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SC DARED- angajez muncitor calificat în
domeniul construcțiilor pe următoarele
posturi: Zidar, fierar, gletier, zugrav.
Tel.0743.516.030.
Salt&Peper Food SRL angajează bucătar
având cunoștințe minime/medii de limba
engleză. Transmitere CV și detalii la nr. de
tel.0738.321.473 sau pe email: wr.team@
workand-roll.com
Leontigab SRL, cu sediul în Cârcea, CUI
29547996, angajează muncitori necalificați
la spargerea și tăierea materialelor de
construcții. Tel.0748.315.141.
SC Grande Leniqi Mirsad SRL, CUI
40900001, cu sediul în Craiova, angajează
patiseri. Cerințe: curs de calificare.
Tel.0759.490.811.
SC ANR Trade SRL, cu sediul în Craiova,
cu sediul în Craiova, CUI 16284308, angajează manipulanți mărfuri.
Tel.0765.812.063.
SC Dulugeac Hunting SRL, având CUI:
36362699, cu sediul în Municipiul Drăgășani, Strada Tudor Vladimirescu, nr.717,
pct. Complex, județ Vâlcea, angajează:
bucătar cu COD COR 512001- 1 post; cameristă hotel cu COD COR 516201- 2 posturi.
Cerințe: studii medii, cunoștințe de limba
engleză, cunoștințe în domeniul gastronomiei, respectiv în domeniul serviciilor.
Selecția are loc în data de 20.12.2021, ora
10.00, la sediul societății.
Societatea BDS-Trans & Cons SRL, cu
sediul în Timișoara, Str.Vasile Alecsandri,
Nr.3, Ap.3, Jud.Timiș, angajează personal,
având un post vacant secretară, Cod
COR412001 și 17 posturi vacante de
muncitor necalificat la spargerea și tăierea
materialelor de construcții, Codul COR:
931302. Cerințe: studii generale, cunoștințe
minime limba: română/altă limbă de circulație internațională, flexibilitate și disponibilitate în timpul de lucru, seriozitate și
implicare. Relații la e-mail: Balan_deian@
yahoo.com
U.M. 01924 din Ministerul Apărării Naţionale organizează concursul pentru
ocuparea postului vacant de execuție de
tehnician tr. I în cadrul formaţiunii de
cazarmare (valabilă pt. cz. 912), studii
medii, curs de calificare de tehnician în
construcţii și lucrări publice și o vechime în

muncă de 3 ani și 6 luni, astfel: -10.01.2022,
ora 10.00 -proba scrisă; -13.01.2022, ora
10.00 –interviul. -data limită de depunere a
dosarelor –03.01.2022, ora 15.30. Dosarele
de concurs se depun la sediul U.M 01924
București, șos. București –Ploiești, km. 10,5.
Informații suplimentare pot fi obținute de la
secretarul comisiei de concurs la telefon
021.319.40.00, int. 577/413.
Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri
Funciare, Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri
Funciare Tulcea, scoate la concurs (pe perioadă nedeterminată): 5 posturi muncitor
calificat I: -absolvent de școală generală (8
ani/10 ani) și curs de calificare de profil:
electromecanic /mecanic/ electrician/ sudor /
marinar -vechime necesară în profil pentru
ocuparea postului >2 ani; 3 posturi muncitor
calificat III: -absolvent de școală generală (8
ani/10 ani) și curs de calificare de profil:
electromecanic/mecanic/electrician -vechime
necesară în profil pentru ocuparea postului
1 an-2 ani; 1 post muncitor calificat IV:
-absolvent de școală generală (8 ani/10 ani)
și curs de calificare de profil: electrician
-vechime necesară în profil pentru ocuparea
postului 6 luni-1 an. Proba scrisă în data de
10.01.2022, ora 11.00, și proba interviu în
data de 13.01.2022, ora 11.00. Toate probele
se vor susţine la sediul Filialei Teritoriale de
Îmbunătățiri Funciare Tulcea, str.Viticulturii, nr.10. Dosarele de concurs se vor
depune până pe data de 31.12.2021, ora
13.00, la sediul Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare Tulcea, Compartimentul
Resurse Umane. Mai multe detalii privind
condiţiile generale și specifice găsiţi afișate
l a s e d i u l F T I F - Tu l c e a , n r. t e l e f o n :
0799.957.920 și pe site-ul instituţiei.
Consiliul Judeţean Suceava anunţă:
Consiliul Judeţean Suceava organizează
concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie vacante de salvator
montan gradul I și salvator montan gradul
III la Serviciul Public Salvamont Suceava.
Concursul se organizează la sediul Consiliului Judeţean Suceava, în data de
10.01.2022, orele 10.00, proba scrisă. Interviul va avea loc într-un termen de maximum
4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei
practice. I. Condiţii generale: -candidaţii
trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute
de art. 3 din Regulamentul -cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, aprobat
prin Hotărârea Guvernului României nr.
286/2011, cu modificările și completările
ulterioare. II. Condiţiile specifice: II.1.

Pentru un post vacant de salvator montan
gradul I: -studii medii absolvite cu diplomă
de bacalaureat; -vechimea în specialitatea
studiilor de minimum 4 ani și 6 luni; -atestat
“salvator montan” eliberat de Asociaţia
Naţională a Salvatorilor Montani din
România. II.2. Pentru un post vacant de
salvator montan gradul III: -studii medii
absolvite cu diplomă de bacalaureat; -atestat
“salvator montan” eliberat de Asociaţia
Naţională a Salvatorilor Montani din
România. Dosarele de înscriere la concurs se
pot depune în termen de 10 zile lucrătoare
de la data afișării anunțului, la registratura
Consiliului Judeţean Suceava din Municipiul Suceava str. Ion Grămadă nr. 1-3.
Relaţii suplimentare cu privire la conţinutul
dosarului, bibliografie, etc. se pot obţine de
la: -avizierul și pagina de internet a Consiliului Județean Suceava www.cjsuceava.ro;
-secretarul comisiei, tel. 0724.564827.
Direcția Regională de Statistică a Municipiului București, cu sediul în București,
B-dul Carol I nr.12, sector 3, telefon/fax:
021.314.11.48 e-mail: tele@bucuresti.insse.
ro, organizează concurs pentru ocuparea a
15 posturi, funcţii contractuale vacante de
execuție, pe durată determinată, în vederea
efectuării activităților privind Recensământul Populației și Locuințelor 2021, și
anume:•3 posturi expert IA (ianuarie 2022–
31 iulie 2022); •1 post expert II (ianuarie
2022– 31 iulie 2022); •8 posturi expert debutant (ianuarie 2022– 31 iulie 2022); •2
posturi referent IA (ianuarie 2022– 31 iulie
2022);•1 post referent debutant (ianuarie
2022– 31 iulie 2022). Condiţii de participare:
•Expert IA: vechime în specialitate:
minimum 7 ani; -studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă; -abilităţi
în operarea pe PC și tablete; disponibilitate
de deplasare pe teren. •Expert II: -vechime
în specialitate: minimum 6 luni; -studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată,
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; -abilităţi în operarea pe PC și tablete;
-disponibilitate de deplasare pe teren.
Expert Debutant: -vechime în specialitate:
nu este cazul; -studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă; -abilităţi în
operarea pe PC și tablete; -disponibilitate de
deplasare pe teren. •Referent IA: -vechime
în specialitate: minimum 7 ani; -studii medii
absolvite cu diplomă de bacalaureat; -abilităţi în operarea pe PC și tablete; -disponibi-
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litate de deplasare pe teren. •Referent
debutant: -vechime în specialitate: nu este
cazul; -studii medii absolvite cu diplomă de
bacalaureat; -abilităţi în operarea pe PC și
tablete; -disponibilitate de deplasare pe
teren. Concursul se va desfășura la sediul
Direcției Regionale de Statistică a Municipiului București și va consta într-o probă
scrisă, o probă practică și o probă interviu
astfel: -10.01.2022– începând cu ora 9- proba
scrisă, -12.01.2022– începând cu ora 9proba practică, -proba interviu se va desfășura ulterior, conform reglementărilor în
vigoare. În funcţie de numărul de persoane
care se vor înscrie, probele se vor susţine în
cel mult 4 serii. Dosarele se vor depune la
sediul instituţiei până cel târziu la data de
31.12.2021 ora 14.00, și trebuie să conțină
documentele prevăzute în HG 286/2011, cu
modificările și completările ulterioare.
Condiţiile de participare și bibliografia de
concurs sunt afișate la sediul instituţiei și pe
pagina web www.bucuresti.insse.ro. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul
D.R.S.M.B. și la tel. 021.305.66.90, persoană
de contact Scîntei Elena.
Direcţia Asigurare Logistică Integrată
scoate la concurs în vederea încadrării, pe
perioadă nedeterminată, în condiţiile Legii
nr. 53/2003 -Codul muncii, republicată, H.G.
nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007 și O.M.A.I.
nr. 291/2011, toate cu modificările și completările ulterioare, postul vacant de personal
contractual –inspector de specialitate gradul
III-I de la Serviciul Investiții și Administrare Patrimoniu Imobiliar, prevăzut la
poziția 258 din statul de organizare al direcției. Condiții specifice: studii superioare de
lungă durată sau studii universitare de
licență (S), absolvite cu diplomă de licență
sau echivalentă în domeniul fundamental
”științe inginerești” sau în domeniul fundamental ”științe sociale” –ramura de știință
”științe economice”. Se solicită 6 luni
vechime în muncă și 6 luni vechime în specialitate. Pentru înscriere, candidaţii vor
prezenta dosarul de concurs secretarului
comisiei de concurs, până la data de
31.12.2021, ora 16.00, la Serviciul Resurse
Umane din cadrul Direcţiei Asigurare Logistică Integrată, cu sediul în mun. București,
str. Eforie nr. 3-5, sector 5 (intrarea din str.
Domnița Anastasia), tel. 021.303.70.80, int.
30434. Concursul se va desfășura la sediul
Direcţiei Asigurare Logistică Integrată din
mun. București, str. Eforie nr. 3-5, sector 5 și
va consta în susţinerea următoarelor probe:
1. Probă scrisă: 27.01.2022, ora 11,00; 2.
Interviu: 02.02.2022, ora 11,00; Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare,

documentele necesare, bibliografia și tematica se pot obţine de pe pagina de internet a
MAI, la adresa www.mai.gov.ro, secţiunea
Carieră/Anunţuri sau de la Serviciul
Resurse Umane al direcţiei, cu sediul în
mun. București, str. Eforie nr. 3-5, sector 5,
în zilele lucrătoare, între orele 10,00-14,00, la
tel. 021.303.70.80, int. 30434.
Arhivele Naţionale anunță: În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 -Codul
muncii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, și ale Hotărârii
Guvernului nr.286/2011, pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzător
funcțiilor contractuale și a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare, Arhivele Naționale organizează
concurs pentru ocuparea, cu contract de
muncă pe perioadă nedeterminată, a următoarelor funcții contractuale de execuție
vacante: -una funcție contractuală de referent debutant -IA în cadrul Biroului Tehnic

Administrativ, poziția 63 din statul de organizare; -una funcție contractuală de referent
debutant -IA în cadrul Biroului Tehnic
Administrativ, poziția 64 din statul de organizare; -una funcție contractuală de pompier
în cadrul Compartimentului Planificare
Situații de Urgență; -2 funcții contractuale
arhivar debutant -IA în cadrul Biroului
Conservare-Restaurare; -una funcție
contractuală de arhivar debutant -IA în
cadrul Compartimentului Microfilmare;
-una funcție contractuală de arhivar debutant -IA în cadrul Serviciului Județean
Argeș al Arhivelor Naționale; -3 funcții
contractuale de muncitor calificat IV-I
(legător manual) în cadrul Serviciului Județean Alba al Arhivelor Naționale, Serviciului
Județean Dolj al Arhivelor Naționale și
Serviciului Județean Mehedinți al Arhivelor
Naționale. Pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc condițiile generale
prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru,
anexă la Hotărârea Guvernului nr.286/2011,
cu modificările și completările ulterioare, și
următoarele condiții de studii: Pentru funcțiile contractuale de referent debutant -IA în
cadrul Biroului Tehnic Administrativ:
-studii medii liceale cu diplomă de bacalau-
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reat. Pentru funcția contractuală pompier în
cadrul Compartimentului Planificare Situații de Urgență: -studii medii (M)/generale
(G). Pentru funcțiile contractuale de
arhivar debutant -IA în cadrul Biroului
Conservare-Restaurare și arhivar debutant
-IA în cadrul Serviciului Județean Argeș al
Arhivelor Naționale: -studii medii liceale cu
diplomă de bacalaureat. Pentru funcția
contractuală de arhivar debutant -IA în
cadrul Compartimentului Microfilmare:
-studii medii liceale cu diplomă de bacalaureat. Pentru funcțiile contractuale de
muncitor calificat IV-I (legător manual) în
cadrul Serviciului Județean Alba al Arhivelor Naționale, Serviciului Județean Dolj al
Arhivelor Naționale și Serviciului Județean
Mehedinți al Arhivelor Naționale: -studii
medii (M)/generale (G). Concursul se organizează la sediul Arhivelor Naționale din
București, Str.Leaota nr.2A, sector 6, în data
de 10 ianuarie 2022, începând cu ora 10.00
-proba scrisă, respectiv data de 13 ianuarie
2022 -proba interviu pentru ocuparea posturilor vacante contractuale de referent debutant -IA din cadrul Biroului Tehnic
Administrativ și pentru postul contractual
vacant de pompier din cadrul Compartimentului Planificare Situații de Urgență, iar
în data de 11 ianuarie 2022, începând cu ora
10.00 -proba scrisă, respectiv data de 14
ianuarie 2022 -proba interviu pentru
ocuparea posturilor vacante contractuale de
arhivar debutant -IA în cadrul Biroului
Conservare-Restaurare, Compartimentului
Microfilmare și Serviciului Județean Argeș
al Arhivelor Naționale și pentru ocuparea
posturilor vacante contractuale de muncitor
calificat IV-I (legător manual) în cadrul
Serviciului Județean Alba al Arhivelor Naționale, Serviciului Județean Dolj al Arhivelor
Naționale și Serviciului Județean Mehedinți
al Arhivelor Naționale. Actele pentru
dosarul de concurs se depun în termen de 10
zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, respectiv până în data de 31
decembrie 2021, ora 14.00, la sediul Arhivelor Naționale din București, Str.Leaota
nr.2A, sector 6. Condițiile generale și specifice de participare, tematica, bibliografia,
calendarul de desfășurare a concursului,
precum și documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs
se afișează pe site-ul Arhivelor Naționale, la:
www.arhivelenationale.ro. Relații suplimentare se pot obține la sediul Arhivelor Naționale și la nr.de telefon: 021.303.70.80/
int.34750/34725, persoane de contact: Ionel
Seinu-Dragnea și Marinela Popescu.
Anunt privind organizarea concursului de
selecție a proiectelor cinematografice sesiunea a II-a 2021 Centrul Național Al Cinematografiei anunță organizarea concursului
de selecție a proiectelor cinematografice în
vederea acordării de credite financiare
directe pentru producția de filme și dezvoltare de proiecte cinematografice. Concursul
se desfășoară în conformitate cu prevederile
Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind
cinematografia, cu modificările și completă-
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rile ulterioare, și ale Regulamentului de
concurs aprobat prin Ordinul Ministrului
Culturii și Cultelor nr. 2335/2006 cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu Schema de ajutor de stat pentru
susținerea producției de filme destinată în
special difuzării în sălile de cinema avizată
de Consiliul Concurenței prin avizul nr.
15450/10.12.2020, cu aplicabilitate până la
31.12.2023. Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 05.01 – 31.01.2022. Orice
alte informații se pot obține la adresa de
internet www.cnc.gov.ro sau la telefon
021.310.43.01/ int. 121 (Secretariatul tehnic
al concursului).

CITAŢII
Cocoș Constantin, cu ultimul domiciliu
cunoscut în comuna Unirea, sat Valea
Cânepii, nr.242, județul Brăila, este chemat
la data de 25.01.2022, ora 10.00, în fața
Judecătoriei Sectorului 5, București, camera
P01, Complet C 23 civil 2021, din București,
Splaiul Independenței, nr.5, Sector 4, în
c a l i t a t e d e p â r â t , î n d o s a r u l n r.
17196/302/2019, ce are ca obiect succesiune,
în contradictoriu cu reclamanții Nicola
Ioana, Caprita Marinica, Cocos Gheorghe,
Ene Monica Laura, Stoica Violeta, Vlaicu
Neculai, Vlaicu Dumitru, Vlaicu Ionut,
Rojan Rodica și Baltag Petrica și pârâții
Cocos Ilie, Moldoveanu Liliana, Neagu
Mihaela Daniela, Potirnache Rica, Stefan
Violeta, Iorga Jenica.
Pe rolul Judecătoriei Videle se află înregistrat dosarul 3154/335/2021,reclamant
fiind Andrei Mihai, având ca obiect Declarare Judecătorească a morții numitei Cărbujaru Stana, născută în anul 1928, cu ultimul
domiciliu în comuna Poeni, județul
Teleorman, în contradictoriu cu Autoritatea
tutelară din cadrul Primăriei Poeni, județul
Teleorman.
Somație emisă la data de 24.11.2021.
Aducem la cunoștința celor interesați
cererea formulată de petenții Orșan Ioan și
Orșan Maria având ca obiect:uzucapiune,
asupra imobilului teren-arabil extravilan,
situat în Uivar, jud. Timiș, în suprafață de
11.300 mp, intabulat în CF.nr. 410360-Uivar,
nr. cadastral/topographic 410360 și asupra
imobilului teren-arabil extravilan, situat în
Uivar, jud.Timiș, în suprafață de 5.564 mp,
intabulat în CF.nr. 410442-Uivar, nr.cadastral/topografic.410442 cu mențiunea că,
daca în termen de o lună de la afișare nu se
va face opoziție, instanța va păși la judecarea cererii.
Dosar nr. 5022/305/2021. Prin prezenta
somație se aduce la cunoștința celor interesați faptul că petentul Szekely Laszlo, domiciliat în com. Vâlcele, sat Araci, nr. 26, jud.
Covasna, solicită constatarea dobândirii
prin uzucapiune a dreptului de proprietate
asupra cotei de 1/2.parte din imobilul situat
în intravilanul și extravilanul satului Vâlcele,
înscris în CF.nr.23215-Vâlcele (convertit din
CF. vechi.73-Vâlcele) cu nr. top. 2172-arabil

în suprafața de 3348 mp, având ca proprietar tabular pe numita Gabor Maria născută
Nema. Toți cei interesați pot face opoziție în
termen de 1 lună de la afișare, la Judecătoria
Sf. Gheorghe, str. Kriza Janos nr. 2, jud.
Covasna.
Se citează pentru data de 10.01.2022, ora
11,00 la sediul Societăţii Profesionale Notariale ,,Notariatul Public Olteniţa,, din municipiul Olteniţa, Aleea Flacăra, nr.2, judeţul
Călărași, toți succesibilii defunctei Bratosin
Ioana, CNP 2340115511668, decedată la
data de 07.09.2020, cu ultim domiciliu în
comuna Ulmeni, județul Călărași (Dosar
1192/2021).
Ben Hemia Mohamed este citat la Judecătoria Iași, cu sediul în Iași, str.Anastasie
Panu, nr.25, jud.Iași, pe data de 19.01.2022,
ora 08.30, complet C25, în calitate de pârât
în dosarul nr.19382/245/2019, obiect dosarexercitarea autorităţii părintești stabilire
domiciliu minor; pensie de întreţinere, reclamantă fiind Dram Gabriela.
Subsemnatul Ciontea Călin-Remus, cu
reședința în comuna Voșlăbeni, satul Izvorul
Mureșului 543, județul Harghita, anunțăm
că am pornit procedura de declarare judecătorească a morții privind pe numiții Forika
Gyorgy, Chindea Ioan, Chindea Maria,
Kinda Demeter, Kinda Vaszi, Kinda Gabor,
Bokor Trezsi, Szocs Andras, Bokor Borbala,
Kolcsar Johanna soția lui Szocs Todor,
Kindea Angela, Kindea Piroska, Suciu
Ioana, Suciu Toader, Bola Gyorgy al lui
Gabor, Bola Illyes al lui Gabor, Vajdos
Miklos al lui Gabor, Vajdos Peter al lui
Gabor, Vajdos Demeter al lui Demeter, Bota
Anna soția lui Kinda Janos, Bota Demeter
al lui Demeter, Bota Ilona soția lui Colcer
Peter, Bota Margareta, Sajgo Istvan al lui
Ferencz, Horvath Julianna soția lui Forika
Peter, Forika Istvan al lui Alajos, Sajgo
Francisc al lui Stefan, Sajgo Iosif al lui
Stefan, soția lui Imecs Peter născută Farkas
Rozalia, Szocs Maria soția lui Tinka Gyorgy,
Szocs Mihaly minor, Szocs Vaszi al lui
Anna, soția lui Lorincz Stefan născută
Balint Julianna, Suciu Ileana măritată
Voaides Ioan, Suciu Ioan al lui Dumitru,
Suciu Toader al lui Dumitru, Colceriu
Mihail al lui Mihail, Colceriu Paraschiva a
lui Mihail, Colceriu Petru al lui Mihail,
Colceriul Maria a lui Mihail, Suciu Dumitru
al lui Gavril, Suciu Petru al lui Gavril,
Colceriu Mihai al lui Tamas, Colceriu
Gyorgy al lui Janos, Colceriu Janos al lui
Janos, Csobotar Janos al lui Jakab,
Czepelus Paraska, Kolcsar Gabor, Szocs
Mihaly, Szocs Gabor al lui Iles, Szocs
Demeter al lui Iles, Szocs Mihaly al lui Iles,
soția lui Tinka Vaszi născută Szocs Maria,
Kinda Ilona a lui Gyorgy, Czepelus Gyorgy
al lui Demeter, Cziriak Nasztaszia soția lui
Czepelus Gyorgy, Czepelus Peter (Kislak),
Czepelus Peter al lui Janos și soția născută
Vajdos Johanna, Czepelus Peter al lui
Miklos, Czepelus Gyorgy al lui Vaszi,
Czepelus Janos al lui Peter, Czepelus
Gyorgy al lui Vaszi, Kicsi Vaszi al lui Janos,

Kicsi Johanna, Kicsi Peter al lui Janos, Kicsi
Gabor al lui Janos, Kicsi Peter al lui Janos,
Kicszi Miklos, Kolcsar Demeter al lui Gabor,
Pap Demeter al lui Palagia, Kicsi Mihaly,
minor, Kicsi Gergely minor, Kicsi Peter
minor, Kicsi Gabor al lui Jakab, Kicsi Peter
al lui Janos, Bota Gheorghe al lui Dumitru,
Tinca Paraschiva, Czirjak Gabor, Czirjak
Gyorgy al lui Simon, soția lui Colceriu Ioan
născută Țiriac Nastasia. Dosarul este
înaintat Judecătoriei Gheorgheni, județul
Harghita, și a fost înregistrat sub
nr.2026/234/2021.
Andrei Cecilia, cu domiciliul necunoscut,
este chemată în data de 29.12.2021, ora
12.00, la Societatea Profesională Notarială
Fînaru, cu sediul în municipiul București,
str.Barbu Văcărescu, nr.21, sector 2, pentru a
participa la dezbaterea moștenirii după
defuncta Prisecaru Silvia, decedată la data
de 2.10.2020, fostă cu ultimul domiciliu în
București, sector 1, str.Ion Caragea Vodă. În
caz de neprezentare la termen, dezbaterile
vor avea loc în lipsă și se va proceda
conform legii.
Numitul Dragoescu Virgil Iosif, cu
ultimul domiciliu cunoscut în București,
sector 5, Șos.Pandurii, nr.60, bl. A, sc.2,
ap.52, este citat la Judecătoria Reșița, pe
data de 19.01.2022, ora 13.00, completul
C8C, sala 15, în calitate de moștenitor al
intervenientului forțat Dragoescu Emilia, în
dosarul civ. nr. 2115/290/2019, având ca
obiect acțiune în constatare nulitate act
juridic, în contradictoriu cu reclamanții
Rugaci Străin și Rugaci Corina.

DIVERSE
Anunț public privind depunerea solicitării
de emitere a acordului de mediu E-Distribuție Dobrogea SA. E-Distribuție Dobrogea
SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul: Îmbunătățire
tensiune LEA JT din PTA 6478, loc.Făurei,
jud.Constanţa, propus a fi amplasat în
strada Principală, sat Făurei, comuna
Băneasa, jud.Constanța. Informațiile
privind proiectul propus pot fi consultate la
sediul autorității competente pentru
protecția mediului: strada Unirii 23,
Constanța și la sediul E-Distribuție
Dobrogea, strada Nicolae Iorga 89A,
Constanța, în zilele de luni până vineri, între
orele 09.00-13.00. Observațiile publicului se
primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Constanța.
Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL
reprezentata prin asociat coordonator
Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al Long Teng Impex 2002 SRL
desemnat prin hotararea nr.6401 din data de
15.12.2021, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in dosar nr.
4640/3/2021, notifica deschiderea falimentului prin procedura simplificata prevazuta
de Legea nr.85/2014 împotriva LONG Teng
Impex 2002 SRL, cu sediul social in Bucu-

rești, Sectorul 5, Str. Amurgului, Nr. 20, Bloc
P2, Scara 1, Etaj 1, Ap. 24, CUI 14568036,
nr. de ordine in registrul comertului
J40/2840/2002. Persoanele fizice si juridice
care inregistreaza un drept de creanta
nascut dupa data deschiderii procedurii
insolventei impotriva Long Teng Impex
2002 SRL vor formula declaratie de creanta
care va fi inregistrata la grefa Tribunalului
București - Secţia a VII-a Civila, cu referire
la dosarul nr. 4640/3/2021, in urmatoarele
conditii: a) termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor in
tabelul suplimentar al creantelor 06.01.2022;
b) termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si comunicarea
tabelului suplimentar al creantelor
25.01.2022; 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
15.02.2022.
Tarfin Agricultura SRL, cu sediul social in
Bucuresti, Sector 1, B-dul G-ral Gheorghe
Magheru, nr.1-3, et.5, CUI 45194837,
J40/19482/2021, doreste sa obtina autorizatie de mediu la sediul social pentru activitatea de “Comert cu ridicata al produselor
chimice” CAEN 4675, la punctul de lucru
din Timisoara, str. Dunarea nr.14, ap.1, jud
Timis, avand ca principalele faze ale procesului tehnologic: manipularea si depozitarea
produselor chimice, livrarea catre clienti etc.
Masurile de protectie a factorilor de mediu
sunt: Apa: Nu este cazul. Aer: Nu este cazul.
Sol: Platforma betonata. Gestiunea deseurilor: Pubele. Observatiile publicului formulate in scris/informatiile privind potentialul
impact asupra mediului se depun/pot fi
consultate la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Timis, B-dul. Liviu
Rebreanu nr.18-18A, Timișoara, Judetul
Timiș, cod 300210, Tel 0256/491795 fax
0256201005 sau mail office@apmtm.anpm.
ro, in timp de 10 zile lucratoare dupa data
publicarii prezentului anunt.
Anunt public. 2. SC Modern Residence
Dezvoltare Imobiliara SRL, SC Joya Shoes
Concept SRL, S.C. Imobis Central Trading
SRL, Iacob Tudor-Adrian si Iacob Claudia,
cu sediul in Jud. Ilfov, Oras Popesti-Leordeni, str. Scolii, nr. 27, titular al planului/
programului ”P.U.Z.-introducere teren in
intravilan si modificare functiune in vederea
constituirii unei zone mixte servicii comert,
locuinte colective, accese /alei auto si pietonale, amenajare parcaj auto, amenajare
spatii verzi, imprejmuire si utilitati“, Jud.
Ilfov, oras Popesti-Leordeni, T20/2, P20-31,
n.c.5482-109024, anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de obtinere a
avizului de mediu pentru planul/programul
mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei
pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea
Lacul Morii nr.1, sect.6, de luni pana joi intre
orele 9:00-13:00. Observatii/comentarii si
sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M.

Ilfov, (tel.021/4301523, 021/4301402) in
termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.
Anunț. Privind afișarea Planurilor cadastrale pentru sectoarele: 12; 24; cu derularea
lucrărilor de înregistrarea sistematică a
proprietății, la sediul Primăriei comunei
Mișca, pe o perioadă de 60 zile începând cu
data de 22.12.2021. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi depuse de
către proprietarii, posesorii sau alți deținători, la sediul Primăriei și pe site-ul Agenției
Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad.
Anunţ public privind depunerea solicitării
de emitere a acordului de mediu. SC NGK
Helios Investment Properties SRL anunţă
publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul “Parc fotovoltaic de 0,95 MW” ce
se va realiza, în comuna Vărăști, sat Vărăsti,
T35/1, nr cad. 32375, jud. Giurgiu. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru
protecţia mediului din municipiul Giurgiu,
sos Bucuresti, bl.111, sc.A+B, jud.Giurgiu și
la SC NGK Helios Investment Properties
SRL, cu sediul în municipiul București,
sector 3, bdul.Theodor Pallady, nr.47, bloc
corp P, etaj 1, intrarea A, cam.3. Observaţiile
publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului
Giurgiu.
Comuna Ghiroda anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere
a acordului de mediu pentru proiectul
„Extindere rețea de iluminat public în
comuna Ghiroda pe străzile: Timiș, Mureș,
Arieș, Câmpului, Ciocârliei spre Victoria,
Ciocârliei, Ciocârliei spre Prepeliței, Piatra
Craiului, Sânzienelor”, propus a fi amplasat
în comuna Ghiroda, sat Giarmata Vii, intravilan, jud.Timiș. Informațiile privind
proiectul propus pot fi consultate la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului Timiș,
municipiul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu
nr.18-18A, jud.Timiș și la sediul titularului:
Ghiroda, str.Victoria, nr.46, jud.Timiș, în
zilele de luni-joi, între orele 08.00-16.00,
vineri, între orele 08.00-14.00. Observațiile
publicului se primesc zilnic la sediul APM
Timiș.
SC NGK Helios Investment Properties
SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul „Parc fotovoltaic de
0,95 MW” ce se va realiza în comuna
Vărăști, sat Vărăsti, T35/1, nr. cad. 32375,
jud.Giurgiu. Informaţiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul autorităţii
competente pentru protecţia mediului din
municipiul Giurgiu, șos. București, bl. 111,
sc.A+B, jud.Giurgiu și la SC NGK Helios
Investment Properties SRL, cu sediul în
municipiul București, sector 3, b-dul
Theodor Pallady, nr.47, bloc corp P, etaj 1,
intrarea A, cam.3. Observaţiile publicului se
primesc zilnic la sediul autorităţii compe-
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de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și
tente pentru protecţia mediului Giurgiu.
Primăria Comunei Jilava, cu sediul în
comuna Jilava, județ Ilfov, titular al
planului/programului „Actualizare Plan
Urbanistic General și Regulament Local de
Urbanism al Comunei Jilava, județul Ilfov”,
anunţă publicul interesat asupra depunerii
solicitării de obţinere a avizului de mediu
pentru planul/programul menţionat și
declanșarea etapei de încadrare. Prima
versiune a planului/programului poate fi
consultată la sediul APM Ilfov, strada Aleea
Lacul Morii nr.1, sector 6, București, judeţul
Ilfov, de luni până joi, între orele 09.0016.30, vineri, între orele 09.00-14.00. Observaţii/comentarii și sugestii se primesc în scris
la sediul APM Ilfov, în termen de 18 zile de
la data publicării anunţului.
Subscrisul Cabinet Individual de Insolventa Ciulianu Elena-Cozmina, reprezentata prin reprezentată prin Ciulianu
Elena-Cozmina, in calitate de lichidator
judiciar al Sunday Studio SRL desemnat
prin sentinta civila nr. 6329/13.12.2019,
pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Secţia
a VII-a Civila in dosar nr. 2546/3/2021 notifica deschiderea falimentului prin procedura
generala prevazuta de Legea nr. 85/2014
împotriva Sunday Studio SRL, cu sediul
social in București, Sectorul 3, Str. Pictor Ion
Tuculescu, Nr.33, Bloc G10, Sc. C, Et.2,
Ap.18, CUI 22448758, nr. de ordine in registrul comertului J40/17709/2007. Persoanele
fizice si juridice care inregistreaza un drept
de creanta nascut dupa data deschiderii
procedurii insolventei impotriva Sunday
Studio SRL, vor formula declaratie de
creanta care va fi inregistrata la grefa Tribunalului Bucuresti - Secţia a VII-a Civila, cu
referire la dosarul nr. 2546/3/2021*, in urmatoarele conditii: a) termenul limita pentru
inregistrarea cererii de admitere a creantelor
in tabelul suplimentar al creantelor
27.01.2022; b) termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, afisarea si
comunicarea tabelului suplimentar al creantelor 28.02.2022; 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
30.03.2022.
Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL
reprezentată prin asociat coordonator
Liscan Aurel, în calitate de lichidator judiciar al Habit Dan Construct SRL desemnat
prin Hotărârea nr.6407 din data de
15.12.2021, pronunţată de Tribunalul Bucu-

rești - Secţia a VII -a Civilă, în dosar nr.
29544/3/2020, notifica deschiderea falimentului prin procedură simplificată prevazută
de Legea nr. 85/2014 împotriva Habit Dan
Construct SRL, cu sediul social în București
Sectorul 5, Strada Lt. Col. Constantin Marinescu, Nr. 8, Bloc A-37, Scara 1, Etaj 1, Ap.
6, CUI 26239576, nr. de ordine în registrul
comerţului J40/11159/2009. Persoanele
fizice și juridice care înregistrează un drept
de creanţă împotriva Habit Dan Construct
SRL vor formula declaraţie de creanţă care
va fi inregistrată la grefa Tribunalul București - Secţia a VII-a Civilă, cu referire la
dosarul nr. 29544/3/2020, în urmatoarele
condiţii: a) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în
tabelul creanţelor 31.01.2022; b) termenul
limita pentru verificarea creanţelor, intocmirea, afișarea și comunicarea tabelului
preliminar al creanţelor 10.02.2022; c)
termenul limita pentru definitivarea tabelului creanţelor la 07.03.2022; d) data primei
ședinţe a adunarii generale a creditorilor
15.02.2022, ora 14.00; e) adunarea generală
a asociaţilor Habit Dan Construct SRL la
data de 29.12.2021, ora 14.00 la sediul lichidatorului judiciar.
Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL
reprezentată prin asociat coordonator Liscan
Aurel, în calitate de lichidator judiciar al
Cucina Bianco SRL desemnat prin Hotărârea nr.6404 din data de 15.12.2021, pronunţată de Tribunalul București - Secţia a VII -a
Civilă, în dosar nr. 20484/3/2021, notifica
deschiderea falimentului prin procedură
simplificată prevazută de Legea nr. 85/2014
împotriva Cucina Bianco SRL, cu sediul
social în București, Sectorul 3, Strada
Câmpia Libertăţii, Nr. 4, Bloc PM51, Scara 1,
Ap. 3, CUI 36121909, nr. de ordine în registrul comerţului J40/3152/2018. Persoanele
fizice și juridice care înregistrează un drept
de creanţă împotriva Cucina Bianco SRL vor
formula declaraţie de creanţă care va fi inregistrată la grefa Tribunalul București - Secţia
a VII-a Civilă, cu referire la dosarul nr.
20484/3/2021, în urmatoarele condiţii: a)
termenul limită pentru înregistrarea cererii
de admitere a creanţelor în tabelul creanţelor
31.01.2022; b) termenul limita pentru verificarea creanţelor, intocmirea, afișarea și
comunicarea tabelului preliminar al creanţelor 10.02.2022; c) termenul limita pentru
definitivarea tabelului creanţelor la
07.03.2022; d) data primei ședinţe a adunarii
generale a creditorilor 15.02.2022, ora 14.00;
e) adunarea generală a asociaţilor Cucina
Bianco SRL la data de 06.01.2022, ora 14.00
la sediul lichidatorului judiciar.

LICITAŢII
Organizatorul licitaţiei: Comuna Stremț,
cu sediul în localitatea Stremț, nr.99, jud.
Alba, tel.0258.848.101, fax: 0258.848.302.
Data și ora desfășurării licitaţiei: 10.01.2022,
ora 14.00. Data și ora-limită de depunere a
dosarelor: 10.01.2022, ora 12.00, la sediul
concedentului. Data-limită de primire solicitări de clarificări: 03.01.2022, ora 16.00.
Data-limită de răspuns la solicitările de
clarificări: 10.01.2022, ora 10.00. Locul
desfășurării licitaţiei: Stremț, nr.99, jud.
Alba. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu
strigare. Obiectul licitației: teren neproductiv, 372mp, identificat cu nr.top 73854
Stremț, județul Alba. Prețul de pornire:
6,21Lei/mp, pasul de licitație 10%=0.62.
Taxe: dosar de participare 50Lei, taxa participare 150Lei, garanție de participare 55Lei.
Dosarul licitației se poate obține de la sediul
concedentului: Stremț, nr.99, județul Alba.
Pentru informaţii și date suplimentare vă
puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Popa
Traian Ștefan, tel.0258.848.101, fax:
0258.848.302.
1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal,
adresa, numărul de telefon, telefax și/sau
adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Comuna Vădastra, comuna Vădastra,
Strada Mihai Viteazul nr. 77 B, județul Olt,
telefon 0249/539.012, fax 0249/539.016,
e-mail: primariavadastra@yahoo.com, cod
fiscal 5139841. 2. Informaţii generale
privind obiectul concesiunii, în special
descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie concesionat: Teren în suprafață de 17 ha, situat în extravilanul comunei
Vădastra, Sola 51, Parcela 1/1, Județul Olt,
înscris în cartea funciară nr. 50441, nr
cadastral 50441, ce aparține domeniului
privat al comunei Vădastra, în scopul realizării investiției parc fotovoltaic pe raza UAT
Comuna Vădastra, Judetul Olt, conform
HCL 54/13.12.2021 și temeiului legal:
O.U.G. 57/03.07.2019. 3. Informaţii privind
documentaţia de atribuire: se regăsesc în
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalităţile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitarea scrisă,
de la sediul Primăriei Comunei Vădastra.
3.2. Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul concedentului,
de la care se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire: Registratura
Primăriei Comunei Vădastra, comuna
Vădastra, Strada Mihai Viteazul, nr. 77 B,
județul Olt. 3.3. Costul și condiţiile de plată

@Oferte serviciu
@Vânzări
Tel. 021/208.75.01
@Pierderi
Mail: micapublicitate@jurnalul.ro @Licitații
@Diverse

pentru obţinerea acestui exemplar, unde este
cazul: Persoanele interesate pot achita
contravaloarea documentației de atribuire
de 300 lei la casieria instituției sau în contul
concedentului:
RO92TREZ50921180250XXXXX, deschis
la Trezoreria Corabia, cod fiscal al concedentului: 5139841. 3.4. Data limită pentru
solicitarea clarificărilor: 30/12/2021, ora
15.00. 4. Informaţii privind ofertele: 4.1.
Data limită de depunere a ofertelor:
07/01/2022, ora 09.00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusă
la Registratura Primăriei Comunei
Vădastra, comuna Vădastra, Strada Mihai
Viteazul nr. 77 B, județul Olt. 4.3. Numărul
de exemplare în care trebuie depusă fiecare
ofertă: 1 exemplar original și 2 exemplare
copii. 5. Data și locul la care se va desfășura
sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
07/01/2022, ora 11.00, la sediul Primăriei
Comunei Vădastra, comuna Vădastra,
Strada Mihai Viteazul nr. 77 B, județul Olt.
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: Acțiunea în justiție se poate introduce la secția
de contencios administrativ a Tribunalului
Olt, Slatina, Str. Mânăstirii nr. 2, județul Olt,
telefon 0249/414.989, 0249/435.638, fax 0249
437.370, e-mail: corespondenta-olt@just.ro.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie
către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 16.12.2021.
Debitorul Societatea Pentru Exploatare
Portuara Drobeta S.A societate in reorganizare judiciara, prin administrator judiciar
Dinu, Urse Si Asociatii SPRL, scoate la
vanzare: Proprietatea imobiliara formata
din teren intravilan, nr. cadastral 661, in
suprafata de 879 mp si cladire, nr. cadastral
661-C1, cu o suprafata utila de 714,39 mp,
amplasata in zona centrala a municipiului
Drobeta Turnu Severin, Bulevardul Carol I
nr. 19, jud. Mehedinti. Pretul de pornire
este de 262.042 euro, platibil in lei la cursul
BNR din data efectuarii platii. Proprietatii
imobiliare i se va aplica regimul de TVA

conform dispozitiilor Codului Fiscal. Pretul
Caietului de sarcini este de 5.000 lei +TVA.
Prima sedinta de licitatie a fost fixata la
data de 13.01.2022 ora 15.00 iar daca
activul nu se adjudeca la aceasta data,
urmatoarele sedinte de licitatii vor avea loc
in urmatoarele date: 20.01.2022, 27.01.2022,
03.02.2022, 10.02.2022, 17.02.2022,
24.02.2022, 03.03.2022, 10.03.2022 si
17.03.2022 ora 15.00 la acelasi pret de
pornire. Participarea la licitatie este conditionata de: -consemnarea in contul nr.
RO95BREL000200 2199380100 deshis la
Libra Internet Bank – Sucursala Colentina
pe seama debitoarei Societatea Pentru
Exploatare Portuara Drobeta S.A cel tarziu
cu o zi inainte de data si ora stabilita pentru
sedinta de licitatie, a garantiei de 10% din
pretul de pornire al licitatiei. Garantia de
10% va fi platita in lei la cursul BNR din
data efectuarii platii. -achizitionarea cel
tarziu cu o zi inainte de data si ora stabilita
pentru sedinta de licitatie a Caietului de
sarcini. -pretul caietului de sarcini se achită
prin OP in contul nr. RO43 INGB 5514
Publicitate
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9999 0051 3726 deschis la Ing Bank –
Sucursala Dorobanti, pe seama administratorului judiciar Dinu Urse si Asociatii
SPRL sau in numerar la sediul administratorului judiciar din București, Str. Buzesti
nr. 71, et. 5, sector 1. Toate sedintele de
licitatii se vor desfasura la sediul administratorului judiciar din Bucuresti, Str.
Buzesti nr. 71, et.5, cam. 504, sector 1.
Pentru relatii suplimentare sunati la telefon
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.
Subscrisa Private Liquidation Group
IPURL, cu sediul profesional Oradea, str.
Avram Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor, CIF
26176834, atribut fiscal RO, număr de
înscriere în tabloul practicienilor în insolvență RFO-II-0412, în calitate de lichidator
judiciar al societății Fruitland S.R.L.,
J05/246/1992, CUI: RO85406, societate în
faliment, in bankruptcy, en faillite, procedură ce face obiectul dosarului nr.
8134/111/2011 aflat pe rolul Tribunalului
Bihor, în conformitate cu prevederile Legii
85/2006 și regulamentului de vânzare
aprobat în ședința adunării creditorilor din
data de 11.09.2019, scoate la vânzare prin
licitație publică următoarele bunuri din
patrimoniul societății debitoare, în natură:
Autoutilitare Isuzu – 4 bucăți după cum
urmează: 1 bucată furgon izoterm, tipul
NPR 65P, an fabricație 1998, cilindree
3858cmc, putere motor 89kW Ia 2800 rot./
min, 385.000 km parcurși, 1 bucată furgon
izoterm tipul NPR 65P, an fabricație 1998,
cilindree 3858cmc, putere motor 89kW Ia
2800 rot./min, 395.582 km parcurși, 1
bucată furgon izoterm tipul NPR 65P, an
fabricație 1998, cilindree 3858cmc, putere
motor 89kW Ia 2800 rot./min, 390.000 km
parcurși, 1 bucată furgon izoterm tipul
NPR 65P, an fabricație 1998, cilindree
3858cmc, putere motor 89kW Ia 2800 rot./
min, 379.292 km parcurși, la un preț de
strigare total de: 40.590,00 lei. Licitațiile
publice pentru bunurile mobile vor avea loc
la sediul lichidatorului judiciar din Oradea,
str. Avram Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor,
începând cu ora 12:00, la data de
17.12.2021, iar în caz de nereușită aceasta
se reia la următoarele date: 24.12.2021 și
31.12.2021 la aceeași oră și aceeași adresă.
Casă fără teren aferent situată în intravilanul localității Lugașu de Jos, jud. Bihor,
preț de strigare: 52.600,00 lei. Licitațiile
publice pentru bunul imobil vor avea loc la
sediul lichidatorului judiciar din Oradea,
str. Avram Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor,
începând cu ora 12:00, la data de:
21.12.2021, iar în caz de nereușită aceasta
se reia la următoarele date: 28.12.2021,
04.01.2022, 11.01.2022 și 18.01.2022 la
aceeași oră și aceeași adresă. Licitantul
trebuie să achiziționeze un caiet de sarcini
privind bunurile supuse prezentei licitații,
contra sumei de 500 RON+TVA, ce va
cuprinde și regulamentul de vânzare. Licitantul va depune la sediul lichidatorului
judiciar o cerere de participare la licitație,
inclusă în caietul de sarcini, cu cel puțin
trei zile înainte de termenul licitației stabilit
prin anunțul public. Informații tel:

0359463661 fax: 0359463662 e-mail:
office@plginsolv.ro.
Anunț. Aducem la cunoștința cetățenilor
organizarea licitației publice pentru atribuirea contractului de inchiriere de bunuri
proprietate publică. 1. Informații generale
privind concedentul: Municipiul Roman,
județul Neamț cu sediul in municipiul
Roman, Piața Roman Vodă nr.1, județul
Neamț, telefon: 0233 741 651, fax: 0233 741
604, Cod fiscal 2613583, e-mail: primaria@
primariaroman.ro, pagina web: www.
primariaroman.ro. 2. Informații privind
obiectul inchirierii: 1. Teren in suprafata de
1,00 mp, B-dul Republicii, zona 1, CF
54983; 2. Teren in suprafata de 1,00 mp,
B-dul Republicii, zona 2, CF 54984; 3.
Teren in suprafata de 4,00 mp, B-dul Republicii, f.n, CF 54180; 4. Teren in suprafata
de 6,00 mp, str. Ștefan cel Mare,f.n, CF
54189; 5. Teren in suprafata de 4,00mp,
B-dul Roman Mușat, f.n., CF 54194; 6.
Teren in suprafata de 1,00mp, str. Nicolae
Bălcescu, CF 60411; 7. Teren in suprafata
de 1,00 mp, str. Cuza Vodă, CF 60433; 8.
Teren in suprafata de 1,00mp, str. Cuza
Vodă, CF 60466; 9. Teren in suprafata de
1,00mp, B - dul Republicii, CF 60437; 10.
Teren in suprafata de 1,00mp, B - dul
Republicii, CF 60431; 11. Teren in suprafata de 1,00mp, B - dul Republicii, CF
60432; 12. Teren in suprafata de 1,00mp, B
- dul Republicii, CF 60465; 13. Teren in
suprafata de 1,00mp, B - dul Roman
Mușat, CF 60429; 14. Teren in suprafata de
1,00mp, str. Ștefan cel Mare, CF 60464; 15.
Teren in suprafata de 1,00mp, B - dul
Roman Mușat, CF 60421; 16. Teren in
suprafata de 1,00mp, str. Ștefan cel Mare,
CF 60410; 17. Teren in suprafata de
1,00mp, str. Ștefan cel Mare, CF 60424; 18.
Teren in suprafata de 1,00mp, str. Ștefan
cel Mare, CF 60430; 19. Teren in suprafata
de 1,00mp, B - dul Roman Mușat, CF
60440; 20. Teren in suprafata de 1,00mp, B
- dul Roman Mușat, CF 60472; Închirierea
se face în conformitate cu prevederile
O.U.G. nr. 57/2019 și H.C.L. nr. 227 din
28.10.2021. 3. Informații privind documentația de atribuire, conține fișa de date și
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea prin care
persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației de atribuire: La cerere, în urma depunerii unei
cereri de participare la procedură. 3.2.
Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la
care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Piața
Roman-Vodă, nr. 1, telefon: 0233 741 651,
fax: 0233 741 604. 3.3. Costul și condițiile
de plată pentru obținerea documentației de
atribuire: 200 lei/ exemplar, se va achita la
casieria Primăriei municipiului Roman. 3.4.
Data – limită pentru solicitarea clarificărilor: 28.12.2021, ora 10:00. 4. Informații
privind ofertele: 4.1. Data - limită de depunere a ofertelor: 10.01.2022, ora 10:00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Biroul Unic al Primăriei municipiului

Roman, Piața Roman-Vodă, nr. 1, jud.
Neamț. 4.3. Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar,
într-un plic sigilat. 5. Data și locul la care se
va desfășura ședința publică de deschidere
a ofertelor: 10.01.2022, ora 16:00, la sediul
Primăriei municipiului Roman din Roman,
Piața Roman-Vodă, nr. 1, jud. Neamț, sala
N.M. Strunga. 6. Instanța competentă în
soluționarea litigiilor apărute și termenul
pentru sesizarea instanței: Tribunalul
Neamț, Secția a II-a CAF.
Anunț. Aducem la cunoștința cetățenilor
organizarea licitației publice pentru atribuirea contractului de inchiriere de bunuri
proprietate publică. 7. Informații generale
privind concedentul: Municipiul Roman,
județul Neamț cu sediul in municipiul
Roman, Piața Roman Vodă nr.1, județul
Neamț, telefon: 0233 741 651, fax: 0233 741
604, Cod fiscal 2613583, e-mail: primaria@
primariaroman.ro, pagina web: www.
primariaroman.ro. 8. Informații privind
obiectul inchirierii: 1. Teren 545 mp, str. Ion
Nanu, nr. 15, CF 60498; Închirierea se face
în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.
57/2019 și H.C.L. nr. 99 din 26.05.2020. 9.
Informații privind documentația de atribuire, conține fișa de date și caietul de
sarcini. 9.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire: La
cerere, în urma depunerii unei cereri de
participare la procedură. 9.2. Denumirea și
adresa serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se poate
obține un exemplar din documentația de
atribuire: Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Piața Roman-Vodă, nr. 1,
telefon: 0233 741 651, fax: 0233 741 604.
9.3. Costul și condițiile de plată pentru
obținerea documentației de atribuire: 200
lei/ exemplar, se va achita la casieria Primăriei municipiului Roman. 9.4. Data – limită
pentru solicitarea clarificărilor: 28.12.2021,
ora 10:00. 10. Informații privind ofertele:
10.1. Data - limită de depunere a ofertelor:10.01.2022, ora 10:00. 10.2. Adresa la
care trebuie depuse ofertele: Biroul Unic al
Primăriei municipiului Roman, Piața
Roman-Vodă, nr. 1, jud. Neamț. 10.3.
Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: un exemplar, într-un
plic sigilat. 11. Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 10.01.2022, ora 16:00, la sediul
Primăriei municipiului Roman din Roman,
Piața Roman-Vodă, nr. 1, jud. Neamț, sala
N.M. Strunga. 12. Instanța competentă în
soluționarea litigiilor apărute și termenul
pentru sesizarea instanței: Tribunalul
Neamț, Secția a II-a CAF.
Anunț. Aducem la cunoștința cetățenilor
organizarea licitației publice pentru atribuirea contractului de inchiriere de bunuri
proprietate publică. 13. Informații generale
privind concedentul: Municipiul Roman,
județul Neamț cu sediul in municipiul
Roman, Piața Roman Vodă nr.1, județul
Neamț, telefon: 0233 741 651, fax: 0233 741

604, Cod fiscal 2613583, e-mail: primaria@
primariaroman.ro, pagina web: www.primariaroman.ro. 14. Informații privind obiectul
inchirierii: 1. Teren 108 mp, str. Dobrogeanu
Gherea, nr. 39, CF 60500; 2. Teren 4 mp, str.
Smirodava, nr. 9, CF 60503; Închirierea se
face în conformitate cu prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 și H.C.L. nr. 182 din 19.08.2021.
15. Informații privind documentația de
atribuire, conține fișa de date și caietul de
sarcini. 15.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de atribuire: La
cerere, în urma depunerii unei cereri de
participare la procedură. 15.2. Denumirea și
adresa serviciului /compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se poate
obține un exemplar din documentația de
atribuire: Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Piața Roman-Vodă, nr. 1,
telefon: 0233 741 651, fax: 0233 741 604.
15.3. Costul și condițiile de plată pentru
obținerea documentației de atribuire: 200
lei/ exemplar, se va achita la casieria Primăriei municipiului Roman. 15.4. Data –
limită pentru solicitarea clarificărilor:
28.12.2021, ora 10:00. 16. Informații privind
ofertele: 16.1. Data - limită de depunere a
ofertelor:28.01.2022, ora 10:00. 16.2. Adresa
la care trebuie depuse ofertele: Biroul Unic
al Primăriei municipiului Roman, Piața
Roman-Vodă, nr. 1, jud. Neamț. 16.3.
Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: un exemplar, într-un
plic sigilat. 17. Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de deschidere a
ofertelor: 28.01.2022, ora 14:30, la sediul
Primăriei municipiului Roman din Roman,
Piața Roman-Vodă, nr. 1, jud. Neamț, sala
N.M. Strunga. 18. Instanța competentă în
soluționarea litigiilor apărute și termenul
pentru sesizarea instanței: Tribunalul
Neamț, Secția a II-a CAF.
1.Informații generale privind autoritatea
contractantă: Primăria Dolhasca, Aleea
Esplanadei nr.5, Dolhasca, judeţul Suceava,
telefon: 0230.573.272, fax 0230.546.101,
e-mail: primariadolhasca@yahoo.com. 2.
Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează
să fie vândut: Imobile, terenuri intravilane,
situate în satul Gulia, orașul Dolhasca,
județul Suceava, cu C.F.și numere cadastrale 36263, 36264, 36265, 36266, 36267,
36268, 36269, 36270, 36271, 36272, 36273,
36274, 36276, 36277, 36278, 36279, 36280,
36281, 36282, 36283, 36284, 36285, 36286,
36287, 36289, 36290, 36291, 36292, 36293,
36294, 36295, 36296, 36297, 36298, 36299,
36300, 36301, 36302, 36303, 36304, 36305,
36306, 36307, 36308, 36309, 36310, 36311,
36312, 36313, 36315, 36316, 36317, 36318,
36319, 36320, 36321, 36322, 36323, 36324,
36325, 36326, 36328, 36329, 36330, 36331,
36332, 36333, 36334, 36335, 36336, 36337,
36338, 36339, 36340, 36341, 36342, 36343,
36344, 36345, 36346, 36347, 36348, 36349,
36350, 36351, 36352, 36353, 36354, 36355,
36356, 36357, 36358, 36359, 36360, 36361,
36362, 36363, 36364, 36365, 36366, 36367,

36368, 36369, 36370, 36371, 36372, 36373,
36374, 36375, 36376, aparținând domeniului privat al orașului Dolhasca, conform
O.U.G.nr.57/2019 și Hotărârii Consiliului
Local nr.3/26.02.2021. 3. Informații privind
documentația de atribuire: În caietul de
sarcini. 3.1.Persoanele interesate pot intra
în posesia unui exemplar al documentației
de atribuire: La cerere, la sediul instituției.
3.2.Documentația de atribuire se poate
obține la: Secretar general al Orașului
Dolhasca, telefon: 0230.573.272. 3.3.Costul
și condițiile de plată pentru obținerea
acestui exemplar: 50Lei de exemplar, se
poate achita la casieria Primăriei Orașului
Dolhasca. 3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 05.01.2022, ora 16.00. 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor:
12.01.2022, ora 12.00. 4.2.Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria Orașului
Dolhasca, Aleea Esplanadei nr.5, județul
Suceava. 4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă oferta: Un exemplar. 5.Data
și locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor:
13.01.2022, ora 12.00, Casa de Cultură
„Alexandru Arșinel”, orașul Dolhasca,
județul Suceava. 6.Instanța competentă în
soluționarea litigiilor apărute și termenele
pentru sesizarea instanței: Secția de
Contencios Administrativ a Tribunalului
Suceava, județul Suceava, Str.Ștefan cel
Mare, nr. 62, număr telefon: 0230/522.296,
e-mail: trsv-arhcont@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație în vederea
publicării: 14.12.2021.
Curtea de Apel Oradea, CUI: 17071723,
tel.0259.479.419, persoană de contact:
Monenciu Adina, organizează licitație
publică cu plic sigilat la data de
10.01.2022, ora 12.00, la sediul instanței, în
vederea închirierii unui spațiu de 11mp
situat la subsolul Palatului de Justiție
Oradea pentru desfășurarea activității de
servicii poștale. Documentația de atribuire
și informații suplimentare se pot obține
accesând pagina de internet a instanței:
http://portal.just.ro/35/SitePages/achizitii.
aspx?id_inst=35.

PIERDERI
Nono Pub SRL, J12/1184/2015, anunță
pierderea certificatului de înregistrare. Îl
declarăm nul.
Nyerges Boki Salon SRL, J12/3899/2021,
anunță pierderea certificatului constatator
pentru terți. Îl declarăm nul.
Subsemnatul, Fadel Maher, declar pierderea Certificatului de Conformitate cu
numărul 4237 din data de 21.08.2018
eliberat de Ministrul de Sănătății în anul
2018.
Certificatul de atestare a dreptului de
proprietate privată nr.1854/3 din 28.07.1994
referitor la terenul situat în București, Str.
Calea Vitan, 150, a fost pierdut.

