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OFERTE SERVICIU
S.C Drim Daniel Distributie Fmcg 

S.R.L angajează 30 de manipulanți 
pentru orașele București, Brașov, Arad. 

Firma NBI, subordonata Webuild 
Romania, angajează inginer- cost 
control. CV la adresa: s.rosca@astaldi.
com

Webuild Romania angajează șef 
birou/ serviciu financiar- contabilitate. 
CV la adresa: s.rosca@astaldi.com

SC Serendipity Business SRL, având 
CUI:36015169, cu sediul în Municipiul 
Alba Iulia, Strada Aurel Vlaicu, Nr.35, 
Etaj P, Ap.15, Județ Alba, angajează: 
Lucrător comercial cu cod COR 
522303- 2 posturi, Ajutor bucătar cu 
cod COR 941101- 2 posturi. Cerințe: 
studii medii, cunoștințe de limba 
engleză, cunoștințe în domeniul gastro-
nomiei și al serviciilor. Selecția are loc 
în data de 17.05.2022, ora 10.00, la 
sediul societății.

S.C. CMV Group Work S.R.L., cu 
sediul în mun.Craiova, angajează Lăcă-
tuși construcții metalice navale, salariul 
net 3.000 de lei, Tubulatori Navali, 
salariul net 3.300 de lei și Sudori Mig, 
salariul net 3.500 de lei. Locurile de 
muncă sunt în mun.Tulcea. Contact: 
0790.244.160.

SC Rosteel Invest SRL, având CUI: 
23089466, cu sediul în Sat Costi, 
Comuna Vînători, Strada Soarelui, 
Nr.19, parter, camera 1, Județ Galați, 
angajează: Încărcător- descărcător, cod 
COR 933301- 3 posturi. Cerințe: studii 
medii, cunoștințe de limba engleză, 
cunoștințe în domeniul comerțului. 
Selecția are loc în data de 17.05.2022, 
ora 09.00, la sediul societății.

Societatea comercială Lusseaux 
Suicura SRL, CUI: 42907146, anga-
jează Agent de vânzări ,  salariu 
2.550Lei, program 8 ore/zi. Persoanele 
interesate sunt rugate să trimită CV la 
adresa de e-mail: Etolorcallister@gmail.
com

Inspectoratul Școlar Județean Călă-
rași, cu sediul în municipiul Călărași, 
Str.Sloboziei nr.28, județul Călărași, 
anunță organizarea concursului pentru 
ocuparea posturilor vacante de lectori, 
pe perioadă determinată, în cadrul 
proiectului „RESTART -educație prin 
programe de a doua șansă în inima 
Bărăganului” nr. POCU/665/6/23/ 
136156. Depunerea dosarelor de 
concurs se realizează până la data de 31 
mai 2022, ora 16.30. Relații suplimen-
tare la sediul instituției din Str.Sloboziei 
nr.28, tel.0242/315.949, e-mail: isjcala-
rasi@gmail.com

Administrația Fondului Cultural 
Național (AFCN), cu sediul în Bucu-
rești, str.Barbu Delavrancea, nr.57, 
sect.1, organizează în conformitate cu 
prevederile H.G. nr. 286/2011, cu modi-
ficările și completările ulterioare, 
concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi contractuale vacante: Compar-
timent Buget Financiar-Contabilitate: 1 
post casier (M, G), normă întreagă. 
Locul desfășurării concursului (proba 
scrisă și interviu) este sediul AFCN, 
București, Sector 1, Str.Barbu Dela-
vrancea nr.57. Proba scrisă va avea loc 
pe 09.06.2022, la ora 11.00. Interviul se 
va desfășura în data de 16.06.2022, la 
ora 11.00. Data-limită până la care 
candidaţii pot depune actele pentru 
dosarul de concurs este 02.06.2022, ora 
16.00. Persoană de contact: Elena 
Rada, tel.0766.370.296. Calendarul 

detaliat al organizării concursului, 
condițiile de participare și bibliografia 
pentru concurs se vor afișa la sediul 
instituției și pe site-ul: www.afcn.ro

Primăria orașului Bragadiru, judeţul 
Ilfov, în temeiul H.G. 286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, 
scoate la concurs  a următoarele posturi 
contractuale vacante: -3 posturi munci-
tori calificaţi treapta I în cadrul Servi-
c iului  gospodărire ,  întreț inere , 
reparații, deservire și administrativ- 
Compartiment administrativ: -studii 
medii/ școala profesională/ calificare 
profesională; -condiţii de vechime: 
minimum 5 ani. Data limită depunere 
dosare: 31.05.2022, ora 12:00, la sediul 
P r i m ă r i e i  o r a ș u l u i  B r a g a d i r u . 
C o n c u r s u l  î n c e p e  î n  d a t a  d e : 
08.06.2022, ora 10:00 –proba scrisă. 
Data și ora interviului vor fi comunicate 
ulterior, întrucât interviul se susţine în 
maximum 4 zile lucrătoare de la data 
probei anterioare, iar data și ora se 
afișează obligatoriu cel târziu odată cu 
rezultatele obţinute la proba scrisă. 
Concursul  se desfășoară la sediul 
Primăriei orașului Bragadiru, judeţul 
Ilfov din Șoseaua Alexandriei, nr.249. 
Anunţul, bibliografia,  tematica de 
concurs și alte documentele aferente 
concursului, se află afișate pe portalul 
posturi.gov.ro, la avizierul unităţii și pe 
site-ul unităţii. Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Primăriei orașului 
Bragadiru, la telefon 021/4480795 și pe 
e-mail-  resurseumane@primariaoras-
bragadiru.ro.  

În conformitate cu prevederile art.7 
din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 
pentru aprobarea Regulamentu-
lui-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 profesio-
nale imediat superioare a personalului 
contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare, Hotărârii 
Guvernului nr.730/2018 pentru modifi-
carea lit.C și D din anexa nr.2 la Hotă-
rârea Guvernului nr.21/2015 privind 
organizarea și funcționarea Ministe-
rului Transporturilor, art.4 din Legea 
nr.265/2008 republicată, privind gestio-
narea  s iguranțe i  c i rculaț ie i  pe 
infrastructura rutieră și art.I din Ordo-
nanța de urgență a Guvernului 
nr.103/2021 privind unele măsuri la 
nivelul administrației publice, Autori-
tatea Rutieră Română- ARR, cu sediul 
în B-dul.Dinicu Golescu, Nr.38, Sector 
1, Municipiul București, organizează 
concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi contractuale vacante, în cadrul 
instituției: Concursul pentru ocuparea 
celor 4 posturi vacante de referent de 
specialitate debutant (S) la Agențiile 
Teritoriale ARR Brașov, Ilfov și 
Harghita- Compartimentul Licențiere și 
Autorizare, Atestare și Certificare, va 
consta în susţinerea unei probe scrise de 
verificare a cunoștinţelor de specialitate 
(test grilă) și a unui interviu, din care: 1 
post vacant de referent de specialitate 
debutant (S) cu contract individual de 
muncă pe durată nedeterminată, cu 
normă întreagă, la Agenția Teritorială 
ARR Brașov, 1 post vacant de referent 
de specialitate debutant (S) cu contract 
individual de muncă pe durată nedeter-
minată, cu normă întreagă, la Agenția 
Teritorială ARR Ilfov, 2 posturi vacante 
de referent de specialitate debutant (S) 
cu contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată, cu normă 
întreagă, la Agenția Teritorială ARR 
Harghita. Candidaţii înscriși pentru 
ocuparea posturilor, trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: a)pregătire 

de bază: studii superioare absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă: 
științe inginerești, administrative, 
economice sau juridice, ori studii echi-
valente potrivit prevederilor art.153 
alin.(2) din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011, cu modificările și completă-
rile ulterioare, precum și, în cazul solici-
tanţilor care au obţinut actul de studii 
în străinătate, documentul de recunoaș-
tere/ echivalare a acestuia emis în 
condiţiile legii de către autoritatea 
administraţiei publice centrale compe-
tente; b)vechime în specialitatea studi-
ilor necesare ocupării postului: nu este 
cazul; c)permis de conducere valabil 
pentru categoria B; d)nu are menţiuni 
înscrise în certificatul de cazier judiciar; 
e)cunoștinţe operare calculator: 
Pachetul Microsoft O¯ce (Word, Excel, 
PowerPoint, Outlook). Concursul 
pentru ocuparea celor 5 posturi vacante 
de referent de specialitate gradul II (S) 
la Agențiile Teritoriale Arr Ilfov, Mureș, 
Vrancea și București- Compartimentul 
Licențiere și Autorizare, Atestare și 
Certificare, va consta în susţinerea unei 
probe scrise de verificare a cunoștin-
ţelor de specialitate (test grilă) și a unui 
interviu, din care: 2 posturi vacante de 
referent de specialitate gradul II (S) cu 
contract individual de muncă pe durată 
nedeterminată, cu normă întreagă, la 
Agenția Teritorială ARR Ilfov, 1 post 
vacant de referent de specialitate 
gradul II (S) cu contract individual de 
muncă pe durată nedeterminată, cu 
normă întreagă, la Agenția Teritorială 
ARR Mureș, 1 post vacant de referent 
de specialitate gradul II (S) cu contract 
individual de muncă pe durată nedeter-
minată, cu normă întreagă, la Agenția 
Teritorială ARR Vrancea, 1 post vacant 
de referent de specialitate gradul II (S) 
cu contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată, cu normă 
întreagă, la Agenția Teritorială ARR 
București. Candidaţii înscriși pentru 
ocuparea posturilor, trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii: a)pregătire 
de bază: studii superioare absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă: 
științe inginerești, administrative, 
economice sau juridice, ori studii echi-
valente potrivit prevederilor art.153 
alin.(2) din Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011, cu modificările și completă-
rile ulterioare, precum și, în cazul solici-
tanţilor care au obţinut actul de studii 
în străinătate, documentul de recunoaș-
tere/ echivalare a acestuia emis în 
condiţiile legii de către autoritatea 
administraţiei publice centrale compe-
tente și/sau experiență profesională în 
domeniul transporturilor rutiere; b)
vechime în specialitatea studiilor nece-
sare ocupării postului: minim 6 luni; c)
permis de conducere valabil pentru 
categoria B; d)nu are menţiuni înscrise 
în certificatul de cazier judiciar; e)
cunoștinţe operare calculator: Pachetul 
Microsoft O¯ce (Word, Excel, Power-
Point, Outlook). Concursul pentru 
ocuparea celor 14 posturi vacante de 
inspector de specialitate debutant (S) la 
Agențiile Teritoriale ARR Alba, Arad, 
Bihor, Caraș-Severin, Constanța, 
Galați, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, 
Mureș, Satu-Mare, Sălaj, Timiș și 
Tulcea- Compartimentul Inspecție 
Siguranța Rutieră, va consta în susţi-
nerea unei probe scrise de verificare a 
cunoștinţelor de specialitate (test grilă) 
și a unui interviu. Candidații înscriși 
pentru concurs în vederea ocupării 
postului trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiții: a) pregătire de bază: 
studii superioare dovedite cu diplomă 
de licenţă recunoscute, în una dintre 
specialităţile construcţiei și proiectării 
drumurilor și podurilor, respectiv din 
domeniile inginerie civilă, ingineria 
transporturilor sau ingineria autovehi-

culelor rutiere, ori studii echivalente 
potrivit prevederilor art. 153 alin. (2) 
din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și, în cazul solicitan-
ţilor care au obţinut actul de studii în 
străinătate, documentul de recunoaș-
tere  /echivalare a acestuia emis în 
condiţiile legii de către autoritatea 
administraţiei publice centrale compe-
tente; b) vechime în specialitatea studi-
ilor necesare ocupării postului: nu este 
cazul; c) permis de conducere valabil 
pentru categoria B; d)nu are menţiuni 
înscrise în certificatul de cazier judiciar; 
e)cunoștințe operare calculator: 
Pachetul Microsoft O¯ce (Word, Excel, 
PowerPoint, Outlook). Concursul 
pentru ocuparea celor 5 posturi vacante 
de inspector de specialitate gradul I (S) 
la Agențiile Teritoriale ARR Bacău, 
Hunedoara, Maramureș, Mehedinți și 
Timiș- Compartimentul Inspecție Sigu-
ranța Rutieră, va consta în susţinerea 
unei probe scrise de verificare a cunoș-
tinţelor de specialitate (test grilă) și a 
unui interviu. Candidații înscriși pentru 
concurs în vederea ocupării postului 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții: a) pregătire de bază: a1)studii 
superioare dovedite cu diplomă de 
licenţă și diplomă de master recunos-
cute, în una dintre specialităţile 
construcţiei și proiectării drumurilor și 
podurilor, respectiv din domeniile ingi-
nerie civilă, ingineria transporturilor 
sau ingineria autovehiculelor rutiere, 
ori studii echivalente potrivit prevede-
rilor art.153 alin.(2) din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și, în 
cazul solicitanţilor care au obţinut actul 
de studii în străinătate, documentul de 
recunoaștere /echivalare a acestuia emis 
în condiţiile legii de către autoritatea 
administraţiei publice centrale compe-
tente, precum și o experienţă profesio-
nală de cel puţin 4 ani dovedită în unul 
sau mai multe dintre domeniile menţio-
nate sau, a2)studii superioare dovedite 
cu diplomă de licenţă în cazul poliţis-
tului rutier în grad de ofiţer minim 10 
ani în sistematizarea traficului rutier, 
experiență atestată de Inspectoratul 

General al Poliţiei Române; b)permis de 
conducere valabil pentru categoria B; c)
nu are menţiuni înscrise în certificatul 
de cazier judiciar; d) cunoștințe operare 
calculator: Pachetul Microsoft Office 
(Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 
Concursul va consta în 3 etape succe-
sive: a) selecţia dosarelor de înscriere. 
Dosarele de concurs se depun în peri-
oada 17.05.2022- 31.05.2022 (în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data publi-
cării anunţului). Dosarele de concurs se 
depun personal la Autoritatea Rutieră 
Română- ARR, Ministerul Transportu-
rilor și Infrastructurii Poarta G din Str.
Gării de Nord, Sector 1 Municipiul 
București, până la data de 31.05.2022, 
ora 16.30, conform programului de 
lucru: Luni- în intervalul orar 08.00-
16.30, Marți- în intervalul orar 08.00-
16.30, Miercuri- în intervalul orar 
08.00- 16.30, Joi- în intervalul orar 
08.00-16.30, Vineri- în intervalul orar 
08.00-14.00, b) PROBA SCRISĂ. Proba 
scrisă se va desfășura la adresa: Forme-
nerg- Bulevardul Gheorghe Șincai, nr.3, 
Sector 4, Municipiul București sau în 
altă locație în funcție de numărul de 
condidați înscriși la concurs, în data de 
09.06.2022, ora 10.00; c)INTERVIUL. 
Interviul se va susţine la adresa: Forme-
nerg- Bulevardul Gheorghe Șincai nr.3, 
Sector 4, Municipiul București sau în 
altă locație în funcție de numărul de 
condidați admiși la proba scrisă, în data 
de 15.06.2022, ora 10.00. Relaţii supli-
mentare se pot obţine la telefon 
021.313.48.53- Serviciul Resurse 
Umane. Bibliografia și alte informaţii 
necesare desfășurării concursului sunt 
afișate la avizier Poarta E- Ministerul 
Transporturilor și Infrastructurii din 
Str.Gării de Nord, Sector 1 Municipiul 
București, site: http://posturi.gov.ro/ și 
www.arr.ro (Despre ARR- Organizare- 
Carieră- Angajări - Concurs pentru 
ocuparea unor posturi contractuale 
vacante în cadrul ARR– 21.12.2021) sau 
accesând linkul: https://www.arr.ro/arr_
doc_228_organizare_pg_0.htm. Dosa-
rele de concurs se depun în termen de 
10 zile lucrătoare de la data publicării 
prezentului anunţ, la sediul autorităţii.
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CITAŢII
Paratul Moreno Roberto, cu ultimul 

domiciliu cunoscut in Italia, str. G. 
Berutti, nr. 205, Trento, Torino este 
chemat la Curtea de Apel Timisoara, cu 
sediul in Timisoara, str. Piata Tepes 
Vo d a  n r. 2 / A ,  i n  d o s a r u l  n r. 
1587/115/2020,  avand ca obiect 
pretentii, pentru termenul de judecata 
din data de 07.06.2022,  sala 282, 
completul A7, ora 11:30 in calitate de 
intimat - parat, in proces cu SC Mas 
Mireii Avantaje S.R.L. prin Lichidator 
Judiciar Darada Insolv I.P.U.R.L. in 
calitate de apelant-reclamant.

Citație. Numitul Stoica Victor, născut 
la data de 10.03.1967, cu ultim domi-
ciliu cunoscut în com. Comisani, sat 
Comisani,  str.Suseni,  nr.94, jud. 
Dâmbovița, este chemat în fața Judecă-
toriei Târgoviște, jud. Dâmbovița, în 
dosarul nr.4817/315 /2021, în ziua de 
23.06.2022, sala nr.3 (Declarare judecă-
torească a morții).

Numitul  Hobincu Marin Paul, cu ultim 
domciliu cunoscut în mun. București, str. 
Sold Petre N Dumitru, nr. 38 A, sector 3 
este invitat să se prezinte la sediul Biroului 
Notarial Individual Burcea Marius din 
Pitești, str. Justiției, nr.1, bl.1, sc.B, ap.1, 
jud. Argeș la data de 09.06.2022, orele 
9-15 pentu a patricipa la dezbaterea succe-
siuni defunctei Topșeneanu Velica. Dece-
dată la data de 16.11.2019, fosta cu ultim 
domiciliu în Pitești.

Numita Coman Marilena, cu ultim 
domiciliu în comuna Ștefan cel Mare, 
str.Teilor, nr.32, jud.Olt, este citată 
pentru data de 08.06.2022, la Judecă-
toria Corabia, în calitate de pârâtă în 
dosarul nr. 2281/213/2021, ce are ca 
obiect dezbaterea succesiunii autorilor 
Epuran Tudor și Epuran Anica, recla-
mantă fiind Nicolau Vasilica.  

DIVERSE
AUTORII sau MOSTENITORII 

scriitorilor Constantin Constantinescu 
si M. I. Costian sunt rugați sa contac-
teze Editura Paul Editions in vederea 
discutării unor drepturi de autor, la nr. 
de telefon 0731.884.583 sau e-mail: 
pauleditions@gmail.com.

SC Soragmin SRL anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării 
de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul: ,,Amenajare iaz 
piscicol cu valorificare de agregate” 
propus a fi amplasat în Mărășești, T 
86, P 459%, nr. cad. 54442, jud. 
Vrancea .  Informaț i i le  pr iv ind 
proiectul propus pot fi consultate la 
sediul APM Vrancea, str. Dinicu 
Golescu nr. 2, in zilele de luni – joi, 
intre orele 8,00 – 16,30 si in ziua de 
vineri intre orele 8,00-14,00 si la sediul 
din com. Banca, sat Sălcioara, jud. 
Vaslui. Observațiile publicului se 
primesc zilnic la sediul APM Vrancea.

În conformitate cu prevederile Legii 
Apelor nr.107/1996, cu modificările și 
completările ulterioare, titularul SC 
Todoruț Internațional SRL, cu domici-
liul în Ghiroda, strada Calea Lugo-
j u l u i ,  n r. 1 4 0 ,  j u d e ţ u l  Ti m i ș , 
tel.0723.527.701, intenţioneză să soli-
cite de la Administraţia Bazinală de 
Apă Banat Avizul de Gospodărire a 
Apelor pentru proiectul: „Extindere 
hală service auto și vopsitorie auto cu 
spațiu depozitare inclus, judeţul 
Timiș, parcela cadastrală nr.410768”. 
Această investiţie este nouă, urmând a 
fi realizată din surse proprii de către 
SC Todoruț Internațional SRL. 
Persoanele care doresc să obţină infor-
maţii suplimentare cu privire la solici-
tarea 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 
22.04.2022.

Primăria Comunei Jilava, având 
sediul în Șos.Giurgiului, nr.279, locali-
tatea Jilava, titular al planului/ progra-
mului „Actualizare Plan Urbanistic 
General și Regulament Local de Urba-
nism al Comunei Jilava, Județul Ilfov, 
localitatea Jilava, Șos.Giurgiului, nr.279, 
anunţă publicul interesat asupra organi-
zării dezbaterii publice pentru proiectul 
de plan/program propus, inclusiv a 
raportului de mediu. Dezbaterea publică 
va avea loc la Sala de ședințe a Consi-
liului Local Jilava în data de 29.06.2022, 
ora 10.00. La dezbaterea deschisă publi-
cului vor participa următoarele autori-
tăți: -Consiliul Județean Ilfov, prin 
Direcție de Urbanism și Amenajarea 
Teritoriului; -Agenția pentru Protecția 
Mediului Ilfov; -GNM -Comisariatul 
Județean Ilfov; -Administrația Națională 
„Apele Române” SGA Apelor Ilfov-Bu-
curești; -Direcția de Sănătate Publică 
Ilfov; -Prefectura Județului Ilfov; -SC 
Urbis Geoproiect SRL.

Administrator judiciar numit de 
Tr ibuna lu l  Bucureș t i  în  dosar 
nr.6011/3/2022  anunţă deschiderea 
procedurii de insolvență al SC Fruit-
s&More SRL, București, Șos.Pante-
limon 255, bl.43, sc.F, et.4, ap.216, 
camera nr.2, sector 2, având CIF: 
44336810, J40/9212/2021. Termen 
depunere  cereri de creanţe: 20.06.2022, 
termen tabel preliminar: 11.07.2022, 
termenul contestaţii 7 zile de la publi-
carea în BPI a tabelului preliminar, 
termen tabel definitiv: 05.08.2022. 
Relaţii la telefon: 0748.239.395.

Țărăscu Nicolae anunță publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către Agenția pentru 
Protecția Mediului Dâmbovița: nu se 
supune evaluării impactului asupra 
mediului, în cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului, 
pentru proiectul „Construire Stație 
ITP”, propus a fi amplasat în comuna 
Lunguleţu, sat Lunguleţu, str.Princi-
pală, jud.Dâmboviţa. Proiectul deciziei 
de încadrare și motivele care o funda-
mentează  po t  f i  consu l ta te  l a 
A.P.M.Dâmbovița, din municipiul 
Târgoviște, str.Calea Ialomiței, nr.1, 
județul Dâmbovița, în zilele de luni-vi-
neri, între orele 09.00.16.00, precum și 
la următoarea adresă de internet: http://
apmdb.anpm.ro. Publicul interesat 
poate înainta comentarii/observații la 
proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la publicarea pe 
pagina de internet a autorității compe-
tente pentru protecția mediului.

Cabinet Individual de Insolvență 
Grigorian Andreea-Gina, lichidator judi-
ciar al Elit Agro Farm SRL cu sediul în 
Negrești, Str Gării nr 48, birou nr 7, în 
incinta FUC Negrești, Vaslui, J37 /333 
/2012, CUI 30800013, notifică deschi-
derea procedurii simplificate a insolvenţei 
societății Elit Agro Farm SRL conform 
încheierii nr.19/10.05.2022 pronunțată în 
dosarul nr. 853/89/2022 af lat pe rolul 
Tribunalului Vaslui. Societatea are obli-
gaţia ca în termen de 10 zile de la deschi-
derea procedurii insolvenței să depună la 
dosarul cauzei documentele prevăzute la 
art. 67 din Legea nr. 85/2014.Termenul 
limită pentru depunerea cererilor de 
creanţe este 24.06.2022. Termenul limită 
pentru verificarea creanţelor, întocmirea 
și publicarea tabelului preliminar este 
04.07.2022. Termenul pentru depunerea 
contestațiilor la tabelul preliminar este de 
7 zile de la publicarea acestuia in BPI. 
Termenul pentru publicarea tabelului 
definitiv este 29.07.2022. Termenul pentru 
continuarea procedurii este 22.09.2022. Se 
notifică faptul că prima Adunare a Credi-
torilor va avea loc la sediul lichidatorului 
judiciar din mun. Iași, șos. Ștefan cel 
Mare și Sfânt nr. 4, bl. A5, demisol, 
spațiul nr. 2, în data de 08.07.2022, ora 
12:00 având ca ordine de zi: 1. Alegerea 
comitetului creditorilor și desemnarea 
președintelui acestuia;2.Confirmarea 
lichidatorului judiciar și stabilirea remu-
nerației acestuia. Se notifică asociatii 
societăţii debitoare cu privire la faptul că 
va avea loc Adunarea Asociaţilor la sediul 
lichidatorului judiciar în data 20.06.2022, 
ora 12:00, în vederea desemnării adminis-
tratorului special.

Informare. Această informare este 
efectuată de Administrația Bazinală de 
Apă Banat, sediul central: B-dul Mihai 
Viteazu nr. 32, tel.0256.491.848, fax: 
0256.491.798, e-mail: dispecer@dab.
rowater.ro, adresa de corespondență: 
B-dul 16 Decembrie 1989 nr.2, Timi-
șoara, ce intenţionează să solicite de la 
Administrația Națională „Apele 
Române” aviz de gospodărire a apelor 
pentru desfășurarea investiției privind 
realizarea lucrării: „Îmbunătățirea 
biodiversității habitatelor acvatice și 
ripariene prin creșterea conectivității 
laterale a corpului de apă și înființarea 
de zone umede pe sectorul inferior al 
râului Bega Veche”. Principalele lucrări 
ce se impun vor fi: -Reconectare râu 
Bega Veche cu zona inundabilă prin 
realizare de breșe în cadrul digurilor 
existente (restaurări zone umede, 
poldere, reconectare braț istoric); 
-Reconectare brațe moarte de pe curs 
inferior Bega Veche, fără relocare 
diguri existente (excavații, microca-
nale); -Reconectare brațe moarte de pe 
curs inferior Bega Veche, prin relocare 
lucrări de îndiguire (reconectare brațe 
moarte/foste meandre); -Eliminare 
specii invazive și plantări de comple-
tare. Această solicitare de aviz este 
conformă cu prevederile Legii apelor 
nr.107/1996, cu modificările și comple-
tările ulterioare. Persoanele care doresc 
să obţină informaţii suplimentare cu 
privire la solicitarea avizului de gospo-
dărire a apelor pot contacta solicitantul 
de aviz la adresa menţionată. Persoa-
nele care doresc să transmită observaţii, 
sugestii și recomandări se pot adresa 
solicitantului la adresa mai sus mențio-
nată sau telefonic la nr.de telefon: 
0740.877.136.

S.C.Eurogenetic S.R.L. anunță 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere  a acordului de 
mediu pentru proiectul „Desființare 
corp C2, construire stație mixtă distri-
buție carburanți auto, amplasare skid 
GPL cu zid de protecție, totem, siglă, 
împrejmuire teren”, propus a fi 
amplasat în municipiul Craiova, str.
Bariera Vâlcii nr.198, jud.Dolj. Infor-
mațiile privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul APM Dolj, str.Petru 
Rareș nr.1 și la sediul S.C.Eurogenetic 
S.R.L., comuna Pielești, str.Calea Bucu-
rești nr.135, jud.Dolj, în zilele de luni 
până joi, între orele 8.00-16.00, și vineri, 
între orele 8.00-14.00. Observațiile 
publicului se primesc zilnic la sediul 
APM Dolj, str.Petru Rareș nr.1.

Awad Ruxanda din Bucuresti, Str. 
Bucur nr. 3A, Sectorul 4, in calitate de 
titular al planului “ PUZ Copaceni, 
ansamblu de locuinte”,” anunta 
publicul interesat asupra parcurgerii 
etapei de incadrare in cadrul sedintei 
Comitetului Special Constituit din data 
de 9.03.2022 urmand ca planul sa fie 
supus procedurii de adoptare fara aviz 

de mediu. Observatii/comentarii si 
sugestii se primesc in scris la sediul 
A.R.P. Ilfov din Aleea Lacul Morii nr. 1 
(in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, 
de luni pana joi intre orele 9:00— 11:00. 
in termen de 10 zile de la data publi-
carii anuntului.

SP Evrika Insolvency IPURL, repre-
zentata prin asociat coordonator Liscan 
Aurel, in calitate de administrator 
judiciar al ADW Mondial Transporter 
SRL desemnat prin hotararea nr. 2271 
din data de 11.05.2022, pronuntata de 
Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a 
Civila in dosar nr. 904/3/2022, notificã 
deschiderea procedurii insolventei 
prevazuta de Legea nr. 85/2014 împo-
triva ADW Mondial Transporter SRL, 
cu sediul social in București, Sectorul 6, 
Str. Lt.Saidac Gheorghe, Nr. 7, Bloc 27, 
Scara D, Etaj P, Ap. 51, camera1, CUI  
24509444, nr. de ordine in registrul 
comertului J40/16294/2008. Persoanele 
fizice si juridice care inregistreaza un 
drept de creanta impotriva ADW 
Mondial Transporter SRL vor formula 
declaratie de creanta care va fi inregis-
trata la grefa Tribunalului București - 
secţia a VII-a Civila, cu referire la 
dosarul nr. 904/3/2022, in urmatoarele 
conditii: a) termenul limita pentru inre-
gistrarea cererii de admitere a crean-
te lor  asupra  aver i i  debi torului 
27.06.2022; b) termenul de verificare a 
creantelor, de intocmire, afisare si 
comunicare a tabelului preliminar de 
creante 18.07.2022; c) termenul pentru 
intocmirea  si afisarea tabelului defi-
nitiv la 12.08.2022;d) data primei 
sedinte a adunarii generale a credito-
rilor 25.07.2022, ora 14.00; e) adunarea 
generala a asociatilor la data de 
24.05.2022, ora 14.00 la sediul adminis-
tratorului judiciar.

Subscrisa SP Evrika Insolvency 
IPURL reprezentata prin asociat coor-
donator Liscan Aurel, in calitate de 
lichidator judiciar al Teatrul Comic 
București SRL desemnat prin hotararea 
nr. 2277  din data de 11.05.2022, 
pronuntata de Tribunalul Bucuresti, 
Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 
24599/3/2021, notificã deschiderea fali-
mentului prin procedura simplificata 
prevazuta de Legea nr.85/2014 împo-
triva Teatrul Comic București SRL, cu 
sediul in București, Sectorul 1, Strada 
Elocinţei, Nr. 6-8, Mansarda, Camera 2, 
CUI  36808687, nr. de ordine in regis-
trul comertului J40/15949/2016. Persoa-
nele fizice si juridice care inregistreaza 
un drept de creanta nascut dupa data 
deschiderii procedurii insolventei impo-
triva Teatrul Comic București SRL vor 
formula declaratie de creanta care va fi 
inregistrata la grefa Tribunalului Bucu-
rești - Secţia a VII-a Civila, cu referire 
la dosarul nr. 24599/3/2021, in urmatoa-
rele conditii: a) termenul limita pentru 
inregistrarea cererii de admitere a 
creantelor in tabelul suplimentar al 

creantelor 13.06.2022; b) termenul 
limita pentru verificarea creantelor, 
intocmirea, afisarea si comunicarea 
tabelului suplimentar al creantelor 
01.07.2022; c) termenul pentru depu-
nerea contestatiilor la tabelul supli-
mentar va fi de 7 zile de la publicarea in 
BPI a tabelului suplimentar; d) termen 
pentru intocmirea si afisarea tabelului 
definitiv consolidat 15.07.2022.

Anunt public privind solicitarea de 
emitere  a  acordului  de  mediu . 
S.N.T.G.N. “Transgaz” SA, cu sediul in 
Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, 
judetul Sibiu, anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul: 
“punerea în siguranța a conductei de 
transport gaze naturale DN 500 Corbu 
– Turnu Măgurele F2 LA subtraver-
sarea Râului Vedea, zona Icoana, Jud. 
Olt  (UAT Barla, Jud. Arges)“ situat pe 
teritoriul administartiv al com. Barla, 
jud. Arges si com. Icoana, jud. Olt. 
Informatiile privind proiectul propus 
pot fi consultate la sediul APM Arges, 
din Pitesti str. Egalitatii, nr. 50A, jud. 
Arges, la sediul S.N.T.G.N. “TRAN-
SGAZ” SA cu sediul in Medias, Piata 
Constantin I. Motas, nr.1, judetul Sibiu, 
in zilele de L-V, orele 10-14. Observa-
tiile publicului se primesc zilnic, la 
sediul APM Arges.

Haralambie Ion Petre, proprietar al 
terenului situat în Orașul Popești Leor-
deni, NC 129734, în suprafață de 
2000,00mp, anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de obtinere 
a avizului Comisiei Tehnice de Amena-
jare a Teritoriului și Urbanism a Jude-
tului Ilfov pentru documentația „PUZ 
introducere în intravilan în vederea 
construirii unui ansamblu de locuințe 
colective S+P+3E+E4R, funcțiuni 
complementare, amenajare acces auto 
și pietonal, amenajare spații verzi, 
împrejmuire și utilități”. Documentația 
a fost depusă pentru consultare la 
Consiliul Județean Ilfov la data 
16.05.2022. Observatii și comentarii se 
primesc în scris la Direcția de Urba-
nism din cadrul Consiliului Județean 
Ilfov, București, Sector 6, str. Ernest 
Juvara nr.3-5 (tel.021.212.56.93) în 
termen de 15 zile de la publicarea 
prezentului anunț.

SOMAŢII
Somaţie. Judecătoria Ineu. Dos. nr. 

1024/246/2022. Petentul Lingurar Petru 
solicită înscrierea dreptului de proprie-
tate prin uzucapiune, prin joncțiunea 
posesiei, asupra imobilului identificat în  
c.f. 303213  Șicula (fost c.f.1675 Șicula) 
nr. top. 1005/7/2-27 intravilan în supr. 
de 1439 mp. asupra căruia sunt propri-
etari întabulați sub B.1 Tărșan Antonie 
decedat în 26 iunie 1945 și  soția sa 
Tărșan Ana născ. Voian   decedată în 10 
august 1988. Petentul susţine că folo-
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sește acest imobil de peste 20 de ani de 
la moartea proprietarilor în mod 
continuu, pașnic, public și sub nume de 
proprietar. Toţi cei interesaţi sunt 
somaţi să depună de îndată  opoziţie la 
Judecătoria Ineu deoarece în caz 
contrar în termen de 30 de zile de la 
ultima publicaţie se va proceda la rezol-
varea cererii.

În dosarul civil cu nr.609/210/2022 al 
Judecătoriei Chișineu-Criș, având ca 
obiect uzucapiune, reclamanta Apaczai 
Maria a solicitat ca prin hotărârea ce se 
va pronunța, să se constate că a 
dobândit dreptul de proprietate prin 
uzucapiune asupra cotei de 1/2 proprie-
tatea lui Lucaci Gheorghe de sub B1 și 
asupra cotei de 1/2 proprietatea lui 
Sferlea Sabina de sub B2, în prezent 
decedați, din imobilul situat în Tipar, 
comuna Sintea Mare, nr.703, jud.Arad, 
imobil identificat in CF nr.300926 
Z a r a n d ,  a v a n d  n r .  t o p 
3045-3047/c.1.225 (provenită prin 
conversia de pe hârtie a CF 3191 
Zarand) constând în casa și teren intra-
vilan în suprafață de 2.880mp, proprie-
tatea tabulară în cota de 1/2 pentru 
fiecare pârât. Toți cei interesați în cauză 
pot formula opoziții la prezenta 
somație, în termen de 30 de zile de la 
publicare și respectiv afișarea somației, 
în dosar cu numărul de mai sus al Jude-
cătoriei Chișineu Criș.

ADUNĂRI GENERALE
Convocare:I.Presedintele Consiliului 

de Administratie al:S.C. Dorna Apemin 
S.A., persoana juridica romana, cu 
sediul social in:Voluntari, Sos.Bucures-
ti-Nord, Nr.10, cladirea O23, camera 2, 
Etaj 1, Jud.Ilfov, avand numar inregis-
t r a r e  i n  R e g i s t r u l  C o m e r t u -
lu i :J23 /4064/2017  s i  Cod Unic 
Inregistrare:742581 (numita in conti-
nuare “Societatea”), convoaca:1.
adunarea generala ordinara a actiona-
r i lo r  Soc ie ta t i i  ( in  cont inuare 
“AGOA”), la adresa Sos.Bucures-
ti-Nord nr.10, Global City Business 
Park, Cladirea O23, et.2, oras Volun-
tar i ,  Jud.I lfov,  pentru data  de 
08.06.2022, la orele 10:00.A.M. In cazul 
in care, la aceasta data, nu se intruneste 
cvorumul prevazut de Actul Consti-
tutiv, prin prezenta se convoaca, in 
conformitate cu art.118 din Legea 
nr.31/1990, republicata si modificata, a 
doua AGOA, la aceeasi adresa, pentru 
data de:09.06.2022, la orele 10:00 A.M.; 

si 2.adunarea generala extraordinara a 
actionarilor Societatii (in continuare 
“AGEA”), la adresa Sos.Bucures-
ti-Nord nr.10, Global City Business 
Park, Cladirea O23, et.2, oras Volun-
tar i ,  Jud.I lfov,  pentru data  de 
08.06.2022, la orele 11:30 A.M. In cazul 
in care, la aceasta data, nu se intruneste 
cvorumul prevazut de Actul Consti-
tutiv, prin prezenta se convoaca, in 
conformitate cu art.118 din Legea nr. 
31/1990/republicata si modificata, a 
doua AGEA, la aceeasi adresa, pentru 
data de:09.06.2022, la orele 11:30.A.M. 
II.Ordinea de zi a AGOA este urma-
toarea:1.Aprobarea situatiilor finan-
ciare si a bilantului contabil al Societatii 
pentru anul fiscal 2021;2.Aprobarea 
raportului Consiliului de Administratie 
privind rezultatele economice si finan-
ciare obtinute in anul fiscal 2021, cu 
descarcarea corespunzatoare de 
gestiune a membrilor Consiliului de 
Administratie pentru anul fiscal 2021;3.
Aprobarea Raportulului auditorului 
independent PricewaterhouseCoopers 
Audit SRL cu privire la Situatiile 
Financiare ale Societatii pentru anul 
fiscal 2021;4.Aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli pentru anul fiscal 
2022; 5. Aprobarea inchiderii pierderii 
aferente anului 2021 in suma de 
190.653 lei in Rezultatul reportat contul 
117;6.Prelungirea mandatului audito-
rului financiar independent Pricewater-
houseCoopers Audit SRL, avand sediul 
social in Bucuresti, Str.Barbu Vacarescu 
nr.301-311, Lakeview Building, etajul 
6/1, sector 2, inregistrata la Oficiul 
Registrului Comertului sub numarul 
J40/17223/1993 si avand Cod Fiscal 
4282940 (numit prin hotararea actiona-
rilor din data de 27.05.2013 pentru o 
perioada de 3 (trei) ani, incepand cu 
data de 27.05.2013), pentru o perioada 
de 3 (trei) ani, in vederea auditarii situ-
atiilor financiare ale Societatii, in 
conformitate cu prevederile Legii 
nr.31/1990, ale Legii nr.82/1991 si ale 
art. 44 din OUG nr. 90/2008;7.Ratifi-
carea oricaror acte indeplinite de catre 
auditorul financiar independent 
PricewaterhouseCoopers Audit SRL 
incepand cu data de 27.05.2022 si pana 
la data hotararii adunarii generale 
extraordinare. III.Cu privire la AGEA, 
avand in vedere urmatoarele aspecte:a.
Semnarea de catre Societate a contrac-
tului de asociere in participatiune, 
denumit Silent Partnership Agreement 
pentru Cappy Pulpy (in continuare 
“SPA Cappy Pulpy”), incheiat intre 

Societate si Coca-Cola HBC Romania 
SRL, persoana juridica romana cu 
sediul social in Voluntari, Sos.Bucuresti 
Nord nr.10, Cladirea O23, Etajul 1, Jud.
Ilfov, numar de ordine in Registrul 
Comertului J23/2300/2009, avand cod 
unic de inregistrare RO 474152;b.
Potrivit dispozitiilor art.4.2 din SPA, in 
perioada de valabilitate a SPA Cappy 
Pulpy, ratele de participare la asocierea 
in participatiune vor fi revizuite peri-
odic de catre parti si vor fi modificate in 
baza acordului acestora, materializat 
intr-un act aditional la SPA Cappy 
Pulpy, astfel incat aceste valori sa 
ref lecte noile cote de participare ale 
fiecareia dintre parti, conform parame-
trilor economici si financiari ai asocierii 
in participatiune;c.Semnarea de catre 
Societate a contractului de asociere in 
participatiune pentru apa, denumit 
Silent Partnership Agreement (in conti-
nuare “SPA APA”), incheiat intre 
Societate si Coca-Cola HBC Romania 
SRL, persoana juridica romana cu 
sediul social in Voluntari, Sos. Bucures-
ti-Nord nr.10, Cladirea O23, Etajul 1, 
Jud.Ilfov, numar de ordine in Registrul 
Comertului J23/2300/2009, avand cod 
unic de inregistrare RO 474152;d.
Potrivit dispozitiilor art.4.2 din SPA 
APA, in perioada de valabilitate a SPA 
APA, ratele de participare la asocierea 
in participatiune vor fi revizuite peri-
odic de catre parti si vor fi modificate in 
baza acordului acestora, materializat 
intr-un act aditional la SPA APA, astfel 
incat aceste valori sa reflecte noile cote 
de participare ale fiecareia dintre parti, 
conform parametrilor economici si 
financiari ai asocierii in participatiune. 
IV.Ordinea de zi a AGEA este urma-
toarea:1.Aprobarea modificarii cotei de 
participare a Societatii la asocierea in 
participatiune, astfel cum aceasta a 
rezultat in baza analizei realizate catre 
partile participante la asocierea in 
participatiune si incheierea unui act 
aditional la SPA care sa reflecte noile 
cote de participare;2.Imputernicirea 
Presedintelui Consiliului de Adminis-
tratie al Societatii cu privire la negoci-
erea si semnarea actului aditional la 
SPA care sa reflecte decizia mentionata 
la punctul anterior;3.Ratificarea 
semnarii de catre Societate a contrac-
tului de asociere in participatiune 
pentru apa, denumit Silent Partnership 
Agreement (in continuare “SPA 
APA”);4.Imputernicirea Presedintelui 
Consiliului de Administratie al Socie-
tati i  cu privire la negocierea si 

semnarea actului aditional la SPA APA 
care sa reflecte decizia mentionata la 
punctul anterior;5.Modificarea Actului 
Constitutiv al Societatii potrivit celor 
decise de AGOA, dupa urmatoarea 
structura:3.1.Se modifica Art.20.4, care 
va avea urmatorul continut:“20.4 Audi-
torul financiar independent Pricewater-
houseCoopers Audit SRL este numit 
pentru o perioada de 3 ani incepand cu 
data de 27.05.2022.”. V.Actionarii Soci-
etatii inregistrati la data de 27.05.2022 
in registrul actionarilor tinut de Consi-
liul de Administratie al Societatii au 
dreptul de a participa si de a vota in 
cadrul AGOA si AGEA. Actionarii 
Societatii pot participa la AGOA si 
AGEA fie direct, fie prin reprezentare 
de catre o persoana fizica sau juridica, 
care poate fi actionar al Societatii sau 
nu, in baza unei procuri speciale care 
trebuie inregistrata la sediul Societatii 
cel tarziu la datele la care se tin AGOA 
si AGEA. VI.Actionarilor le vor fi puse 
la dispozitie, la cererea acestora, mate-
rialele scrise, disponibile la momentul 
cererii, referitoare la ordinea de zi 
incepand cu data publicarii prezentei 
convocari, acestea putand fi studiate la 
adresa Voluntari, Sos.Bucuresti-Nord 
nr.10, Global City Business Park, 
cladirea O23, et.2, Jud.Ilfov. Jovan 
Radosavljevic, Presedintele Consiliului 
de Administratie.

LICITAŢII
Clubul Sportiv Municipal Slatina, cu 

sediul în mun.Slatina, str.Bld.Sf.
Constantin Brâncoveanu, nr.1, jud. Olt, 
organizează, în conformitate cu preve-
derile Hotărârii Consiliului Local al 
mun. Slatina nr. 127/28.04.2022, la data 
de 26.05.2022, ora 10.00, licitație 
publică pentru închirierea spațiului 
destinat comerț alimentație publică din 
incinta Clubului Nautic și de Agrement 
„Plaja Olt” reprezentând foișor din 
lemn în suprafață construită la sol de 
27,35 mp, iar suprafața utilă de 23,65 
mp. Procurarea documentației pentru 
participarea la licitație se face de la 
Clubul Sportiv Municipal Slatina, cu 
sediul în mun. Slatina, str.Bld.Sf.
Constantin Brâncoveanu, nr.1, jud.Olt, 
persoana de contact Cirstea Lidia-
Elena, telefon /fax: 0349/881.148, 
e-mail: csmslatina@yahoo.com. Depu-
nerea ofertelor se face la sediul 
Clubului Sportiv Municipal Slatina 
până la data de 25.05.2022, ora 12.00.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de 
Frontieră Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, 
strada Mircea cel Bătrân, numărul 36, 
județul Giurgiu, vinde prin licitație 
publică deschisă cu strigare “34 de 
mijloace fixe“. Bunurile materiale sunt 
postate pe site-ul I.T.P.F. Giurgiu. 
Caietul de sarcini și celelalte docu-
mente necesare participării la licitație, 
se pot obține contra cost (25,00 lei), 
începând cu data de 17.05.2022, de la 
sediul Inspectoratului Teritorial al Poli-
ției de Frontieră Giurgiu. Licitația va 
avea loc în data de 06.06.2022, orele 
10.00 la sediul Inspectoratul Teritorial 
al Poliției de Frontieră Giurgiu. În caz 
de neadjudecare licitația se va relua în 
zilele de 27.06.2022, orele 10.00 și 
11.07.2022, orele 10.00. Informații 
suplimentare la telefon 0246/213640, 
interior 26071, fax: 0246/211785, 
e-mail :  i jpf.giurgiu@mai.gov.ro, 
persoana de contact Ciobanu Silvia.

Comuna Țibănești, cu sediul în loc. 
Țibănești, str. Principală nr.23A, jud Iași, 
cod fiscal 4540267, tel/fax: 0232326400/ 
0232326401, e-mail: primaria_tibanesti@
yahoo.com, contact@primariatibanesti.ro, 
organizează licitație publică conform 
OUG 57/2019 și a HCL pentru vânzarea a 
8 loturi de teren, aparținând domeniului 
privat, după cum urmează: -LOT nr. 46, 
în suprafață de 572mp, parcela 424/2/46, 
nr. cadastral 60990, CF nr. 60990, situat in 
intravilanul satului Glodenii Gandului 
conform HCL nr.55/19.04.2022; -LOT nr. 
63, în suprafață de 491mp, parcela 
424/2/63, nr. cadastral 60794, CF nr. 
60794, situat in intravilanul satului 
Glodenii Gandului conform HCL 
nr.56/19.04.2022; -LOT nr. 101, în supra-
față de 848 mp, parcela 424/2/101, nr. 
cadastral 61769, CF nr. 61769, situat in 
intravilanul satului Glodenii Gandului 
conform HCL nr.57/19.04.2022; -LOT nr. 
114, în suprafață de 503mp, parcela 
424/2/114, nr. cadastral 61792, CF nr. 
61972, situat în intravilanul satului 
Glodenii Gandului conform HCL nr. 
58/19.04.2022; -LOT nr. 132, în suprafață 
de 505mp, parcela 424/2/132, nr. cadastral 
61787, CF nr. 61787, situatîîn intravilanul 
satului Glodenii Gandului conform HCL 
nr.59/19.04.2022; -LOT nr. 133, în supra-
față de 499mp, parcela 424/2/133, nr. 
cadastral 61770, CF nr. 61770, situat în 
intravilanul satului Glodenii Gandului 
conform HCL nr.60/19.04.2022; -LOT nr. 
134, în suprafață de 506mp, parcela 
424/2/134, nr. cadastral 61784, CF nr. 
61784, situat în intravilanul satului 
Glodenii Gandului conform HCL 
nr.61/19.04.2022; -LOT nr. 136, în supra-
față de 506 mp, parcela 424/2/136, nr. 
cadastral 61780, CF nr. 61780, situat în 
intravilanul satului Glodenii Gandului 
conform HCL nr.62/19.04.2022. Costul 
caietului de sarcini este de 30 lei. Data 
limită pentru solicitarea de clarificări este 
27.05.2022 ora 14:00. Data limita de 
depunere a ofertelor 08.06.2022, ora 
16:00, la secretariatul Primăriei Țibănești. 
Ședința publică de deschidere a ofertelor 
va avea loc în data de 09.06.2022, ora 
10:00 la sediul Primăriei Țibănești. Relații 
suplimentare la sediul unității sau tel/fax: 
0232326400/ 0232326401.

1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Comunei Colonești, Str.
Smaranda Apostoleanu nr.131, judeţul 
Bacău, telefon 0234/287.600, fax 
0234/287.800, email: comunacolonesti@
yahoo.com, cod fiscal 4670194. 2.Infor-
mații generale privind obiectul proce-
durii de licitație publică, în special 
descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: spațiul Cabinet 
C3 în suprafață de 56,93mp, pentru 
desfășurarea activităților medicale, 
situat în Comuna Colonești, sat Colo-
nești, Str.Smaranda Apostoleanu nr.151, 
județul Bacău, având Cartea Funciară 
cu nr.cadastral 60166, ce aparține dome-
niul public a Comunei Colonești, 
conform H.C.L. nr.73 din 21.10.2021 și 
cadrului legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019, 
art.332-333. 3.Informații privind docu-
mentația de atribuire: se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau 
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modalitățile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar 
al documentației de atribuire: la cerere, 
de la sediul instituției, Compartimentul 
de Achiziții Publice. 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: Compar-
timentul de Achiziții din cadrul Primă-
riei Comunei Colonești, Str.Smaranda 
Apostoleanu nr.131, județul Bacău. 
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: 
costul este de 100 lei /exemplar, se 
achită în numerar la Casieria Primăriei 
Comunei Colonești. 3.4. Data-limită 
pentru sol icitarea clarif icări lor: 
26.05.2022, ora 14.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 06.06.2022, ora 
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Compartimentul Achiziții 
Publice, Primăria Comunei Colonești, 
Str.Smaranda Apostoleanu nr.131, 
județul Bacău. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: 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: 06.06.2022, ora 11.00 la 
sediul Primăriei Comunei Colonești, Str.
Smaranda Apostoleanu nr.131, județul 
Bacău. 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 Bacău, 
municipiul Bacău, Ștefan cel Mare nr.4, 
județul Bacău, telefon 0234/514.419, fax 
0234/525.211, e-mail: tr-bacau-reg2@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 13.05.2022.

1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/ sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Comunei Albești, localitatea 
Albești, Șos.Mangaliei nr.31, județul 
Constanța, cod poștal 907020, telefon /
fax 0241/736.708, e-mail: primaria_loc.
albesti@yahoo.com, cod fiscal 5110918. 
2.Informații generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie vândut: 1.

teren intravilan, Comuna Albești, sat 
Albești, Str. Dobrogei nr. 5, județul 
Constanța, având o suprafață de 
611mp, număr cadastral 103407; 2.
teren intravilan, Comuna Albești, sat 
Arsa, Str.Matei Basarab nr. 2C, județul 
Constanța, având o suprafață de 
2.218mp, număr cadastral 104020; 3.
teren intravilan, Comuna Albești, sat 
Arsa, Str. Zorilor nr. 10, județul 
Constanța, având o suprafață de 
1.000mp, număr cadastral 104272, 
aparținând domeniului privat al 
Comunei Albești, județul Constanța, 
conform H.C.L. nr. 38/14.04.2022 și 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ției de atribuire: la cerere, de la sediul 
instituției. 3.2.Denumirea și datele de 
contact ale serviciului/ compartimen-
tului din cadrul vânzătorului, de la 
care pot obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: se poate obține 
de la Serviciul Impozite și Taxe din 
cadrul Primăriei Comunei Albești, Șos.
Mangaliei nr.31, județul Constanța. 
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: 
500 lei/exemplar, ce se achită numerar 
la Casieria instituției. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
31.05.2022, ora 10.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 09.06.2022, ora 
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Albești, 
Șos.Mangaliei nr.31, județul Constanța. 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă oferta: două plicuri 
sigilate. 5.Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschidere 
a ofertelor: 09.06.2022, ora 11.00, 
Primăria Comunei Albești, Șos.Manga-
liei nr.31, județul Constanța. 6.Denu-
mirea, 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 Admi-
nistrativ a Tribunalului Constanța, 
Constanța, Str.Traian nr.31, județul 
Constanța, telefon/fax 0241/582.563, 
e-mail: tr-ct-contencios-reg@just.ro. 
7.Data transmiterii anunțului de lici-
tație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 13.05.2022.

S.C Andibo SRL prin lichidator 
judiciar CII Cismaru Elena vinde prin 
licitatie publica imobilul in suprafata 
construita de 182.64 mp situat in 
Comuna Isvoarele, jud.Giurgiu, la 
pretul de 13.500 euro, pret redus cu 
70% Licitatiile vor avea loc in zilele 18, 
20, 14 , 23, 25 si 27 mai, orele 14 la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str.Plaiesilor nr.47 . Relatii 
suplimentare la tel: 0728.878298

Lichidator judiciar CII Cismaru 
Elena vinde prin licitatie publica echi-
pamente IT si birotica, proprietatea 
debitoarei S.C Geonet Systems SRL, la 
pretul de 3.901,5 LEI plus TVA, pret 
redus cu 50%. Licitatia va avea loc in 
zilele de 18, 19, 20 , 23, 25 si 27 mai 
orele 15 la sediul lichidatorului judi-
ciar din Ploiesti, str. Plaiesilor nr. 47 
. R e l a t i i  s u p l i m e n t a r e  l a  t e l : 
0728.878298.

Lichidator judiciar CII Cismaru 
Elena vinde prin licitatie publica 
chiosc metalic in suprafata de 16 mp 
situat in Piata Aurora Vest proprie-
tatea debitoarei S.C Fabot Interfruct 
SRL, la pretul de 16.432,80 Lei (TVA 
inclus), pret redus cu 40% . Licitatia va 
avea loc in zilele de 17, 19, 20, 23, 25 si 
27 mai, orele 11 la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiesti, str. Plaiesilor nr. 
47.  Relatii  suplimentare la tel : 
0728.878298.

1.Informaţii generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Comuna Ileanda, CIF: 4495204, sat 
Ileanda, str.1 Decembrie 1918 nr.43, 
com.Ileanda, judeţul Sălaj, telefon 
0260/648.607, fax 0260/648.607, e-mail: 
prim.ileanda@gmail.com, Goron 
Maria. 2.Informaţii generale privind 
obiectul procedurii de licitaţie publică, 
în special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închiriat: 
închirierea în temeiul O.U.G. nr. 
57/2019, privind Codul administrativ, a 
imobilului în suprafaţă de 360mp încă-
peri, a terenului aferent Centrului 
Fito-sanitar în suprafaţă de 720mp, 
situat în intravilanul localităţii Ileanda, 
str.Simion Bărnuţiu, nr. 109/A, înscris 
în CF nr.433/N și nr.cadastral 216, în 
suprafaţă totală de 1.080mp, din dome-
niul public al Comunei Ileanda, închi-
r i e r e  a p r o b a t ă  p r i n  H . C . L . 
nr.31/31.08.2021. 3.Informaţii privind 

documentaţia de atribuire: 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 documenta-
ţiei de atribuire: Documentaţia de atri-
buire se pune la dispoziţia persoanelor 
interesate, în baza unei solicitări în 
acest sens, la sediul Comunei Ileanda 
pe suport hârtie și/sau pe suport 
magnetic. 3.2.Denumirea și datele de 
contact ale serviciului/ compartimen-
tului din cadrul instituţiei de Ia care se 
poate obţine un exemplar din docu-
mentaţia de atribuire: Compartiment 
achiziţii publice, Comuna Ileanda, date 
de contact: telefon: 0260/648.607. 
3.3.Costul și condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 
57/2019, privind Codul administrativ: 
Documentaţia de atribuire se obţine 
gratuit. 3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 02/06/2022, ora 
12.00. 4.Informaţii privind ofertele: Se 
vor redacta în limba română și se vor 
depune în plic închis în conformitate 
cu prevederile caietului de sarcini. 
4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor: 09/06/2022, ora 12.00. 4.2.Adresa 
la care trebuie depuse ofertele: 
Comuna Ileanda, sat Ileanda, str.1 
Decembrie 1918 nr.43, com.Ileanda, 
judeţul Sălaj. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: într-un singur exemplar. 5.Data 
și locul la care se va desfășura ședinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 
10/06/2022, ora 10.00, la sediul 
Comunei Ileanda. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/sau 
adresa de e-mail ale instanţei compe-
tente în soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Sălaj, Zalău, str.Tudor 
Vladimirescu, nr.10, jud.Sălaj, telefon/
fax: 0260/611.085, e-mail: trsj@just.ro, 
tr-salaj@just.ro. Termenul de contes-
tare este de 3 zile de Ia comunicarea 
deciziei. 7.Data transmiterii anunţului 
de licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 10/05/2022.

PIERDERI
Pierdut Carte de Intervenție, 

Registru Special, NUI și Certificat de 
Instalare pentru Casa de Marcat model 
D a t e c s  W P 5 0 ,  a v â n d  s e r i a 
DB4400021441, aparținând SC Work 
and Travel Club SRL, CUI: 30001628.

Pierdut certificat de înregistrare nr. 
B0907357/04.01.2007, emis de Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul București al societății VAL 
MOB DESING SRL cu sediul in Bucu-
reștii, str. Slătioara, nr.3, bl. 13, sc. 2, 
ap.23, parter, sect.4, având nr. de înre-
gistrare la Registrul Comerțului 
J40/90/2007 si CUI- 20362110, precum 
s i  c e r t i f i c a t  c o n s t a t a t o r  n r. 
217094/30.04.2009( declarație model 3) 
emis in temeiul prevederilor art. 15 alin. 
(2) din Legea nr. 359/2004. Declaram 
aceste acte nule.

i ar  ea rint ucurești 
și aramond lu


