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OFERTE SERVICIU
l Alien Concept Solutions SRL, cu sediul în
Oradea, Str.Iuliu Maniu, nr.7, ap.3, angajează 6
curieri, Cod Cor 962101. CV se trimit la: alienconcept@alienconcept.ro.
l SC Whitestar Services SRL, cu sediul în
Ploiești, Strada Bahluiului, Nr.16, Cam.2,
Bl.162, Sc.B, Et.7, Ap.67, Jud. Prahova, CUI:
40277010, J29/2798/2018, angajează îngrijitor
clădiri cu cod COR 515301- 15 posturi și manipulant mărfuri cu cod COR 933303- 35 posturi.
Cerințe: studii medii, vorbitor de limba engleză,
nivel mediu. Selecția va avea loc la sediul societății în data de 21.02.2022, ora 10.00.
l Patiseria Landi SRL din Arad angajează 4
lucrători bucătărie (spălători vase mari)- cod
COR 941201, condiții minime: studii gimnaziale (8 clase), cunoștințe limba engleză.
CV-urile se depun pe e-mail la adresa: expertoffice8@gmail.com. Vor fi luate în considerare
CV-urile primite până la data de 19.02.2022.
Selecția candidaților va avea loc în data de
20.02.2022 și constă în concurs de CV-uri.
Informații la telefon: 0747.881.369.
l SC Sofial Serv Construct SRL, cu sediul în
Ploiești, Aleea Crizantemelor, nr.3, bl.9, sc.B,
E.1, AP.19, Jud.Prahova, CUI: 35568144,
J29/217/2015, angajează: fierar betonist cu cod
COR 711402- 4 posturi, dulgher cu cod COR
711501- 3 posturi, pavator cu cod COR 711902
- 6 posturi și muncitor necalificat cu cod COR
931301- 37 posturi. Cerințe: studii medii,
vorbitor de limba engleza, nivel mediu. Selecția
va avea loc la sediul firmei în data de
21.02.2022, ora 10.00.
l SC Narodot Construct SRL, având CUI:
10135897, cu sediul în Hațeg, Strada Independenței, nr.7, scara C, ap.34, județul Hunedoara,
angajează: inginer construcții civile, industriale
și agricole, cod COR 214201- 1 post. Cerințe:
studii medii, cunoștințe de limba engleză,
cunoștințe în domeniul constructiilor. Selecția
are loc în data de 21.02.2022, ora 09.00, la
sediul societății.
l SC Nelida&Dana SRL, având CUI:
37783726, cu sediul în Municipiul Băilești,
Strada Victoriei, nr.78, bloc A0, Scara 1, Etaj 2,
Ap.14, Județ Dolj, angajează: croitor-confecționer îmbrăcăminte, după comandă cu COD
COR 753201- 25 posturi. Cerințe: studii medii,
cunoștințe de limba engleză, cunoștințe în
domeniul comerțului. Selecția are loc în data de
21.02.2022, ora 10.00, la sediul societății.
l White Dream Internet Cafe SRL, cu sediul
în București, Sectorul 1, Strada Clucerului
nr.86, angajează lucrători comerciali. Relaţii la
telefon 0722227793.
l Școala Gimnazială Nr.81, București organizează concurs pentru ocuparea următorului
post vacant: -1 post ingrijitor pe perioadă

nedeterminată; (probe: practică, interviu),
condiţii; studii generale sau medii. Data
concursului: 17.03.2022. Depunerea dosarelor
se face până pe 03.03.2022, în intervalul orar
09.00-16.00 la secretariatul unităţii. Relaţii la
telefon: 021.326.32.20.
l Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu” publică
erată la anunțul din data de 16.02.2022, în
cotidianul Jurnalul, la rubrica Oferte de
serviciu, astfel: „Candidații vor depune dosarele de participare la concurs la sediul instituției, Departamentul Secretariat, în perioada
21.02.2022-25.02.2022, în intervalul orar 08.0015.00. Restul condițiilor rămân neschimbate”.
l Consiliul Local Ivești-Serviciul Salubrizare,
cu sediul în comuna Ivești, str.Gen.Eremia
Grigorescu nr.451, Cam.1, județul Galați, CUI:
43897946, organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea postului contractual de
execuție vacant, pe o perioadă nedeterminată,
normă întreagă -8 ore/zi de muncitor necalificat, treapta profesională I. Condiţii specifice
de participare la concurs pentru ocuparea
funcției contractuale pe o perioadă nedeterminată: a) studii generale; b) vechime în muncă
-nu se solicită. Concursul se va organiza la
sediul UAT-Comuna Ivești, județul Galați cu
sediul în: localitatea Ivești, str.Gen.Eremia
Grigorescu nr.451, jud.Galați, conform următorului calendar: a) 04.03.2022, ora 16.00 -data
limită pentru depunerea dosarelor;
b)14.03.2022, ora 11.00 -proba scrisă (sunt
declaraţi admiși la proba de interviu candidaţii
care au obţinut minimum 50 de puncte
conform prevederilor art.28 alin.3 lit.a din H.G.
nr. 286/2011); c)Proba interviu: se va susține în
termen de maximum 4 zile lucrătoare de la
susţinerea probei scrise, data și ora probei
interviu fiind anunțate o dată cu rezultatele la
proba scrisă. Detalii privind condiţiile specifice
și bibliografia de concurs sunt disponibile
accesând site-ul: www.comunaivestiprimar.ro
Secțiunea Avizier electronic. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei
Ivești, judeţul Galați, str. Gen. Eremia Grigorescu nr.451, comuna Ivești, județul Galați sau
e-mail: ivesti@gl.e-adm.ro. Persoană de
contact: Inspector Salarizare Resurse umane:
Voinea Liliana-Elena.
l Comuna Roșia de Secaș, cu sediul în localitatea Roșia de Secaș, strada Principală, nr.458,
județul Alba, organizează concurs pentru
ocuparea funcției contractuale vacante de șofer
buldoexcavator aprobat prin H.G. nr.
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura
astfel: -proba scrisă în data de 15.03.2022, ora
10.00, la sediul instituției; -proba interviu în
data de 16.03.2022, ora 10.00, la sediul instituției. Pentru participarea la concurs, candidații
trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
-nivelul studiilor: 8 clase; -acte de studii privind
calificarea și autorizarea în executarea profesiei; -vechime în specialitatea studiilor necesare
ocupării postului: nu se solicită; -permis conducere categoria B, C. Candidații vor depune
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SC BOTIS CRISTIAN ANTONIO TRANS SRL
cu sediul în Satu Mare, Str. Magnoliei 34/A,

ANGAJEAZĂ:
- Sudor
- Muncitor necaliﬁcat în metalurgie
Cerințe: experiență minim 1 an și cunoș�nțe de limba engleză.

:

CV-urile se pot depune pe email: bcatrans.sm@gmail.com
sau telefonic la: 0737.092.516.
dosarele de participare la concurs în termen de
10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a,
la sediul Primăriei Comunei Roșia de Secaș.
Relații suplimentare la sediul Primăriei
Comunei Roșia de Secaș, persoană de contact:
Bunea Ovidiu, mobil 0768.184.504.
l OCPI Călărași, cu sediul în localitatea Călărași, str.Prelungirea București nr.26, bl.M21,
judeţul Călărași, organizează concurs pentru
ocuparea unor funcţii contractuale vacante, cu
încadrare pe perioadă determinată, conform
H.G. 286/23.03.2011, după cum urmează: asistent registrator treapta IA -1 post; consilier
gradul I -achiziții -1 post, conform H.G.
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura la
sediul O.C.P.I. Călărași, astfel: -Proba scrisă în
data de 14.03.2022, ora 11.00; -Proba interviu
în data de 18.03.2022, ora 11.00. Condiții de
participare la concurs: pentru funcția de asistent registrator treapta IA: -studii de specialitate: studii medii absolvite cu diplomă de
bacalaureat; -vechime în muncă -minim 6 ani și
6 luni. pentru funcția de consilier gradul I
-achiziții: -studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă sau studii
superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă; -vechime în
studii superioare -minim 3 ani și 6 luni. 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, respectiv pană la data de
04.03.2022 inclusiv, ora 14.00 la sediul O.C.P.I
Călărași. Dosarele transmise prin poștă trebuie
să ajungă la Registratura OCPI Călărași până
cel târziu în data de 04.03.2022 inclusiv, ora
14.00. Pe toată durata concursului, candidații
vor respecta toate condițiile pentru prevenirea
și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19
prevăzute de lege, precum și de instrucțiunile,
normele, procedurile, regulamentele etc aprobate de A.N.C.P.I. /O.C.P.I. Călărași în acest
sens. Relaţii suplimentare la sediul: O.C.P.I
Călărași, persoană de contact: Andreea Cris-

tina Damu, telefon: 0725.192.123; e-mail:
andreea.damu@ancpi.ro sau telefon
0242/333.698, 0242/333.699, fax: 0242/321.438,
e-mail: cl@ancpi.ro.
l Primăria Berceni cu sediul în bd. 1 Mai
nr.233, comuna Berceni, județul Ilfov, organizează în data de 15.03.2022 concurs recrutare
pentru: Muncitor necalificat– Compartiment
Monitorizare Unități de Învățământ și Șef
SVSU – Serviciul Voluntar Pentru Situații de
Urgență. Condiţii de participare: pentru
Muncitor necalificat: studii medii/ generale,
vechime în muncă 5 ani; pentru Șef SVSU:
studii medii, vechime în muncă: 15 ani. Dosarele se depun în perioada 18.02.2022–
03.03.2022, ora 16:00 la sediul primăriei
Berceni din bd. 1 Mai nr.233, comuna Berceni,
județul Ilfov. Relaţii suplimentare la sediul
Primăriei Berceni din comuna Berceni, bd. 1
Mai nr.233, județ Ilfov, persoană de contact
Nicoară Manuela Adriana– Inspector Asistent,
email registratura@primariaberceni.ro, telefon
021.365.19.68.
l În data de 16-03-2022, ora 10 va avea loc la
sediul Primăriei or. Mărășești, jud. Vrancea,
Concursul pentru ocuparea a trei posturi
vacante, personal contractual, pe perioadă
nedeterminată: unul de muncitor calificat, tr.IV
și unul de muncitor calificat, tr.III în Serviciul
public activităţi administrativ gospodărești și
întreţinere spaţii verzi și unul de șofer tr.I în
Serviciul public local de transport persoane prin
curse regulate, din subordinea Consiliului local
al or. Mărășești. Condiţii de participare: Generale: conform art.3 din HG 286/2011, modificată
și completată. Specifice, pentru postul de: 1.
șofer tr.I: -diplomă/ adeverinţă absolvire studii
medii/ profesională; -Permis conducere categoria B si D; -Certificat/ Atestat de pregătire
profesională a conducătorului auto categoria D;
-vechime în muncă/ specialitatea studiilor:
minim 4 ani. -Adeverinţă sănătate medicina
muncii. 2. muncitor calificat tr.III: -diplomă/
adeverinţă studii minim generale; -Certificat de

:
calificare într-o meserie; -vechime în muncă/ în
specialitatea studiilor: minim 3 ani. 3. muncitor
calificat tr.IV: -diplomă/ adeverinţă studii
minim generale; -Certificat de calificare într-o
meserie; -vechime în muncă/ în specialitatea
studiilor: minim 1 an. În termen de 10 zile
lucrătoare de la data publicării anunţului în
18-02-2022, la sediul Primăriei or. Mărășești se
vor depune dosarele de participare la concurs,
conform art.6 din HG nr.286/2011 modificată și
completată. Concursul va avea următoarele
etape: 1. Selecţia dosarelor: între 07–08/
03-2022; 2. Proba scrisă: 16-03-2022, ora 10; 3.
Interviul- data va fi anunţată odată cu afișarea
rezultatelor probei scrise. Bibliografia și anunţul
concursului vor fi afișate pe site-ul și pe tabela
de afișaj ale instituţiei. Relaţii suplimentare, la
sediul Primăriei or. Mărășești și tel. 0237260150persoana de contact insp. Dogaru Claudia.
l În conformitate cu prevederile H.G. nr.
286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale cu sediul în București, sector 3, bd.
Carol I, nr.2-4, anunță organizarea concursului
în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată
a două posturi contractuale vacante de consilier IA. Proba scrisă va avea loc în data de

:

15.03.2022, ora 10.00, iar interviul se va susține
în maximum patru zile lucrătoare de la data
susținerii probei scrise, conform art.24 alin.(5)
din Regulamentul- cadru aprobat prin H.G.
nr.286/2011. Pentru participarea la concurs,
candidații trebuie să îndeplinească următoarele
condiții: -nivelul studiilor- studii universitare
de licență absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă, -vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcției: minimum 6 ani și
6 luni, din care minimum 3 ani în domeniul
arhivistic, dovedită cu documente de la angajator; -curs perfecționare/ specializare în domeniul arhivistic, dovedit cu diplomă; -cunoștințe
de operare pe calculator– MS Office– nivel
mediu/ ridicat (se testează în cadrul probei
scrise). Dosarele de înscriere la concurs se
depun la sediul Ministerului Agriculturii si
Dezvoltării Rurale, la secretarul comisiei de
concurs– Maria Nica, telefon 0213072484, în
termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării. Bibliografia, condiţiile specifice de participare precum și actele solicitate candidaţilor
pentru dosarul de înscriere vor fi afișate la
sediul instituţiei și vor fi publicate pe pagina
web www.madr.ro, la secțiunea posturi scoase
la concurs.

ANUNȚURI
l Școala Profesională Specială “Sf. Nicolae” cu
sediul în: București str. Sold. Enache Ion, nr. 31,
sector 4, organizează concurs pentru ocuparea
următorului post contractual aprobat prin H.G.
nr. 286/2011, modificată și completată de H.G.
nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei. Denumirea
postului:- Infirmieră, 1 normă-post contractual
vacant pe perioadă nedeterminată. Condiţii
specifice de participare la concurs: -nivelul studiilor: liceale; -vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupării postului:-Data, ora și locul de
desfășurare a concursului: Proba scrisă:- în data
de 16.03.2022, ora 9:00, la sediul Școlii Profesionale Speciale “Sf. Nicolae”. Proba de interviu:în data de 16.03.2022, ora 13:00, la sediul Școlii
Profesionale Speciale “Sf. Nicolae”. Data limită
până la care candidaţii vor depune actele pentru
dosarul de concurs este 14.03.2022, la sediul
Școlii Profesionale Speciale “Sf. Nicolae”.
Relaţii suplimentare: la sediul unităţii sau tel.
0213344708.
l Societatea SC Marina Surf Serv S.R.L., cu
sediul social în loc.Năvodari, oraș Năvodari,
B-dul Mamaia Nord, nr.81, C8 Clădire
Recepție, jud.Constanța, înregistrată cu
J13/3379/2017, CUI: 38324314, angajează:
ajutor de bucătar cod COR-941101 -6 posturi;
bucătari cod COR-512001 -4 posturi; femeie de
serviciu cod COR-911201 -6 posturi; lucrător în
bucătărie (spălător vase mari) cod COR-941201
-4 posturi; pizzar cod COR-512002 -2 posturi.
Pentru CV, la adresa de e-mail: igen92241@
gmail.com.

CITAŢII
l Numitul Balica Abel Beniamin, cu ultimul
domiciliu cunoscut în satul Slobozia, comuna
Voinești, județul Iași, este citat la Judecătoria
Iași pe data de 31.03.2022, ora 11.00, completul
C15, sala 4, în calitate de pârât -Dosarul civil
nr. 20722/245/2021, obiect -înlocuire amendă cu
munca în folosul comunității, reclamanți fiind
UAT Voinești -Iași, Primăria Comunei Voinești,
județul Iași.
l Se citează, în calitate de pârât Volintir Darian
- Casian, născut la data de 10 aprilie 2014, prin
reprezentantul său legal, doamna Schneider
Brighitte (mama minorului), ambii cu domiciliul cunoscut în Spania, Provincia Tarragona,
43530, Poblacion Alcanar, str. Avinguda D’abril,
Tercer D, nr. 28, în dosarul nr. 18427/55/2021
aflat pe rolul Judecătoriei Arad, în contradictoriu cu reclamanta Volintir Ecaterina, dosar
având ca obiect – stabilirea filiației, pentru data
de 22 martie 2022, ora 09:00, sala 215.
l Numiţii Firuţa Ilie, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Satu Mare și Diaconu Constantin,
cu ultimul domiciliu cunoscut în Satu Mare,
sunt citaţi în dosar nr.1042/218/2017, aflat pe
rolul Tribunalului Satu Mare, având ca obiect
fond funciar pentru data de 22.02.2022, ora
09.15, completul C4A, sala 8, în calitate de
pârâţi, în proces cu Societatea Gloria Resighea,
în calitate de apelant.
l Smedoiu Ion, cu ultimul domiciliu în
Pucioasa, cart.Diaconești, este chemat la Judecătoria Pucioasa în calitate de pârât în dosarul
1772/283/2021, obiect acțiune în constatare, în
data de 15.03.2022, ora 10.00.
l Numitele: Notaru Vironica, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Sat Tomnatic, Comuna Tomnatic,
Nr.846, Județul Timiș și Balulescu Valentina-Nonorica, cu ultimul domiciliu cunoscut în
Timișoara, Str.Nicolae Tincu Velea, Nr.37, Județul
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Timiș, sunt citate la Judecătoria Huși, din Str.Alex
Giugaru, Nr.1, Huși, Județul Vaslui, în dosarul
nr.2310/244/2021 fond al acestei instanțe, în calitate de pârâți, în proces cu Culea Silvia, acțiune de
partaj judiciar ieșire din indiviziune, cu termen de
judecată la data de 14.03.2022, ora 11.30, camera
sala, complet C7 civile.
l Numita Namsa Group Internațional SRL, cu
ultimul sediu cunoscut în Mediaș, Șos.Sibiului,
nr.31-33, jud.Sibiu, este citată la Judecătoria
Mediaș, la data de 07.03.2022, ora 13.00, sala 1, în
calitate de pârâtă în dosarul civil nr.
5736/257/2019, având ca obiect rectificare carte
funciară, în contradictoriu cu Municipiul Mediaș.
l RCS&RDS SA cheamă în judecată pe
Ionescu Dragoș Constantin, cu domiciliul în
Craiova, str.Gral Stefan Ispas, nr. 112, jud.
Dolj, în calitate de pârât, în dosar
28564/215/2020, Judecătoria Craiova, în data
de 14.03.2022, ora 13.00.

DIVERSE
l General Bistro 15A SRL cu sediul în Bucuresti Sector 1, Str. G-ral Constantin Voda nr.
10, camera 2, etaj parter, titular al activității:
restaurant, catering, anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de obținere a autorizației de mediu pentru puctul de lucru
amplasat în Bucuresti Sector 1, Str. G-ral
Constantin Voda nr. 15A. Informații privind
documentația depusă pot fi obținute la sediul
Agentia Pentru Protectia Mediului Bucuresti,
Aleea Lacul Morii nr. 1, Sector 6, în zilele de
luni-joi, între orele 09:00-15:00 și vineri între
orele 09:00-13:00. Observațiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Bucuresti, pe
toată durata derulării procedurii de autorizare.
l Această informare este efectuată de
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Medias, str. Piata
Constantin I. Motas nr. 1, Medias, ce intenționează să solicite de la Apele Romane A.B.A. Olt
– S.G.A. Sibiu, aviz de gospodărire a apelor
pentru realizarea proiectului “punerea în siguranță a subtraversării râului Cibin cu conducta
de transport gaze naturale DN400 limita jud.
Alba-Sibiu, în zona loc. Orlat, JUD. Sibiu”
propus a fi amplasat în extravilanul Comunei
Orlat, judetul Sibiu. Această investiție este nouă.
Ca rezultat al procesului de producție nu vor
rezulta ape uzate. Această solicitare de aviz este
conformă cu prevederile Legii apelor nr.
107/1996, cu modificările și completările ulterioare. Persoanele care doresc să obțină informații
suplimentare cu privire la solicitarea avizului de
Gospodărire a Apelor pot contacta solicitantul
de aviz la adresa menționată. Persoanele care
doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului sau la
Expert Serv SRL, cu sediul in str. Mihai
Eminescu, nr. 7, et.1, Ploiești, jud. Prahova, cod
postal 100329, tel/fax: 0244-513233.
l Această informare este efectuată de
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Medias, str. Piata
Constantin I. Motas nr. 1, Medias, ce intenționează să solicite de la Administrația Nationala
Apele Romane - ABA Arges-Vedea, aviz de
gospodărire a apelor pentru realizarea proiectului “punerea în siguranță traversare aeriana
peste râu Plapcea cu conducta de transport
gaze naturale DN 100 racord alimentare SRM
Scornicești, zona loc. Scornicești, JUD. Olt”
propus a fi amplasat în extravilanul orasului
Scornicesti, localitatea Jitaru, judetul Olt.
Această investiție este nouă. Ca rezultat al

procesului de producție nu vor rezulta ape
uzate. Această solicitare de aviz este conformă
cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu
modificările și completările ulterioare. Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de
Gospodărire a Apelor pot contacta solicitantul
de aviz la adresa menționată. Persoanele care
doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului sau la
Expert Serv SRL, cu sediul in str. Mihai
Eminescu, nr. 7, et.1, Ploiești, jud. Prahova, cod
postal 100329, tel/fax: 0244-513233.
l 18.02.2022 Anunț privind lansarea unei
proceduri de achiziție de echipamente Sandhar
Technologies RO S.R.L. anunță lansarea unei
proceduri de achiziție de echipamente pentru
proiectul ”Înființarea unei unități noi pentru
producția de componente auto în cadrul
companiei Sandhar Technologies RO S.R.L.”,
după cum urmează: -Achiziția A11 –Lot 1:
Presa de debavurat – accesoriu pentru Mașină
de turnare sub presiune –6 buc. Documentația
de atribuire poate fi obținută de la adresa:
e-mail contact@sandhar.ro sau la adresa
București Sectorul 3, Bulevardul Corneliu
Coposu, Nr. 6 -8, Modulul Nr. M09, Etaj 8.
Data și ora limită de depunere a ofertelor:
28.02.2022 ora 23:59 (sfarsitul zilei ora Romaniei). Pentru informaţii suplimentare vă puteţi
adresa la: sediul Sandhar Technologies RO
SRL, Adresa: București Sectorul 3, Bulevardul Corneliu Coposu, Nr. 6 -8, Modulul Nr.
M09, Etaj 8, Telefon: +40735/012973, Fax: -,
E-mail: contact@sandhar.ro, persoană de
contact Ionuț Arpășanu (+0735/012973). Vă
mulțumim. Sandhar Technologies RO S.R.L.
18.02.2022 Announcement regarding the
launch of one procedurefor the procurement
of equipment Sandhar Technologies RO
S.R.L. announces the launch of 1 procurement procedure for equipment for the project
„Establishment of a new unit for the production of automotive components within the
company Sandhar Technologies RO S.R.L.“,
as follows: -Procurement A11 –Batch 1:
Trimming press –accessory for High pressure
die casting machine –6 unit. The procurement
documentation can be obtained from: e-mail
contact@sandhar.ro or at the address Bucharest, 6 -8 Corneliu Coposu Bld, M 09 Modul,
8th Floor. Date and time limit for submission
of the offer: 28.02.2022 at 23:59 (end of the
day, Romania time). For more information
you can contact Sandhar Technologies RO
S.R.L., Adress: Bucharest, 6 -8 Corneliu
Coposu Bld, M09 Modul, 8th Floor, Phone:
+40735/012973, Fax:-, E-mail: contact@
sandhar.ro, contact person: Ionuț Arpășanu
(+0735/012973). Thank you. Sandhar Technologies RO S.R.L..
l 18.02.2022 Anunț privind lansarea unei
proceduri de achiziție de echipamente Sandhar
Technologies RO S.R.L. anunță lansarea unei
proceduri de achiziție de echipamente pentru
proiectul ” Înființarea unei unități noi pentru
producția de componente auto în cadrul companiei Sandhar Technologies RO S.R.L.”, după
cum urmează: -Achiziția A13 –Lot 1: Robot
manipulare piese –accesoriu pentru Mașină de
turnare sub presiune –8 buc. Documentația de
atribuire poate fi obținută de la adresa: e-mail
contact@sandhar.ro sau la adresa București
Sectorul 3, Bulevardul Corneliu Coposu, Nr. 6
-8, Modulul Nr. M 09, Etaj 8. Data și ora limită
de depunere a ofertelor: 28.02.2022 ora 23:59
(sfârșitul zilei ora României). Pentru informaţii
suplimentare vă puteţi adresa la: sediul

Sandhar Technologies RO S.R.L., Adresa:
București Sectorul 3, Bulevardul Corneliu
Coposu, Nr. 6 -8, Modulul Nr. M09, Etaj 8,
Telefon: +40735/012973, Fax: -, E-mail:
contact@sandhar.ro, persoană de contact Ionuț
Arpășanu (+0735/012973). Vă mulțumim.
Sandhar Technologies RO S.R.L. 18.02.2022
Announcement regarding the launch of one
procedurefor the procurement of equipment
Sandhar Technologies RO S.R.L. announces the
launch of 1 procurement procedure for equipment for the project „ Establishment of a new
unit for the production of automotive components within the company Sandhar Technologies RO S.R.L. „, as follows: -Procurement A13
–Batch 1: Robot handling parts –accessory for
High pressure die casting machine –8 unit. The
procurement documentation can be obtained
from: e-mail contact@sandhar.ro or at the
address Bucharest, 6 -8 Corneliu Coposu Bld, M
09 Modul, 8th Floor. Date and time limit for
submission of the offer: 28.02.2022 at 23:59 (end
of the day, Romania time). For more information you can contact Sandhar Technologies RO
S.R.L., Adress: Bucharest, 6 -8 Corneliu Coposu
B l d , M 0 9 M o d u l , 8 t h F l o o r, P h o n e :
+40735/012973, Fax:-, E-mail: contact@
sandhar.ro, contact person: Ionuț Arpășanu
(+0735/012973). Thank you. Sandhar Technologies RO S.R.L.
l 18.02.2022 Anunț privind lansarea unei
proceduri de achiziție de echipamente Sandhar
Technologies RO S.R.L. anunță lansarea unei
proceduri de achiziție de echipamente pentru
proiectul ” Înființarea unei unități noi pentru
producția de componente auto în cadrul companiei Sandhar Technologies RO S.R.L.”, după
cum urmează: -Achiziția A14 – Lot 1: Regulator temperatura (Încălzitor /răcitor) matriţe
– accesoriu pentru Mașină de turnare sub
presiune – 6 buc. Documentația de atribuire
poate fi obținută de la adresa: e-mail contact@
sandhar.ro sau la adresa București Sectorul 3,
Bulevardul Corneliu Coposu, Nr. 6 -8, Modulul
Nr. M 09, Etaj 8. Data și ora limită de depunere
a ofertelor: 28.02.2022 ora 23:59 (sfârșitul zilei
ora României). Pentru informaţii suplimentare
vă puteţi adresa la: sediul Sandhar Technologies
RO S.R.L., Adresa: București Sectorul 3, Bulevardul Corneliu Coposu, Nr. 6 -8, Modulul Nr.
M 09, Etaj 8, Telefon: +40735/012973, Fax: -,
E-mail: contact@sandhar.ro, persoană de
contact Ionuț Arpășanu (+0735/012973). Vă
mulțumim. Sandhar Technologies RO S.R.L.
18.02.2022 Announcement regarding the launch
of one procedurefor the procurement of equipment. Sandhar Technologies RO S.R.L.
announces the launch of 1 procurement procedure for equipment for the project „ Establishment of a new unit for the production of
automotive components within the company
Sandhar Technologies RO S.R.L.“, as follows:
Procurement A14 – Batch 1:Temperature regulator (Heater /Cooler) molds – accessory for
High pressure die casting machine – 6 unit. The
procurement documentation can be obtained
from: e-mail contact@sandhar.ro or at the
address Bucharest, 6-8 Corneliu Coposu Bld, M
09 Modul, 8 th Floor. Date and time limit for
submission of the offer: 28.02.2022 at 23:59 (end
of the day, Romania time). For more information you can contact Sandhar Technologies RO
S.R.L., Adress: Bucharest, 6 -8 Corneliu Coposu
B l d , M 0 9 M o d u l , 8 t h F l o o r, P h o n e :
+40735/012973, Fax:-, E-mail: contact@
sandhar.ro, contact person: Ionuț Arpășanu
(+0735/012973). Thank you. Sandhar Technologies RO S.R.L..

l S.C. Terra Business S.R.L., Gîrbaci Vasilică și
Gîrbaci Mirela Corina, cu sediul în Timișoara, strada
Paris, nr.2/A, camerele 304, 305, etaj 3, județul Timiș,
anunță elaborarea primei versiuni a planului
„P.U.Z.-Extindere zonă servicii și depozitare, industrie nepoluantă, comuna Ghiroda, sat Giarmata Vii,
C.F.nr.403615, 406182 și 406183, judeţul Timiș” și
declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea

avizului de mediu. Prima versiune a planului poate fi
consultată la sediul ACPM, cu sediul în strada
Bv.Liviu Rebreanu, nr.18-18A, localitatea Timișoara,
judeţul Timiș, de luni până vineri, între orele 9.0013.00. Observaţii/comentarii și sugestii se primesc în
scris la sediul ACPM, în termen de 15 zile lucrătoare
de la data publicării anunţului.
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l 18.02.2022 Anunț privind lansarea unei
proceduri de achiziție de echipamente Sandhar
Technologies RO S.R.L. anunță lansarea unei
proceduri de achiziție de echipamente pentru
proiectul ” Înființarea unei unități noi pentru
producția de componente auto în cadrul
companiei Sandhar Technologies RO S.R.L.”,
după cum urmează: -Achiziția A15 – Lot 1:
Masina CNC prelucrare piese aluminiu – 3 buc.
Documentația de atribuire poate fi obținută de
la adresa: e-mail contact@sandhar.ro sau la
adresa București Sectorul 3, Bulevardul
Corneliu Coposu, Nr. 6 -8, Modulul Nr. M 09,
Etaj 8. Data și ora limită de depunere a ofertelor: 28.02.2022 ora 23:59 (sfârșitul zilei ora
României). Pentru informaţii suplimentare vă
puteţi adresa la: sediul Sandhar Technologies
RO S.R.L., Adresa: București Sectorul 3, Bulevardul Corneliu Coposu, Nr. 6 -8, Modulul Nr.
M 09, Etaj 8, Telefon: +40735/012973, Fax: -,
E-mail: contact@sandhar.ro, persoană de
contact Ionuț Arpășanu (+0735/012973). Vă
mulțumim. Sandhar Technologies RO S.R.L.
18.02.2022 Announcement regarding the launch
of one procedurefor the procurement of equipment Sandhar Technologies RO S.R.L.
announces the launch of 1 procurement procedure for equipment for the project „ Establishment of a new unit for the production of
automotive components within the company
Sandhar Technologies RO S.R.L .“, as follows:
-Procurement A15 – Batch 1: CNC Equipment
for aluminium parts machining –3 unit. The
procurement documentation can be obtained
from: e-mail contact@sandhar.ro or at the
address Bucharest, 6 -8 Corneliu Coposu Bld, M
09 Modul, 8 th Floor. Date and time limit for
submission of the offer: 28.02.2022 at 23:59 (end
of the day, Romania time). For more information you can contact Sandhar Technologies RO
S.R.L., Adress: Bucharest, 6 -8 Corneliu Coposu
Bld, M 09 Modul, 8 th Floor, Phone:
+40735/012973, Fax:-, E-mail: contact@sandhar.
ro, contact person: Ionuț Arpășanu
(+0735/012973). Thank you. Sandhar Technologies RO S.R.L.
l Anunţ public privind depunerea solicitării de
emitere a acordului de mediu. SC Oberhauser
Invest SRL, cu sediul în municipiul Baia Mare,
str. Dealul Florilor, nr. 14B, judeţul Maramureș,
anunţă publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de mediu,
pentru proiectul “locuințe colective, branșamente și racorduri la utilități” propus a fi
amplasat în municipiul Baia Mare, str. Daliei,
f.n., Cartea funciară Baia Mare nr. 129375,
130991, 129363, 129376, 129362, 130672,
109322, 107040, 121170, 120598, 121168,
129375, 121533, 128911, 129157, 130671, nr.
cadastral 130991, 129375, 129363, 129376,
129362, 130672, 109322, 107040, 121170,
120598, 121168, 129375, 121533, 128911,
129157, 130671, judeţul Maramureș. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate
la sediul APM Maramureș, din localitatea Baia
Mare, str. Iza, nr. 1A, în zilele de luni – joi intre

orele 8 -1630 și vineri între orele 8 -1400, și la
sediul beneficiarului. Observaţiile publicului se
primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Maramureș.
l S.C. Vertical Tower SRL, titular al planului
P.U.Z.-”Construire ansamblu de locuinte
P+1+M, functiuni complementare, amenajare
circulatii si utilitati”, in loc.Berceni, Tarla 6,
Parcela 21/1/40-41, anunta publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de obtinerea a
Avizului Favorabil al CJ. Ilfov. Documentatia a
fost afisata pentru consultare pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Bucuresti,
sector 6, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, tel.
021.212.56.93. Observatii/comentarii si sugestii
se primesc in scris la Biroul de Urbanism in
cadrul Consiliului Judetean Ilfov in termen de
12.zile calendaristice de la data publicarii
anuntului.
l Nicodim Cristian si Nicodim Elena-Mirabela
anunta publicul interesat asupra deciziei
A.P.M. Galati de incadrare fara evaluare de
mediu a Planului Urbanistic de Detaliu „Obtinere autorizatie de construire pentru cladire cu
functiuni mixte-birouri si servicii, imprejmuire
si bransamente la utilitati“, amplasat in Galati,
str. G-ral Alexandru Cernat, nr. 57 (fost nr.
59-61, Lot 1/2), jud. Galati. Motivele care au
stat la baza luarii acestei decizii au fost: in
conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art.11 si
luand in considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potentiale prevazute in Anexa 1 a aceluiasi act normativ,
implementarea obiectivelor planurilor nu
prezinta efecte probabile negative asupra factorilor de mediu si asupra zonei din vecinatatea
amplasamentului studiat; planul nu intra sub
incidenta art.28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice,
aprobata cu modificari si completari prin Legea
nr.49/2011, intrucat amplasamentul este situat
in afara ariilor naturale protejate de interes
comunitar. Draftul deciziei etapei de incadrare
se afla postat pe site-ul A.P.M. Galati http://
www.anpm.ro/web/apm-galati/decizii-etapa-de-incadrare1“.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL
reprezentata prin asociat coordonator Liscan
Aurel, in calitate de lichidator judiciar al M&A
Beauty Line SRL desemnat prin hotararea
nr.623 din data de 16.02.2022, pronuntata de
Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila in
dosar nr. 27204/3/2021, notificã deschiderea
falimentului prin procedura simplificata prevazuta de Legea nr.85/2014 împotriva M&A
Beauty Line SRL, cu sediul social in București,
Sectorul 3, Strada Liviu Rebreanu, Nr. 6, Bloc
B1, Scara 1, Etaj 2, Ap. 11, CUI 18568144, nr.
de ordine in registrul comertului
J40/5935/2006. Persoanele fizice si juridice care
inregistreaza un drept de creanta nascut dupa
data deschiderii procedurii insolventei impotriva M&A Beauty Line SRL vor formula

declaratie de creanta care va fi inregistrata la
grefa Tribunalului București - Secţia a VII-a
Civila, cu referire la dosarul nr. 27204/3/2021,
in urmatoarele conditii: a) termenul limita
pentru inregistrarea cererii de admitere a
creantelor in tabelul suplimentar al creantelor
11.03.2022; b) termenul limita pentru verificarea creantelor, 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.
l Denumirea societății SC Socar Petroleum
SA, cu sediul în str.Pechea, nr.32-36, sector 1,
București, titular al activității CAEN 4730Comerț cu amănuntul al carburanților pentru
autovehicule în magazine specializate la adresa:
București, Bulevardul Basarabia, nr.103, sector
2, anunță publicul interesat asupra depunerii
solicitării de obținere a autorizației de mediu
pentru activitate. Informațiile și observațiile
publicului privind potențialul impact asupra
mediului al activității pot fi consultate la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului București,
Aleea Lacul Morii, nr.1, sector 6, București, tel./
fax: 021.430.15.23, 021.430.14.02, în zilele de
luni-joi, între orele 9.00-13.00.
l SC Spiral Colonade SRL, cu sediul social în
Timișoara, Piața Victoriei, nr.6 (spațiul comercial I/B, biroul 2, la mezanin), județ Timiș,
anunţă elaborarea primei versiuni a „Planului
Urbanistic Zonal -Zona rezidențială locuințe
colective și funcțiuni complementare, împrejmuire, acces auto, racord utilități” localizat în
Timișoara, strada Gospodarilor, C.F.446332,
cad.446332, și declanșarea etapei de încadrare
pentru obţinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza
la adresa proiectantului S.C.Starchetti&Artetti
S.R.L., Timișoara, str.Pestalozzi, nr.3-5,
0738.230.811, zilnic, între orele 9.00-17.00.
Comentariile și sugestiile se vor transmite în
scris la sediul APM Timiș, str.B-dul Liviu
Rebreanu, nr.18-18A, în termen de 15 zile
calendaristice de la data prezentului anunţ.

SOMAŢII
l Prin cererea înregistrată sub dosar
nr.270/246/2020* privind pe reclamantul Moga
Florea, domiciliat în Arad, strada Adam Muller
Guttenbrun, nr. 170, cu domiciliul procesual
ales la Cab. Indiv. Av. Stanoiov Luminița, în
contradictoriu cu pârâtul Pamfilie Iliuță,cu
ultimul domiciliu cunoscut în loc. Drauț,
nr.226, jud.Arad, prin curator av. Bodea Ioan,
având ca obiect partaj judiciar, prin care solicită că dobândit dreptul de proprietate asupra
imobilului înscris în CF nr.306328 Târnova, CF
vechi nr.104 Drauț, nr. top 191-192, compus din
casa cu nr.96 în Drauț, curte și grădină în
suprafață de 3.859mp, proprietarii tabulari
înscriși în Cf de mai sus fiind pârâtul Iliuță
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Pamfilie minor cu cota de 15/120 iar sub B.10
reclamantul Moga Florea cu cota de 105/120
părți, exercitând până în prezent o posesie
neântreruptă, netulburată, pașnică, publică și
sub nume de proprietar. În urma acesteia, în
baza art.130 din Decretul Lege nr.115/1938,
sunt somați toți cei intresați DE ÎNDATĂ să
înainteze opoziție la Judecătoria Ineu deoarece
în caz contrar, în termen de o lună de la
acesastă ultimă publicare se va proceda la soluționarea cererii.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administraţie al S.C. „Antrepriza de Construcţii Montaj Nr.1” (ACM 1)
S.A., convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor în ziua de 29.03.2022, ora
10.00 la sediul societăţii din B-dul Ion Mihalache nr. 323A, sector 1, cu următoarea ordine
de zi: 1.Aprobarea și prezentarea situaţiilor
financiare anuale simplificate încheiate la
31.12.2021; 2.Raportul de gestiune al administratorului la situaţiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2021; 3. Raportul
comisiei de cenzori privind verificarea și
centralizarea situaţiilor financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2021; 4.Vânzarea de
active din patrimoniu; 5.Diverse. În cazul în
care nu se întrunește cvorumul, a doua
A.G.E.A. va avea loc în ziua de 31.03.2022 în
același loc și la aceeași oră.
l Consiliul de Administraţie al S.C.M.
„IGIENA„ în baza Actului Constitutiv, art.24,
alin.5, convoacă Adunarea Generala Ordinară
a cooperatorilor în ziua de 15.03.2022 ora
12.00. Respectând OUG 62/2020 și alte acte
normative care prevăd măsuri de prevenire a
răspândirii COVID-19, desfășurarea Adunării
Generale Ordinare se va face folosind mijloace
de comunicare la distanţă din locaţia Dr.
Taberei nr.24, sector 6 (Studio Profesional),
având următoarea Ordine de zi: 1).Raportul
privind activitatea economico-financiară desfășurată în anul 2021, aprobat de Consiliul de
Admninistraţie și realizarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021. Aprobarea bilanţului pentru anul 2021. 2).Contul de profit și
pierderi și repartizarea profitului net pe anul
2021. 3).Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul
2022. 4).Aprobarea programelor de măsuri
pentru realizarea bugetului pe anul 2022. 5).
Aprobarea sistemului de salarizare al societăţii
pentru anul 2022 și a clauzelor generale privind
raporturile de muncă dintre S.C.M. Igiena și
cooperatori, în conformitate cu Legea
nr.1/2005, Actul Constitutiv al S.C.M. Igiena și
Hotărârea nr. 11/2006, cu modificările ulterioare, precum și Convenţia colectivă de muncă
pentru anul 2022-2023. 6).Raportul comisiei de
cenzori. 7).Raportul Consiliului social. 8).Aprobarea nivelului de participare la capitalul social
pe anul 2022, conform prevederilor Actului
Constitutiv și aprobarea diminuării capitalului
social cu contravaloarea părţilor sociale a
persoanelor cărora le-a încetat calitatea de

membru cooperator și restituirea contravalorii
acestora conform situaţiei anexate. 9).Ratificarea cererilor de cooptare în SCM IGIENA pe
perioada anului 2021, cât și a plecărilor și
excluderilor în perioada menţionată. 10).Ratificarea contractelor de închiriere în conformitate
cu Actul Constitutiv. 11).Aprobarea efectuării
formalităţilor pentru înscrierea la Registrul
Comerţului a modificărilor privind radierea
punctelor de lucru desfiinţate, conform legii.
12).Aprobarea Proiectului de hotărâri. Consiliul de Administraţie asigură desfășurarea
Adunării Generale Ordinare a SCM Igiena în
condiţii corespunzătoare, respectând normele
de prevenire a răspândirii COVID-19.

Imobilele sunt situate in Aușeu, jud. Bihor,
având acces la DN 1/E 60. Licitația va avea loc
Joi 24.02.2022, orele 12,00 la sediul lichidatorului judiciar din Baia Mare, str. G. Coșbuc, nr.
28/33, jud. Maramureș. Prețul de pornire a
licitației este echivalentul in lei al sumei de
203.700 Euro. Participanții la licitație vor
achita pană cel târziu cu o zi înainte de data
licitației, o garanție de 10% din prețul de
pornire pentru bunurile licitate și costul caietului de sarcini. Cei interesați pot solicita informații la sediul lichidatorului judiciar din Baia
Mare, str. G. Coșbuc, nr. 28/33, sau la tel. 0747246583, 0743-891488, 0745-168042 în zilele
lucrătoare între orele 08,00-16,00.

l Consiliul de administraţie al Societate Agricola „Dunarea” Corabia convoacă Adunarea
Generală Ordinară a membrilor asociaţi în data
de 03 martie 2022, ora 11.00, la locaţia din
strada Gheorghe Doja, nr.10, localitatea
Corabia, având următoarea ordine de zi: 1)
Aprobarea bilanţului contabil aferent anului
2021, a contului de profit și pierderi, precum și
a raportului Consiliului de Administraţie; 2)
Prezentarea listei membrilor asociaţi intrați/
ieșiți din societate în cursul anului 2021, cu
valoarea părților sociale subscrise de fiecare; 3)
Alegerea membrilor consiliului de administraţie și a comisiei de cenzori; 4)Modificarea
Statutului societăţii; 5)Alte probleme care
necesită aprobarea adunării generale. În cazul
în care, la data de 03 martie 2022, nu se întrunește cvorumul privind prezența asociaţilor,
prevăzut de Legea 36/1991, convocarea
adunării generale se amână la aceeași oră și în
același loc, pentru data de 06 martie 2022.

l Municipiul Petroșani – prin Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului, cu sediul
administrativ pe str. 1 Decembrie 1918, nr.93,
județul Hunedoara, telefon 0254/541220,
0254/541221, fax 0254/545903, cod fiscal
4468943, adresa de e-mail serv_urbanismpetrosani@yahoo.com organizează: - licitaţie publică
în vederea vânzării imobilului locuință individuală (clădire parțial degradată, parțial în
afara exploatării), situat în municipiul Petroșani, str. Aurel Vlaicu, nr. 21 (apartamentele
1,2,3 și 4), în suprafață utilă de 65,90 mp,
suprafaţă construită de 92,90 mp, proprietate
privată a municipiului Petroșani, înscris în C.F.
60786-C1-U1 Petroșani (apartamentul 1), C.F.
60786-C1-U2 Petroșani (apartamentul 2), C.F.
60786-C1-U3 Petroșani (apartamentul 3) și
C.F. 60786-C1-U4 Petroșani (apartamentul 4);
- licitaţie publică în vederea vânzării imobilului
locuință individuală (clădire degradată, în
afara exploatării), situat în municipiul Petroșani, str. Funicularului, nr. 54, apartamentul 1,
în suprafaţă construită de 38,0 mp, proprietate
privată a municipiului Petroșani, înscris în C.F.
66434-C1-U1 Petroșani, nr. cadastral 66434C1-U1. Ofertele se depun într-un exemplar
până la data de 11.03.2022, ora 09.00 și se vor
deschide în ședinţa publică din data de
11.03.2022, orele 10.00 respectiv 12.00, în sala
de ședinţe, la sediul instituţiei. Relaţii, detalii,
clarificări cât și documentaţia de atribuire, se
pot obţine până la data de 03.03.2022, de la
Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului,
din cadrul Primăriei municipiului Petroșani,
camera 37, telefon 0254-541220(1), int. 131. licitaţie publică în vederea vânzării imobilului
locuință individuală (clădire degradată, în
afara exploatării), situat în municipiul Petroșani, str. Funicularului, nr. 28, apartamentul 6,
în suprafaţă construită de 30,0 mp, proprietate
privată a municipiului Petroșani, înscris în C.F.
66488-C1-U2 Petroșani, nr. cadastral 66488C1-U2; - licitație publică în vederea vânzării
imobilului locuință individuală (clădire degradată, în afara exploatării), situat în municipiul
Petroșani, str. Poligonului, nr. 20, apartamentul
10, în suprafaţă construită de 52,0 mp, proprietate privată a municipiului Petroșani, înscris
în C.F. 66424-C1-U1 Petroșani, nr. cadastral
66424-C1-U1. Ofertele se depun într-un exemplar până la data de 15.03.2022, ora 09.00 și se

LICITAŢII
l Publicatie de vanzare. Cabinet Individual de
Insolventa Augustin Lucia, în calitate de lichidator judiciar, vinde prin licitație publică cu
strigare: - Ansamblu funcțional - Fermă de
creștere și îngrășare a vițeilor, situată în
comuna Racșa, județul Satu Mare, compus din:
- teren în suprafață de 14.257 mp; - două grajduri de creștere și îngrășare a vițeilor; - clădiri
și construcții anexe specifice activității de
creștere și îngrășare a vițeilor. Prețul de pornire
al licitației este de: 383.715 lei. Licitatia va avea
loc Joi 24.02.2022, ora 11.00, în Baia Mare, str.
George Coșbuc, nr.28, ap. 33, jud. Maramures.
Participantii la licitatie vor achita pană cel
tarziu cu o zi înainte de data licitației, o
garantie de 10% din pretul de pornire pentru
bunurile licitate. Cei interesati pot solicita
informatii la sediul lichidatorului judiciar din
Baia Mare, str.George Coșbuc, nr.28/33. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon nr.
0747-246583, 0743-891488.
l Publicatie de vanzare. Lichidator judiciar
C.I.I. Augustin Lucia vinde în bloc, prin licitație publică cu strigare: Pensiune turistica
Aușeu în suprafață de 960 mp împreună cu
terenul aferent în suprafață de 4.933 mp.

ANUNȚURI
vor deschide în ședinţa publică din data de
15.03.2022, orele 10.00 respectiv 12.00, în sala
de ședinţe, la sediul instituţiei. Relaţii, detalii,
clarificări cât și documentaţia de atribuire, se
pot obţine până la data de 07.03.2022, de la
Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului,
din cadrul Primăriei municipiului Petroșani,
camera 37, telefon 0254-541220(1), int.131.
Instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii: Tribunalul Hunedoara, Calea
Zarandului, nr.73, municipiul Deva, telefon
0254/218045, fax 0254/216333, e-mail tr-hunedoara-reg@just.ro; termenele și condițiile
pentru sesizarea instanţei: conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Costul documentaţiei de atribuire este de
30 lei și se va achita la casieria din cadrul
Primăriei municipiului Petroșani, parter. Ofertele se depun la sediul instituţiei, biroul de
registratură, camera 5 sau 7.
l Debitorul Anconi Construct SRL societate in
faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si
Asociatii SPRL, scoate la vanzare: 1.Skoda
Octavia, nr. inmatriculare B-06-POU, an fabricatie 2008, pret pornire licitatie – 1.050,00 Euro
exclusiv TVA; 2.Dacia Logan, nr. inmatriculare
B-05-POU, an fabricatie 2005, pret pornire licitatie –450,00 Euro exclusiv TVA; 3. Fiat Punto,
nr. inmatriculare B-74-BMK, an fabricatie 2007,
pret pornire licitatie –480,00 Euro exclusiv
TVA; Autovehiculele se vand in mod individual.
4.Bunuri mobile de tip mijloce fixe apartinand
Anconi Construct SRL in valoare de 3.924,9
Euro exclusiv TVA. Bunuri mobile de tip
mijloce fixe se vand in bloc sau individual.
-Pretul de pornire al licitatilor pentru autoturisme si pentru bunurile mobile de tip mijloace
fixe apartinand Anconi Construct SRL reprezinta 30% din valoarea de piata exclusiv TVA,
aratata in Raportul de Evaluare, listele cu
aceste bunuri pot fi obtinute de la lichidatorul
judiciar cu un telefon in prealabil la
021.318.74.25. -Pretul Caietului de sarcini
pentru autoturisme si pentru bunurile mobile de
tip mijloace este fixe de 500,00 Lei exclusiv
TVA. Participarea la licitatie este conditionata
de: -consemnarea in contul nr. RO02 BUCU
1081 2159 5197 1RON deschis la Alpha Bank
Romania, cel mai tarziu cu o zi inainte de data
si ora stabilita pentru licitatie, a garantiei de
10% din pretul de pornire al licitatiei pentru
bunurile pentru care se liciteaza; -achizitionarea
cel mai tarziu cu o zi inainte de data si ora
stabilita pentru licitatie a Caietului de sarcini,
ce poate fi achitat in contul lichidatorului judiciar nr. RO43 INGB 5514 9999 0051 3726
deschis la Ing Bank – Sucursala Dorobanti sau
in numerar la sediul acestuia din Bucuresti str.
Buzesti nr. 71, et. 5, cam. 502-505, sector 1.
Pentru autovehicule si pentru bunurile mobile
de tip mijloace fixe, prima sedinta de licitatie a
fost fixata in data de 25.02.2022, ora 15:00, iar
daca bunurile nu se adjudeca la aceasta data,
urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in data de
04.03.2022; 11.03.2022; 18.03.2022; ora 15:00.
Toate sedintele de licitatie se vor desfasura la
sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str.
Buzesti nr.71, et. 5, cam. 502-505, sector 1.
Pentru relatii suplimentare sunati la
021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com.
l Debitorul SC Monalisa Investments SRL
societate in faliment, prin lichidator judiciar
Dinu, Urse Si Asociatii S.P.R.L., scoate la
vanzare urmatoarele imobile: 1.Teren extravilan in suprafata de 30.093mp, parcela
A99/1A, situat in com. Tuzla, jud. Constanta.
Pretul de pornire al licitatiei este de 231.716
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euro, exclusiv TVA. Pretul caietului de sarcini
este de 5.000 lei exclusiv TVA. 2.Teren extravilan in suprafata de 34.200mp, parcela
A107/16, sola 32, situat in com. Sacele, judetul
Constanta. Pretul de pornire al licitatiei este de
47.880 euro exclusiv TVA. Pretul caietului de
sarcini este de 2.000 lei exclusiv TVA. Participarea la licitatie este conditionata de consemnarea in contul nr. RO31BFER 140000010832
RO01, deschis la Banca Comerciala Feroviara,
Ag. Popa Tatu, pe seama debitoarei Monalisa
Investments SRL, sub sancţiunea decaderii, cel
mai târziu cu o zi inainte de data si ora sedintei
de licitate, a garantiei de 10% din pretul de
pornire a licitatiei si de achizitionarea pana la
aceeasi data a Caietului de sarcini. Pretul Caietelor de sarcini se achita prin OP in contul nr.
RO43 INGB 5514 9999 0051 3726 deschis la
Ing Bank –Sucursala Dorobanti, pe seama
lichidatorului judiciar Dinu Urse si Asociatii
SPRL sau in numerar la sediul lichidatorului
judiciar din București, Str. Buzesti nr. 71, et. 5,
cam. 504, sector 1. Pentru imobilele mentionate
mai sus, prima sedinta de licitatie a fost fixata
in data de 02.03.2022 ora 14.00, iar daca bunurile nu se adjudeca la aceasta data, urmatoarele
sedinte de licitatii vor avea loc in datele de
09.03.2022, 16.03.2022, 23.03.2022, 30.03.2022,
06.04.2022, 13.04.2022 si 20.04.2022, ora 14.00.
Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la
sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str.
Buzesti nr. 71, et. 5, cam. 502-505, sector 1.
Pentru relatii suplimentare sunati la tel.:
021.318.74.25, dinu.urse@gmail.com.
l Debitorul SC Sangria Com SRL - in faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse si
Asociatii S.P.R.L., scoate la vanzare: 1. Terenuri
arabile situate in extravilanul comunei 1
Decembrie 1918, satul 1 Decembrie 1918,
judetul Ilfov, formate din: -Teren in suprafata
de 1.190mp, amplasat in tarlaua 3, parcela
6/17/45; Pretul de pornire al licitatiei este de
30.125 lei. Pretul Caietului de sarcini este de
1.500 lei exclusiv TVA. -Teren in suprafata de
1.260mp amplasat in tarlaua 3/9, parcela
6/17/44. Pretul de pornire al licitatiei este de
31.878 lei. Pretul Caietului de sarcini este de
1.500 lei exclusiv TVA. Participarea la licitatie
este conditionata de consemnarea in contul nr.
RO11BREL0002000436630100, deschis la
Libra Internet Bank, pana la data si ora stabilita pentru sedinta de licitatie, a garantiei de
10% din pretul de pornire al licitatiei si de
achizitionarea pana la aceeasi data a Caietelor
de sarcini pentru terenuri. Pretul Caietelor de
sarcini poate fi achitat cu OP in contul nr.
RO43 INGB 5514 9999 0051 3726 deschis la
Ing Bank –Sucursala Dorobanti, pe seama
lichidatorului judiciar Dinu Urse si Asociatii
SPRL sau in numerar la sediul lichidatorului
judiciar din București, Str. Buzesti nr.71, et. 5,
cam. 504, sector 1. Prima sedinta de licitatie a
fost fixata in data de 10.03.2022, ora 15.00 iar
daca acestea nu se adjudeca la aceasta data,
urmatoarele sedinte de licitatii vor fi in data de:
17.03.2022, 24.03.2022, 31.03.2022 si
07.04.2022, ora 15.00. Toate sedintele de licitatii
se vor desfasura la sediul lichidatorului judiciar
din Bucuresti, Str. Buzesti nr. 71, et.5, cam.504,
sector 1. Pentru relatii suplimentare sunati la
021.318.74.25, email: dinu.urse@gmail.com
l 1.Informații generale privind autoritatea
contractantă, în special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa, numărul de telefon,
fax și/sau adresa de e-mail, persoană de
contact: Comuna Cerna, Județul Tulcea, localitatea Cerna, str. Școlii, nr.2, cod fiscal
4794052, telefon 0240.575.511, fax

0240.575.511, email primariacernatl@yahoo.
com. 2.Informații generale privind obiectul
procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să
fie vândut: 1.Lot de teren în suprafață de
1.000mp, situat în intravilanul localității
Cerna, Tarla 90, Cc 1796/1; 2.Lot de teren în
suprafață de 485mp, situat în intravilanul
localității Cerna, Tarla 106, Cc 2098/4; 3.Lot de
teren în suprafață de 2.591mp, situat in intravilanul localității Cerna, Tarla 134, A 2528;
4.Lot de teren în suprafață de 24mp, situat în
intravilanul localității Cerna, Tarla 79, Cc
1588/16; 5.Lot de teren în suprafață de
1.000mp, situat în intravilanul localității
Cerna, Tarla 90, Cc 1796/18, din domeniul
privat al Comunei Cerna, conform HCL
nr.68/07.12.2021, HCL nr.69/12.12.2019, HCL
nr.48/26.11.2020 și OUG nr. 57/2019. 3Informații privind documentația de atribuire: Se
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea
sau modalitățile prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Direct la sediul Primăriei
Comunei Cerna, localitatea Cerna, str.Școlii,
nr.2 sau prin mijloace electronice. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul vânzătorului, de
la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartiment relații cu
publicul, telefon 0240.575.511, fax
0240.575.511, email: primariacernatl@yahoo.
com. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru
obținerea acestui exemplar, unde este cazul,
potrivit prevederilor OUG nr.57/2019 privind
Codul administrativ: Gratuit. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor: 07.03.2022, ora
16.30. 4.Informații privind ofertele: Se regăsesc în caietul de sarcini. 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor: 14.03.2022, ora 16.30.
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele:
localitatea Cerna, comuna Cerna, judeţul
Tulcea, str.Școlii, Nr.2. 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1. 5. Data
și locul la care se va desfășura ședința publică
de deschidere a ofertelor: 15.03.2022, la ora
10.00, la sediul comunei Cerna, județul Tulcea,
localitatea Cerna, str.Școlii, Nr.2. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon și/sau adresa de
e-mail aIe instanței competente în soluționarea
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
instanței: Tribunalul Tulcea, Tulcea, Str.
Toamnei nr.15, judeţul Tulcea, cod poștal
820127,Telefon: 0240.504.276, E-mail: tribunalul-tulcea@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 16.02.2022.
l 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: Primăria
Comunei Apele Vii, comuna Apele Vii, strada
Principală, nr. 71A, județul Dolj, telefon/fax
0251.371.607, e-mail: apele.vii.dolj@gmail.com,
cod fiscal 4553577. 2.Informaţii generale
privind obiectul închirierii, în special descrierea
și identificarea bunului care urmează să fie
închiriat: Spațiu comercial, în suprafață totală
de 92,25mp, situat în comuna Apele Vii, Str.
Școlii, nr.63, camera 4 și 5 din cadrul Grădiniței
pentru copii, conform caietului de sarcini, ce
aparține domeniului public al Primăria
Comunei Apele Vii, județul Dolj, conform HCL
55/14.12.2021 și temeiului legal: OUG
57/03.07.2019, art.332-333. 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: la cerere, de la sediul instituției,
Compartimentul Secretariat. 3.2.Denumirea și
adresa serviciului/compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poate obţine un
exemplar din documentaţia de atribuire: Se
poate obține de la Compartimentul Secretariat
din cadrul Primăria Comunei Apele Vii,
comuna Apele Vii, strada Principală, nr.71A,
județul Dolj. 3.3. Costul și condiţiile de plată
pentru obţinerea acestui exemplar, unde este
cazul: 100Lei/exemplar, se achită numerar la
casieria Primăriei Comunei Apele Vii. 3.4.Dată
limită privind solicitarea clarificărilor:
03.03.2022, ora 10.00. 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
Apele Vii, comuna Apele Vii, strada Principală,
nr. 71A, Compartimentul Secretariat, 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 10.00, Primăria Comunei
Apele Vii, comuna Apele Vii, strada Principală,
nr.71A, județul Dolj. 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: Secția de Contencios Administrativ a
Tribunalului Dolj, Craiova, Strada Brestei,
nr.12, județul Dolj, telefon 0251.418.612, fax
0251.415.323, e-mail: arhiva.dj.caf@just.ro.
7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către
instituţiile abilitate, în vederea publicării:
17.02.2022.
l Primăria Comunei Oinacu, Strada DJ 507,
nr.60, tel.0246/239.143, fax 0246/239.145,
email: primariaoinacugr@gmail.com, cod
fiscal: 5798583, organizează în data de
14.03.2022, ora 12.00, licitație deschisă cu
strigare, în vederea valorificării prin vânzare a
unui bun mobil -Remorcă F-7, ce aparține

domeniului privat al comunei Oinacu. Licitația publică deschisă se va face conform
prevederilor legale cu respectarea condiţiilor
cerute prin H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare
a bunurilor aparținând instituțiilor publice și
având în vedere Hotărârea Consiliului Local
al comunei Oinacu nr.99/10.12.2021, cu privire
la aprobarea scoaterii din funcțiune, casării și
valorificării prin vânzare, precum și a documentației de atribuire în vederea organizării
licitaţiei publice deschisă cu strigare a unui
bun mobil -Remorcă F-7. În cazul în care nu se
prezintă cel puțin doi participanți și nu se
oferă cel puțin prețul de pornire, vor fi organizate noi ședințe de licitație, unde prețul va fi
diminuat cu până la 30%, după cum urmează:
-21.03.2022, ora 12.00, prețul inițial va fi diminuat cu 10% față de prima licitație;
-28.03.2022, ora 12.00, prețul inițial va fi diminuat cu 30% față de prima licitație. Actele
doveditoare privind calităţile și capacităţile
cerute ofertanţilor sunt prezentate în caietele
de sarcini, care constituie anexa 2 la
H.C.L.nr.99/10.12.2021. Caietul de sarcini se
ridică de la Primăria Comunei Oinacu, începând cu data 24.02.2022. Ofertele se depun la
Primăria Comunei Oinacu, Strada DJ 507,
nr.60, cu 5 zile înainte de data stabilită pentru
ținerea sedinței de licitație. Eventualele litigii
se vor soluţiona la instanţa competentă de pe
raza Județului Giurgiu. Relaţii suplimentare
se pot obţine la telefonul tel.0246/239.143, fax
0246/239.145, Compartimentul Agricol.
l Anunt privind organizarea licitaţiei publice
în vederea închirierii prin licitatie publica a
imobilului inscris in C.F.nr. 309515 Simand nr.
Top 309515 în suprafață de 67 mp. Autoritate
contractantă: Comuna Șimand, CUI :3519356,
Com. Simand, strada Principala, nr. 1119, judet
Arad, telefon: 0257/373118, fax: 0257/373267,
persoana de contact- Untaru Delia Lavinia-Comp. Achizitii Publice. Organizatorul
procedurii: Comuna Șimand. Obiectivul: închi-

rierea imobilului constructie inscris in C.F.
nr.309515 Simand cu nr. top 309515, Simand,
identificat astfel: C.F. nr.309515 Simand cu nr.
top 309515 Simand in suprafata de 67 mp
compus din hol, 1 camera si WC. Documentele
de licitaţie: se obtin de la Compartimentul
Achiziții Publice, persoana de contact Untaru
Delia-Lavinia, documentele licitatiei se pun la
dispozitia solicitantilor contra cost, pretul fiind
de 50 lei; taxa de participare la licitatie este de
100 lei. Data - limită pentru depunerea ofertelor: 03.03.2022 ora 12,00 la Biroul Registratura al autorității contractante, str. Principală,
nr.1119, comuna Simand; la sediul autorităţii.
Data desfășurării licitaţiei publice: 14.03.2022
ora 10,00 contractante, str. Principală, nr. 1119,
comuna Simand; Garanție de participare:
Modul de constituire al acesteia este prezentat
în documentele licitaţiei publice. Licitatia se va
desfasura dupa metoda licitatie publica
deschisa. In cazul in care la data si ora anuntata pentru desfasurarea licitatiei, nu se califica
un numar minim de doi ofertanti, licitatia se
amana cu 10 zile si se va repeta in aceste
conditii, inca de doua ori.

PIERDERI
l Cabinet Individual de Insolvență Grigorian
Andreea-Gina, CIF 25259222, cu sediul în
mun. Iași, șos. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 4, bl.
A5, demisol, spațiul nr. 2-3, jud. Iași, declară
pierdute certificatele constatatoare originale și
certificatul de înregistrare original, pentru
Serenity Massage Studio S.R.L. cu sediul în
Mun. Brăila, Strada Pontonieri, Nr. 2, camera
1, Bloc B27, Scara 3, Ap. 31, Jud. Brăila,
J9/374/2013, CUI 31722592.
l Pierdut acte: Contract de vanzare-cumparare;
Proces verbal de predare-primire a locuintei;
Schita locuinta pentru imobilul din str.Baba
Novac nr.1, bl.S3, sc.B, ap.91, Sect.3, Bucuresti
relatii la e-mail: florin.ivan@yahoo.com

