pierdute Maria ATV Închi-
riere SRL, domiciliat în Sat Lunca Leșului, 
Comuna Leșu, Nr.58, Jud. Bistrița-Năsăud, 
CUI: 44761461, J06/1039/2021, RO ONRC. 
J6/1039/2021, pe care le declar nule.


