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OFERTE SERVICIU
Caut Domn/Dna profesor de germană/

rusă, pensionar, dinamic/ă, cu simțul 
umorului, pentru companie copil 8 ani, 
câteva ore pe zi. Zona București, Doro-
banți. Contact: 0722.735.734.

Primăria Dascălu cu sediul în str. Victoriei 
nr.87, comuna Dascălu, județ Ilfov organi-
zează în data de 10.02.2022 concurs recrutare 
pentru postul de Inspector de specialitate – 
Compartiment Auxiliar, Administrație 
Gospodărească. Condiţii de participare: studii 
superioare absolvite cu diplomă de licență în 
domeniul economic, studii universitare de 
master absolvite în domeniul economic, 
vechime în muncă minim 10 ani. Dosarele se 
depun la sediul Primăriei în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării anunțului, 
respectiv de la data de 17.01.2022 până la 
data de 31.01.2022, ora 16:00. Alte informaţii 
pot fi obţinute la doamna Gheorghe Varvara– 
Funcționar, Primăria Dascălu, email: 
contact@comunadascalu.ro, telefon: 
021.267.31.88.

Academia Română - Filiala Iași cu sediul 
în Iași, Bld. Carol I, nr.8, organizează concurs 
pentru ocuparea unui post contractual 
vacant, conform HG 286/23.03.2011 (actuali-
zată), de Referent de specialitate gradul I(S), 
din cadrul Biroului  Financiar – Contabili-
tate, normă întreagă, perioadă nedeterminată 
(cu perioadă de probă 3 luni). Postul este 
necesar pentru a asigura realizarea contabili-
zării operațiunilor și raportărilor financiar 
contabile și gestionarea financiar contabilă a 
contractelor cu finanţare internă repartizate. 
Concursul va consta în două probe: proba 
scrisă  în data de 10.02.2022, ora 10.00 și 
interviul în data de 16.02.2022, ora 10.00.
Condiţii: Studii superioare de lungă durată 
absolvite cu dip lomă de licență sau echiva-
lentă în domeniul științelor economice; 
vechime minim 4 ani în specialitatea studiilor 
necesare funcției de execuție în domeniul 
economic; abilități de utilizare a calculato-
rului (Windows, Microsoft O�ce, utilizarea 
programelor de contabilitate), cunoașterea 
legislaţiei economice în vigoare, capacitatea 
de a lucra în echipă, gândire clară, raţiona-
ment logic, capacitate de analiză și sinteză, 
asumarea responsabilităţilor. Termenul de 
depunere a dosarelor este 01.02.2022, ora 
14.00. Relaţii suplimentare la telefon 
0332101115, Biroul Resurse Umane, Salari-
zare și la sediul Filialei.

Administrația Serviciilor Sociale Comuni-
tare cu sediul în Ploiești, Piața Eroilor 1A, 

organizează concurs pentru ocuparea unui 
post de execuție vacant de natură contrac-
tuală de muncitor calificat lăcătuș mecanic 
la Serviciul Tehnic, Întreținere Patrimoniu. 
Condiții de participare: -studii liceale finali-
zate cu diplomă de bacalaureat; - calificare 
lăcătuș mecanic; - vechime minimă în speci-
alitatea lăcătuș mecanic 5 ani. Concursul se 
va desfășura la sediul din Piața Eroilor nr. 
1A, după cum urmează: înscrierile se fac în 
perioada 17-31.01.2022 intre orele 9.00- 
14.00; proba scrisă va avea loc în data de 
07.02.2022 ora 10.00 proba interviu va avea 
loc în data de 09.02.2022 ora 10.00. Dosarele 
de înscriere se depun la registratura institu-
ției și trebuie să conțină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art.6 din H.G. nr. 
286/2011, actualizată. Condițiile de partici-
pare sunt afișate la sediul instituției și pe 
site-ul www.asscploiesti.ro. Relații suplimen-
tare se pot obține la compartiment Resurse 
Umane - tel. 0740178780 sau 0244527191 
tasta 129.

Primăria Comunei Dăești, cu sediul în 
Comuna Dăești, jud. Vâlcea organizează 
concurs pentru ocuparea următoarei funcţii 
contractuale temporar vacante: -Referent, 
treapta II A, în cadrul compartimentului 
Administrație publică locală, Secretariat, 
administrativ si Juridic. Concursul de va 
desfașura la Sediul Primariei Dăești din 
localitatea Dăești, Jud. Vâlcea și va avea loc 
după următorul calendar: -Data limită de 
depunere a dosarelor: 21.01.2021; -Data 
probei scrise a concursului: 02.02.2021, ora 
10,00; -Data și ora interviului va fi anunțată 
după proba scrisă și se va susține în termen 
de maximum 4 zile lucrătoare de la data 
susținerii probei scrise. Condiții de partici-
pare la concurs: Candidaţii trebuie să înde-
plinească condiţiile generale conform art.3 
al Regulamentului-cadru aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 
2011, cu modificările și completările ulteri-
oare. Condiţii specifice:  -studii liceale, 
respectiv studii medii liceale, finalizate cu 
diplomă de bacalaureat; -vechime: minim 6 
luni. Dosarele de înscriere la concurs, vor 
conţine în mod obligatoriu documentele 
prevăzute de art. 6 din Regulamentul cadru 
aprobat prin H.G.286/2011. Bibliografia se 
va afișa la sediul Primăriei, pe pagina 
oficială, www.daesti.ro și poate fi solicitată 
la sediul primăriei din Comuna Dăești, 
judeţul  Vâlcea .  Relat i i  la  te lefon: 
0350425873 sau direct la sediul Primăriei 
din Comuna Dăești, jud. Vâlcea. Persoana 
de contact: Dogaru Camelia Felicia – 
secretar general al Comunei.

Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin 
Anastasatu”, cu sediul în comuna Mihăești, 
județul Vâlcea, organizează în data de 
10.02.2022, orele 10.00, la sediul unității, 
concurs pentru ocuparea postului de Director 
medical, în conformitate cu Ordinul 284/2007 
privind aprobarea metodologiei-cadru de 
organizare și desfășurare a concursurilor/
examenelor pentru ocuparea funcțiilor speci-
fice comitetului director din spitalele publice, 
cu modificările și completările ulterioare. 
Concursul se va desfășura astfel: -Proba 
scrisă în data de 10.02.2022, ora 10.00; -Susți-
nerea proiectului de specialitate în data de 
11.02.2022, ora 10.00; -Interviul de selecție în 
data de 11.02.2022, ora 13.00. Condiţii speci-
fice: -sunt absolvenţi de învăţământ univer-
sitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă în domeniul medicină, speci-
alizarea medicină; -sunt confirmaţi cel puţin 
medic specialist; -au minimum 5 ani vechime 
în specialitatea respectivă. -Data limită până 
la care se pot depune actele pentru dosarul de 
concurs este 02.02.2022 (ora 15.00). Biblio-
grafia, temele pentru proiectul de specialitate 
se găsesc pe site-ul unităţii www.anastaspital.
ro sau la avizierul spitalului. Relaţii supli-
mentare se pot obţine de la serviciul 
R.U.N.O.S. din cadrul Spitalului de Pneu-
moftiziologie „Constantin Anastasatu” la 
nr.de telefon 0250/768.282 -persoană de 
contact d-na ec.Țuca Narcisa.

Universitatea de Arte Târgu-Mureș, cu 
sediul în municipiul Târgu-Mureș, Str.
Köteles Sámuel nr.6, judeţul Mureș, organi-
zează concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: -Număr posturi: 1; 
-Numele funcției: Editor imagine II, conform 
HG 286/23.03.2011. Concursul se va desfă-
șura astfel: -Proba practică în data de 
10.02.2022, ora 12.00; -Proba interviu în data 
de 11.02.2022, ora 12.00. Pentru participarea 
la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: 1.nivelul studiilor: 
superioare; 2.studii în foto imagine; 3.experi-
ență în domeniu minim 1 an; 4.cunoștințe de 
utilizare PC; 5.competențe în Teatru și Artele 
Spectacolului; 6.abilitate de organizare; 
7.abilități de lucru în echipă; 8.abilități de 
comunicare și relații publice. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Universității de Arte din 
Tg-Mureș. Relaţii suplimentare la sediul: Str.
Köteles Sámuel nr.6, judeţul Mureș, cod 
poștal 540057, persoană de contact: Ambrus 
Gyöngyvér, șef Resurse Umane, telefon: 
0265.266.281, site: www.uat.ro

CITAŢII
Sumanariu Ilie și Sumanariu Constantin 

sunt citaţi în calitate de pârâţi, în dosarul 
nr.798/297/2020 al Judecătoriei Săveni, având 
ca obiect „partaj judiciar”, în contradictoriu 
cu reclamanta Bulău Rodica, la termenul din 
15.02.2022, la ora 12.00.

Judecătoria Ineu. Dosar nr.1795/246/2021. 
Pârâtul Khaldi Abdelkrim cu domiciliul necu-
noscut se citează la această instanță pentru 
termenul din 8 februarie 2022  ora 9,45 în 
proces de divorț cu Cîrpaci Mirela Rodica. În 
caz de neprezentare se judecă în lipsă.

Ministerul Finanțelor. Agenția Națională de 
Administrare Fiscală. Direcția Generală Regi-
onală a Finanţelor Publice Galaţi. Adminis-
traţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Constanţa. Serviciul Juridic. Nr. înregistrare 
CTG-DEX 1112/12.01.2022. Se citează Honey 
Fruit SRL, cu sediul în Mangalia, str. Cezar 
Petrescu nr. 6, jud.Constanţa, CUI 32433711, 
înmatriculată în Registrul Comertului sub nr. 
J13/2367/2013, în calitate de intimat, în proces 
cu A.N.A.F. - D.G.R.F.P. Galaţi - Administraţia 
Judeţeană A Finanţelor Publice Constanţa în 
calitate de apelant, pentru deschiderea proce-
durii insolventei prevăzută de Legea nr. 
85/2014, la Curtea de Apel Constanţa, secţia a 
II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, 
în data de 23.03.2022, ora 12.00, Complet C2A, 
în dosarul nr. 6881/118/2020.

Numitul Nagy Istvan solicita constatarea 
dobandirii dreptului de proprietate prin 
uzucapiune asupra imobilul înscris C.F. 
nr.23491-Estelnic, nr.top.413/1, gradina in 
suprafata de 1558 mp, proprietara tabulara 
fiind Benke Olga Ibolya. Toti cei interesati pot 
face opozitie in termen de 1 luna (30 de zile) 
de la publicarea prezentei, in Dosarul 
nr.1092/322/2021 al Judecatoriei Targu Secu-
iesc, termen de judecata la 24.02.2022.

Brabete Rodenc, cu ultimul domiciliu în  
com.Breasta, sat Valea Lungului, str.Princi-
pală, nr.8, jud.Dolj, este  chemat în calitate de 
pârât de reclamanta Brabete Costina-Daniela 
în dosarul nr.20063/215/2019*, având ca  
obiect divorț, în data de 03.02.2022, ora 11.20, 
CMF 3, la Judecătoria Craiova.

Șarpe Florinel Adrian și Șarpe Alin Valentin 
sunt citați în calitate de pârâți pentru a se 
prezenta la Judecătoria Craiova, str.A.I.Cuza, 
nr.30, în data de 21.01.2022, ora 09.40, în 
proces cu Șarpe Atena Tatiana pentru partaj 
succesoral, dosar 16506/215/2019.

DIVERSE
Via Insolv SPRL Ploiești, str. Banatului, nr. 

1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, tel/fax 0244/519.800, 
numită lichidator judiciar conform sentința 
nr. 12/12.01.2022, Tribunal Prahova, dosar nr. 
3354/105/2016, anunţă deschiderea procedurii 
generale a falimentului Infratel Net SRL 
Ploiesti, str. Democratiei, nr. 28A, et. 2, ap.8, 
jud. Prahova, CIF 18895650, J29/1663/2006. 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii 
de admitere a creanţelor este 25.02.2022. 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului 
suplimentar al creanţelor este 28.03.2022. 
Termenul pentru întocmirea tabelului defi-
nitiv consolidat al creanţelor este 27.04.2022.

Anunt public privind decizia etapei de 
incadrare. SC OMV Petrom S.A., titular al 
proiectului „Lucrari de curatare, remediere a 
solului/subsolului si reconstructia ecologica a 
amplasamentului Depozit de produse petro-
liere Resita, judet Caras Severin”, anunţă 
publicul interesat asupra luarii deciziei etapei 
de incadrare de catre Agentia pentru 
Protectia Mediului  Caras Severin, in cadrul 
procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului: fara evaluarea impactului asupra 
mediului pentru proiectul: „Lucrari de cura-
tare, remediere a solului/subsolului si recon-
structia ecologica a amplasamentului Depozit 
de produse petroliere Resita, judet Caras 
Severin”, propus a fi amplasat in Municipiul 
Resita, Calea Timisoarei nr. 19, 2C, CF 40434, 
40433 Resita, judet Caras Severin. 1.Proiectul 
deciziei de incadrare si motivele care o funda-
menteaza pot fi consultate la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului Caras- Severin din 
Resita, str. Petru Maior, nr. 73, in zilele de 
luni-joi, intre orele 800 -1500, si vineri, intre 

orele 800 -1300, precum si  la urmatoarea 
adresa de internet : http://apmcs.anpm.ro. 
Publicul interesat poate inainta comentarii/ 
observatii la proiectul deciziei de incadrare in 
termen de 10 zile de la data publicarii anun-
tului pe pagina de internet a autoritatii 
competente pentru protectia mediului.

Petre Dumitru in calitate de beneficiar 
pentru investitia P.U.Z.-„Pentru construire 3.
locuinte individuale P+2, la adresa T6, P136, 
N.C.5952, Str.Pelicanului, Nr.44, Orasul 
Buftea-Judetul Ilfov, anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de obtinere a 
avizului de mediu si declansarea etapei de inca-
drare. Prima versiune a planului poate fi 
consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului 
Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr.1 (in spatele 
benzinariei Lukoil), sector.6, de luni pana joi 
intre orele:9.00-11.00. Observatii/comentarii si 
sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M.Ilfov 
(tel.021/4301523) in termen de 15 zile calen-
daristice de la publicarea  anuntului.

Stefan Ionel-Robert, titular al planului 
P.U.Z.-,,Construire hale dezmembrari auto si 
utilaje, depozitare, birouri, showroom pentru 
vanzare piese auto si utilitati”, in Com. 
Dascalu, str. Lunga, nr.F.N., Tarlaua 40, 
Parcela 157/31, nr.cad.677, anunta publicul 
interest asupra depunerii solicitarii de obti-
nerea a Avizului Favorabil al CJ. Ilfov. Docu-
mentatia a fost afisata pentru consultare pe 
site-ul Consiliului Judetean.Ilfov, cu sediul in 
Bucuresti, sect.1, str. Ernest Juvara, nr.3-5, tel. 
021.212.56.93. Observatii/comentariile  si 
sugestii  se primesc in scris la Biroul de Urba-
nism in cadrul  Consiliului Judetean Ilfov in 
termen de 12 zile calendaristice de la data 
publicarii anuntului.
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Tudor Marin, titular al planului P.U.Z.- 
,,Introducere in intravilan in vederea constru-
irii de hale industriale/depozitare, unitati de 
comert, servicii, birouri, productie nepoluanta 
si utilitati”, in Orasul Popesti-Leordeni, nr.
cad.126732, inscris in cartea funciara 
nr.126732, Tarla A13, Parcela A231/9, anunta 
publicul interest asupra depunerii solicitarii de 
obtinerea a Avizului Favorabil al CJ. Ilfov. 
Documentatia a fost afisata pentru consultare 
pe site-ul Consiliului Judetean-Ilfov, cu sediul 
in Bucuresti, sect.1, str. Ernest Juvara, nr.3-5, 
tel. 021.212.56.93. Observatii/comentariile  si 
sugestii  se primesc in scris la Biroul de Urba-
nism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov in 
termen de 12 zile calendaristice de la data 
publicarii anuntului.

S.C. Value Investor Expert S.R.L, titular al 
PUZ –“Construire ansamblu de immobile 
constructii cu functiuni mixte (locuinte colec-
tive, comert, servicii) cu regim de inaltime 
conform avizului a.a.c.r., imprejmuire teren, 
panouri publice, spatii tehnice, anexe gospoda-
resti, accese, retele tehnico-edilitare, amenajare 
incinta, parcaje auto, circulatii auto si pieto-
nale, racorduri/bransamente utilitati”, in Jud 
Ilfov, Orasul Voluntari, nr. cad. 124639, cf. 
124639, nr. cad.123863, cf.123863, Tarla.44, 
Parcela 928/2, 928/23, 928/249, anunta publicul 
interesat asupra depunerii solicitarii de obti-
nere a avizului de mediu si declansarea etapei 
de incadrare. Prima versiune a planului poate 
fi consultata la sediul:Agentiei  Protectia 
Mediului.Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr.1(in 
spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni 
pana joi intre orele 9°°-11°°. Observatii si 
sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. 
Ilfov in termen de 15.zile de la data publicarii 
anuntului.

Anunț public privind decizia etapei de înca-
drare. C.N.A.I.R. S.A -D.R.D.P. București, 
anunță publicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de a nu se supune evaluării 
impactului asupra mediului, nu se supune 
evaluării adecvate și nu se supune evaluării 
impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul 
procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului, pentru proiectul „lucrări de reparații 
curente pasaj CF PE A1 KM 11 +003, C1 
+C2”, propus a fi amplasat intravilan Munici-
piul București și intravilanul comunei Chiajna, 
jud. Ilfov. 1. Proiectul deciziei de încadrare și 
motivele care o fundamentează pot fi consul-
tate la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului București, din București, sector 6, 
Aleea Lacul Morii, nr. 1, în zilele de luni -vineri, 
între orele 9.00 -13.00, precum și la următoarea 
adresă de internet http://apmbuc.anpm.ro 2. 
Publicul interesat poate depune propuneri în 
ceea ce priveste conținutul raportului privind 
impactul asupra mediului la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului București. Comen-
tariile/ Observațiile/ Propunerile publicului 
interesat se pot înainta în termen de 10 zile de 
la data afișării prezentului anunț).

Lichidatorul judiciar Dinu, Urse si Asociatii 
SPRL notifica creditorii cu privire la deschi-
derea procedurii simplificate a insolventei 
prevazuta de Legea nr. 85/2014, impotriva 

debitoarei S.C. Omega Glass Concept S.R.L. 
cu sediul in Ploiesti, Str. Rafinorilor nr. 4, cam. 
M4 mansarda, judetul Prahova, J29/2895/2019, 
CUI 41705734, in dosarul 5616/105/2021 aflat 
pe rolul Tribunalului Prahova, Sectia a II-a 
Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal. 
Termenul limita pentru inregistrarea cererii de 
admitere a creantelor asupra averii debitorului 
– 21.02.2022, termenul de verificare a crean-
telor, de intocmire, afisare si publicarea in BPI 
a tabelului preliminar de creante 03.03.2022, 
termenul de definitivare a tabelului creantelor 
– 28.03.2022. Urmatorul termen de judecata a 
fost fixat pentru data de 23.03.2022. Pentru 
relatii: 021.318.74.25.

Anunţ public. SC Lidl Discount SRL, cu 
sediul în sat Nedelea, comuna Aricești Rahti-
vani, DN 72 Crângul lui Bot, km 73+810, 
județul Prahova, anunță public solicitarea de 
obținere/reînnoire a autorizației de mediu 
pentru obiectivul „Supermarket LIDL” 
amplasat în municipiul Piatra Neamț, Str. 
G-ral Dăscălescu, nr. 2, județul Neamț. Even-
tualele propuneri și sugestii din partea publi-
cului privind activitatea menționată vor fi 
transmise în scris și sub semnătură la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului Neamț, 
Piața 22 Decembrie nr. 5, în zilele de luni –joi, 
între orele 8.00–16.30 și vineri între orele 8.00–
14.00.

S.N.G.N.Romgaz S.A.Sucursala Tg.Mures, 
anunță publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul RK conductă racord Grup 12 
Silivaș-Grup 10 Ulieș, nr. inv. 19010209, 
propus a fi amplasat în com.Sânpetru de 
Câmpie și com.Raciu, jud.Mureș. Informațiile 
privind proiectul propus pot fi consultate la 
sediul A.P.M.Mureș, din loc.Târgu Mureș, str. 
Podeni, nr.10, în zilele de luni, între orele 9.00-
15.00, și marți-vineri, între orele 9.00-12.00, și 
la sediul S.N.G.N. Romgaz S.A. Sucursala 
Tg.Mureș, str.Salcâmilor, nr.23, în zilele de 
luni-vineri, între orele 7.00-15.00. Observațiile 
publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M.
Mureș, Târgu Mureș, str.Podeni, nr.10, în zilele 
de luni, între orele 9.00-15.00, și marți-vineri, 
între orele 9.00-12.00.

Ciungan Liana, titular al proiectului „Relo-
care firmă, spații de birouri și spații depozi-
tare” propus a fi amplasat în județul Ilfov, oraș 
Măgurele, T31, P112/24, P112/25, P112/25a, 
P112/26, 112/27, nr. cadastral 62871, anunță 
publicul interesat asupra luării deciziei etapei 
de încadrare: nu se supune evaluării de impact 
asupra mediului/evaluării adecvate/evaluării 
impactului asupra corpurilor de apă de către 
Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov, în 
cadrul procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului, pentru proiectul „Relocare 
firmă, spații de birouri și spații depozitare” 
propus a fi amplasat în județul Ilfov, oraș 
Măgurele, T31, P112/24, P112/25, P112/25a, 
P112/26, 112/27, nr.cadastral 62871. Proiectul 
acordului de mediu și informațiile relevante 
pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul 
Agenției pentru Protecţia Mediului Ilfov: 
București, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.1, în 
zilele de luni-joi, între orele 9.00-12.00, precum 

și la următoarea adresă de internet: apmif.
anpm.ro. Observațiile/contestațiile publicului 
se primesc la sediul A.P.M.Ilfov -București, 
sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.1, în termen de 
10 zile de la data publicării anunțului pe 
pagina de internet a autorității competente 
pentru protecția mediului.

S.C.Golmir S.R.L., S.C.Poliform S.R.L. și 
Gyorfi Tibor, cu sediul în sat Dumbrăvița, 
comuna Dumbrăvița, strada Londra, nr.16, 
județul Timiș, anunță elaborarea primei 
versiuni a planului „P.U.Z.-Zonă producție 
nepoluantă, depozitare și servicii, extravilan 
Giarmata, comuna Giarmata, C.F.nr.412719, 
412720, 412721 și 412166, judeţul Timiș” și 
declanșarea etapei de încadrare pentru obți-
nerea avizului de mediu. Prima versiune a 
planului poate fi consultată la sediul ACPM, 
cu sediul în strada Bv.Liviu Rebreanu, 
nr.18-18A, localitatea Timișoara, judeţul Timiș, 
de luni până vineri, între orele 9.00-13.00. 
Observaţii/comentarii și sugestii se primesc în 
scris la sediul ACPM, în termen de 15 zile 
lucrătoare de la data publicării anunţului.     

SOMAŢII
Prin cererea înregistrată sub dosar nr. 

1894/246/2021 privind pe peteții Șevera Mihai 
și Șevera Ileana, ambii domiciliați în sat 
Chier, nr.583, județul Arad, care solicită că au 
dobândit prin uzucapiune dreptul de proprie-
tate asupra cotei de 3/8 părți a numitei 
Dranița Florița din imobilul înscris în CF 
nr.1120 Bârsa, nr.top.1120, în suprafață de 
1523 mp, proprietari tabulari fiind Brihan 
Teodor, Dranița Florica, ambii cu domiciliul 
necunoscut, exercitând până în prezent o 
posesie pașnică, publică și sub nume de 
proprietar. În urma acesteia, în baza art. 130 
din Decretul-Lege nr. 115/1938, sunt somați 
toți cei interesați DE ÎNDATĂ să înainteze 
opoziție la Judecătoria Ineu deoarece în caz 
contrar, în termen de o lună de la această 
ultimă publicare se va proceda la soluţionarea 
cererii.

ADUNĂRI GENERALE
Consiliul de Administraţie al Libra Internet 

Bank S.A., societate bancară înregistrată în 
Registrul bancar sub nr.RB-PJR-40-037/1999, 
cu sediul în București, Calea Vitan, nr.6-6A, 
Tronson B, C, Et.1, 6, 9, 13, Clădirea Phoenix 
Tower, sector 3, având cod unic de înregistrare 
8119644 și numărul de ordine în Registrul 
Comerţului J40/334/1996, prin președintele 
Consiliului de Administrație al Libra Internet 
Bank S.A., Radu Grațian Ghețea, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 
băncii la data de 17.02.2022, ora 17.00, la 
sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregis-
traţi în registrul acţionarilor la sfârșitul zilei 
de 16.02.2022, cu următoarea ordine de zi: 
1.Stabilirea remunerațiilor administratorilor 
neexecutivi ai băncii. În cazul neîntrunirii 
cvorumului necesar la data primei convocări, 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 
se va întruni la data de 18.02.2022, ora 17.00, 
în același loc și cu aceeași ordine de zi. Acțio-
narii pot participa la adunare personal sau 

prin reprezentanți, în baza unei procuri 
speciale, conform dispozițiilor legale. Procura 
specială se depune la sediul societății conform 
prevederilor legale.  

LICITAŢII
Birou Executor Judecătoresc Balaci Titi, cu 

sediul în Craiova, str.România Muncitoare, nr. 
vechi 67, jud. Dolj, vinde la licitație publică la 
data de 08.02.2022, ora 10.00, imobilul situat 
în Craiova, str.Spiru Haret, nr.38, jud.Dolj, 
constând în teren în suprafață de 398mp din 
acte și 405mp măsurată și construcție C2 cu 
regim de înălțime P+E1+E2, având o supra-
față construită la sol de 148mp. Preț pornire: 
1.480.820 Lei.  

Anunţ licitaţie publică închiriere pășuni 
alpine: În conformitate cu prevederile OUG 
nr. 57/2019-privind Codul administrativ, 
având statut de unitate administrativ terito-
rială - persoană juridică de drept public, 
identificată prin CIF 4971960, cu sediul în 
comuna Domnești, str. Constantin Brânco-
veanu nr. 2, judeţul Argeș, telefon: 
0248/269942, fax:0248/269952, email: prima-
riadomnesti@yahoo.com, face cunoscut că 
în data de 10.02.2022, orele 10:00, în sala de 
Ședinţe a Consiliului Local Domnești va 
avea loc licitaţia public în vederea închirierii 
unor terenuri  af late în proprietatea 
Comunei Domnești, judeţul Argeș, închi-
riere aprobată prin HCL nr. 27/30.03.2021.1. 
Informații generale privind obiectul proce-
durii de licitație publică, în special descrierea 
și identificarea bunului care urmează să fie 
închiriat: Pășuni alpine trupurile Spinarea și 
Lespezi, situate în extravilanul comunei 
Nucșoara, judeţul Argeș, înscrise în CF, 
respectiv trupul Spinarea în suprafaţă de 

34,0030 ha și trupul Lespezi în suprafaţă de 
30,2465 ha, aflate în domeniul public al 
Comunei Domnești, judeţul Argeș, închi-
riere aprobată prin HCL Domnești nr. 27 din 
30 martie 2021, conform O.U.G. nr. 57/2019. 
Informații privind documentația de atri-
buire: se regăsesc în caietul de sarcini. Moda-
litatea sau modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar 
al documentației de atribuire: la cerere, de la 
sediul instituţiei, birou Secretariat. Denu-
mirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de la 
care se poate obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: Secretariatul Primă-
riei Comunei Domnești, str. Constantin 
Brâncoveanu, nr. 2, comună Domnești, 
judeţul Argeș, ţel. 0248269942, fax 
0248269952. Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, unde este 
cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ: 200 lei/
exemplar, se achită la casieria Primăriei 
comunei Domnești, judeţul Argeș. Data-li-
mită pentru solicitarea clarificărilor: 
26/01/2022, ora 14:00. Informații privind 
ofertele: Oferta va conţine un plic exterior 
pentru documentaţia de calificare și un plic 
interior cu oferta financiară. Data-limită de 
depunere a ofertelor: 08.02.2022, ora 14:00. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: Secre-
tariatul Primăriei Comunei Domnești, str. 
Constantin Brâncoveanu, nr. 2, comuna 
Domnești, judeţul Argeș, tel. 0248269942, 
fax 0248269952. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: un exem-
plar original. Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 10.02.2022, ora 10:00. La sediul 
Primăriei Comunei Domnești, comuna 
Domnești, str. Constantin Brâncoveanu nr. 

2, et. 1, sala de ședinţe a Consiliului Local 
Domnești, judeţul Argeș. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Tribunalul Argeș, Secţia 
Contencios Administrativ și Fiscal, mun. 
Pitești, bd. I.C. Brătianu, nr. 7, judeţul 
Argeș, tel. 0248216599, fax 0248212410, 
e-mail: tr-arges@just.ro.

Anunţ Licitaţie Publică pentru concesio-
narea terenului în suprafaţă de 1269mp, teren 
aparţinând domeniului privat al Comunei 
Buhoci: Comuna Buhoci, organizează în data 
de 10.02.2022, ora 10,00, la sediul din Comuna 
Buhoci, jud. Bacău, licitaţie publică pentru 
concesionarea unui teren proprietatea privată 
a comunei Buhoci, conform prevederilor 
O.U.G. nr.57/2019 și a H.C.L. nr. 64/25.10.2021. 
1. Informaţii generale privind concedentul: 
Primăria comunei Buhoci, cu sediul în comuna 
Buhoci, jud. Bacău, Cod fiscal 4455013, tel/fax: 
0234/224146, e-mail: contact@comunabuhoci.
ro. 2. Informaţii generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și identifi-
carea bunului ce urmează să fie concesionat: 
-teren în suprafaţă de 1269mp, înscris în 
Cartea Funciară nr. 61389, ce aparţine dome-
niului privat al comunei Buhoci, judeţul Bacău 
și temeiul legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. 
Informaţii privind documentaţia de atribuire: 
se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modali-
tatea prin care persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al documentaţiei de 
atribuire: la cerere, de la sediul Primăriei 
comunei Buhoci. 3.2. Denumirea și adresa 
compartimentului din cadrul concedentului, 
de la care se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Compartimentul 
achiziţii publice, de la Primăria comunei 
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Buhoci, judeţul Bacău. 3.3. Costul și condiţiile 
de plată pentru obţinerea unui exemplar, unde 
este cazul: persoanele interesate pot achita 
contravaloare documentaţiei de atribuire de 50 
lei, cu numerar la casieria instituţiei sau în 
contul concedentului: RO………… deschis la 
Trezoreria Bacău, judeţul Bacău. 3.4. Data 
limită pentru solicitarea clarificărilor: 
01.02.2022, ora 14.00. 4.Informaţii privind 
ofertele: 4.1. Data limită de depunere a ofer-
telor: 09.02.2022, ora 14.00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: oferta va fi depusă la 
registratura Primăriei comunei Buhoci, judeţul 
Bacău. 4.3. Numărul de exmplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5. 
Data și locul la care se va desfășura ședinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 10.02.2022, 
ora 10, la sediul Primăriei Buhoci, jud. Bacău. 
6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, fax 
și sau adresa de mail ale instanţei competente 
în soluţionarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanţei: Secţia de Conten-
cios Administrativ a Tribunalului Bacău.

Debitorul Anconi Construct SRL societate 
in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, 
Urse si Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 1. 
Skoda Octavia, nr. inmatriculare B-06-POU, 
an fabricatie 2008, pret pornire licitatie 
–1.050,00 Euro exclusiv TVA; 2. Dacia Logan, 
nr. inmatriculare B-05-POU, an fabricatie 
2005, pret pornire licitatie –450,00 Euro 
exclusiv TVA; 3. Fiat Punto, nr. inmatriculare 
B-74-BMK, an fabricatie 2007, pret pornire 
licitatie –480,00 Euro exclusiv TVA; Autove-
hiculele se vand in mod individual. 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 licitatilor 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 prealabil 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 conditionata 
de: -consemnarea in contul nr. RO02BUCU 
108121595197 1RON deschis la Alpha Bank 
Romania, cel mai tarziu cu o zi inainte de 
data si ora stabilita pentru licitatie, a garantiei 
de 10% din pretul de pornire al licitatiei 
pentru bunurile pentru care se liciteaza; -achi-
zitionarea cel mai tarziu cu o zi inainte de 
data si ora stabilita pentru licitatie a Caietului 
de sarcini, ce poate fi achitat in contul lichida-
torului judiciar nr. RO43INGB 5514999900 

513726 deschis la ING BANK –Sucursala 
Dorobanti sau in numerar la sediul acestuia 
din Bucuresti str. Buzesti nr. 71, et. 5, cam. 
502-505, sector 1. Pentru autovehicule si 
pentru bunurile mobile de tip mijloace fixe, 
prima sedinta de licitatie a fost fixata in data 
de 25.01.2022, ora 15:00, iar daca bunurile nu 
se adjudeca la aceasta data, urmatoarele 
sedinte de licitatii vor fi in data de 01.02.2022; 
08.02.2022; 15.02.2022; ora 15:00. Toate sedin-
tele de licitatie se vor desfasura la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. 
Buzesti nr. 71, et. 5, cam. 502-505, sector 1. 
Pentru relatii suplimentare sunati la 
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.

1.Informaţii generale privind concedentul, 
precum: denumirea, codul fiscal, adresa, 
datele de contact, persoana de contact: 
Primăria Orașului Horezu, CIF: 2541479, 
Strada 1 Decembrie nr.7, Horezu, judeţul 
Vâlcea,  telefon:  0250.860.190,  fax: 
0250.860.481, e-mail: primaria@orasul-ho-
rezu.ro. 2.Informaţii generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie concesionat: 
Teren intravilan în suprafaţă de 2455,47mp, 
proprietatea publică a Primăriei Orașului 
Horezu, situat în Orașul Horezu, str.Tudor 
Vladimirescu, punctul „Parc Industrial, lot 
nr.7, identificat cu Cartea Funciară nr.38318. 
Concesionarea se face conform OUG 
nr.57/2019, cu modificările și completările 
ulterioare, și conform HCL nr.141/27.12.2021. 
3.Informaţii privind documentaţia de atri-
buire: Se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalităţile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui exem-
plar al documentaţiei de atribuire: pe bază de 
solicitare, de la sediul Primăriei Orașului 
Horezu. 3.2.Denumirea și datele de contact 
ale serviciului/compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: 
Compartimentul juridic, administrație 
publică locală din cadrul Primăriei Orașului 
Horezu, Strada 1 Decembrie, numărul 7, 
camera 6. 3.3.Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este 
cazul: 33 Lei și se achită la Casieria Primăriei 
Orașului Horezu. 3.4.Data-limită pentru soli-
citarea clarificărilor: 28.01.2022, ora 14.00. 
4.Informaţii privind ofertele: 4.1.Data-limită 
de depunere a ofertelor: 07.02.2022, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Orașului Horezu, Strada 1 Decem-
brie nr.7, județul Vâlcea, secretariat. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: Un exemplar original în 
plic sigilat. 5.Data și locul la care se va desfă-
șura ședința publică de deschidere a ofertelor: 

07.02.2022, ora 12.00, în Sala de Conferinţe a 
Casei de Cultură „Constantin Brâncoveanu” 
Horezu, str.1 Decembrie nr.11, județul Vâlcea. 
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
telefax și/sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei: Tribu-
nalul Vâlcea, str.Scuarul Revoluției nr.1, 
Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, telefon: 
0250.739.120, fax: 0250.732.207, adresă 
e-mail: tr-valcea@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunţului licitației către instituţiile abilitate, 
în vederea publicării: 13.01.2022.

Primăria Comunei Ostroveni, cu sediul în 
comuna Ostroveni, jud.Dolj, C.I.F.4554254, 
tel.0251/337.366, fax: 0251/337.866, comunaostro-
veni@yahoo.com, persoană de contact Cîrciu 
Florian, scoate la licitaţie publică „închirierea 
suprafeţei de 900mp din totalul de 1200 mp din 
imobilul Grajd nr.6, aparţinând domeniului 
privat al Comunei Ostroveni, situat în T113, P3, 
comuna Ostroveni, judeţul Dolj. Închirierea se 
face conform H.C.L.nr. 70/19.10.2021 și 
O.U.G.nr.57/2019”. Persoanele (fizice și juridice) 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: personal, de la 
Compartimentul Achiziţii Publice din cadrul 
Primăriei Comunei Ostroveni, str.Principală nr. 
1076Bis, Ostroveni, judeţul Dolj. Ofertele pot fi 
depuse la sediul Primăriei Ostroveni, judeţul 
Dolj, până la ora 10.00, în plic închis: în două 
plicuri sigilate: unul exterior și unul interior. 
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
25/01/2022, ora 10.00. Data-limită de depunere a 
ofertelor: 04/02/2022, ora 10.00. Ofertele se vor 
depune la Compartimentul Relaţii cu Publicul, 
Primăria Comunei Ostroveni, str.Principală nr. 
1076Bis, Ostroveni, judeţul Dolj. Ofertele se 
depun într-un singur exemplar, în două plicuri 
sigilate: unul exterior și unul interior. Licitaţia 
(deschiderea ofertelor) se va desfășura la sediul 
Primăriei Ostroveni 04/02/2022, ora 13.00, în sala 
de ședinţe din cadrul Primăriei Comunei Ostro-
veni, str.Principală nr.1076Bis, Ostroveni, judeţul 
Dolj. Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu 
atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și 
încetarea contractului de închiriere, precum și a 
celor privind acordarea de despăgubiri se reali-
zează potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004, 
privind contenciosul administrativ, cu modifică-
rile ulterioare. Acţiunea în justiţie se introduce la 
Secţia de Contencios Administrativ a Tribuna-
lului Dolj. Împotriva hotărârii Tribunalului se 
poate declara recurs la Secţia de Contencios 
Administrativ a Curţii de Apel, conform prevede-
rilor legale.

C.I.I. David Claudia -lichidator judiciar al 
Comtour Lowe SRL Hunedoara- în faliment, 
anunță vânzarea la licitaţie publică a bunului 

imobil: Motel „LOWE” și teren aferent (clădire 
D+P+M+teren 1.224mp) situat în Deva, str.
Sântuhalm, nr.1. Preț de pornire: 445.270Eur. 
Licitaţia va avea loc la sediul lichidatorului din 
Deva, bd.1 Decembrie, bl.2, parter, în 21.01.2022, 
ora 10.30. În caz de neadjudecare, licitația se va 
relua la 28.01.2022 și 04.02.2022, în același loc, la 
aceeași oră și de la același preț de pornire. Ofer-
tanţii trebuie să se prezinte cu min.24 ore 
înaintea licitaţiei pentru depunerea garanției de 
participare (10% din preţul de pornire) și achizi-
ţionarea caietului de sarcini (2.500Lei). Contact: 
tel.0254.213.044 sau 0745.609.484.

1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană 
de contact: U.A.T.Comuna Berteștii de Jos, 
comuna Berteștii de Jos, str.Principală nr.27, 
județul Brăila, telefon/fax: 0239/699.909, 
0239/699.855, e-mail: bertestiidejos@br.e-adm.
ro, cod fiscal 4874780. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație publică, 
în special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie închiriat: Teren extravilan 
în suprafață totală de 355,4981mp, conform 
caietului de sarcini, situat în comuna Berteștii 
de Jos, teren ce aparține domeniului privat al 
Comunei Berteștii de Jos, județul Brăila, 

conform H.C.L. nr. 67/30.06.2021 și temeiului 
legal: O.U.G.nr.57/03.07.2019, art.332-333. 3.
Informații privind documentația de atribuire: 
s e  r e g ă s e s c  î n  c a i e t u l  d e  s a r c i n i . 
3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: la 
cerere, de la sediul instituției, Compartimentul 
Impozite și Taxe. 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: Se 
poate obține de la Compartimentul Impozite 
și Taxe din cadrul U.A.T. Comuna Berteștii de 
Jos, comuna Berteștii de Jos, str.Principală 
nr.27, județul Brăila. 3.3. Costul și condițiile 
de plată pentru obținerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. 
nr. 57/2019, privind Codul administrativ: 
Gratuit. 3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 28/01/2022, ora 10.00. 4.Infor-
mații privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 07/02/2022, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
U.A.T.Comuna Berteștii de Jos, comuna 
Berteștii de Jos, Compartimentul Impozite și 
Taxe, str.Principală nr.27, județul Brăila. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: se depun într-un singur exem-
plar, în două plicuri sigilate: unul exterior și 

unul interior. 5.Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschidere a 
o f e r t e l o r :  1 0 / 0 2 / 2 0 2 2 ,  o r a  1 0 . 0 0 , 
U.A.T.Comuna Berteștii de Jos, comuna 
Berteștii de Jos, str. Principală nr.27, județul 
Brăila. 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 
Brăila, Brăila, str.Calea Călărașilor nr.47, 
județul Brăila, telefon 0239/613.975, fax 
0239/612.608, e-mail: jud-braila-brp@just.ro. 
7.Data transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
14/01/2022.

PIERDERI
Pierdut autorizație electrician ANRE pe 

numele de Alecu Alexandru Constantin, Nr. 
Registru 62678,  Nr. autorizare 201711304. O 
declar nulă.

SC Primo Sole SRL pierdut certificat de 
clasificare și fisa anexa având nr.6508/ 
4172/02.05.2011 eliberate pentru pensiune 
turistică „Primo Sole” din Arad, str.Tribunul 
Axente, nr.22. Le declar nule.

Publicitate


