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OFERTE SERVICIU
Webuild Romania angajează șef 

birou/ serviciu financiar- contabili-
tate. CV la adresa: s.rosca@astaldi.
com

S.C Drim Daniel Distributie 
FMCG S.R.L angajează 30 de 
manipulanți pentru orașele Bucu-
rești, Brașov, Arad.

SC Depes SRL angajează spălă-
tori vase. Interviul va avea loc la 
sediul firmei: str.Milcov, nr.13, 
B l . B 2 2 ,  s c . 1 ,  a p . 1 2 .  Te l . 
0731/999.456.

A.N.R. TRADE SRL, CUI 
16284308, angajează manipulanți 
mărfuri. Cerințe -școală generală. 
Tel.0722.496.790.

AYAZ DEVRAN SRL, CUI 
46004604, angajează muncitori 
necalificați la spargerea și tăierea 
materiale lor  de construcț i i . 
Tel.0732.468.292.

VMI Horse &Fishing Farm 
SRL, CUI 17964671, angajează 
î n g r i j i t o r i  a n i m a l e . 
Tel.0251/336.347.

S.C.Roj Nuts SRL angajează 2 
posturi de agent de vânzare cod 
COR-332203; 1 post de agent 
comercial  cod COR-332401, 
0722.244.769.

Codek Media Solutions SRL, 
din com.Miroslava, jud.Iași, anga-
jează 2 depanatori telefoane 
mobile inteligente/tablete. Data 
limită depunere CV: 20.05.2022. 
Rel. la tel.0753.464.746.

SC Supertras SRL, având CUI: 
41487613, cu sediul în Municipiul 
Timișoara, Strada ROZELOR, 
Nr.5A, CAMERA 1, Județ Timiș, 
angajează: Muncitor necalificat în 
agricultură, cod COR 921302- 2 
posturi. Cerințe: studii medii, 
cunoștințe de limba engleză, 
cunoștințe în domeniul agricul-
turii. Selecția are loc în data de 
19.05.2022, ora 09.00, la sediul 
societății.

SC Moara Dragaicilor SRL, 
având CUI: 14391430, cu sediul în 
Sat Mărăcineni, Comuna Mărăci-
nen i ,  S t r.EURO 85 ,  Nr.18 , 
Construcția C1 tip P+1, etaj, Județ 
Buzău, angajează: Lucrător bucă-
tărie (spălător vase mari) cod COR 
941201- 3 posturi. Cerințe: studii 
medii, cunoștințe de limba engleză, 
cunoștințe în domeniul servicii. 
Se lecț ia  are  loc  în  data  de 
19.05.2022, ora 09.00, la sediul 
societății.

SC Rosteel Invest SRL, având 
CUI: 23089466, cu sediul în Sat 
Costi, Comuna Vînători, Strada 
Soarelui, Nr. 19, parter, camera 1, 
Județ Galați, angajează: Încărcă-
tor-descărcător, cod COR 933301- 
1 post. Cerințe: studii medii, 
cunoștințe de limba engleză, 
cunoștințe în domeniul comerțului. 
Selecț ia  are  loc  în  data  de 

19.05.2022, ora 09.00, la sediul 
societății.

SC Feruccio Construct SRL, 
având CUI: 30392054, cu sediul în 
Sat Brazii de Sus, Comuna Brazi, 
Strada Trandafirilor, Nr.33G, Etaj 
1, Județ Prahova, angajează: 
Sudor cu cod COR 721208- 5 
posturi, Dulgher (exclusiv restau-
rator) cu cod COR 711501- 10 
posturi, Faiantar cu cod COR 
712201- 10 posturi, Instalator apă, 
canal cu cod COR 712602- 10 
posturi. Cerințe: studii medii, 
cunoștințe de limbă engleză, 
cunoștințe în domeniul construcți-
ilor. Selecția are loc în data de 
19.05.2022, ora 10.00, la sediul 
societății.

SC Trustul De Construcții 
Drobeta SA oferă spre ocupare 
următoarele posturi: Fierar beto-
nist; Tâmplar Universal; Dulgher 
Restaurator; Muncitori necalificați 
la întreținere de drumuri, poduri, 
șosele, baraje; Muncitor necalificat 
la demolarea clădirilor, căptușeli, 
zidărie, plăci mozaic, faianță, 
gresie, parchet; Zidari, Rosari, 
Tencuitori;  Mecanici utilaje, 
Sudori, Instalatori instalații. 
CV-urile se pot depune la sediul 
firmei din Str.Mihai Viteazu 1, Sat 
Magheru, Com.Breznita Ocol, 
Mehedinți, sau la adresa de email: 
drobeta.contrust@gmail.com

SC Professional Construct 
Industry SRL oferă spre ocupare 
următoarele posturi: Muncitori 
necalificați la întreținere de 
drumuri, poduri, șosele, baraje; 
Muncitor necalificat la demolarea 
clădirilor, căptușeli, zidărie, plăci 
mozaic, faianță, gresie, parchet; 
Zidari, Rosari, Tencuitori, Meca-
nici  Utilaj ,  Fierar- betonist, 
Tâmplar Universal, Sudori, Vopsi-
tori Auto, Instalatori instalații. 
CV-urile se pot depune la sediul 
firmei din Str.Mărăcineanu Walter, 
nr.75A, Corp C1, Drobeta Turnu 
Severin, Mehedinți sau la adresa 
de email: professionalconstruc-
tin-dustry@gmail.com

SC Partener Bussines Office 
SRL oferă spre ocupare următoa-
rele posturi: Bucătari, Lucrători 
Bucătărie, Femei de  Serviciu, 
Ajutori Ospătari, Ospătari, Meca-
nici auto, mecanici utilaj, vulcani-
zatori, vopsitori auto. CV-urile se 
pot depune la sediul firmei din Str.
Mărăcineanu Walter, nr. 75A, 
Drobeta Turnu Severin, Mehedinți 
sau la adresa de email: partener-
bussines@gmail.com

Primăria Municipiului Slobozia, 
cu sediul în Slobozia, strada 
Episcopiei nr. 1, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale, de execuție, vacante, 
de Magaziner din cadrul Compar-
timentului Administrativ din 
Aparatul de Specialitate al Prima-
rului Municipiului Slobozia. 
-Proba scrisă va avea loc la sediul 
Primăriei Municipiului Slobozia în 
data de 14.06.2022, ora 10,00; 
-Interviul va avea loc la sediul 

Primăriei Municipiului Slobozia în 
data de 16.06.2022, ora 10,00. 
-Dosarele de înscriere se vor 
depune la sediul instituţiei, în peri-
oada 18.05.2022-31.05.2022, ora 
16,30. Condiţiile de participare la 
concurs: -studii liceale sau studii 
medii liceale absolvite cu diplomă 
de bacalaureat; -vechime minimă 
în specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului  –7 ani; Anunţul 
privind concursul și bibliografia, 
sunt afișate la sediul Primăriei  
Municipiului Slobozia, strada 
Episcopiei, nr 1 și pe site-ul www.
sloboziail .ro.  Coordonate de 
contact: -adresa: Primăria Munici-
piului Slobozia, str. Episcopiei, nr. 
1; -telefon 0243.231.401, interior 
176, Fax: 0243 212149; -e-mail: 
resurse.umane@municipiulslo-
bozia.ro, -persoana de contact:  
Deda Maria -Serviciul Resurse 
Umane și Management Instituți-
onal.

Teatrul Național Lucian Blaga 
cu sediul în Cluj-Napoca, P-ța 
Ștefan cel Mare, nr. 2-4, judeţul 
Cluj, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale de 
execuție vacante: Actor gradul I S, 
conform H.G. nr.  286/2011. 
Concursul se va desfășura la sediul 
instituției, astfel: - Susținerea 
mapei de activitate/interviu în data 
de 10.06.2022, ora 11.00. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: - studii: superioare, 
absolvite cu diplomă de licență în 
domeniul  art i s t ic ( teatru) ;  - 
vechime în meseria de actor: 
minim 3 ani. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs și mapele de activitate în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-a, 
la sediul instituției. Relaţii supli-
mentare la sediul instituției sau la 
nr.  de  te lefon 0264/592826, 
persoană de contact: Muntean 
Roxana.

Clubul Sportiv Municipal 
Slatina, cu sediul în localitatea 
Slatina, strada Bulevardul Sfântul 
Constantin Brâncoveanu numărul 
1, județul Olt, organizează concurs 
pentru  ocuparea  funcț i i lor 
contractuale vacante de execuție, 
pe perioadă nedeterminată, de: 
-referent sportiv,  gradul IV 
-instructor înot -(număr posturi: 
1)-Compartiment Bazin de Înot, 
conform H.G.nr.286/2011; -refe-
rent sportiv, gradul debutant 
-instructor înot -(număr posturi: 1) 
-Compartiment Bazin de Înot, 
c o n f o r m  H . G . n r. 2 8 6 / 2 0 1 1 . 
Concursul se va desfășura la sediul 
Clubului  Sport iv  Municipal 
Slatina, B-dul Sf.Constantin Bran-
coveanu nr.1, Slatina, Jud. Olt, 
astfel: -depunere dosare concurs: 
în termen de 10 zile lucrătoare de 
la data publicării anunţului, 
respectiv pana la 02.06.2022, ora 
1 6 . 0 0 ;  - s e l e c ț i a  d o s a r e l o r : 
0 3 . 0 6 . 2 0 2 2 ;  - p r o b a  s c r i s ă : 
10.06.2022 -ora 10.00; -interviul: 
16.06.2022 -ora 10.00. Pentru 
participarea la concurs candidații 

trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții: Condiţii specifice: 
referent sportiv, gr.IV; -carnet 
instructor înot; -studii medii de 
specialitate sportivă (liceu cu 
program sportiv), absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -vechime 
în muncă -minimum 1 an sau 
-studii medii de alte specialități 
absolvite cu diplomă de bacalau-
reat -minimum 3 ani vechime în 
muncă, coroborat cu minimum 1 
an activitate în domeniul sportului 
sau cu calificare de antrenor; refe-
rent sportiv, debutant; -carnet 
instructor înot; -studii medii de 
specialitate sportivă (liceu cu 
program sportiv), absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -vechime 
în muncă -nu este cazul sau -studii 
medii de alte specialități absolvite 
cu  d ip lomă de  baca laureat 
-minimum 1 an de activitate ca 
sportiv de performanță legitimat la 
un club sportiv. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la Compartiment 
Juridic,  Relaţii  cu Publicul, 
Resurse Umane, de luni până joi 
între orele 08.00-16.30, vineri între 
orele 08.00-14.00 sau la telefon 
0349/738.657.

Spitalul Orășenesc Făget, cu 
sediul în oraș Făget, str.Spitalului 
nr.4, judeţul Timiș, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractual vacante, de: Muncitor 
calificat IV -un post instalator 
instalații tehnico-sanitare, conform 
H.G. nr. 286/23.03.2011. Concursul 
se va desfășura la sediul Spitalului 
Orășenesc Făget astfel: -Proba 
scrisă în data de 10.06.2022, ora 
10.00; -Proba practică în data de 
10.06.2022, ora 13.00; -Proba 
interviu în data de 10.06.2022, ora 
14.00. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii 
specif ice :  Pentru postul  de 
muncitor calificat IV; -studii medii; 
-certificat de calificare profesio-
nală -instalator instalații tehni-
co-sanitare; -vechimea nu este 
neccesară. Pentru participarea la 
concurs candidații trebuie să înde-
plinească următoarele condiții 
generale: -îndeplinesc condițiile de 
studii; -nu au fost condamnați 
definitiv pentru săvârșirea unei 
infracțiuni contra umanității, 
contra statului ori contra autori-
tății, de serviciu sau în legătură cu 
serviciul; -au o stare de sănătate 
corespunzătoare postului pentru 
care candidează. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
c o n c u r s  p â n ă  l a  d a t a  d e 
02.06.2022, ora 13.00 la sediul 
Spitalului Orășenesc Făget, str.
Spitalului nr.4. Relaţii suplimen-
tare la sediul Spitalului Orășenesc 
Făget, persoană de contact: Ing. 
Ursu l e scu  Danuta ,  t e l e fon 
0256/320.860 int .19,  e-mail : 
contact@spitalfaget.ro.

Complexul Muzeal Arad, cu 
sediul în municipiul Arad, P-ţa 
G.Enescu nr.1, judeţul Arad, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante, de: 
-Conservator debutant: 1 post, S, 
conform HG 286/23.03.2011. 

Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 10.06.2022, 
ora 10.00, la sediul instituției; 
-Interviu în data de 16.06.2022, ora 
10.00, la sediul instituției. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii universitare 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă în una din specializă-
rile: artă, design, conservare și 
restaurare; -vechime în speciali-
tatea studiilor: minim 0 ani; 
-cunoscător al limbii maghiare 
(dovedit prin: atestat de limba 
magh iară ,  l imba  magh iară 
maternă, absolvent al unei insti-
tuții de învățământ în limba 
maghiară); -disponibilitate pentru 
muncă de teren (delegări) și 
depozit, pentru program prelungit. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Comple-
xului Muzeal Arad, P-ţa G.Enescu 
nr.1. Relaţii suplimentare la sediul 
Complexului Muzeal Arad, P-ţa 
G.Enescu nr.1 ,  persoană de 
contact: Sbârcea Simona-Diana, 
telefon 0257/281.847, luni-vineri, 
între orele 09.00-15.00.

Complexul Muzeal Arad, cu 
sediul în municipiul Arad, P-ţa 
G.Enescu nr.1, judeţul Arad, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante, de: 
Muzeograf debutant: 1 post, S, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 10.06.2022, 
ora 10.00, la sediul instituției; 
-Interviu în data de 16.06.2022, ora 
11.00, la sediul instituției. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii universitare 
absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă în una din specializă-
rile: istorie, arhivistică, muzeo-
logie, istoria artei; -vechime în 
specialitatea studiilor: minim 0 
ani; -cunoscător al limbii maghiare 
(dovedit prin: atestat de limba 
magh iară ,  l imba  magh iară 
maternă, absolvent al unei insti-
tuții de învățământ în limba 
maghiară); -disponibilitate pentru 
muncă de teren (delegări) și 
depozit, pentru program prelungit. 
Candidaţii vor depune dosarele de 
participare la concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la publicarea 
anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Comple-
xului Muzeal Arad, P-ţa G.Enescu 
nr.1. Relaţii suplimentare la sediul 
Complexului Muzeal Arad, P-ţa 
G.Enescu nr.1 ,  persoană de 
contact: Sbârcea Simona-Diana, 
telefon 0257/281.847, luni-vineri, 
între orele 09.00-15.00.

Complexul Muzeal Arad, cu 
sediul în municipiul Arad, P-ţa 
G.Enescu nr.1, judeţul Arad, orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
funcţiei contractuale vacante, de: 
-Referent debutant: 1 post, S, 
conform HG 286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura astfel: 
-Proba scrisă în data de 10.06.2022, 
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ora 10.00, la sediul instituției; 
-Interviu în data de 16.06.2022, ora 
12.00, la sediul instituției. Pentru 
participarea la concurs candidaţii 
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiţii: -studii universitare 
abolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă în domeniul științe 
sociale: științe administrative sau 
științe economice; -vechime în 
specialitatea studiilor: minim 0 
ani; -cunoștinţe de operare: Pachet 
Microsoft Office, cunoștințe de 
operare PC, nivel mediu, inclusiv 
programe de specialitate; -abilităţi, 
calităţi și aptitudini necesare: 
capacitate de comunicare, relaţio-
nare și cooperare în echipă, capaci-
ta te  de  ana l i ză  ș i  s in teză , 
adaptabilitate la situaţii noi, 
putere de concentrare în condiţii 
de stres; ordonat, dynamic, corecti-
tudine, moralitate, amabilitate, 
respect faţă de ceilalţi angajaţi și 
colaboratorii CMA, spirit de iniția-
tivă, operativitate, perspicacitate, 
responsabilitate personal; -permis 
de conducere. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la 
sediul Complexului Muzeal Arad, 
P-ţa G.Enescu nr.1. Relaţii supli-
mentare la sediul Complexului 
Muzeal Arad, P-ţa G.Enescu nr.1, 
persoană de contact: Sbârcea 
S i m o n a - D i a n a ,  t e l e f o n 
0257/281.847, luni-vineri, între 
orele 09.00-15.00.

VÂNZĂRI IMOBILIARE
Teren intravilan Tg.Mureș, 

Zona Viile Dealul Mic, 1.000mp, 
deschidere 26m, 39 Euro/m. Tel. 
0033.565.366.167.

CITAŢII
Badescu Maria, domiciliată în 

Gârbovăț nr 231, a invocat la 
Judecătoria Oravița, în dosarul 
2266/273/2021, dobândirea prin 
uzucapiune a dreptului de proprie-
tate asupra mobilului înscris în CF 
33631 Bănia nr. top 22,23, cu teren 
în suprafață de 963 mp și casă ncc. 
231, proprietatea tabulară a 
defunctei Pitic Letiția. Toți cei 
interesați sunt somați să formuleze 
opoziție, cu precizarea că, în caz 
contrar, se va trece la judecarea 
cererii în termen de 30 de zile de la 
emiterea celei din urmă somații.

Se citează pârâtul Ianculovici 
Bojidar cu ultimul cunoscut în 
Liubcova, nr. 43, județul Caraș 
Severin, la Judecătoria Moldova 
Nouă, cu sediul în Moldova Nouă, 
str. 1 Decembrie 1918, nr. 21, 
Județul Caraș Severin, pentru data 
de 22.06.2022, orele 11, în proces 
cu reclamanții  Matici  Tina, 
Costescu–Stanoevici Alexandra–
Alina, Costescu – Stanoevici 
Ionela, Matici Ioan - Deian, Enașel 
Liliana-Cristina și pârâții Ianculo-
vici Elena și Ianculovici Zora, în 
dosarul nr. 1227/261/2020 având ca 
obiect anulare certificat de moște-
nitor nr. 62/04.09.2001 emis de 
BNP Mănescu Nicolae și a înche-
ierii finale din data de 04.09.2001 
din dosarele notariale 89/2001 și 
90/2001 al BNP Mănescu Nicolae 
și dezbaterea succesiunii după 
Ianculovici Bojidar și Ianculovici 
Zora. 11.05.2022.

Numitul Craioveanu Virgil-Du-
mitru, cu domiciliul în com.
Ionești, sat Fiscalia, jud.Vâlcea, 
este citat la Judecătoria Drăgășani 

pe data de 7 iunie 2022, ora 10.00, 
sala 1, în calitate de pârât, dosar 
civil nr. 2739/223/2021, în procesul 
de divorț cu Craioveanu Cori-
na-Elena.

N u m i ț i i  I a c o b  I o a n  l u i 
Gherasim, Popa Nastasia, Popa 
Rozalia, Horvat Victoria, Jurca 
Lucretia, Daraban Lenuta, cu 
domiciliul necunoscut, sunt citați 
în data de 20.06.2022, ora 09.30, la 
Judecătoria Turda, în calitate de 
p â r â ț i ,  î n  d o s a r  c i v i l 
nr.7369/328/2021, în proces cu 
Munteanu Marian și Munteanu 
Doina-Florica, obiect uzucapiune.

Numitul  Hobincu Marin Paul, 
cu ultim domciliu cunoscut în 
mun.București, str.Sold Petre N 
Dumitru, nr. 38 A, sector 3 este 
invitat să se prezinte la sediul Biro-
ului Notarial Individual Burcea 
Marius din Pitești, str. Justiției, 
nr.1, bl.1, sc.B, ap.1, jud. Argeș la 
data de 09.06.2022, orele 9-15 
pentu a patricipa la dezbaterea 
succesiuni defunctei Topșeneanu 
Velica.  Decedată la data de 
16.11.2019, fosta cu ultim domi-
ciliu în Pitești.

DIVERSE
Anunț de selecție experți pentru 

implementarea unor proiecte 
finanțate din Fondul Social Euro-
pean, Programul Operațional 
Capital Uman. Inspectoratul 
Școlar Județean Alba (Partener 1) 
anunță demararea procedurii de 
selecție a unor experți pentru 
implementarea următoarelor 
proiecte: 1 Expert orientare și 
consiliere P1-ISJ Alba pentru 
implementarea proiectului cu titlul 
”  ”TEME -  Tranzit ia  de la 
Educatie la Munca pentru Elevi” 
ID 130754. Pentru detalii privind 
condițiile generale, condițiile speci-
fice, modalitatea de depunere a 
dosarelor, conținutul dosarului de 
concurs, a criteriilor de selecție, 
precum și a calendarului de desfă-
șurarea a concursului, vă rugăm să 
accesați site-ul Inspectoratului 
Școlar Județean Alba (www.
isjalba.ro).

Anunț public nr 1. Oberhauser 
Invest S.R.L., titular al Planului 
urbanistic zonal Lotizare și regle-
mentare zonă destinată locuirii și 
funcțiunilor complementare, 
generat de terenul cu număr 
cadastral 51766, Str. Cărămizilor, 
Tăuții de Sus, Orașul Baia Sprie, 
județul  Maramureș ,  anunță 
publicul interesat că s-a depus 
documentația în vederea obținerii 
avizului de mediu pentru avizarea 
planului urbanistic zonal. Observa-
țiile publicului se primesc în scris 
la sediul APM Maramureș, str. Iza 
nr. 1A, Baia Mare, zilnic între orele 
08-16, în termen de 18 zile calen-
daristice de la apariția anunțului.

Bucur SA informează investi-
torii că Raportul trimetrial la 
31.03.2022, întocmit în conformi-
tate cu prevederile Legii nr.24/2017 
si ale Regulamentului ASF nr. 
5/2018, este disponibil și poate fi 
vizualizat de persoanele interesate, 
începând cu data de 17.05.2022, 
prin Autoritatea de Supraveghere 
Financiară, website-ul http://www.
bvb.ro la simbolul BUCV, cât și pe 
website-ul http://bucurcom.ro, 
sectiunea „Acționariat- Docu-
mente. Informaţii suplimentare se 
pot obţine de la sediul societăţii, 
t e l . 0 2 1 . 3 2 3 . 6 7 . 3 0 ;  f a x : 

021.323.67.36; e-mail: office@
bucurcom.ro

Radu Axente-Gabriel anunță 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului 
de mediu pentru proiectului 
„construire depozit mase plastice, 
alei carosabile și pietonale”, 
propus a fi amplasat în jud. 
Prahova, comuna Bărcănești, sat 
Tătărani, str.Lotusului, nr.12, nr. 
Cadastral 25448. Informațiile 
privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul autorității 
competente pentru Protecția 
Mediului Prahova din municipiul 
Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino, 
nr.306, în zilele de luni-joi, între 
orele 08.00-16.30 și vineri, între 
orele 08.00-14.00 și la sediul 
Primăriei comunei Bărcănești. 
Observațiile publicului se primesc 
zilnic la sediul autorității compe-
tente pentru protecția mediului 
(APM Prahova).

Anunț public privind depunerea 
solicitării de emitere a acordului 
de mediu. SC City Bistro Manage-
ment SRL, anunță publicul inte-
resat asupra depunerii solicitării 
de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul: “Construire 
magazin “Penny Market” si 
Magazin cu produse din carne si 
brânzeturi parter, accesuri auto, 
amenajări exterioare, sistematizare 
verticala, reclame pe fatade si 
parcare, totem publicitar, împrej-
muire, branșamente la utilități, 
montare post trafo, organizare 
șantier”, propus a fi amplasat în 
municipiul Câmpulung, B-dul Ion 
Mihalache, nr.l02, jud. Argeș. 
Informațiile privind proiectul 
propus pot fi consultate la sediul 
APM Argeș, str. Egalității, nr.50A, 
jud. Argeș și la sediul Primăriei 
Câmpulung d in  munic ip iu l 
Câmpulung, str. Negru Vodă, 
nr.127, jud. Argeș, în zilele de luni 
- joi, intre orele 8-13. Observațiile 
publicului se primesc zilnic la 
sediul APM Argeș, municipiul 
Pitești, str. Egalității, nr. 50A, jud. 
Argeș.

Informare: Aceasta informare 
este efectuata de S.C. M&T Group 
Decisiv S.R.L, ce intentioneaza sa 
solicite de la Administratia Natio-
nala „Apele Romane“, Adminis-
t r a t i a  B a z i n a l a  d e  A p a 
Arges-Vedea, aviz de gospodarire a 
apelor PUZ pentru „Elaborare 
PUZ in vederea dezmembrarii in 
loturi pentru construire locuinte, 
com.Joita sat. Bacu, jud. Giurgiu“. 
Persoanele care doresc sa trans-
mita observatii, sugestii si reco-
mandari se pot adresa: -Societatii 
M&T Group Decisiv S.R.L., cu 
sediul in Bucuresti, Sect.6, B-dul. 
Iuliu Maniu, Nr. 103, Bl.B, Sc.1, 
Et.6, Ap.28, prin reprezentantul 
sau Eskiocak Ethem, in calitate de 
administrator, persoana de contact 
d-na.Cosana Tudor,  tefefon 
0746117250; Administratiei Bazi-
nale de Apa Arges-Vedea Pitesti, 
str.Campulung nr.6-8, C.P.-0300, 
tel. 0248.223.449.

SOMAŢII
Având în vedere că prin acțiunea 

civilă ce face obiectul dosarului nr. 
2462/55/2022 al Judecătoriei Arad, 
petenții Casapu Csilla și Casapu 
Mihai solicită să se constate ca au 
dobândit prin uzucapiune, dreptul 
de proprietate în cotă de 1/1 asupra 
imobilului situat în sat Turnu str.3 
nr.101, județ Arad, înscris în CF nr. 

319076 Pecica cu top 261 Turnu, în 
suprafață de 1.324mp, proprietar 
tabular fiind Kajtor (Ponta) Maria, 
decedată la data de 26.12.2001 și 
Kajtor Ludovic, decedat la data de 
14.01.2000. Invităm pe ceI intere-
sați să facă opoziție la această 
acțiune, în termen de o lună de la 
afișarea prezentei somații, în caz 
contrar urmând a se trece la jude-
carea cauzei. Termen de judecată 
fixat în cauză 21 iunie 2022, ora 
10.00.

Somaţie. Se aduce la cunoștinţă 
că pe rolul Judecătoriei Arad se 
af lă dosarul nr.1797/55/2022, cu 
termen de judecată la data de 22 
iunie 2022, având ca obiect cererea 
petenţilor Ștefănaș Daniela, Rozsa 
Marian și Faur Roxana Iosefina, 
pentru: constatarea dobândirii de 
către aceștia, în cote devălmașe a 
dreptului de proprietate prin 
uzucapiune, asupra cotei de 30/96 
din imobilul situat în mun.Arad, 
str.Junilor, nr.16, înscris în CF 
354213 Arad, top. 2538/662- Mica-
laca. Persoanele interesate pot face 
opoziţie la numărul de dosar 
indicat mai sus în termen de o lună 
de la data publicării prezentei 
somaţii.

România -Judecătoria Târnă-
veni, Târnăveni, str.Republicii, 
nr.48, județul Mureș, cod poștal 
545600, tel./fax: 0265/443.714, 
e-mail: judecatoria.tarnaveni@just.
ro. Dosar nr.482/323/2022. Data: 
03.05.2022. Somație. În baza 
cererii de dobândire a dreptului de 
proprietate prin uzucapiune, 
formulată de reclamanta Popa 
Rodica-Dorina, cu privire la 
imobilul situat administrativ în 
Târnăveni, str.Teilor, nr.7, ap.1, 
jud. Mureș, compus din aparta-
ment în suprafață de 61.17mp 
situat în Târnăveni, str.Teilor, nr.7, 
ap.1 și teren în suprafață de 
132mp, din care ocupat 61.17mp 
prin uzucapiune. Prin prezenta 
sunt chemați toți cei interesați să 
formuleze opoziție în termen de o 
lună de la afișarea prezentei 
somații, având în vedere faptul că 
pe rolul Judecătoriei Târnăveni se 
află dosarul cu nr.482/323/2022, în 
care reclamanta Popa Rodica-Do-
rina a solicitat instanței: să se 
constate că a dobândit dreptul de 
proprietate asupra imobilului 
situat administrativ în Târnăveni, 
str. Teilor, nr.7, ap.1, în suprafață 
de 61.17mp și teren în suprafață de 
132mp, din care ocupat 61.17mp 
prin uzucapiune, -să se dispună 
înscrierea dreptului de proprietate 
asupra imobilului situat adminis-
trativ Târnăveni, str.Teilor, nr.7, 
ap.1, în suprafață de 61.17mp 
compus din construcții în supra-
față de 45.67mp cu instalații, cu 
anexe în suprafață de 12,5mp și 
3mp și teren în suprafață de 
132mp, din care ocupat 61.17mp. 
Termenul de judecată este stabilit 
la data de 20 mai 2022. Persoanele 
interesate pot face opoziție la 
cererea numitei Popa Rodica-Do-
rina, în lipsa acesteia instanța 
urmând să treacă la judecarea 
cauzei. Prezenta somație va fi 
afișată timp de o lună la imobilul 
în litigiu, așa cum a fost identificat 
mai sus, la sediul Judecătoriei 
Târnăveni, la sediul Primăriei 
Municipiului Târnăveni, la sediul 
BCPI Târnăveni și va fi publicată 
într-un ziar de largă răspândire, de 
circulație națională. Președinte, 
Rus  Al in  Mar ine l .  Gref ier, 
Solomon Mihaela Maria.

ADUNĂRI GENERALE
SCP Insolvein SPRL, prin ec. 

Ignea Daniel, lichidator al SC 
Pantera SA, în lichidare, cu sediul 
în Jimbolia, Calea Moților, nr. 19, 
Timi ș ,  J35 /112 /1991 ,  CUI : 
RO1849633, în temeiul art.117 
indice 1 alin.(1) din Legea nr. 
31/1990 a societăților comerciale 
republicată și modificată, la solici-
tarea acționarului Comex-Otery 
S R L ,  c u  o  d e ț i n e r e  d e 
72.83897926% din capitalul social, 
completează ordinea de zi a 
Adunării Generale Ordinare a 
Acționarilor din data de 14 iunie 
2022, la ora 11.00 (prima convo-
care) sau 21 iunie 2022 (a-II-a 
convocare), anunț publicat în 
Monitorul Oficial al României, 
partea a IV-a 1989/11.V.2022, cu 
următorul punct: 7.Aprobarea 
onorariului comisiei de cenzori la 
nivelul celui dinainte de data expi-
rării mandatelor. Restul prevede-
rilor din convocatorul inițial 
rămân neschimbate.

LICITAŢII
Clubul Sportiv Municipal 

Slatina, cu sediul în mun.Slatina, 
str. Bld. Sf. Constantin Brânco-
veanu, nr.1, jud. Olt, organizează, 
în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Consiliului Local al 
mun. Slatina nr. 127/28.04.2022, la 
data de 26.05.2022, ora 10.00, lici-
tație publică pentru închirierea 
spațiului destinat comerț alimen-
tație publică din incinta Clubului 
Nautic și de Agrement „Plaja Olt” 
reprezentând foișor din lemn în 
suprafață construită la sol de 
27,35mp, iar suprafața utilă de 
23,65mp. Procurarea documenta-
ției pentru participarea la licitație 
se face de la Clubul Sportiv Muni-
cipal Slatina, cu sediul în mun. 
Slatina, str.Bld.Sf.Constantin 
Brâncoveanu,  nr.1 ,  jud.Olt , 
persoana de contact Cirstea Lidia-
Elena, telefon/ fax: 0349/881.148, 
e-mail: csmslatina@yahoo.com. 
Depunerea ofertelor se face la 
sediul Clubului Sportiv Municipal 
Slatina până la data de 25.05.2022, 
ora 12.00.

Almyo S.R.L., societate in fali-
ment, prin lichidator judiciar 
Andrei Ioan IPURL, vinde prin 
licitatie publica, proprietatea 
imobiliara situata in Ploiesti, Str. 
Corlatesti, nr. 17, Judetul Prahova, 
compusa din 3 constructii cu desti-
natia industriala, dupa cum 
urmeaza: - Constructia C1-Hala 
nr. 1, cu regim de inaltime P, avand 
o suprafata construita la sol de 315 
mp; - Constructia C2-Hala nr. 2, 
cu regim de inaltime P, avand o 
suprafata construita la sol de 230 
mp; - Constructia C3-Sediu admi-
nistrativ, cu regim de inaltime P+1, 
avand o suprafata construita la sol 
de 75 mp, suprafata utila parter 
63,70 mp, suprafata utila etaj 
91,05 mp. Terenul pe care sunt 
edificate constructiile mai sus 
mentionate, are o suprafata de 
7500 mp si nu face obiectul 
vanzarii. Pretul total de vanzare 
este de 117.000 euro, fara TVA. 
Licitatia se va organiza la sediul 
lichidatorului judiciar in data de 
23.05.2022 ora 12:30, iar in cazul 
in care bunurile nu vor fi valorifi-
cate, aceasta este reprogramata 
pentru data  de  25 .05 .2022, 
27.05.2022, 30.05.2022, 01.06.2022, 
03.06.2022, 06.06.2022, 08.06.2022, 
10.06.2022, 13.06.2022, 15.06.2022, 
17.06.2022, 20.06.2022, 22.06.2022, 
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24.06.2022, 27.06.2022, 29.06.2022, 
01.07.2022, 04.07.2022, 06.07.2022, 
la aceeasi ora si aceeasi adresa. 
Cererile de inscriere la licitatie se 
depun in original la sediul lichida-
torului judiciar insotite de toate 
documentele prevazute in regula-
mentul de vanzare. Inscrierea la 
licitatie se poate efectua cu 48 de 
ore inaintea datei tinerii licitatiei, 
mai multe relatii, precum si achizi-
t ionarea regulamentului  de 
vanzare se pot obtine de la lichida-
torul judiciar, la numerele de 
telefon 0723357858/0244597808, 
email: o�ce@andreiioan.ro sau pe 
site-ul www.andreiioan.ro.

M.D.M. Det Euroconsult S.R.L., 
prin lichidator judiciar Andrei 
Ioan IPURL, cu sediul in Ploiesti, 
Str. Gheorghe Doja, nr. 30, et. 10, 
ap. 31, vinde prin licitatie publica, 
proprietate imobiliara situata in 
Comuna Bănești, Punct Ciuper-
ceasca, tarlaua 51, parcela Pd (Cc) 
1357, 1375, Judeţul Prahova, 
compusa din:  teren extravilan, cu 
destinatia curti constructii, în 
suprafaţă măsurată de 7.740 mp; 
Constructia C1 – Pensiune, în 
suprafaţă construită desfasurata 
de 413,45 mp; Constructia C 2 – 
Terasa cu copertina de lemn, în 
s u p r a f a ţ ă  d e  1 2 2 , 8 5  m p ; 
Constructia C3 – Terasa din lemn 
– structura deschisa, în suprafaţă 
de 275 mp; Constructia C4 – 
Anexa grupa sanitar, în suprafaţă 
construită de 41,79 mp; Platforma 
din dale colorata, în suprafaţă de 
148,82 mp. Pretul de pornire al 
licitatiei, pentru proprietatea 
imobiliara mai sus mentionata este 
de 246.722 euro, fara TVA. Lici-
tatia se va tine la sediul lichidato-
rului in data de 23.05.2022, ora 
14.00, iar in cazul in care proprie-
tatea imobiliara nu se va vinde, 
licitatia se va tine in data de 
25.05.2022, 27.05.2022, 30.05.2022, 
01.06.2022, 03.06.2022, 06.06.2022, 
08.06.2022, 10.06.2022, 13.06.2022, 
15.06.2022, 17.06.2022, 20.06.2022, 
22.06.2022, 24.06.2022, 27.06.2022, 

29.06.2022, 01.07.2022, 04.07.2022, 
06.07.2022, la aceeasi ora si aceeasi 
adresa. Cererile de inscriere la 
licitatie se depun in original la 
sediul lichidatorului judiciar inso-
tite de toate documentele preva-
zute in regulamentul de vanzare. 
Inscrierea la licitatie se poate 
efectua cu 48 de ore inaintea datei 
tinerii licitatiei, mai multe relatii 
precum si achizitionarea regula-
mentului de vanzare se pot obtine 
de la lichidatorulul judiciar, la 
adresa mai sus mentionata, la 
n u m e r e l e  d e  t e l e f o n 
0723357858/0244597808, email: 
o�ce@andreiioan.ro sau pe site-ul 
www.andreiioan.ro.

Turnătoria Centrala Orion S.A., 
societate in faliment, prin lichi-
dator judiciar Andrei Ioan IPURL, 
cu sediul in Ploiesti, Str. Gh. Doja, 
nr. 30, et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, 
scoate la vanzare urmatoarele 
bunuri mobile: demolator Bosch 
GSH27 - nr. inventar 20401, la 
pretul de 670 lei;  demolator 
Milwankee - nr. inventar 20400, la 
pretul de 379 lei;  bormasina 
Makitta, la pretul de 100,00 lei; 
feromangan afinare 165 kg, la 
pretul de 536,25 lei; feromangan 
standard (mangan 74-75%) 310 kg, 
la pretul de 542,50 lei; ferosilico-
mangan 45 kg, 247,50 lei; instalatie 
Curatire Primara – nr. inventar 
20286, la pretul de 22.413,95 lei. 
Inscrierea la licitatie se poate 
efectua cu 48 de ore inaintea datei 
tinerii licitatiei, mai multe relatii 
precum si achizitionarea regula-
mentului de vanzare se pot obtine 
de la sediul lichidatorului judiciar, 
din Ploiesti, Str. Gh. Doja, nr. 30, 
et. 10, ap. 31, Jud. Prahova, la 
n u m e r e l e  d e  t e l e f o n / f a x : 
0723.357.858/0244.597.808, email: 
o�ce@andreiioan.ro sau pe site-ul 
www.andreiioan.ro. Licitatiile se 
vor organiza in data de 23.05.2022, 
ora 11:30, iar in cazul in care 
bunurile nu vor fi valorificate, 
aceasta este reprogramata pentru 
data de 25.05.2022, 27.05.2022, 

30.05.2022, 01.06.2022, 03.06.2022, 
06.06.2022, 08.06.2022, 10.06.2022, 
13.06.2022, 15.06.2022, 17.06.2022, 
20.06.2022, 22.06.2022, 24.06.2022, 
27.06.2022, 29.06.2022, 01.07.2022, 
04.07.2022, 06.07.2022.

CONPET S.A. Ploiești, organi-
zează licitații cu strigare, pentru 
vânzare de mijloace de transport 
auto, țeavă recuperată af lată în 
magazii și țeavă îngropată prove-
nite din lucrări de înlocuire de 
conducte. Ședințele de licitație se 
organizează astfel: - în fiecare zi de 
marți: - ora 10:00 pentru mijloace 
de transport auto; - ora 11:00 
pentru țeavă recuperată aflată în 
magazii; - în fiecare zi de joi, ora 
10:00, pentru țeavă îngropată, 
până la epuizarea stocului. Pentru 
mijloacele de transport auto și 
țeava recuperată din magazii, 
garanția de participare la licitație 
este în cuantum de 10% din 
valoarea bunurilor pentru care 
ofertantul a optat să liciteze, iar 
taxa de participare la licitație este 
de 50 lei. Pentru țeava îngropată 
garanția de participare la licitație 
este în cuantum de 10% din 
valoarea acesteia, taxa de partici-
pare la licitație este de 100 lei, iar 
taxa de vizitare este în cuantum de 
600 lei. Taxa de vizitare și taxa de 
participare sunt nerambursabile. 
Garanția de participare se restituie 
ofertanților care nu întrunesc 
condițiile de participare la licitație 
precum și celor care nu au adju-
decat bunuri la licitație. Taxa de 
participare, taxa de vizitare și 
garanția de participare se achită 
până la data licitației prin vira-
ment în contul deschis la BCR 
Ploiești, cod IBAN RO38RNCB 
0205044865700001, ori cu numerar 
la caseria societăţii, situată la 
Dispeceratul Central, str. Anul 
1848 nr. 1-3 Ploiești. Pentru infor-
maţii privind condiţiile de partici-
pare la licitaţie, modelul de 
contract, lista bunurilor ce fac 
obiectul licitaţiei accesați pagina 
web www.conpet.ro secţiunea 

Noutăţi/ Licitaţii vânzare bunuri 
de interes general. Data limită 
până la care se poate depune docu-
mentaţia de participare la licitaţie 
este ziua anterioară licitaţiei, ora 
10.00, la adresa valorificare.
bunuri@conpet.ro. Licitaţiile vor 
avea loc în zilele mai sus mențio-
nate, la sediul administrativ nr. I, 
str. Anul 1848 nr. 1-3, etaj 8.

Debitorul GS Investment SRL 
societate in faliment, prin lichi-
dator judiciar Dinu, Urse si Asoci-
atii SPRL, scoate la vanzare, 
urmatorul bun mobil: Masina de 
spalat Tonello, Depreciere totala 
98%. -Pretul de pornire al licita-
tilor pentru bunul mobil aparti-
nand debitoarei GS Investment 
SRL reprezinta 30% din valoarea 
de piata exclusiv TVA, aratata in 
Raportul de Evaluare, respectiv 
1003.8 Euro Exclusiv TVA. -Pretul 
Caietului de sarcini pentru bunul 
mobil este de 100,00 Lei inclusiv 
TVA. Participarea la licitatie este 
conditionata de: -consemnarea in 
contul nr. RO 38 BREL 0002 0024 
7309 0100 deschis la Libra Internet 
Bank, cel mai tarziu cu o zi inainte 
de data si ora stabilita pentru lici-
tatie, 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. RO 43 
INGB 5514 9999 0051 3726 deschis 
la ING BANK –Sucursala Doro-
banti sau in numerar la sediul 
acestuia din Bucuresti str. Petru 
Rares, nr. 12, parter, C2, sector 1. 
Pentru bunul mobil apartinand 
debitoarei GS INVESTMENT 
SRL, prima sedinta de licitatie a 
fost fixata in data de 27.05.2022, 
ora 15:00, iar daca bunul nu se 
adjudeca la aceasta data, urmatoa-
rele sedinte de licitatii vor fi in 
data de 03.06.2022; 10.06.2022; 
17.06.2022, 24.06.2022; ora 15:00. 
Toate sedintele de licitatie se vor 

desfasura la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucuresti str. Petru 
Rares, nr. 12, parter, C2, sector 1. 
Pentru relatii suplimentare sunati 
la 021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com.

Anunţ de participare la licitaţie. 
1. Primăria Municipiului Galaţi - 
cod fiscal:3814810, str. Domnească 
nr. 54, tel: 0236.307.743/ fax: 
0236/461.460, email: licente@
primariagalati.ro; 2. Primăria 
Municipiului Galaţi organizează în 
data de 31.05.2022, ora 14,30, lici-
taţie publică cu strigare, pentru 
vânzarea unui imobil - teren și 
construcţie cu destinaţia de spaţiu 
comercial, proprietatea privată a 
Municipiului Galaţi, situat în 
Galaţi, str. Ionel Fernic nr. 22A S5; 
3. Imobilul este compus din: teren 
în suprafaţă de 18,00 mp, având 
nr. cadastral 130407 și construcţie 
în suprafaţă de 18,00 mp, având 
nr. cadastral 130407-C1; 4. Scopul 
vânzării îl reprezintă atragerea de 
noi venituri la bugetul local al 
Municipiului Galaţi; 5. Informaţii 
privind documentaţia de partici-
pare: 5.1. Documentaţia de partici-
pare se poate solicita și obţine de la 
sediul Primăriei Municipiului 
Galaţi,  Biroul Concesiuni și 
Vânzări Terenuri, Cabinete Medi-
cale; 5.2. Preţul caietului de sarcini 
este de 30 lei; 6. Pentru partici-
parea la licitaţie, persoanele intere-
sate trebuie să depună plicuri cu 
documentele de calificare, în 
conformitate cu documentaţia de 
participare. 6.1. Data limită de 
depunere a plicurilor: 30.05.2022, 
ora 12,00; 6.2. Adresa la care 
trebuie depuse plicurile: Primăria 
M u n i c i p i u l u i  G a l a ţ i ,  s t r. 
Domnească nr. 54, Biroul Registra-
tură; 6.3. Plicurile se vor depune 
într-un singur exemplar. 7. Data și 
locul în care se va desfășura 
ședinta publică de l icitaţie : 
31.05.2022, ora 14,30, Primăria 
Municipiului Galaţi; 8. Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, 
fax, email al instituţiei competente 
în soluţionarea litigiilor apărute și 
t e rmenele  pentru  ses izarea 
instanţei: Tribunalul Municipiului 
Galaţi, str. Brăilei nr. 153, jud. 
Galaţi, tel: 0236/412130, email: 
tr-galati-comunicare@just.ro; 9. 
Persoana de contact: Chiţu Laura, 
tel. 0236/307.743

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: 
Spitalul  Clinic Județean de 
Urgență Craiova, municipiul 
Craiova, strada Tabaci nr.1, 
j u d e ț u l  D o l j ,  t e l e f o n / f a x 
0251.502.200, e-mail: oficiuljuri-
dicdolj@yahoo.com, cod fiscal 
5002142. 2.Informaţii generale 
privind obiectul închirierii, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închi-
riat: 3 Spații destinate amplasarii 
de ATM-uri, în suprafată de câte 
1mp fiecare ce se află în incinta 
Spitalul  Clinic Județean de 
Urgență Craiova, în holul de la 
intrarea principală a Ambulatoriul 
Integrat conform caietului de 
sarcini, ce aparține domeniului 
public al Consiliului Județean Dolj 
și aflat în administrarea Spitalului 
Clinic Județean de Urgență 
Craiova, județul Dolj, conform 
H C J  2 1 4 / 2 9 . 0 9 . 2 0 2 1  ș i 
270/25.11.2021 și temeiului legal: 
OUG 57/03.07.2019, art.332-333. 

P u b l i c i t a t e
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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 atri-
buire: la cerere, de la sediul institu-
ției, Biroul Juridic. 3.2.Denumirea 
și adresa serviciului /compartimen-
tului din cadrul concedentului, de 
la care se poate obţine un exemplar 
din documentaţia de atribuire: Se 
poate obține de la Biroul Juridic 
din cadrul Spitalului Clinic Jude-
țean de Urgență Craiova, munici-
piul Craiova, strada Tabaci nr.1, 
județul Dolj. 3.3.Costul și condi-
ţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul: 
100Lei/exemplar, se achită fie prin 
virament în contul autorităţii 
c o n t r a c t a n t e :  R O 4 4 T R E Z 
29120F330800XXXX-deschis la 
Trezoreria Craiova, cod fiscal 
5002142 sau numerar la casieria 
instituției. 3.4.Dată limită privind 
s o l i c i t a r e a  c l a r i f i c ă r i l o r : 
27.05.2022, ora 10.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: 4.1.Data limită de 
depunere a ofertelor: 07.06.2022, 
ora 15.00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Spitalul 
Clinic Județean de Urgență 
Craiova, Biroul Juridic, Munici-
piul Craiova, strada Tabaci, nr.1, 
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 inte-
rior. 5. Data și locul la care se va 
desfășura sedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 08.06.2022, 
ora 13.00, Spitalul Clinic Județean 
de Urgență Craiova, Municipiul 
Craiova, strada Tabaci, nr.1, 
județul Dolj. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau 
adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigi-
ilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribu-
nalului Dolj, Craiova, Strada 
Brestei nr.12, județul Dolj, telefon/

fax 0251.410.140, e-mail: registra-
turaacte.dj@just.ro. 7.Data trans-
miterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 13.05.2022.

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: 
Spitalul  Clinic Județean de 
Urgență Craiova, municipiul 
Craiova, strada Tabaci nr.1, 
j u d e ț u l  D o l j ,  t e l e f o n / f a x 
0251.502.200, e-mail: oficiuljuri-
dicdolj@yahoo.com, cod fiscal 
5002142. 2.Informaţii generale 
privind obiectul închirierii, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închi-
riat: Bunuri identificate astfel: 
-clădire în suprafață de 163mp, 
destinată pentru servicii de furni-
zare oxigen; -teren în suprafață de 
237mp pentru servicii de furnizare 
oxigen; -teren în suprafață de 
14mp pentru servicii de furnizare 
oxigen, din cadrul Spitalului Clinic 
Județean de Urgență Craiova, 
municipiul Craiova, strada Tabaci 
nr.1, județul Dolj, conform caie-
tului de sarcini, ce aparțin dome-
niului  publ ic  al  Consi l iului 
Județean Dolj și aflate în adminis-
trarea Spitalului Clinic Județean 
de Urgență Craiova, județul Dolj, 
conform HCJ 214/29.09.2021 și 
270/25.11.2021 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 atri-
buire: la cerere, de la sediul institu-
ției, Biroul Juridic. 3.2. Denumirea 
și adresa serviciului /compartimen-
tului din cadrul concedentului, de 
la care se poate obţine un exemplar 
din documentaţia de atribuire: Se 
poate obține de la Biroul Juridic 
din cadrul Spitalului Clinic Jude-
țean de Urgență Craiova, munici-

piul Craiova, strada Tabaci nr. 1, 
județul Dolj. 3.3.Costul și condi-
ţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul: 
100 Lei /exemplar se achită fie prin 
virament în contul autorităţii 
contractante: 
RO44TREZ29120F330800XXXX- 
deschis la Trezoreria Craiova, cod 
fiscal 5002142 sau numerar la 
casieria instituției. 3.4. Dată limită 
privind solicitarea clarificărilor: 
27.05.2022, ora 10.00. 4.Informaţii 
privind ofertele: 4.1. Data limită 
d e  d e p u n e r e  a  o f e r t e l o r : 
07.06.2022, ora 15.00. 4.2.Adresa 
la care trebuie depuse ofertele: 
Spitalul  Clinic Județean de 
Urgență Craiova, Biroul Juridic, 
Municipiul Craiova, strada Tabaci 
nr.1, 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 inte-
rior. 5.Data și locul la care se va 
desfășura sedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 08.06.2022, 
ora 12.00, Spitalul Clinic Județean 
de Urgență Craiova, Municipiul 
Craiova, strada Tabaci, nr.1, 
județul Dolj. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau 
adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigi-
ilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Secția de 
Contencios Administrativ a Tribu-
nalului Dolj, Craiova, Strada 
Brestei nr.12, județul Dolj, telefon/
fax 0251.410.140, e-mail: registra-
turaacte.dj@just.ro. 7.Data trans-
miterii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 23.03.2022.

U.A.T. Girov, cu sediul în satul 
Girov,  str.Calea Romanului, 
nr.337, comuna Girov, judeţul 
Neamț, tel./fax: 0233/291.000, cod 
de administrare fiscală 2613141, 
organizează în data de 15.06.2022, 
ora 12.00, licitație publică, având 
ca obiect „Închiriere 11 trupuri de 
pășune în suprafaţă totală de 

88,03ha, situate în domeniul privat 
al Comunei Girov, judeţul Neamţ”, 
după cum urmează: -teren extra-
vilan în suprafaţă de 5.900mp, 
număr cadastral 54809, situat în 
T21, P126, pășune; -teren extra-
vilan în suprafaţă de 5.700mp, 
număr cadastral 54748, situat în 
T21, P125, pășune; -teren extra-
vilan în suprafaţă de 85.900mp, 
număr cadastral 54739, situat în 
T21, P127, pășune; -teren extra-
vilan în suprafaţă de 195.000 mp, 
număr cadastral 51002, situat în 
T22, P157, pășune; -teren extra-
vilan în suprafaţă de 77.500mp, 
număr cadastral 54954, situat în 
T91, P684, pășune; -teren extra-
vilan în suprafaţă de 41.000mp, 
număr cadastral 54946, situat în 
T90, P660, pășune; -teren extra-
vilan în suprafaţă de 1.500mp, 
număr cadastral 54970, situat în 
T65, P244, pășune; -teren extra-
vilan în suprafaţă de 187.900mp, 
număr cadastral 54967, situat în 
T78, P562, pășune; -teren extra-
vilan în suprafaţă de 35.400mp, 
număr cadastral 54949, situat în 
T78, P554, pășune; -teren extra-
vilan în suprafaţă de 122.300mp, 
număr cadastral 54987, situat în 
T32, P244, pășune; -teren extra-
vilan în suprafaţă de 122.200mp, 
situat în T3, P3, pășune, aparţi-
nând domeniului privat al U.A.T.
Girov, judeţul Neamţ. Suprafața 
totală de 880.300mp. Termenul de 
d e p u n e r e  a  d o s a r u l u i  e s t e 
15.06.2022, ora 10.00. Documen-
tația de atribuire privind organi-
zarea și desfășurarea procedurilor 
de vânzare poate fi achiziționată 
contra cost de la sediul Primăriei 
Comunei Girov, situată în satul 
Girov,  str.Calea Romanului, 
nr.337, comuna Girov, jud.Neamț, 
Compartiment Achiziții Publice.

PIERDERI
Declar pierdut și nul contract 

vânzare-cumpărare, proces-verbal 
și schiță apartament, pentru 
Dindirică Elena, la imobilul din: 

București, str. Aleea Tulcea, nr. 5, 
bl. 126B, sc. A, et. 7, ap. 59, act. 5.

PIERDUT PERMIS DE ZBOR 
NAȚIONAL NR.006/2012/84 
ELICOPTER KA-26, YR-AVI, 
SERIA: 7705911.

Pierdut CI și legitimație 
student UAUIM. Declar nule. 
București. Georgescu Anto-
nia-Maria.

Tipar: DeaPrint București 
și Garamond Cluj


