
Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate@jurnalul.ro 

Joi, 17  februarie 2022

Supliment Anunţuri Mica Publicitate

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse

de investigație și atitudinede investigație și atitudine

ANUNȚURI www.jurnalul.ro

OFERTE SERVICIU
SC Konak Turism SRL, comuna Bran 

str. Sextil Pușcariu nr. 3 , jud. Brașov , 
J08/1554/2016, CUI  36357153, angajează 
1 îngrijitor spaţii hoteliere, cod cor 911202.  
Rugăm CV la ralucabali@gmail.com

Facdo Impex SRL anunță vacantarea 
următoarelor posturi: 7 posturi de insta-
lator, 2 posturi de dulgher, 4 posturi de zidar 
și 2 posturi de ambalator marfă. CV-urile se 
pot depune la adresa de mail: chr.esat@
gmail.com, până la data de 18.02.2022.

Iamamori SRL din Bistrita angajeaza 
ospatar pentru restaurantul din Bistrita, 
Romania sau din strainatate, cv-urile se 
pot depune pe mail: gabrielbenta@yahoo.
com. Informatii la telefon 0745.549.845.

Spitalul Clinic De Psihiatrie „Prof. Dr. 
Alexandru Obregia” organizează, în 
conformitate cu prevederile legii 319/2003 
concurs pentru ocuparea unui post vacant 
de Cercetator stiintific— Medic specialist 
neurologie pediatrică în cadrul Laboratoe-
rului de cercetare psihiatrie. Înscrierile la 
concurs sa fac pana la data de 18.03.2022 
iar condițiile generale și specifice de 
înscriere la concurs precum și tematica și 
bibliografia sunt afișate pe site-ul institutiei 
www.spital-obregia.ro la rubrica carieră 
profesională. Relații suplimentare se pot 
obține la telefon 0770.874.744.

Colegiul Național „Sfântul Sava”, cu 
sediul în str.G-ral Berthelot, nr.23, Sector 1, 
cod 010168, București, organizează concurs 
pentru ocuparea funcţiei contractual 
vacant, de: 0,5 post muncitor calificat, 
conform H.G. nr. 286/23.03.2011. Concursul 
se va desfășura la sediul instituției astfel: 
-Proba scrisă în data de 11.03.2022, ora 
10.00; -Proba practică în data de 11.03.2022, 
ora 12.00; -Proba interviu în data de 
11.03.2022, ora 13.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii minim școală 
profesională specializarea muncitor calificat 
(de întreținere) tâmplar, lăcătuș, mecanic, 
electrician, instalator, fochist; -vechime 
(obligatoriu): minim 5 ani, din care 1 an în 
învățământ. Candidaţii vor depune dosarele 
de participare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, Partea a 
III-a, la sediul Colegiului Național „Sfântul 

Sava” până la data de 3.03.2022, ora 12.00. 
Relaţii suplimentare la sediul: Colegiului 
Național „Sfântul Sava”, persoană de 
contact: secretarul șef al instituției Stoica 
Pompilia, e-mail: secretariatsfsava@gmail.
com; tel.021/314.92.94.

Institutul Naţional de Boli Infecţioase 
„Prof.Dr.Matei Balș”, cu sediul în localitatea 
București, str. Dr. Calistrat Grozovici nr.1, în 
conformitate cu prevederile H.G.286/2011, 
organizează concurs pentru ocuparea urmă-
toarelor funcţii contractuale vacante, pe 
durată nedeterminată: -1 (un) post Asistent 
medical debutant, generalist (PL) -Ambula-
toriu Integrat Cabinet Psihiatrie, cu desfășu-
rarea activității la C.P.U.-S.; -1 (un) post 
Asistent medical, generalist (PL) -Spitalizare 
de zi HIV/SIDA și Boli Infecțioase Copii; -1 
(un) post Îngrijitoare (G) -Spitalizare de zi 
HIV/SIDA și Boli Infecțioase Copii; -1 (un) 
post Asistent medical, generalist (PL) -Secția 
Clinică XII Terapie Intensivă Copii. 
Concursul se va desfășura la sediul institu-
tului, după următorul calendar: -Termenul de 
depunere a dosarelor: 03.03.2022, ora 13.00; 
-Proba psihologică: în data de 11.03.2022, ora 
10.00; -Proba scrisă: în data de 16.03.2022, ora 
10.00; -Proba practică: în data de 22.03.2022, 
ora 10.00. Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -pentru postul de Asistent 
medical debutant, generalist (PL): -diplomă 
de școală sanitară sau echivalentă sau 
diplomă de studii postliceale prin echivalare 
conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997, 
privind echivalarea studiilor absolvenţilor 
liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 
inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sani-
tare; -nu necesită vechime ca asistent medical; 
-concurs pentru ocuparea postului; -pentru 
posturile de Asistent medical, generalist (PL): 
-diplomă de școală sanitară sau echivalentă 
sau diplomă de studii postliceale prin echiva-
lare conform Hotărârii  Guvernului 
nr.797/1997 privind echivalarea studiilor 
absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 
1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postli-
ceale sanitare; -6 luni vechime ca asistent 
medical; -concurs pentru ocuparea postului; 
-pentru postul de Îngrijitoare (G): -școală 
generală; -nu necesită vechime; -concurs 
pentru ocuparea postului. 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 Institutului Naţional de Boli Infecţi-
oase „Prof.Dr.Matei Balș”. Relaţii suplimen-

tare la sediul Institutului Naţional de Boli 
Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balș”, persoană 
de contact: Ec.Stefan Alexandru-Marius, 
telefon: 021.201.09.80 -interior 3055, adresa 
e-mail: marius.stefan@mateibals.ro

Școala Gimnazială nr. 3 cu sediul în 
Popești-Leordeni, strada Domnița Bălașa, 
nr.13, Județul Ilfov, organizează concurs 
pentru ocuparea următoarelor posturi: 
-administrator de patrimoniu (2 posturi)- 
post vacant contractual, perioadă nedeter-
minată; Cerințe: Studii: studii superioare 
în domeniu (inginer /subinginer, econo-
mist); Vechime: minim 3 ani; Constituie 
avantaj: permis cat. B și autoturism 
propriu. -bucătar calificat (2 posturi)- post 
vacant contractual, perioadă nedetermi-
nată; Cerințe: Studii: medii, calificare în 
meseria de bucătar (diplomă/ certificat de 
calificare profesională); Vechime: minim 3 

ani. Cadrul legal: H.G. nr.286/23.03.2011, 
modificată și completată prin H.G. 
1027/24.11.2014. Concursul se va desfă-
șura la sediul unității din strada Domnița 
Bălașa, nr.13, localitatea Popesti-Leordeni, 
jud. Ilfov, astfel: Proba scrisă în data de 
11.03.2022, orele 09:00-11:00. Proba prac-
tică în data de 11.03.2022, începând cu ora 
11:00. Interviul în data de 11.03.2022, 
începând cu ora 13:15. Dosarele se depun 
la sediul unității din strada Domnița 
Bălașa,  nr.13, Popești-Leordeni, jud. Ilfov, 
în perioada 07.03.2022-09.03.2022, între 
orele 9:00-14:00. Data limită de depunere: 
09.03.2022, ora 14:00. Date de contact:  
Tel. 0374090370/ 0744544995.

CITAŢII
Dina Marius Daniel este citat în data de 

04.03.2022, la Judecătoria Craiova, în dosarul 

nr. 33975/215/2019, complet civil 19, ora 09.00, 
în calitate de pârât.

Numita Peterfi Agneta, solicita constatarea 
dobandirii dreptului de proprietate prin 
uzucapiune asupa imobilelor inscrise in C.F.nr. 
23963-Aita Mare, nr. top. nou 423/2/2, C.F. nr. 
23826-Aita Mare, nr. top. nou 424/1/2 si 
424/2/2, CF. nr. 23965-Aita Mare, nr. top. 
422/1/2 si CF nr. 23964-Aita Mare, nr. top. 
422/2/2, proprietar tabular fiind Szilagyi 
Ludovic. Toti cei interesati pot face opozitie in 
termen de 1 luna (30 de zile) de la publicarea 
prezentei, in Dosarul nr.4894/305/2021 al 
Judecatoriei Sfantu Gheorghe termen de jude-
cata la 28.03.2022.

Pârâții: Iorga Alexandra, prin reprezen-
tant legal Baniță Petronela, cu domiciliul 
în sat Leoști, com. Pădureni, jud.Vaslui, 
Iorga Cătălin, domiciliat în sat și com.
Pădureni, jud.Vaslui, Iorga Liliana, domi-
ciliată în Tulcea, str. Babadag, nr. 19, bl. 
11, sc. B, ap. 6, jud.Tulcea, Ciomaga 
Violeta-Andreea, domiciliată în com. 
Dimitrie Cantemir, jud.Vaslui și Iorga 
Carmen, domiciliată în com. Dimitrie 
Cantemir, jud. Vaslui, sunt citați la Jude-
cătoria Huși, jud.Vaslui, pentru data de 
24.02.2022, ora 10.30, în dosarul nr. 
322/244/2021, având ca obiect partaj judi-
ciar ieșire din indiviziune, reclamantă 
fiind Munteanu Țana.
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DIVERSE
SC Gicu&Geo SRL, titular alactivitatii: 

Cod CAEN 1624 – Fabricarea ambalajelor 
din lemn; Cod CAEN: 1629- Fabricarea 
altor produse din lemn; Cod CAEN: 3109 
– Fabricarea mobilei; Cod CAEN: 1623- 
Fabricarea altor elemente de dulgherie, 
Dobra, com. Sugag, nr. 57A , jud Alba, 
anunta publicului interesat asupra depu-
nerii documentatiei necesara pentru obti-
nerea autorizatiei de mediu. Informatiile 
privind potentialul impact asupra mediului 
al proiectului  propus pot fi consultate la 
sediul APM Alba, Alba Iulia, str. Lalelor nr. 
7 B in zilele de luni – vineri, intre orele 08 
- 16. Observatiile publicului se primesc 
zilnic la sediul A.P.M. Alba, in termen de 
10 zile lucratoare de la data publicarii 
anuntului.

Anunț de selecție experți pentru imple-
mentarea unor proiecte finanțate din 
Fondul Social European, Programul 
Operațional Capital Uman. Inspectoratul 
Școlar Județean Alba (Partener 1) anunță 
demararea procedurii de selecție a unor 
experți pentru implementarea următoa-
relor proiecte: 1) 3 Experți implementarea 
proiectului cu titlul: ”ADS pentru copiii si 
tinerii din ALBA” ID 133542. 2) 1 Expert 
implementarea proiectului cu titlul: 
”INSIST Inca o sansa la educatie” ID 
132172. Pentru detalii privind condițiile 
generale, condițiile specifice, modalitatea 
de depunere a dosarelor, conținutul dosa-
rului de concurs, a criteriilor de selecție, 
precum și a calendarului de desfășurarea a 
concursului, vă rugăm să accesați site-ul 
Inspectoratului Școlar Județean Alba 
(www.isjalba.ro).

Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL 
reprezentata prin asociat coordonator 
Liscan Aurel, in calitate de lichidator judi-
ciar al Camicris Trading SRL desemnat 
prin hotararea nr.587 din data de 
14.02.2022, pronuntata de Tribunalul 
Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 
2640/3/2021, notificã deschiderea falimen-
tului prin procedura simplificata prevazuta 
de Legea nr.85/2014 împotriva Camicris 
Trading SRL, cu sediul in București, 
Sectorul 5, Strada Târgu Jiu, Nr. 62, CUI  
23181410, nr. de ordine in registrul comer-
tului J40/1699/2008. Persoanele fizice si 
juridice care inregistreaza un drept de 
creanta nascut dupa data deschiderii 
procedurii insolventei impotriva Camicris 
Trading SRL vor formula declaratie de 
creanta care va fi inregistrata la grefa 
Tribunalului București - Secţia a VII-a 
Civ i la ,  cu  refer i re  la  dosarul  nr. 
2640/3/2021, in urmatoarele conditii: a) 
termenul limita pentru inregistrarea cererii 
de admitere a creantelor in tabelul supli-
mentar al creantelor 11.03.2022; b) 
termenul limita pentru verificarea crean-
telor, intocmirea, afisarea si comunicarea 

tabelului suplimentar al creantelor 
31.03.2022; c) termenul pentru depunerea 
contestatiilor la tabelul suplimentar va fi 
de 7 zile de la publicarea in BPI a tabelului 
suplimentar; d) termen pentru intocmirea 
si afisarea tabelului definitiv consolidat 
22.04.2022.

Informaţii generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul 
fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax 
și/sau adresa de e-mail ale persoanei de 
contact: U.A.T.Răcăciuni, cu sediul în 
comuna Răcăciuni, str.Ștefan cel Mare 
nr.42, județul Bacău, telefon 0234/251.212, 
fax 0234/251.586, e-mail: cl_racaciuni@
yahoo.com, cod fiscal 4670330. Invită 
unităţile de cult, persoanele fizice și juri-
dice fără scop patrimonial, respectiv asoci-
aţiile și fundaţiile constituite conform legii 
care îndeplinesc condiţiile prevăzute de 
Legea nr.350/2005 și O.G.nr.82/2001, 
privind stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităţile de cult aparţi-
nând cultelor religioase recunoscute din 
România, să depună ofertă în scopul atri-
buirii contractelor de finanţare nerambur-
sabilă pentru domeniile: social și culte. 1. 
Procedura aplicată pentru atribuirea 

contractelor de finanţare nerambursabilă a 
proiectelor din domeniile social și culte pe 
anul 2022 este prevăzută de art.6 din Legea 
nr.350/2005, privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate 
pentru activităţi nonprofit de interes 
general. 2. Sursa de finanţare a contrac-
tului și valoarea: bugetul local, 265.000Lei, 
defalcat: domeniul social: 35.000 Lei și 
culte: 230.000Lei. 3.Durata proiectelor: 
21.03.2022 și până în data de 31.12.2022. 
4.Data-limită pentru depunerea propune-
rilor de proiect: 21.03.2022, ora 14.00. 5.
Adresa la care trebuie depuse propunerile 
de proiect :  Registratura Primăriei 
Comunei Răcăciuni. 6.Selecţia și evaluarea 
proiectelor în vederea obţinerii finanţării 
nerambursabile se va face de către comisia 
de evaluare în data de 22.03.2022, ora 
10.00.

Informare: În conformitate cu prevede-
rile Legii Apelor nr.107/1996, cu modifică-
rile și completările ulterioare, Unitatea 
Militară 02248 București, reprezentată de 
Constantin Coșofreț, cu sediul în Munici-
piul București, Sector 6, str.Drumul 
Taberei, nr.7H, telefon/fax 021.319.81.57, 
intenționează să solicite de la AN- „Apele 

Române”- Administrația Bazinală de Apă 
Buzău-Ialomița, aviz de gospodărire a 
apelor pentru realizarea obiectivului: 
„realizare puț de adâncime în Cazarma 
2349 Măgura”, Cod proiect: 2021–I–2349. 
Această investiție este nouă. Persoanele 
care doresc sa obțină informații sau să 
transmită observații, sugestii și recoman-
dări se pot adresa solicitantului: Unitatea 
Militară 02248 București, reprezentată de 
Constantin Coșofreț, cu sediul în Munici-
piul București, Sector 6, str.Drumul 
Taberei, nr. 7H, telefon/fax 021.319.81.57, 
dupa data de 01.03.2022.

SC OMV Petrom SA reprezentat prin 
proiectant Expert Serv SRL Ploiesti 
anunță publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul “Lucrări de suprafață, 
foraj, echipare și conductă de amestec 
sonda 600 Colelia” propus a fi amplasat în 
com. Reviga, sat Rovine, jud. Ialomita. 
Informațiile privind proiectul propus, pot 
fi consultate la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Ialomita, din munici-
piul Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr. 1, in 
zilele de luni-joi intre orele 08.00-16.30, 
vineri intre orele 08.00-14.00 si la SC OMV 

PETROM SA cu sediul in mun. Bucuresti, 
str. Coralilor, nr. 22, sect 1, in zilele de 
luni-vineri, in orele de program. Observa-
țiile publicului se primesc zilnic la sediul 
Agentiei pentru Protectia Mediului 
Ialomita.

SOMAŢII
Prin cererea înregistrată sub dosar 

nr.2239/246/2021 privind pe petentul 
Dronca Ionel care solicită înscrierea drep-
tului de proprietate prin uzucapiune 
asupra imobilul teren situat pe raza locali-
tății Bocsig înscris în CF 2729 Bocsig, cu 
nr.top.858/490 compus din teren extravilan 
în suprafaţă totală de 11.510 mp. arabil și 
pășune la Roxin, imobil asupra căruia figu-
rează ca și proprietar tabular Nentiu 
Anton si sotia Batrin Ecaterina,  în cota de 
1/1. În urma acesteia, în baza art.130 din 
Decretul-Lege nr. 115/1938, sunt somaţi 

toţi cei interesați DE ÎNDATĂ să înainteze 
opoziţie la Judecătoria Ineu deoarece în 
caz contrar, în termen de o lună de la 
această ultimă públicáre se va proceda la 
soluţionarea cererii, Prezenta somaţie se va 
afișa timp de o lună la avizierul Judecăto-
riei Ineu și la Primăria Comunei Bocsig.

Prin cererea înregistrată sub dosar 
nr.36/246/2022 privind pe petentul Dăgău 
Corina care solicită înscrierea dreptului de 
proprietate prin uzucapiune asupra 
imobilul teren situat pe raza localității 
Bocsig înscris în CF 1877 Bocsig, cu nr.
top.858/438 compus din teren extravilan în 
suprafaţă totală de 5755 mp. arabil și 
pășune la Roxin, imobil asupra căruia figu-
rează ca și proprietar tabular  Casa Agri-
cola de Pastrare Arad-Cenadana SA.  în 
cota de 1/1. În urma acesteia, în baza 
art.130 din Decretul-Lege nr. 115/1938, 
sunt somaţi toţi cei interesați DE ÎNDATĂ 
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să înainteze opoziţie la Judecătoria Ineu 
deoarece în caz contrar, în termen de o 
lună de la această ultimă públicáre se va 
proceda la soluţionarea cererii, Prezenta 
somaţie se va afișa timp de o lună la avizi-
erul Judecătoriei Ineu și la Primăria 
Comunei Bocsig.

Prin cererea înregistrată sub dosar 
nr.2240/246/2021 privind pe petentul 
Dronca Ionel care solicită înscrierea drep-
tului de proprietate prin uzucapiune 
asupra imobilul teren situat pe raza locali-
tății Bocsig înscris în CF 2121 Bocsig, cu 
nr.top.858/449/a compus din teren extra-
vilan în suprafaţă totală de 5755 mp. arabil 
și pășune la Roxin, imobil asupra căruia 
figurează ca și proprietar tabular Costa 
Andreiu în cota de 1/1. În urma acesteia, în 
baza art.130 din Decretul-Lege nr. 
115/1938, sunt somaţi toţi cei interesați DE 
ÎNDATĂ să înainteze opoziţie la Judecă-
toria Ineu deoarece în caz contrar, în 
termen de o lună de la această ultimă 
públicáre se va proceda la soluţionarea 
cererii, Prezenta somaţie se va afișa timp 
de o lună la avizierul Judecătoriei Ineu și 

la Primăria Comunei Bocsig.

Având în vedere că prin acţiunea civilă 
ce face obiectul dosarului nr. 20785/55/2021 
al Judecătoriei Arad, petenta Bimbo 
Mariana solicită dobândirea prin uzuca-
piune a dreptului de proprietate asupra 
cotei de 1/1 din imobilul compus din casă și 
teren intravilan situat în loc. Sînleani, nr. 
106, jud. Arad, înscris în CF 303757 
Livada, cu nr. top. 48/b-Sînleani, după 
proprietarii tabulari Bimbo Iosif și Ivan 
Vera (Bimbo Veron/ Bimbo Veronika), în 
suprafață de 1619 mp. Invităm pe cei inte-
resaţi să facă opoziţie față de această 
acţiune, în termen de o lună de la afișarea 
prezentei somaţii, în caz contrar urmând a 
se trece la judecarea cauzei. Termen de 
judecata fixat in cuza: 15 martie 2022.

România. Judecătoria Sânnicolau Mare. 
Dosar Nr. 4019/295/2021. Data: 11.02.2022. 
Somatie emisă de Judecătoria Sânnicolau 
Mare în dosarul nr. 4019/295/2021. Prin 
care se aduce la cunoștința tuturor celor 
interesați că petenții Graure Viorel și 
Graure Elena, domiciliați în loc. Igriș, nr. 

556. jud. Timiș, au formulat acțiune civilă 
uzucapiune, prin care a solicitat instanţei 
să constate dobandirea dreptului de 
proprietate asupra imobilului teren extra-
vilan situat în hotarul loc. Lovrin, jud. 
Timiș, înscris în CF nr. 400734 Lovrin, nr. 
top. 400734 și asupra imobilului teren 
extravilan situat în hotarul loc. Lovrin, jud. 
Timiș, înscris în CF nr. 400737 Lovrin, nr. 
top. 400737 și să dispună înscrierea în CF 
a dreptului lor de proprietate cu titlu de 
bun comun, prin uzucapiune. În baza art. 
130 din decretul Lege 115/1938 cei intere-
sați sunt invitați să facă opoziție. în termen 
de o lună de la afișarea prezentei. Preșe-
dinte, Ardeleanu Bogdan. Grefier Bálínt 
Árpád.

România, Judecătoria Brașov, dosar 
civil nr.14376/197/2021, emisă 14.02.2022. 
Somaţie. Judecătoria Brașov emite 
prezenta somaţie prin care se aduce Ia 
cunoștinţa celor interesaţi că sunt invitaţi 
să facă opoziţie la cererea formulată de 
petenţii Chera Diana Raluca, Chera 
Felicia Laura, prin care au solicitat Jude-
cătoriei Brașov să se constate că au 

dobândit prin uzucapiune, cu joncţiunea 
posesiilor, dreptul de proprietate asupra 
apartamentului nr.2 descris în Contractul 
d e  v â n z a r e - c u m p ă r a r e  n r . 
21215/10.01.1977, încheiat de către antece-
soarea acestora, Căpâlnean Mihaela, cu 
reprezentanţii Statului Român, respectiv 
RA RIAL Brașov, situat în Brașov, str.
Mureșenilor nr.20, fiind identificat în CF 
nr. 569 Brașov la A+3, sub nr.top 5709/1, 
5708/2, totul/II, dezmembrat din imobilul 
situat în Brașov, str. Mureșenilor nr.20, jud.
Brașov (devenit proprietatea Statului 
Român în baza Decretului nr.111/1951); să 
se constate că petenţii Babeș Victoria, 
Babeș Dorin au dobândit prin uzucapiune 
dreptul de proprietate asupra apartamen-
tului nr.4 descris în Contractul de vânza-
re-cumpărare nr.20649/01.11.1997, încheiat 
de către aceștia cu reprezentanţii Statului 
Român, respectiv RA Rial Brașov, situat în 
Brașov, str. Mureșenilor nr.20, fiind identi-
ficat în CF nr.569 Brașov sub nr.top 5709/1, 
5708/2, totul/IV, dezmembrat din imobilul 
situat în Brașov, str.Mureșenilor nr.20, 
judeţul Brașov (devenit proprietatea 
Statului Român în baza Decretului 
nr.111/1951), cu menţiunea că, în cazul în 
care nu se va formula opoziţie, instanţa va 
păși la judecarea cererii. Președinte Adrian 
Gogan. Grefier Nicoleta Popi.

ADUNĂRI GENERALE
Anunț! Către membrii O.M.A.: Se 

convoacă Adunarea Generală a Obștei 
Moșnenilor Arefeni, în data de 20.03.2022, 
ora 13, la Căminul Cultural Arefu. 
Ordinea de zi: 1.Alegerea prin vot a 
membrilor Consiliului de Administrație și 
ai Comisiei de Cenzori. Participarea la 
ședință se va face cu respectarea Legii 
55/2020.

Consiliul de Administraţie al S.C. Stizo 
Invest S.A. București, convoacă ședinţa 
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor 
pentru data de 14.03.2022, ora 11.00, la 
sediul societăţii din București, Sector 3, 
Calea Moșilor nr. 36A, cu următoarea 
ordine de zi: 1) Aprobarea raportului de 
Gestiune al Consiliului de Administraţie 
pe perioada 01.01.2021-31.12.2021; 2) 
Aprobarea raportului Comisiei de Cenzori 
privind situaţiile financiare ale societăţii 
pentru exerciţiul încheiat la 31.12.2021; 3) 
Aprobarea Bilanţului Contabil a Contului 
de Profit și Pierdere și a repartizării profi-

tului pe anul 2021; 4) Aprobarea Bugetului 
de Venituri și Cheltuieli și a Organigramei 
Societăţii pentru anul 2022; 5) Aprobarea 
programului de investitii si reparatii 
pentru anul 2022; 6) Aprobarea alegerii 
Consiliului de Administratie si a Comisiei 
de Cenzori a societatii. Lista persoanelor 
nominalizate la funcția de administrator, 
respectiv cenzor poate fi consultată la 
sediul societății; 7) Aprobarea actualizării 
Actului Constitutiv al societatii ca urmare 
a alegerii Consiliului de Administratie si 
Comisiei de Cenzori; 8) Diverse. În situaţia 
în care Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor nu se va putea ţine, cea de-a 
doua adunare se va ţine pe data de 
21.03.2022, la ora și în locaţia stabilite 
pentru prima convocare.

LICITAŢII
U.A.T. Comuna Probota, județul Iași, 

CUI 4540364, telefon 0232/297572, email: 
primariaprobota@yahoo.com; Vânzare 
prin licitație publică teren intravilan dome-
niul privat în suprafață de 0,0800ha, situat 
în T 54,  CC 1098, A 1099/2, A 1097/2. 
Vânzare prin licitație publică teren intra-
vilan domeniul privat în suprafață de 
0,1000ha, situat în T 21, P 259/3. Vânzările 
se fac cu drept de preemptiune, conform 
art.364 din OUG. 57/2019 și conform 
H.C.L. nr.2 și 3/27.01.2022.

Subscrisul C.I.I. Ciulianu Elena-Coz-
mina, reprezentata prin practician in insol-
venta Ciulianu Elena Cozmina, in calitate 
de lichidator judiciar al debitoarei Dumipit 
Comimpex SRL, cu indeplinirea atributi-
ilor prevazute de Legea 85/2014, conform  
Hotararii  din data de 02.06.2020 pronun-
tata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a 
VII-a Civila in dosar nr. 32084/3/2017, 
anunta scoaterea la vanzare a bunurilor 
mobile af late in proprietatea Dumipit 
Comimpex SRL constand in materiale 
textile din bumbac – 30 de pachete a cate 
40 ml  la suma de 1116 Euro exclusiv TVA. 
Prima vanzare a bunurilor mobile aparti-
nand societatii debitoare se va organiza in 
data de 23.02.2022, ora 13.00 prin licitatie 
publica cu strigare. In cazul in care bunu-
rile mobile nu se vor vinde la primul 
t e rmen  de  l i c i ta t i e ,  incepand  cu  
01.03.2022, se vor organiza alte 4 licitatii 
saptamanal, in fiecare zi de miercuri, la 
aceeasi ora si in aceleasi conditii. Locul de 
desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la 

sediul lichidatorului judiciar din București, 
Blvd. Mircea Voda nr. 35, Bl. M27 Et. 4, ap. 
10, sector 3, unde se vor depune documen-
tele de inscriere la licitatie mentionate in 
caietul de sarcini, cel tarziu pana in 
preziua licitatiei, ora 12.00. Date despre 
starea bunurilor, pretul acestora, conditiile 
de inscriere la licitatie precum si modul de 
organizare a acestora se pot obtine din 
caietul de sarcini intocmit de lichidatorul 
judiciar. Caietele de sarcini se pot achizi-
tiona de la sediul lichidatorului judiciar 
din București, Blvd. Mircea Voda nr. 35, Bl. 
M27 Et. 4, ap. 10, sector 3. Costul unui 
caiet de sarcini este de 200 lei. Achizitio-
narea caietului de sarcini este obligatorie 
pentru toti participantii la licitatie. Relatii 
suplimentare se  pot  obtine la  tel . 
0726.014.837.

1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoana de contact: Municipiul 
Aiud, C.I.F. 4613636, str.Cuza Vodă nr.1, 
Aiud, județul Alba, telefon 0258/861.310, 
fax 0258/861.280, e-mail: o°ce@aiud.ro, 
persoană de contact: Ovidiu Ranca 
-Direcția Arhitect-șef, e-mail: tehnic@aiud.
ro. 2. Informații generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și identifi-
carea bunului care urmează să fie concesi-
onat: Obiectul concesiunii îl constituie 
imobilul teren situat în extravilanul muni-
cipiului Aiud, loc.Sâncrai, jud.Alba, înscris 
în C.F.nr.76224, nr.cad.1265, nr.top: 289/2, 
290/2, în suprafaţă de 96.580mp, aflat în 
domeniul public al Municipiului Aiud. 
Concesionarea se face în baza O.U.G. nr. 
57 din 03.07.2019 ș i  a  H.C.L.  nr. 
282/18.11.2021. 3.Informații privind docu-
mentația de atribuire: Se regăsesc în 
caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: Direct de la sediul 
Municipiului Aiud -Direcția Arhitect-șef, 
în baza unei solicitări scrise. 3.2.Denumirea 
și datele de contact ale serviciului/compar-
timentului din cadrul concedentului, de la 
care pot obține un exemplar din documen-
tația de atribuire: Direcţia Arhitect-șef din 
cadrul  Municipiului  Aiud,  telefon 
0258/861.310, int. 1039, e-mail: tehnic@
aiud.ro. 3.3.Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, unde 
e s t e  c a z u l ,  p o t r i v i t  p r e v e d e r i l o r 
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O.U.G.nr.57/2019, privind Codul adminis-
trativ: 50Lei/documentație, care se achită 
în numerar la casierie sau în contul RO84 
TREZ 0042 1360 250X XXXX, deschis la 
Tr e z o r e r i a  M u n i c i p i u l u i  A i u d . 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 08.03.2022, ora 12.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 18.03.2022, ora 12.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Municipiul Aiud, str.Cuza Vodă nr.1, 
județul Alba, sediul Municipiului Aiud, 
Centrul de Informații pentru Cetățeni. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă oferta: 1 (unu) exemplar original, 
într-un plic sigilat. 5.Data și locul la care se 
va desfășura ședința publică de deschidere 
a ofertelor: 21.03.2022, ora 12.00, la sediul 
Municipiului Aiud, str.Cuza Vodă, nr.1, 
sala de ședințe. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail 
ale instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanței: Tribunalul Alba -Secția de 
Contencios Administrativ și Fiscal, Piața 
Iuliu Maniu, nr.24, Alba Iulia, județul 
Alba, telefon 0258/813.510, e-mail: tribu-
nalulalba@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunțului de licitație către instituțiile abili-
tate, în vederea publicării: 15.02.2022.

1.Informaţii generale privind conce-
dentul, 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 
identificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: Teren intravilan în suprafaţă 
de 2.455,47mp, 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 modi-
ficările și completările ulterioare, și 
conform HCL nr.141/27.12.2021. 3.Infor-
maţii privind documentaţia de atribuire: 
Se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Moda-
litatea sau modalităţile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atribuire: pe 
bază de solicitare, de la sediul Primăriei 
Orașului Horezu. 3.2.Denumirea și datele 
de contact ale serviciului/compartimen-
tului din cadrul concedentului, de la care 
se poate obţine un exemplar din documen-
taţia 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: 33Lei și se achită la Casieria Primă-
riei Orașului Horezu. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 25.02.2022, 

ora 14.00. 4.Informaţii privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
07.03.2022, ora 10.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria Orașului 
Horezu, Strada 1 Decembrie nr.7, județul 
Vâlcea, secretariat. 4.3.Numărul de exem-
plare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 
Un exemplar original în plic sigilat. 5.Data 
și locul la care se va desfășura ședința 
publică de deschidere a ofertelor: 
07.03.2022, ora 12.00, în Sala de Confe-
rinţe a Casei de Cultură „Constantin Brân-
coveanu” 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 solu-
ţionarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanţei: Tribunalul 
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 transmi-
terii anunţului licitației către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 14.02.2022.

1.Informaţii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul fiscal, 
adresa, numărul de telefon, telefax și/sau 
adresa de e-mail ale persoanei de contact: 
Comuna Caraula, Comuna Caraula, 
Strada Craiovei, nr.142, județul Dolj, 
telefon: 0251.369.568, fax: 0251.369.568, 
e-mail: primariacaraula@gmail.com, cod 
fiscal 4711421. 2.Informaţii generale 
privind obiectul închirierii, în special 
descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: Teren extravilan, 
categoria de folosință pajiști în suprafață 
totală 140,84ha, conform caietului de 
sarcini, ce aparține domeniului privat al 
Consiliului Local Caraula, județul Dolj, 
conform HCL 09/10.02.2022 și temeiului 
legal: OUG 57/03.07.2019, art. 332-333. 3.
Informaţii privind documentaţia de atri-
buire: se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentaţiei de atri-
buire: la cerere, de la sediul instituției, 
Compartimentul Secretariat. 3.2. Denu-
mirea și adresa serviciului/compartimen-
tului din cadrul concedentului, de la care 
se poate obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: Se poate obține de la 
Compartimentul Secretariat din cadrul 
Primăriei Comunei Caraula, comuna 
Caraula, strada Craiovei nr.142, județul 
Dolj. 3.3.Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, unde 
este cazul: 20 lei/exemplar, se achită 
numerar la casieria Primăriei Comunei 
Caraula. 3.4.Dată limită privind solicitarea 
clarificărilor: 03.03.2022, ora 14.00. 4.
Informaţii privind ofertele: 4.1.Data limită 
de depunere a ofertelor: 11.03.2022, ora 
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Caraula, 
comuna Caraula, Compartimentul Secre-
tariat, strada Craiovei, nr.142, județul Dolj. 

4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: se depun într-un 
singur exemplar, în două plicuri sigilate: 
unul exterior și unul interior. 5.Data și 
locul la care se va desfășura sedinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 
14.03.2022, ora 11.00, Primăria Comunei 
Caraula, Comuna Caraula, strada Craiovei 
nr.142, județul Dolj. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau adresa 
de e-mail ale instanţei competente în solu-
ţionarea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanţei: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribunalului 
Dolj, Craiova, Strada Brestei, nr.12, județul 
D o l j ,  t e l e f o n  0 2 5 1 . 4 1 8 . 6 1 2 ,  f a x 
0251.415.323, e-mail: arhiva.dj.caf@just.ro. 
7.Data transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea publi-
cării: 17.02.2022.

Primăria comunei Șintereag, cu sediul în 
localitatea Șintereag, nr. 40, comuna Șinte-
reag, jud. Bistriţa-Năsăud, organizează 
licitaţie publică deschisă  în vederea 
vânzării imobilului – teren în suprafaţă de 
2.900 mp situat în intravilanul localităţii 
Șieu-Sfântu , comuna Șintereag, jud. 
Bistriţa-Năsăud. Preţul de pornire a licita-
ţiei este de : 14.300 lei. Preţul documenta-
ţiei de vânzare este de :  50 de lei - se achită 
numerar la casieria Primăriei comunei 
Șintereag. Valoarea garanţiei de partici-
pare: 1430 lei. Taxa de participare: 500 lei. 
Documentaţia de vânzare poate fi ridicată 
de către solicitanţi, contracost, de la sediul 
Primăriei comunei Șintereag. Data limită 
pentru solicitare clarificări: 03.03.2022. 
Data limită pentru depunerea ofertelor: 
11.03.2022 ora 9:00. Data și locul unde se 
va desfășura licitaţia: 14.03.2022, ora 
12:00,  sala de ședinţă a Primăriei comunei 
Șintereag, nr. 40, comuna Șintereag, jud. 
Bistriţa-Năsăud. Data transmiterii anun-
ţului către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 14.02.2022. Informaţii supli-
mentare se pot obţine la telefon : 
0263/351026.

Debitorul SC D&G Agricolture Enter-
prise SRL - societate în faliment, cu sediul 
în Dr.Tr.Severin, str.George Cosbuc nr.3,  
jud.Mehedinti, J25/272/2006, C.U.I. 
18704890, prin administrator judiciar, 
Consultant Insolventa SPRL Filiala Timis, 
cu sediul ales in Dr. Tr. Severin, str. 
Zabrautului nr.7A, jud. Mehedinti, CUI 
38704372, inregistrata in RFO II sub nr. 
0918, prin reprezentant Serban Valeriu, 
scoate la vânzare, la preturile diminuate cu 
50% fata de preturile stabilite prin 
Raportul de Evaluare nr. 21/24.02.2020 
conform hotarare adunare creditori din 
data de 27.07.2021, urmatoarele bunuri 
imobile: Teren si vita de vie in suprafata de 
212.500 mp situate in comuna Punghina, 
jud. Mehedinti, nr. CF 50225 si nr cadas-
tral 50225 la pretul de pornire a licitatie in 
suma de 325.125,00 Euro,  Teren si vita de 

vie in suprafata de 60.938 mp situate in 
comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 
50171 si nr cadastral 50171 la pretul de 
pornire a licitatie in suma de 93.235,00 
Euro. Teren si vita de vie in suprafata de 
66.000 mp situate in comuna Punghina, 
jud. Mehedinti, nr. CF 50175 si nr cadas-
tral 50175 la pretul de pornire a licitatie in 
suma de 100.980,00 Euro, Teren si vita de 
vie in suprafata de 84.000 mp situate in 
comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 
50173 si nr cadastral 50173 la pretul de 
pornire a licitatie in suma de 128.520,00 
Euro,  Teren si vita de vie in suprafata de 
320.546 mp situate in comuna Punghina, 
jud. Mehedinti, nr. CF 50092 si nr cadas-
tral 50092 la pretul de pornire a licitatie in 
suma de 490.435,00 Euro; Teren si vita de 
vie in suprafata de 56.600 mp situate in 
comuna Punghina, jud. Mehedinti, nr. CF 
50267 si nr cadastral 50267 la pretul de 
pornire a licitatie in suma de 86.597,50 
Euro; Teren si vita de vie in suprafata de 
90.834 mp situate in comuna Punghina, 
jud. Mehedinti, nr. CF 50072 si nr cadas-
tral 50072 la pretul de pornire a licitatie in 
suma de 138.975,00 Euro. Total suprafata 
de teren si vita de vie valorificata in bloc - 
891.418 mp. Valoarea totala a bunurilor 
este de 1.363.867,50 Euro, pret neafectat 
de TVA (echivalentul in lei la cursul BNR 
din ziua platii). Licitaţia va avea loc la 
biroul administratorului judiciar din Dr.
Tr.Severin, str.Zabrautului nr.7A, jud.
Mehedinti la data de 28.02.2022, orele 

14:00. Titlul executoriu în baza căruia 
administratorul judiciar procedează la 
vânzarea bunurilor imobile descrise ante-
rior, il reprezinta sentinta nr.43 din data de 
06.10.2021, privind deschiderea procedurii 
de faliment a debitoarei SC D&G Agricol-
ture Enterprise SRL, pronunţată de Tribu-
nalul Mehedinti Secţia a II - a Civilă de 
Contencios Administrativ si Fiscal în 
dosarul nr. 1726/101/2019. Creditori ipote-
cari:DGRFP Craiova AJFP Mehedinti, 
U.A.T. Com Punghina, M.C. Vivai Italia 
S.C.A. si Cabinet Av. Predescu Daniela. 
Participarea la licitaţie este condiţionată 
de consemnarea în contul unic de insol-
venta al debitoarei SC D&G Agricolture 
Enterprise SRL, pana la data de 25.02.2022 
orele 17.00 a unei cauţiuni de 10% din 
preţul de pornire pentru bunul imobil pe 
care intentioneaza sa-l achizitioneze 
precum și achiziţionarea caietului de 
sarcini in suma de 1.000,00 lei+TVA. Cont 
deschis la Banca Romaneasca S.A., sub nr. 
RO11BRMA0999100087949896. Invităm 
pe toti cei care vor să participe la ședinţa 
de licitaţie să transmita oferte de cumpă-
rare și documentele în copie xerox din care 
rezultă faptul că a fost achitată garanția 
de licitație și contravaloarea caietului de 
sarcină la adresa de email: o®ce@consul-
tant-insolventa.ro. Avand in vedere măsu-
rile de prevenire a răspândirii virusului 
COVID 19 (CORONAVIRUS), precum si 
a ordonantelor militare emise, administra-
torul judiciar recomanda ca participarea la 

licitatie sa aiba loc prin sistem de video-
conferinta, iar in masura in care se doreste 
participarea fizica se impune prezenta unui 
singur participant care sa respecte masu-
rile impune de autoprotectie (masca, 
manusi, halat, etc.). Somam pe toti cei care 
pretind vreun drept asupra bunurilor 
imobile descrise anterior sa anunte admi-
nistratorul judiciar inainte de data stabilita 
pentru vânzare în termen, sub sanctiunea 
prevazută de lege. Relaţii suplimentare la 
telefoanele: 0756482035, 0742592183 
0252/354399, email o®ce@consultant-in-
solventa.ro. Administror judiciar, Consul-
tant Insolvenţă SPRL Filiala Timis,

PIERDERI
Agrii Romania SRL, J35/1768/1991, 

CUI:1827872, având sediul social în Calea 
Lugojului, nr.3, Giroda, jud. Timiș, email: 
o®ce.bucuresti@agrii.ro, tel.0749.277.914, 
societate absorbantă a Comfert SRL, 
J40/10851/2020, CUI: 11136173, cu sediul 
social în București, sector 1, Șos.Bucu-
rești-Ploiești, nr.7A, Et.7, Birouri 1, 3, 4, 6, 
7, 10, 11, anunță pierderea Atestatului de 
î n r e g i s t r a r e  n r.  R O 1 0 1 3 1 4 0 E N 
01/16.03.2021 pentru distribuție și comerci-
alizare în sistem angro de produse energe-
t ice (MODIFICARE),  emis pentru 
COMFERT SRL de către  ANAF- Direcția 
Regională Vamală București, Biroul Vamal 
de Interior București.
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