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OFERTE SERVICIU
l Rosda Ha SRL, cu sediul în 
Voluntari, CUI 43693792, angajează 
muncitori necalificați la demolarea 
clădirilor, căptușeli, zidărie, plăci, 
m o z a i c ,  f a i a n ț ă ,  g r e s i e . 
Tel.0799.373.737.

l SC Naval Comimpex SRL, din 
comuna Valea Doftanei, jud.
Prahova, angajează 5 manipulanți 
mărfuri, cu cod COR-933303. Se 
solicită cunoștințe de limba engleză. 
Se oferă salariu brut 2.550Lei. 
Relații la telefon: 0785.106.416. 
CV-urile se pot trimite la adresa de 
e-mail: documentesuport@gmail.
com până la data de 22.06.2022.

l Subscr isa ,  SC Akt iv Sun 
Construkt SRL identificată cu 
J08/712/2016, CUI RO35874534, 
Ghimbav, judeţul Brașov, str. 
Lalelei nr. 8, bl. 2, ap.6 angajează 2 
zidari, COD COR 711203 rugăm 
CV la adresa de mail activsuncon-
struct@gmail.com

l Subscrisa, SC Vadzone Construct 
SRL identificată cu J08/3352/2019, 
CUI RO41873100, Ghimbav, judeţul 
Brașov, str. Lămâiţei nr. 28, bl. 1, ap. 
5 angajează 5 zidari, COD COR 
711203, rugăm CV la adresa de mail 
vadzoneconstruct2019@gmail.com

l Siha Knit Fashion SRL Satu 
Mare angajează confecționer în 
industria confecțiilor și inginer 
tricotaje, cu experiență minim 3 ani 
și vorbitori de limba engleză. CV la: 
resurseumane@siha.ro

l SC Maer Import Export SRL, 
CUI: 4491385, angajează 40 munci-
tori necalificați COR 931302. Relații 
la telefon: 0756.029.210.

l Timeway Trans din Iași anga-
jează conducători auto pentru curse 
regulate Turcia-Kazahstan. Relații 
la tel. 0749.828.410. Interviu în data 
de 21 iunie, la sediul firmei.

l Istanbul Fast Food din Satu 
Mare angajează 5 bucătari cu expe-
riență în bucătăria cu specific 
turcesc, cunoscător de l imba 
engleză, COD COR 512001. Pentru 
CV vă rugăm să accesați (mr_
canncer@yahoo.com). Pentru mai 
multe detalii: +40741.986.183.

l SC Sanu Service RO SRL este 
cunoscută încă din anul 2000 în 
toată ţara ca unul din cei mai buni 
producători, proiectant și instalator 
de sisteme de aspiraţie a aerului 
viciat, fumului, rumegușului, 
pulberilor, vaporilor toxici și a coșu-
rilor de fum. Actual, căutăm comi-
sioneri (cod COR 962103) pentru 
punctul de lucru din loc.Topolovăţu 
Mare. Pentru mai multe detalii vă 
rugăm să ne contactaţi la adresa de 
mail: office@sanu.ro, la sediul socie-
tăţii sau la nr. tel.0256.328.277. 
Numai candidaţii selectaţi vor fi 
contactaţi.

l SC Total Waste Recycling SRL, 
având CUI: 17094344, cu sediul în 
Comuna Jilava, Strada Prelungirea 

Șoselei Giurgiului, Nr.33A, Clădirea 
C1, Județ Ilfov, angajează: Lucrător 
sortator deșeuri reciclabile cu cod 
COR 932907- 7 posturi. Cerințe: 
studii medii, cunoștințe de limba 
engleză, cunoștințe în domeniul 
reciclării deșeurilor. Selecția are loc 
în data de 17.06.2022, ora 09.00, la 
sediul societății.

l Facdo Impex S.R.L. anunta 
vacantarea urmatoarelor posturi:2 
posturi de operator la prelucrarea 
maselor plastice, 1 post de lacatus 
mecanic de intretinere si reparatii 
universale, 1 post de dulgher, 2 
posturi de fierar-betonist, 1 post de 
electrician in constructii, 15 posturi 
de muncitor necalificat la demo-
larea cladirilor, 25 posturi de insta-
lator instalatii tehnico-sanitate si de 
gaze, 1 post de inginer constructii 
civile. CV-urile se pot depune la 
adresa de mail: chr.esat@gmail.
com, pana la data de 20.06.2022.

l INCDTP Bucuresti, cu sediul in 
Str. Lucretiu Patrascanu nr. 16, 
sector 3, organizeaza concurs pentru 
ocuparea unui post de Consilier 
Juridic (cod COR: 261103) cu norma 
întreaga, contract pe perioada nede-
terminata.  Relatii suplimentare se 
pot obtine de la secretarul comisie de 
concurs, la telefon: 021.340.42.00 int. 
123, pe e-mail: resurse.umane@
incdtp.ro sau web: www.incdtp.ro / 
www.certex.ro,  la sectiunea Cariera. 
Dosarele de inscriere la concurs se 
depun la Biroul Resurse Umane 
pana in data de 27.06.2022, ora 
15.30.

l OCPI Călărași, cu sediul în loca-
litatea Călărași, str.Prelungirea 
București nr.26, bl. 21, judeţul Călă-
rași, organizează concurs pentru 
ocuparea unei funcţii contractuale 
vacantă, cu încadrare pe perioadă 
nedeterminată,  conform HG 
286/23.03.2011, după cum urmează: 
-asistent registrator principal 
gradul II -1 post. Concursul se va 
desfășura la sediul O.C.P.I.Călărași, 
astfel: -Proba scrisă în data de 
08.07.2022, ora 11.00; -Proba 
interviu în data de 14.07.2022, ora 
11.00. Condiții de participare la 
concurs: -studii de specialitate: 
studii universitare de licență absol-
vite cu diplomă sau studii superi-
oare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă 
-specializare juridică; -vechime în 
specialitate -minim 6 luni. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, respectiv până la data de 
30.06.2022 inclusiv, ora 16.30, la 
sediul O.C.P.I.Călărași. Dosarele 
transmise prin poștă trebuie să 
ajungă la registratura OCPI Călă-
rași până cel târziu 30.06.2022 
inclusiv, ora 16.30. Relaţii suplimen-
tare la sediul: O.C.P.I.Călărași, 
persoană de contact: Andreea-Cris-
tina Damu, telefon: 0725.192.123, 
e-mail: andreea.damu@ancpi.ro sau 
telefon 0242/333698, 0242/333699, 
fax: 0242/321438, e-mail: cl@ancpi.
ro.

l Unitatea Militară 01020 Dej, din 
Ministerul Apărării Naţionale, cu 
sediul în municipiul Dej, str.Tudor 
Vladimirescu nr.1, judeţul Cluj, 
organizează concurs la sediul 
unității pentru ocuparea postului 
vacant de personal civil contrac-
tual, pe perioadă nedeterminată, 
de: Administrator II la Căminul 
Militar de Garnizoană (100-150 
locuri), conform HG 286/2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 11.07.2022, 
ora 10.00; -Proba interviu în data de 
15.07.2022, ora 10.00. Pentru parti-
ciparea la concurs, candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: Condiţiile generale de 
participare la concurs sunt cele 
prevăzute de art.3 din HG 286/2011, 
cu modificările și completările ulte-
rioare; Condiţiile specifice constau 
în: -absolvent al studiilor medii 
(liceu cu diplomă de bacalaureat), 
parcurse în instituţii acreditate 
conform legii; -minim 6 luni 
vechime în muncă într-o funcție a 
cărei atribuții principale sunt 
primirea, păstrarea și eliberarea de 
bunuri materiale, mijloace bănești 
ori alte valori. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul U.M.01020 
Dej. Relaţii suplimentare la sediul 
U.M.01020 Dej,  persoană de 
contact: Si lviu RUS, telefon: 
0264.211.630, interior: 400.

l În Monitorul Oficial al României, 
Partea III-a, nr.629 din data de 
09.06.2022, la anunțul cu numărul 
de înregistrare 336.356 al Agenției 
Naționale a Medicamentului și a 
Dispozit ivelor  Medica le  d in 
România, cu sediul în Str.Av.Sănă-
tescu nr.48, sector 1, 011478 Bucu-
rești, Tel: +4021/317.11.00, Fax: 
+4021/316.34.97, www.anm.ro, CIF 
41433222, reprezentată prin domnul 
președinte Răzvan Mihai Prisada, 
se face următoarea rectificare: -în 
loc de: „ 3.Direcția Generală 
Inspecție Farmaceutică: c)Direcția 
inspecție BPF, BPL, BPLA, BPSC, 
FV „-1 (unu) post  inspector de 
specialitate gr.IA (farmacist specia-
list), nivel studii S, 6 ani și 6 luni 
vechime în specialitate, normă 
întreagă, perioadă nedeterminată;” 
-se va citi: „3.Direcția Generală 
Inspecție Farmaceutică: c)Direcția 
inspecție BPF, BPL, BPLA, BPSC, 
FV „-1 (unu) post inspector de 
specialitate gr.IA (farmacist), nivel 
studii S, 6 ani și 6 luni vechime în 
specialitate, normă întreagă, peri-
oadă nedeterminată.”

l Primăria Ștefăneștii de Jos cu 
sediul în șos. Ștefănești nr.116, 
comuna Ștefăneștii de Jos, județ 
Ilfov organizează în data de 
13.07.2022 concurs recrutare pentru 
postul de: Șofer– Compartiment 
Monitorizare Unități de Învăță-
mânt. Condiţii de participare: studii 
medii/ generale, vechime în muncă 
minim 3 ani, permis categoria B. 
Dosarele se depun la sediul Primă-
riei în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării anunțului, 

respectiv de la data de 16.06.2022 
până la data de 29.06.2022, ora 
16:00. Alte informaţii pot fi obţinute 
la nr. de telefon 021-361.35.29 
-Grigore Georgiana Adriana– Refe-
rent Asistent Primăria Ștefăneștii 
de Jos, email office@primariastefa-
nesti.ro.

l Muzeul Judeţean de Mineralogie 
„Victor Gorduza” Baia Mare 
anunţă: Muzeul Judeţean de Mine-
ralogie „Victor Gorduza” Baia 
Mare, cu sediul în Baia Mare, bd. 
Traian nr. 8, organizează concurs 
pentru ocuparea, pe perioadă nede-
terminată, a următoarelor funcţii 
contractuale de conducere și de 
execuţie: -șef secție, grad II (S), la 
Secția de Mineralogie; -muzeograf, 
grad II (S), la Secția de Mineralogie; 
-administrator, grad I (M), la 
Compartimentul Financiar -resurse 
umane -administrativ. Condiţii de 
participare la concurs: a) să îndepli-
nească condiţiile generale menţio-
nate la art. 3 din Anexa la H.G. nr. 
286/2011, modificată prin H.G. nr. 
1027/2014; b) să îndeplinească 
condiţii specifice de participare la 
concurs: -șef secție, grad II: -studii 
universitare de licență, absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă 
în domeniile: geologie, inginerie 
geologică; -condiții de vechime: 
minimum 10 ani vechime în muncă, 
din care minimum 5 ani în dome-
niul muzeografie; -certificat de 
absolvire al programului de specia-
lizare pentru ocupația muzeograf; 
-experiență dovedită în implemen-
tarea de proiecte și atragerea de 
fonduri extrabugetare; -alte condiții 
specifice: abilități de operare PC 
-nivel avansat, cunoașterea unei 
limbi de circulație internațională, 
capacitate de comunicare și lucru în 
echipă, disponibilitate de a lucra 
după un program flexibil; -consti-
tuie avantaje: absolvirea de studii 
masterale sau cursuri de speciali-
zare și calitatea de doctor sau 
doctorand. -muzeograf, grad II: 
-studii universitare de licență, 
absolvite cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență sau 

echivalentă în special izări le: 
geologie, inginerie geologică, ingi-
nerie minieră; -condiții de vechime: 
minimum 3 ani în domeniul studi-
ilor absolvite; -alte condiții specifice: 
abilități de operare PC, cunoașterea 
unei limbi de circulație internațio-
nală -nivel avansat, capacitate de 
comunicare și lucru în echipă și 
disponibilitate de a lucra după un 
program flexibil; -constituie avan-
taje: absolvirea de studii masterale 
sau cursuri de specializare, cali-
tatea de doctor sau doctorand, acti-
vitatea desfășurată într-o instituție 
de cultură, cunoașterea limbii 
maghiare și experiența în scrierea și 
implementarea de proiecte. -admi-
nistrator, grad I: -studii medii 
absolvite cu diplomă de bacalau-
re at ;  - c ond iț i i  de  ve ch i me: 
minimum 10 ani vechime în muncă, 
din care minimum 5 ani în dome-
niul administrativ; -permis de 
conducere autovehicule, categoria 
B; -alte condiții specifice: abilități 
de operare PC, capacitate de comu-
nicare și lucru în echipă, disponibi-
litate de a lucra după un program 
flexibil. Desfășurarea concursului: 
-depunerea dosarelor de înscriere: 
la sediul Muzeului, în perioada 
20.06.2022 -01.07.2022, între orele 
09.0 0  -15.0 0 ;  -proba scr i să : 
11.07.2022, ora 11.00, la sediul 
Muzeului; -interviul : 15.07.2022, 
ora 11.00, la sediul Muzeului. Actele 
necesare pentru înscriere, biblio-
grafia/ tematica, calendarul și alte 
informaţii suplimentare se pot 
obţine accesând pagina de internet 
a muzeului -www.muzeuminbm.ro 
-sau la sediul Muzeului; persoană 
de contact Săsăran Bianca Raluca, 
tel. 0262-227517.

l Având în vedere prevederile 
Hotărârii Guvernului nr.286/2011 
pentru aprobarea Regulamentului- 
cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post 
vacant sau temporar vacant cores-
punzător funcţiilor contractuale și a 
criteriilor de promovare în grade 
sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contrac-
tual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare, Ministerul 
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Investițiilor și Proiectelor Europene 
organizează concurs de recrutare, 
pentru ocuparea pe perioadă nede-
terminată a 7 funcții de natură 
contractuală vacante de execuție de 
șofer, treapta I la Direcția generală 
achiziții publice și servicii interne, 
Serviciul logistică. Pot participa la 
concursul organizat în vederea 
ocupării postului mai sus-menţi-
onat numai persoanele care îndepli-
nesc cumulativ următoarele condiţii 
generale și specifice: I. Condiţii 
generale: Candidații trebuie să 
îndeplinească condițiile prevăzute 
la art.3 din Hotărârea Guvernului 
nr. 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului- cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale și a criteri-
ilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, cu modificările și completă-
rile ulterioare, respectiv: -are cetă-
ţenia română, cetăţenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene sau a 
statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European și domiciliul în 
România; -cunoaște limba română, 
scris și vorbit; -are vârsta minimă 
reglementată de prevederile legale; 
-are capacitate deplină de exerciţiu; 
-are o stare de sănătate corespunză-
toare postului pentru care candi-
dează, atestată pe baza adeverinţei 
medicale eliberate de medicul de 
familie sau de unităţile sanitare 
abilitate; -îndeplinește condiţiile de 
studii și, după caz, de vechime sau 
alte condiţii specifice potrivit cerin-
ţelor postului scos la concurs; -nu a 
fost condamnată definitiv pentru 
săvârșirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau în 
legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a 
unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârșite cu intenţie, 
care ar face-o incompatibilă cu 
exercitarea funcţiei, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabili-
tarea. II. Condiţii specifice: Condiții 
specifice pentru ocuparea funcției 
contractuale de șofer treapta I la 
Direcția generală economică: 
-Studii medii liceale absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -minim 1 
an vechime în specialitatea studi-
ilor necesare exercitării funcţiei; 
-carnet de șofer minim categoria B.  
Concursul se va desfășura la sediul 
Ministerului Investițiilor și Proiec-
telor Europene din municipiul 
București, Șos. București- Ploiești 
nr.1-1B, clădirea BASP Victoria, 
sector 1 conform următorului 
calendar și: -Depunerea dosarelor 
de concurs: 17.06.2022– 30.06.2022; 
-Proba scrisă: 08.07.2022 ora 10,00; 
-Proba practică: 13.07.2022 ora 
10,00; -Interviul: 18.07.2022 ora 
10,00. Pentru participarea la 
concurs, candidaţii vor depune un 
dosar de concurs care să conţină 
următoarele documente: -cerere de 
înscriere la concurs adresată condu-
cătorului autorităţii sau instituţiei 
publice organizatoare (anexa 1); 
-copia actului de identitate sau 
orice alt document care atestă iden-
titatea, potrivit legii, după caz; 
-copiile documentelor care să ateste 
nivelul studiilor și ale altor acte care 
atestă efectuarea unor specializări, 
precum și copiile documentelor care 
atestă îndeplinirea condiţiilor speci-
fice ale postului solicitate de autori-
tatea sau instituţia publică: a) 
carnetul de muncă sau, după caz, 
adeverinţele care atestă vechimea 

în muncă, în meserie și/sau în speci-
alitatea studiilor, în copie. Adeve-
rinţele care au un alt format decât 
cel prevăzut trebuie să cuprindă 
elemente similare celor prevăzute și 
din care să rezulte cel puţin urmă-
toarele informaţii: funcţia/ funcţiile 
ocupată/ ocupate, nivelul studiilor 
solicitate pentru ocuparea acesteia/ 
acestora, temeiul legal al desfășu-
rării activităţii, vechimea în muncă 
acumulată, precum și vechimea în 
specialitatea studiilor. Modelul 
orientativ al adeverinței este 
prevăzut în anexa nr.2. -cazierul 
judiciar sau o declaraţie pe propria 
răspundere că nu are antecedente 
penale care să-l facă incompatibil 
cu funcţia pentru care candidează; 
-adeverinţă medicală care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare 
eliberată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către 
medicul de familie al candidatului 
sau de către unităţile sanitare abili-
tate. Adeverinţa care atestă starea 
de sănătate conţine, în clar, 
numărul, data, numele emitentului 
și calitatea acestuia, în formatul 
standard stabilit prin ordin al 
ministrului sănătăţii. Pentru candi-
daţii cu dizabilităţi, în situaţia soli-
citării de adaptare rezonabilă, 
adeverinţa care atestă starea de 
sănătate trebuie însoţită de copia 
certificatului de încadrare într-un 
grad de handicap, emis în condiţiile 
legii; -curriculum vitae. Documen-
tele solicitate pentru dosarul de 
concurs, se vor depune personal la 
secretarul comisiei de concurs– 
Direcția generală managementul 
resurselor umane și asigurarea 
capacității administrative a Minis-
terului Investițiilor și Proiectelor 
Europene din municipiul București, 
Șos. București- Ploiești nr.1-1B, 
clădirea BASP Victoria, sector 1, în 
termen de 5 de zile calendaristice de 
la data publicării prezentului anunț 
de concurs, inclusiv, de luni până joi 
între orele 08.30–17.00 și vineri între 
orele 08.30–14.30. Relaţii suplimen-
tare privind condiţiile de partici-
pare și documentele necesare se pot 
obţine de la domnul Gabriel Cojo-
caru la telefon 0372 838681 /0725 
102533, în zilele lucrătoare, astfel: 
luni-joi între orele 08.30–17.00, 
vineri între orele 08.30–14.30.

CITAȚII
l Se citează pârâţii Dobjanschi 
Florin și Dobjanschi Georgică, cu 
domiciliul necunoscut, în proces cu 
reclamanta Caucă Cornelia în 
Dosarul nr. 2055/217/2019 la Jude-
cătoria Darabani, sala Theodor 
Balș, în data de 20.09.2022, ora 
09:00-11:00, dosar având ca obiect 
hotărâre care să ţină loc de act 
autentic. 

l Cicio Vasile și Cicio Maria-Ange-
lica cheamă în judecată pe: Csokan 
lanos, Berinde Czeczilia, la Judecă-
toria Negrești Oaș, pentru data de 
06 decembrie 2022, ora 09.00, în 
dosar 601/266/2021, în cauză, având 
ca obiect uzucapiune.

DIVERSE
l Anunț de participare. Ministerul 
Muncii și Solidarităţii Sociale, Cod 
fiscal 4266669, cu sediul în Bucu-
rești, str. Dem. I. Dobrescu nr.2-4, 
Sector 1 Bucureșt i ,  te lefon: 
021/2302361, pagina de internet: 
https://mmuncii.ro, organizează, în 
baza Metodologiei de evaluare și 
selecţie a proiectelor în cadrul 
programelor de interes naţional 
pentru dezvoltarea serviciilor 

sociale pentru persoanele vârstnice, 
aprobate prin Hotărârea Guver-
nului nr.435/2022, aprobată prin 
Ordinul ministrului muncii și soli-
darității sociale nr. 799 din 13 mai 
2022, o selecţie publică de proiecte 
pentru atribuirea contractelor de 
finanţare nerambursabilă în cadrul 
programelor de interes naţional 
„Servicii comunitare la domiciliu 
pentru persoanele vârstnice depen-
dente”, ”Servicii de acordare a 
hranei pentru persoanele vârst-
nice”, ”Centre de zi de asistență și 
recuperare pentru persoanele vârst-
nice” și ”Servicii sociale de asis-
tență comunitară pentru persoanele 
vârstnice”, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.435 din 30 martie 
2022 privind aprobarea unor 
programe de interes naţional pentru 
dezvoltarea serviciilor sociale 
pentru persoanele vârstnice, publi-
cată în Monitorul Oficial al Româ-
niei, partea I, nr. 337 din 6 aprilie 
2022. Bugetul total alocat progra-
melor de interes național este de 
161.034.000 lei. Ministerul Muncii și 
Solidarităţii Sociale invită solici-
tanţii eligibili interesaţi să depună 
proiecte, până la data limită de 20 
iulie 2022 ora 18.30, la registratura 
Ministerului Muncii și Solidarităţii 
Sociale, Str. Dem. I. Dobrescu 
nr.2-4, Sector 1, cod 010026. Elabo-
rarea și prezentarea propunerii de 
proiect pentru selecţia publică de 
proiecte se elaborează cu respec-
tarea Metodologiei de evaluare și 
selecţie a proiectelor în cadrul 
programelor de interes naţional 
pentru dezvoltarea serviciilor 
sociale pentru persoanele vârstnice, 
aprobate prin Hotărârea Guver-
nului nr.435 din 30 martie 2022, 
aprobată prin Ordinul ministrului 
muncii și solidarității sociale nr. 799 
din 13 mai 2022, publicat în Moni-
torul Oficial al României, partea I, 
nr. 512 din 25 mai 2022 și disponi-
bilă în format electronic pe site-ul 
Ministerului Muncii și Solidarităţii 
Sociale la adresa: https://mmuncii.
ro/j33/index.php/ro/transparenta/
anunturi/6600-anunt-or-
din-799-2022-metodologie-evalua-
re-pin. Selecția de proiecte se 
organizează pentru înființarea de 
servicii comunitare la domiciliu 
pentru persoanele vârstnice depen-
dente, cod 8810ID-I, cantinele 
sociale, cod 8899 CPDH-I, servicii 
de distribuire a hranei (masa pe 
roți), cod 8899 CPDH-II, sau pentru 
servicii de distribuire a hranei, ca 
serviciu de asistență comunitară, 
cod 8899 CZ-PN-V, centre de zi de 
asistență și recuperare, cod 8810 
CZ-V-I, servicii sociale de asistență 
comunitară pentru persoanele 
vârstnice, cod 8899 CZ-PN-V, în 
comune și orașe cu o populație sub 
20.000 de locuitori, în care nu există 
aceste servicii. Solicitanţii eligibili 
sunt serviciile publice de asistenţă 
socială de la nivelul comunelor și 
orașelor cu o populaţie sub 20.000 
de locuitori și furnizorii privaţi de 
servicii sociale, fără scop lucrativ, 
respectiv asociaţiile, fundaţiile și 
cultele recunoscute în România. 
Condițiile de eligibilitate și criteriile 
de evaluare pentru atribuirea 
contractelor de finanțare nerambur-
sabilă sunt precizate în Metodologia 
de evaluare și selecţie a proiectelor. 
Solicitanţii pot adresa întrebări sau 
clarificări referitoare la implemen-
tarea programelor de interes naţi-
onal la numărul de telefon: 
021/2302361 și adresa de e-mail: 
Servicii.Sociale@mmuncii.gov.ro. 
Data limită pentru solicitarea clari-
ficărilor este 14 iulie 2022, ora 16.30. 
Proiectele vor fi deschise de comisia 

de evaluare, în prezenţa reprezen-
tanţilor solicitanţilor care doresc să 
participe, pe data de 21 iulie 2022, 
ora 10.00, la sediul ministerului. 
Anunţul de participare a fost 
transmis spre publicare, către Regia 
Autonomă Monitorul Oficial, în 
baza Legii nr.350/2005 privind 
privind regimul finanţărilor neram-
bursabile din fonduri publice 
alocate pentru activităţi nonprofit 
de interes general, cu moficările și 
completările ulterioare, cu adresa 
nr.1024/06.06.2022. Astfel, anunțul 
a fost publicat în Monitorul Oficial 
a l României,  Partea a VI-a, 
nr.110/09.06.2022.

l Via Insolv SPRL Ploiești, str. 
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, 
tel/fax 0244/519.800, numită lichi-
dator judiciar conform sentința nr. 
338/08.06.2022, Tribunal Prahova, 
dosar nr. 443/105/2022, anunţă 
deschiderea procedurii simplificate 
a falimentului Alizo Construct Serv 
SRL Ploiești, str. Mihai Bravu, nr. 
69, camera nr. 2, jud. Prahova, 
J29/472/2010,  CIF 26761382. 
Termenul limită pentru înregis-
trarea cererii de admitere a crean-
ţelor este 27.06.2022. Termenul 
limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afișarea și comunicarea 
tabelului suplimentar al creanţelor 
este 08.07.2022. Termenul pentru 
întocmirea tabelului definitiv 
consol idat al creanţelor este 
03.08.2022.

l Cabinet Individual de Insolven-
ta-Dobre Florin , CIF RO24219726, 
în calitate de lichidator judiciar 
notifică deschiderea procedurii 
simplificate de faliment a Dragos 
Chivu Real Estate SRL, inregis-
trata sub nr.J23/4865/2019, avand 
Cod Unic de Inregistrare 16996071, 
conform horararii nr. 1549/2022 
data in dosar 2269/93/2021 de 
Tribunalul Ilfov. Se ridica dreptului 
de administrare al debitorului și 
dizolvarea Debitorului.Termenul 
pentru înregistrarea cererilor de 
admitere a creanţelor asupra averii 
debitoarei în vederea întocmirii 
tabelului suplimentar al creanţelor 
de maximum 45 de zile de la 
intrarea in faliment respectiv 
11.07.2022, termenul de verificare a 
creanţelor, întocmire si publicare a 
tabelului suplimentar 22.07.2022, 
termenul pentru întocmirea tabe-
lului definitiv consolidat 17.08.2022, 
termenul maxim de predare a gesti-
unii averii de la debitoare către 
lichidator, împreună cu lista actelor 
și operaţiunilor efectuate după 
deschiderea procedurii pentru data 
de 02.06.2022. Termen acordat 
13.10.2022.

l Unitatea administrativ- teritorială 
Beceni din județul Buzău anunță 
publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru UAT Beceni înce-
pând cu data de 21.06.2022, pe o 
perioadă de 60 de zile, la sediul 
Primăriei  Beceni conform: „Legii 
cadastrului și publicității imobiliare 
nr. 7/1996 republicată, cu modifică-
rile și completările ulterioare”. Cere-
rile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul 
Primăriei Comunei Beceni și pe 
site-ul Agenției  Naționale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară: 
http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/?-
dir=Buzau/BECENI

l Prin prezenta aducem la cunoș-
tința tuturor celor interesați că la 
data de 5 Noiembrie 2021 a decedat 
numitul Toncean Nicolae, cu 
ultimul domiciliu în Ploiești, str.

Intrarea Grindului, Nr.1, bl.C2, et.1, 
ap.34, jud. Prahova. Cauza succeso-
rală se află pe rolul Biroului Indivi-
dual Notarial, Puscasu Ion, Ploiești, 
str. Cumpătul, nr.8, bl.H11, ap.1, 
tel.0244.577.388. Orice persoană 
care pretinde că are calitățile de 
moștenitor legal sau testamentar, 
este rugat să se adreseze biroului 
notarial mai sus menționat.

l Informaţii generale privind auto-
ritatea contractantă, în special 
denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau 
adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: Comuna Feleacu, cu sediul 
în comuna Feleacu, localitatea 
Feleacu, nr.131, județul Cluj, telefon 
0264/237.097, e-mail: primaria_
feleacu@yahoo.com, cod fiscal 
4354507. Reglementări legale 
privind acordarea de finanţare 
nerambursabilă: În baza Legii nr. 
350/2005 privind regimul finanţă-
rilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general, cu 
modificările și completările ulteri-
oare și H.C.L. nr. 66/31.05.2022 
privind aprobarea bugetului pe 
anul 2022. Perioada de finanţare: 
anul 2022. Suma totală alocată de 
la bugetul local este de 25.000Lei și 
se alocă în întregime pentru dome-
niul Cultură. Criteriile de acordare 
a finanţărilor nerambursabile sunt 
cele prezentate în Regulamentul 
privind regimul finanțărilor neram-
bursabile alocate de la bugetul local 
pentru activitățile nonprofit de 
interes local. Documentația pentru 
elaborarea și prezentarea propune-
rilor de proiecte se poate obține de 
pe site-ul Comunei Feleacu: www.
comunafeleacu.ro. Data limită 
pentru depunerea propunerilor de 
proiecte: 18.07.2022, ora 14.00. Peri-
oada la care se desfășoară selecția 
de proiecte, verificarea eligibilității, 
a îndeplinirii criterilor referitoare la 
capacitatea tehnică și financiară și 
evaluarea propunerilor de proiecte 
este: 19.07.2022-20.07.2022.

l A nu nţ  de  pa r t ic ipa re  la 
programul pentru acordarea finan-
ţărilor nerambursabile alocate din 
bugetul local al Comunei Cerna, 
Judeţul Tulcea pentru activităţi 
nonprofit de interes local, sesiunea 
de selecţie 2022. 1.Autoritatea 
finanţatoare: Comuna Cerna, 
judeţul Tulcea. 2.Domeniul pentru 
care se acordă finanţare nerambur-
sabilă pentru activităţi nonprofit de 
interes local și cuantumul finan-
ţării: a.Cultură și educaţie civică- 
28.000Lei; b.Social, tineret și 
sport- 35.000Lei. 3.Adresa la care 
trebuie depuse propunerile de 
proiect: Comuna Cerna, judeţul 
Tulcea, localitatea Cerna, str.Școlii, 
nr.2, Compartimentul Relaţii cu 
publicul, telefon/fax 0240.575.511, 
email: primariacernatl@yahoo.com. 
4.Data limită pentru depunerea 
propunerilor de proiect: 01.07.2022, 
ora 14.30, motivat de necesitatea 
realizarii unor proiecte culturale și 
sportive. 5.Informaţii privind 
condiţiile și documentele de partici-
pare, precum și ghidul solicitan-
t u l u i  s e  p o t  o b ţ i n e  d e  l a 
Compa r t i ment u l  Relaţ i i  cu 
publicul, telefon/fax 0240.575.511, 
email: primariacernatl@yahoo.com

l SC Quatro Stagioni Express 
SRL, cu sediul în București, str.
Barajul Argeș, nr.41A, sc.E, parter, 
ap.E2, camera 1, sector 1, înregis-
trată la ONRC-ORCTB cu CUI 
nr.33409940, informează pe cei 
interesaţi că s-a depus solicitarea 
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pentru emiterea autorizaţiei de 
mediu pentru Restaurante, cod 
CAEN 5610, desfășurată în Bucu-
rești, Șoseaua Nordului, nr.7-9. 
Informaţiile se pot solicita la sediul 
Agenţiei pentru Proiecţia Mediului 
București din sector 6, Aleea Lacul 
Morii nr.1, între orele 09.00-12.00, 
de luni până vineri. Propuneri sau 
contestaţii se pot depune la sediul 
APM București.                                                 

l CONPET S.A. Anunţ public: 
Anunț public privind depunerea 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu. Conpet S.A. prin S.C. Team 
Oil S.R.L, anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul - „Relocarea obiec-
tivelor Conpet ca urmare a moder-
nizării depozitului de tratare a 
țițeiului Sătuc aparținând OMV 
Petrom, inclusiv demolarea obiecti-
velor existente”, propus a fi 
amplasat în sat Sătuc, comuna 
Berca, str. 1 Decembrie, jud. Buzău. 
Informațiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului 
din Buzău, str. Sfântul Sava de la 
Buzău, nr. 3 și la sediul din munici-
piul Ploiesti, str. Anul 1848, nr. 1-3, 
jud. Prahova, în zilele de luni - 
vineri, între orele 8.30 - 13.00. 
Observațiile publicului se primesc 
zilnic la sediul A.P.M. Buzău din 
mun. Buzău, str. Sfântul Sava de la 
Buzău, nr. 3.

l Anunț public privind decizia 
etapei de încadrare. CNAIR prin 
DRDP București, titular al proiec-
tului „Consolidare parte carosabilă 
și refacere zid de sprijin pe DN 
72A adiacent km 56+250-km 
56+500”, anunță publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de 
încadrare, fără evaluarea impac-
tului asupra mediului, de către 
Agenția pentru Protecția Mediului 
Argeș, în cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra 
mediului, pentru proiectul „Conso-
lidare parte carosabila si refacere 
zid de sprijin pe DN 72A adiacent 
km 56+250- km 56+500” propus a 
fi amplasat în comuna Stoenești, 
sat Stoenești, județul Argeș- titular 
CNAIR prin DRDP București. 
Proiectul deciziei de încadrare și 
motivele care o fundamentează pot 
fi consultate la APM Argeș cu 
sediul în Pitești, str. Egalității, nr. 
50, județul Argeș, în zilele de 
luni-vineri între orele 09.00-11.00, 
la sediul titularului din București, 
Bd.Iuliu Maniu, Sector 6, nr.401A, 
precum și la următoarea adresă de 
internet http://apmag.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta 
comentării/observații la proiectul 
deciziei de încadrare în termen de 
10 zile de la data publicării anun-
țului pe pagina de internet a auto-
rității competente pentru protecția 
mediului.

l SP Evrika Insolvency IPURL, 
reprezentata prin asociat coordo-
nator Liscan Aurel, in calitate de 
administrator judiciar al Agro Len 
Stânca SRL desemnat prin Hotă-
r â r e a  n r.1 2 6  d i n  d a t a  d e 
07.06.2022, pronuntata de Tribu-
nalul Botoșani,  in dosar nr. 
657/40/2022, notificã deschiderea 
procedurii insolventei prevazuta de 
Legea nr. 85/2014 împotriva Agro 
Len Stânca SRL, cu sediul social in 
Loc. Stânca, Oraș Ștefănești, Judet 
Botoșani, CUI  29026394, nr. de 
ordine in registrul comertului 
J7/307/2011. Persoanele fizice si 
juridice care inregistreaza un drept 

de creanta impotriva Agro Len 
Stânca SRL vor formula declaratie 
de creanta care va fi inregistrata la 
grefa Tribunalului Botoșani, cu 
referire la dosarul nr. 657/40/2022, 
i n  u r matoa re le  cond it i i :  a) 
termenul limita pentru inregis-
trarea cererii de admitere a crean-
telor asupra averii debitorului 
21.07.2022; b) termenul de verifi-
care a creantelor, de intocmire, 
afisare si comunicare a tabelului 
preliminar de creante 10.08.2022. 
Contestaţiile la tabelul preliminar, 
conform art. 111 alin. 2 din Legea 
nr. 85/2014, trebuie depuse la 
tribunal în termen de 7 zile de la 
publicarea în B.P.I; c) termenul 
pentru intocmirea  si afisarea tabe-
lului definitiv la 01.09.2022; d) data 
primei sedinte a adunarii generale 
a creditorilor  05.09.202, ora 14.00; 
e) adunarea generala a asociatilor 
la data de 27.06.2022, ora 14.00 la 
sediul administratorului judiciar.

l Anunț public privind depunerea 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu. M SI I Gas SRL anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „Amplasare 
stație distribuţie GPL tip skid auto, 
cabina personal și WC ecologic”, 
propus a fi realizat în comuna 
Drăgă ne ș t i  V la ș c a ,  judeţ u l 
Teleorman. Informaţiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Teleorman din municipiul 
Alexandria, str.Dunării, nr.1, 
judeţul Teleorman, și la sediul M SI 
I Gas SRL din Giurgiu, Șoseaua 
Alexandriei, nr.199, judeţul Giurgiu, 
în zilele de luni pana joi, între orele 
08.00-16.30 și vineri, între orele 
08.00-14.00. Observaţiile publicului 
se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
p e nt r u  P r o t e c ţ i a  Me d iu lu i 
Teleorman.

l Unitatea administrativ-terito-
rială Tălpaș, din judeţul Dolj, 
anunţă publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sector cadastral nr.44, începând cu 
data de 23.06.2022, pe o perioadă 
de 60 de zile, la sediul Primăriei 
Tălpaș, conform art.14 alin.(1) și 
(2) din Legea cadastrului și a 
publicităţii imobiliare nr.7/1996, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Cererile de 
rect if icare a le documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primăriei și pe site-ul Agen-
ţiei Naţionale de Cadastru și Publi-
citate Imobiliară. Cererile de 
rectificare depuse prin orice alte 
mijloace de comunicare decât cele 
menționate mai sus nu vor fi luate 
în considerare.

SOMAȚII
l Somat ie  In dosaru l  c iv i l 
1367/210/2022 al Judecatoriei 
Chisineu Cris, reclamanta Pigler 
Iuliana a solicitat ca prin hotararea 
ce se va pronunta, sa se constate ca 
a dobandit prin uzucapiune dreptul 
de proprietate asupra imobilului 
inscris in CF 304100 Pilu, reprezen-
tand teren cu nr topo 605/33/1/60 
fara constructii, situate în sat 
Varsand nr. 492, jud Arad. Toti cei 
interesati in cauza pot formula 
opozitii la prezenta somatie in 
termen de 30 zile de la publicare in 
dosarul cu numarul de mai sus al 
Judecatoriei Chisineu Cris. Emisa 
in baza rezolutiei din data de 
08.06.2022 conform art. 130 din 
Decretul Lege 115/1938.

LICITAȚII
l CONPET S.A. achiziţionează 
bunuri/ servicii/ lucrări confom 
Normelor Procedurale Interne de 
Achiziţii, Revizia 4. În perioada 08 - 
15.06.2022 s-au postat pe site-ul 
Conpet, următoarele achiziții: - 
Servicii de elaborare a unui studiu 
de soluție și servicii proiectare 
pentru- înlocuirea unui tronson din 
conducta ø 6 5/8” Urziceni - Albești 
pe o lungime de 2.200 ml, cu modifi-
care de traseu, zona loc. Bărbulești. 
- Furnizare 540 metri liniari baraj 
absorbant. - Servicii de traducere 
externă autorizată.

l Debitorul Anconi Construct SRL 
societate in faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse Si Asociatii 
SPRL, scoate la vanzare: 1. Skoda 
O c t av i a ,  n r.  i n m a t r i c u l a r e 
B-06-POU, an fabricatie 2008, pret 
pornire licitatie –1.050,00 Euro 
exclusiv TVA; 2.Dacia Logan, nr. 
inmatriculare B-05-POU, an fabri-
catie 2005, pret pornire licitatie 
–450,00 Euro exclusiv TVA; 3. Fiat 
Punto, nr. inmatriculare B-74-BMK, 
an fabricatie 2007,  pret pornire lici-
tatie –480,00 Euro exclusiv TVA; 
Autovehiculele se vand in mod indi-
vidual. 4. Bunuri mobile de tip 
mijloce fixe apartinand Anconi 
Construct SRL in valoare de 3.924,9 
Euro exclusiv TVA. Bunuri mobile 
de tip mijloce fixe se vand in bloc sau 
individual. Pretul de pornire al lici-
tatilor pentru autoturisme si pentru 
bunurile mobile de tip mijloace fixe 
apartinand Anconi Construct SRL 
reprezinta 30% din valoarea de piata 
exclusiv TVA, aratata in Raportul de 
Evaluare, listele cu aceste bunuri pot 
fi obtinute de la lichidatorul judiciar 
cu un telefon in prealabi l la 
021.318.74.25. -Pretul Caietului de 
sarcini pentru autoturisme si pentru 
bunurile mobile de tip mijloace este 
fixe de 500,00 Lei exclusiv TVA. 
Participarea la licitatie este conditio-
nata de: -consemnarea in contul nr. 
RO02 BUCU 1081 2159 5197 1RON 
deschis la Alpha Bank Romania, cel 
mai tarziu cu o zi inainte de data si 
ora stabilita pentru licitatie, a garan-
tiei de 10% din pretul de pornire al 
licitatiei pentru bunurile pentru care 
se liciteaza; -achizitionarea cel mai 
tarziu cu o zi inainte de data si ora 
stabilita pentru licitatie a Caietului 
de sarcini, ce poate fi achitat in 
contul lichidatorului judiciar nr. RO 
43 INGB 5514 9999 0051 3726 
deschis la ING BANK – Sucursala 
Dorobanti sau in numerar la sediul 
acestuia din Bucuresti Str. Petru 
Rares nr. 12, C2, Parter, Sector 1. 
Pentru autovehicule si pentru bunu-
rile mobile de tip mijloace fixe, 
prima sedinta de licitatie a fost 
fixata in data de 23.06.2022, ora 
15:00, iar daca bunurile nu se adju-
deca la aceasta data, urmatoarele 
sedinte de licitatii vor fi in data de 
30.06.2022; 07.07.2022; 14.07.2022; 
ora 15:00. Toate sedintele de licitatie 
se vor desfasura la sediul lichidato-
rului judiciar din Bucuresti, Str. 
Petru Rares nr. 12, C2, Parter, 
Sector 1. Pentru relatii suplimentare 
sunati la 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com.

l 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: Primăriei Orașului 
Predeal, Predeal, Str.Mihail Săulescu 
nr.127, județul Brașov, telefon 
0268/456.237, fax 0268/455.425, 
e-mail: contact@primaria-predeal.ro, 

cod fiscal 4580423. 2.Informații 
generale privind obiectul procedurii 
de licitație publică, în special descri-
erea și identificarea bunului care 
urmează să fie vândut: 2 parcele de 
teren intravilan, aparținând dome-
niului privat al Orașului Predeal, 
identificate astfel: -Teren în supra-
față de 664mp, înscris în CF 103679, 
având nr.cadastral 103679; -Teren în 
suprafață de 75mp, înscris în CF 
103680, având nr.cadastral 103680; 
conform H.C.L.nr.109/30.05.2022 și 
t e m e iu lu i  l e g a l :  O.U.G.  n r. 
57/03.07.2019. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: se regă-
sesc în caietul de sarcini. 3.1. Modali-
tatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documen-
tației de atribuire: la cerere, de la 
sediul instituției, de la Biroul Achi-
ziții Publice, Investiții, Implementare 
Proiecte. 3.2.Denumirea și datele de 
contact ale serviciului/compartimen-
tului din cadrul vânzătorului, de la 
care pot obține un exemplar din 
documentația de atribuire: Biroul 
Achiziții Publice, Investiții, Imple-
mentare Proiecte din cadrul Primă-
riei Orașului Predeal, Predeal, Str.
Mihail Săulescu nr. 127, județul 
Brașov. 3.3.Costul și condițiile de 
plată pentru obținerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit preve-
derilor O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ: 300Lei/exem-
plar, care se achită numerar la Casi-
eria instituției sau prin OP în contul 
deschis la Trezoreria Brașov RO30 
TREZ 24A5 1010 3200 101X, cod 
fiscal 4580423. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
05.07.2022, ora 10.00. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 14.07.2022, ora 
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăriei Orașului 
Predeal, Predeal, Str.Mihail Săulescu 
nr.127, județul Brașov. 4.3. Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă 
oferta: 2 (două) exemplare, într-un 
plic sigilat. 5. Data și locul la care se 
va desfașura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 14.07.2022, 
ora 11.00, la sediul Primăriei 
Orașului Predeal, cu sediul în 
Predeal, Str.Mihail Săulescu nr.127, 
județul Brașov. 6. Denumirea, 
adresa, numarul de telefon și/sau 
adresa de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigii lor 
apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanței: Tribunalul Brașov, 
cu sediul în Brașov, B-dul 15 Noiem-
brie nr.45, județul Brașov, telefon 
0268/410.056, fax 0268/418.054, 
email: trbrasov@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 15.06.2022.

l Lichidatorul judiciar al socie-
tății ADL INVEST SRL organi-
zează la data de 01.07.2022, ora 
12.00, la sediul lichidatorului din 
Bistrița, str.Alba Iulia, nr. 8, prima 
ședință de licitație pentru bunul 
imobil aparținând societății ADL 
INVEST SRL, astfel: Complex 
clădiri și teren, incluzând depozit 
carburanți (rezervoare cca 2000 
mc funcționale și cca 5000mc- 
realizabile, infrastructura finali-
zată), situat în Moinești, str. 
Atelierelor, nr.14, jud.Bacău, din 
patrimoniul SC ADL INVEST 
SRL- în faliment. Proprietatea 
este compusă din teren intravilan 
în suprafață de 10.309mp și 
construcți i  având suprafețe 
construite și desfășurate conform 
CF, astfel: 1.Teren intravilan 
10.309mp, CF 61103 Moinești; 2.
Stație pompe și rampă încărcare;  

3. Clădire birouri Sc= 161mp, pct 
vânzare, wc, remiza, pompieri, 
magazie; 4.Rezervoare metalice 1, 
2, 3, 319.4mc; 5. Rezervoare meta-
lice 4,5 695.3mc, 200.3mc; 6.Cuve 
etanșe pt rezervoare existente și 
fundație rez. nou; 7.Hală rezervă 
apă și agitator spumă; 8. Debit-
metru încărcări/descărcări cu 
sistem complet; 9.Pompa SN 400; 
10.Împrejmuire teren proprietate;  
11.Terasamente,  plat forme, 
drumuri și alei;  12. Sistem supra-
veghere v ideo;  13.Insta laț i i 
iluminat interior/exterior; 14.Insta-
lație apă și canalizare; 15.Împrej-
muire linie CFR pentru descărcare 
/încărcare; 16.Supraveghere video 
linie CFR;  17.Amenajare rampă 
CFR și linii tehnologice suprate-
rane și subterane. Valoarea de 
pornire prin licitație sau ofertă 
directă este de 3.025.516,00Euro 
plus TVA cu regimul fiscal apli-
cabil la data vânzării. Licitațiile 
vor avea loc, în fiecare zi de vineri, 
la ora 12.00, la sediul ales al lichi-
datorului din Bistrița, str.Alba 
Iulia, nr.8, jud.Bistrița-Năsăud, 
începând cu data de 01.07.2022, 
prin organizarea unei serii de 20 
ședințe de licitații săptămânale la 
prețul de 100% din valoarea de 
vânzare stabilită mai sus, urmate 
de organizarea unei serii de 20 
ședințe săptămânale de licitații la 
pretul de pornire a licitațiilor de 
99% din valoarea de vânzare stabi-
lită mai sus, la un interval de 7 zile 
de la licitațiile anterioare și apoi 20 
ședințe săptămânale de licitații la 
un interval de 7 zile de la licitațiile 
anterioare, la prețul de pornire a 
licitațiilor de 98% din valoarea de 
evaluare, urmând ca în situația în 
care bunurile nu vor fi valorificate 
astfel, să fie convocată o nouă 
Adunare a Creditorilor. Persoanele 
interesate de achiziţionarea bunu-
rilor imobile scoase la licitaţie sunt 
obligate să achite garanția de 
participare la licitație de 1% din 
valoarea de început a licitației, 
respectiv 30.255,16Euro, care se va 
plăti în lei la cursul BNR din data 
plății și va fi depusă în contul de 
procedură al debitoarei deschis la 
Vista Bank, RO45 EGNA 1010 
0000 0106 1046, până în ziua ante-
rioară ținerii licitației, ora 16.00. 
Dovada garanției, împreună cu 
documentele de participare, poate 
fi depusă la sediul lichidatorului 
până cel târziu ora 17.00 a zilei 
anterioare desfășurării licitației. 
Neachitarea garanției în condiţiile 
de mai sus conduce automat la 
neparticiparea la ședinţa de lici-
taţie din data respectivă. Pasul de 
licitaţie reprezintă 1% din preţul 
de pornire al bunului licitat. 
Condițiile de plată pentru adjude-
catarul bunului: -un avans de 40% 
din valoarea de adjudecare se va 
achita în termen de 30 de zile de la 
data semnării procesului verbal de 
adjudecare (în care se va include 
garanția de participare la licitație); 
Actul de adjudecare se va semna 
în termen de 5 zile de la licitație; 
-diferența de 60% rămasă din 
valoarea de adjudecare se va 
achita în termen de 12 luni cu rate 
lunare, prima rată la 30 de zile de 
la încheierea contractului de 
vânzare cumpărare în forma 
autentică. Toate costurile aferente 
transferului dreptului de proprie-
tate a bunurilor vor fi în sarcina 
adjudecatarului. Orice alte infor-
mații se pot obține la telefon 
0745.159.645, e-mail loricasut@
yahoo.ro sau la sediul lichidato-
rului.
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l Anunţ privind organizarea licita-
ției publice deschise pentru închiri-
erea unui cabinet liber situat în 
Centrul Medical Brazda lui Novac 
din municipiul Craiova, str.General 
Ștefan Fălcoianu, nr.1, aflat în 
domeniul public al Județului Dolj. 
Autoritatea contractantă: UAT 
Județul Dolj. Adresa: Municipiul 
Craiova, Calea Unirii, Nr.19, Județul 
Dolj, cod postal 200585. Codul fiscal: 
4417150. Telefon/fax: +40251/408.200 
/0251.408.241, 242, 243, 230, E-mail: 
cjd@cjdolj.ro, office.cjdolj@gmail.
com, persoane de contact: Adrian 
Plugaru- tel.0351.415.415, Virginia 
Ionescu- 0351.415.414, organizează 
licitația publică pentru închirierea 
următorului cabinet liber situat în 
Centrul Medical Brazda lui Novac, 
CF nr. 231104 Craiova, Nr. cadastral 
22531-C1, în vederea prestării de 
servicii medicale/conexe actelor 
medicale: Cabinetul nr.12, parter, 
format dintr-o încăpere cu suprafața 
utilă Su= 13,05mp. 1.Durata închiri-
erii este de la data semnării contrac-
tului de închiriere, până la data de 
06.04.2024. 2.Prețul minim de 
pornire a licitației: 5,25 euro/mp/
lună. Pe lângă chiria pentru cabinet, 
locatarii vor suporta, în cota-parte 
stipulată în contract (0,91mp), chel-
tuielile de folosință pentru depen-
dințe, în cuantum de 5 euro/ mp/ 
lună, precum și utilitățile (energie 
electrică, energie termică, apă, 
gunoi, canal, telefonie, internet, 
intranet, servicii de pază și cură-
țenie). Valoarea chiriei se va achita 
în lei, la cursul zilei din data factu-
rării. 3. Criteriile utilizate pentru 
determinarea ofertei câștigătoare: a)
cel mai mare nivel al chiriei, 40%; b) 
capacitatea economico-financiară a 
ofertanţi lor,  30%; c)protecţia 
mediului înconjurător, 20%; d) 
condiţii specifice impuse de natura 
bunului închiriat, 10%. 4. Documen-
tația de atribuire se obține de la 
Serviciul Administrarea și Exploa-
tarea Domeniului Public și Privat al 
Județului Dolj, situat în Craiova, str. 
Jiețului, nr. 19, din cadrul Consi-
liului Județean Dolj, contra unei 

taxe de 50Lei, în baza unei solicitări 
depuse la registratura Consiliului 
Județean Dolj, începând cu data 
publicării anunțului. Taxa de parti-
cipare la licitație este de 200Lei. 
5.Data limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 05.07.2022, ora 16.00. 
6. Ofertele se depun într-un singur 
exemplar original la registratura 
Consiliului Județean Dolj, Calea 
Unirii, nr.19, Craiova, până în ziua 
de 13.07.2022, ora 16.00 și se deschid 
în ședința de licitație publică din 
data de 14.07.2022, ora 12.00, la 
sediul Serviciului Administrarea și 
Exploatarea Domeniului Public și 
Privat al Județului Dolj din Craiova, 
str.Jiețului, nr.19. 7.Perioada de vala-
bilitate a ofertei este de 90 de zile de 
la data deschiderii licitației. 8.Are 
dreptul de a participa la licitație 
orice persoană fizică sau juridică, 
română sau străină care prestează 
servicii medicale/conexe actelor 
medicale și care deține autorizație 
de liberă practică valabilă, conform 
prevederilor legale, care îndeplinește 
cumulativ următoarele condiții: (1)a 
plătit toate taxele privind partici-
parea la licitaţie, inclusiv garanţia de 
participare; (2)a depus oferta și 
cererea de participare la licitaţie, 
împreună cu toate documentele soli-
citate în documentaţia de atribuire, 
în termenele prevăzute în documen-
taţia de atribuire; (3)are îndeplinite 
la zi toate obligaţiile exigibile de 
plată a impozitelor, a taxelor și a 
contribuţiilor către bugetul conso-
lidat al statului și către bugetul 
local; (4)nu este în stare de insol-
venţă, faliment sau lichidare. 
Fiecare participant poate depune o 
singură ofertă, pentru un singur 
cabinet liber. 9.Instanţa competentă 
în soluţionarea litigiilor apărute: 
Tribunalul Dolj, Craiova, str.Brestei, 
nr.12, fax 0251.410.140. Termenul de 
sesizare a instanței: 5 zile calen-
daristice de la comunicarea deciziei. 
10.Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către Monitorul Oficial al 
R o m â n i e i ,  P a r t e a  a  V I - a :  
15.06.2022.

l Concesiune teren în punctul 
“Parcare Piață Agroalimentară”. În 
conformitate cu prevederile OUG nr. 
57/2019 - privind Codul adminis-
trativ, având statut de unitate admi-
nistrativ teritorială - persoană 
juridică de drept public, identificată 
prin CIF 4971960, cu sediul în 
comuna Domnești, str. Constantin 
Brâncoveanu, nr. 2, județul Argeș, 
t e l e f o n :  0 2 4 8 / 2 6 9 9 4 2 , 
fax:0248/269952, email: primaria-
domnesti@yahoo.com face cunoscut 
că în data de 13.07.2022 orele 10:00, 
în sala de Ședințe a Consiliului 
Local Domnești va avea loc licitația 
publică în vederea concesiunii unui 
teren, aflat în proprietatea publică a 
Comunei Domnești, județul Argeș. 
1. Informații generale privind conce-
d e n t u l ,  P r i m ă r i a  C o m u n e i 
Domnești, CIF 4971960, comuna 
Domnești, str. Constantin Brânco-
veanu, nr. 2, judeţul Argeș, telefon 
0248269942, fax 0248269952, email 
primariadomnesti@yahoo.com. 2. 
Informații generale privind obiectul 
concesiunii: teren în suprafaţă de 
858 mp, situat în punctul ,,Parcare 
Piaţă agroalimentară Domnești“, nr. 
cadastral 81526, aflat în proprietatea 
publică a comunei Domnești, judeţul 
Argeș, concesiune aprobată prin 
H.C.L. nr. 33 din 09 iunie 2022 si 
conform O.U.G. nr. 57/2019. 3. Infor-
mații privind documentația de atri-
buire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modali-
tățile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la cerere, 
de la sediul instituţiei, birou Secreta-
riat. 3.2. Denumirea și adresa servi-
ciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: Secretariatul 
Primăriei Comunei Domnești, str. 
Constantin Brâncoveanu, nr. 2, 
comuna Domnești, judeţul Argeș, 
tel. 0248269942, fax 0248269952. 3.3. 
Costul și condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde 
este cazul: 100 lei/exemplar, se achită 
la casieria Primăriei comunei 

Domnești, judeţul Argeș. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clari-
ficărilor: 27/06/2022, ora 14:00. 4. 
Informaţii privind ofertele: Oferta 
va conţine un plic exterior pentru 
documentaţia de calificare și un plic 
interior cu oferta financiară. 4.1. 
Data-limită de depunere a ofertelor: 
11/07/2022, ora 14:00. 4.2. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Secreta-
riatul Primăriei Comunei Domnești, 
str. Constantin Brâncoveanu, nr. 2, 
comuna Domnești, judeţul Argeș, 
tel. 0248269942, fax 0248269952. 4.3. 
Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: un 
exemplar original. 5. Data și locul la 
care se va desfășura sedinţa publică 
de deschidere a ofertelor: 13/07/2022, 
ora 10:00. La sediul Primăriei 
Comunei  Domneșt i ,  comuna 
Domnești, str. Constantin Brânco-
veanu, nr. 2, et. 1, sala de ședinţe a 
Consiliului Local Domnești, judeţul 
Argeș.  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 Argeș, Secţia Contencios 
administrativ și Fiscal, mun. Pitești, 
bd. I.C. Brătianu, nr. 7, judeţul 
A rge ș ,  t e l .  02 4821659 9,  fa x 
0248212410, e-mail:tr-arges@just.ro. 
Primar, Ion Doru SMADU.

PIERDERI
l SC Truck Agro Install SRL 
anunțăm pierdere certificat de înre-
gistrare nr.B 4130822 și două certifi-
c a t e  c o n s t a t a t o a r e  s u b 
nr.30865/15.09.2020. Certificatele 
sunt declarate nule.

l Pierdut certificat asistent genera-
list– specialitatea: anatomie patolo-
gică, seria 001882, nr. 99, eliberat la 
data de 04.10.1999 de Centrul de 
Perfecționare și Pregătire Superi-
oară de Specialitate a Asistenților 
Medicali– D.S.P. Iași, pe numele  
Iacob V. Dan– Viorel. Se declară 
nul.

l Banu Răzvan Ionuț, seria DD: 
869522, domiciliat în Târgoviște, str.
Tony Bulandra, bl.33A, ap.10, admi-
nistrator al firmei Flota Încredere, 
CUI: 45547084, J15/139/2022, cu 
sediu în Târgoviște,  str.Ana 
Ipătescu, bl.8c, ap.131, cu activitate 
în transport alternativ, declar că am 
pierdut casa de marcat cu seria 
aparatului DP30005908, cu seria 
f iscală 6000744483, modelul 
Tremol, tipul s25, instalată pe 
mașina DB-15-NAF, marca Golf.

l Lacoli Broker declară pierdute 
chitanțele AST de la 2392801-
2392810, de la 2392871-2392880, de 
la 2392911-2392950, de la 2505661-
2505670. Se declară nule.

Mihnea Radu, Mihaela Cotîrnea

Tipar: DeaPrint București 
și Garamond Cluj


