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OFERTE SERVICIU
Caut Domn/Dna profesor de
germană/ rusă, pensionar, dinamic/a,
cu simțul umorului, pentru companie
copil 8 ani, câteva ore pe zi. Zona
Bucuresti, Dorobanți. Contact:
0722735734.
Teju SRL angajează 3 muncitori
necalificați și 1 femeie de serviciu în
Vălenii de Munte, jud.Prahova. Data
limită depunere CV: 21.01.2022.
Tel.0723.252.658.
Firma Esquiladores Bulz SRL, din
Bistrița, caută lucrători calificați în
creșterea animalelor pentru tunsul
oilor. Se solicită experiență minim 1 an
în domeniul respectiv și certificat de
calificare. Număr de posturi vacante:
10. Încadrarea în muncă se va face cu
data de 14.03.2022, cu salariul minim
pe economie: 8 ore/zi. Pentru mai
multe detalii vă rugăm contactați-ne la
nr.de telefon: 0754.387.702.
SC Anflo Marketplace SRL, având
CUI: 43425145, cu sediul în București,
Sectorul 4, Aleea Cricovul Dulce, nr. 5,
bloc 16, scara 2, ap.23, angajează:
femeie de serviciu, cod COR 911201- 8
posturi; îngrijitor clădiri, cod COR
515301- 4 posturi. Cerințe: studii
medii, cunoștințe de limba engleză,
cunoștințe în domeniul serviciilor.
Selecția are loc în data de 20.01.2022,
ora 09.00, la sediul societății.
Posturi vacante la Inspectoratul
Școlar Județean Gorj. Inspectoratul
Școlar Județean Gorj, cu sediul în
Mun. Târgu Jiu, Str. Victoriei nr. 132
– 134, Jud. Gorj, anunță organizarea
concursului pentru ocuparea a 159
posturi vacante pe perioadă determinată în cadrul proiectului „EDUCAT
- programe de a doua șansă pentru
t i n e r i
ș i
a d u l ț i ” ,
POCU/665/6/23/136157. Depunerea
dosarelor de concurs se realizează până
la data de 02 februarie 2022. Relații
suplimentare la sediul instituției, tel:
0253/227177, Email: contact@isjgorj.ro

SC Devalex SRL, din Buzău, jud.
Buzău, angajează 2 Manipulanți
mărfuri, cu cod COR 933303. Se solicită cunoștințe de limba engleză. Se
oferă salariu brut 2.550Lei. Relații la
telefon: 0785.106.416. CV-urile se pot
trimite la adresa de e-mail: documentesuport@gmail.com până la data de
27.01.2022.
SC Agromec Honorici SRL, din
Lugoj, jud.Timiș, angajează 1 Cameristă hotel, cu cod COR 516201. Se
solicită cunoștințe de limba engleză. Se
oferă salariu brut 2.550Lei. Relații la
telefon: 0785.106.416. CV-urile se pot
trimite la adresa de e-mail: documentesuport@gmail.com până la data de
27.01.2022.
Primăria Comunei Bâcleș, județul
Mehedinți, organizează concurs de
recrutare pentru ocuparea funcției
contractuale de execuție vacantă, Mașinist la mașini pentru terasamente,
Compartiment Administrativ, perioadă
nedeterminată 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. Concursul se organizează la
sediul Primăriei Comunei Bâcleș,
județul Mehedinți, în data de 23
februarie 2022, ora 10.00 –proba scrisă
și în data de 25 februarie 2022, ora
10.00 –interviul. Condiții de participare: Studii profesionale, Studii de
calificare profesională– „Mașinist
utilaje cale și terasamente”. Dosarele
de concurs se depun la secretariatul
comisiei de concurs, la sediul Primăriei
Comunei Bâcleș, județul Mehedinți în
termen de 10 de zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada
19 ianuarie 2022– 02 februarie 2022.
Relații suplimentare la nr. de telefon
0252/375263, 0749359864/ www.primariabacles.ro.
Centrul de Asistență Medico-Socială
Caracal, cu sediul în Caracal, str.
Plevnei, nr. 36, judeţul Olt, organizează
concurs pentru ocuparea a 5 funcţii
contractuale vacante de: asistent
medical debutant, conform H.G. nr.
286/23.03.2011. Concursul se va desfășura la sediul Primariei Municipiului
Caracal, Str. Piața Victoriei, Nr. 10,

astfel: - Proba scrisă în data de
10.02.2022, ora 10:00,- Proba interviu
în data de 14.02.2022, ora 10:00.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: - a) diplomă de școală
sanitară postliceală sau echivalentă în
specialitatea medicină generală sau
diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG nr. 797/1997 în
specialitatea medicină generală; b) este
membru O.A.M.G.M.A.M.R.; c) fără
condiție de vechime în specialitate.
Candidaţii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 10
zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a la sediul Centrul de Asistență Medico-Socială Caracal, Str.
Plevnei, Nr.36, Caracal, Jud.Olt.
Relaţii suplimentare la sediul: Centrul
de Asistență Medico-Socială Caracal,
persoană de contact: Tudor Ionela
Luiza, telefon 0249/512700 / 0740 04 04
16, fax 0249/512700, E-mail: cams_
caracal2003@yahoo.com.

CITAŢII
Anunțăm deschiderea procedurii de
declarare a morții a numitului Popescu
Gheorghe, CNP 1350329033073, fiul
lui Gheorghe și Domnica, născut la
data de 29 martie 1935 în comuna
Ciutești, jud. Vâlcea, cu ultimul domiciliu cunoscut în comuna Poienarii de
Argeș, jud. Argeș, dispărut în luna
noiembrie 2014. Cei care dețin informații despre persoana dispărută sunt
rugați să informeze instanța – Judecătoria Curtea de Argeș, județul Argeș, în
Dosarul nr. 3214/216/2021, poliția sau
familia – fiica Popescu Mihaela, tel.
0721459929.
Pârâtul Florescu Laris este citat în
data de 27.01.2022 la Judecătoria
Câmpulung de Uretu Florin, în dosarul
530/205/2021, având ca obiect ieșire din
indiviziune.
Ciocodeica Constantin, cu ultimul
domiciliu în com.Buciumeni, sat Dealu
Mare, jud.Dâmbovița, pârât în dosarul
civil 439/283/2021, având ca obiect

revendicare imobiliară, este citat la
Judecătoria Pucioasa în data de
22.02.2022, ora 09.00. Reclamanți sunt
Ciocodeica Smaranda și Ciocodeca
Romulus Radu.

DIVERSE
Informare. În conformitate cu
prevederile Legii apelor nr. 107 / 1996
cu modificările și completările ulterioare și a Legii 310/2004, CERONAV,
cu sediul social in Mun. Constanta, Str.
Pescarilor, nr. 69 A, Jud. Constanţa,
CUI 15566688, telefon: 0241.639.595,
0241.691.368, fax: 0241.631.415,
e-mail: office@ceronav.ro, intentioneaza sa solicite de la Administraţia
Bazinala de Apa „Dobrogea Litoral”,
Avizul de gospodarire a apelor, pentru
investitia: „PUD - construire corp invatamant, cazare si bazin de antrenamente“, amplasat in Jud. Constanța,
Mun. Constanta, str. nespecificata,
Baza Nautica - Lac Siutghiol. Persoanele care doresc sa obtina informatii
suplimentare cu privire la solicitarea
avizului de gospodarire a apelor, pot
contacta solicitantul de aviz la adresa
sus mentionata. Persoanele care doresc
sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului:
CERONAV, cu sediul social in Mun.
Constanta, Str. Pescarilor, nr. 69 A,
Jud. Constanţa, CUI 15566688,
telefon: 0241.639.595, 0241.691.368,
fax: 0241.631.415, e-mail: office@
ceronav.ro, dupa data de 13. 01.2022.
Comunicat. S.C. 24 IANUARIE S.A
cu sediul in Ploiesti str. G-ral Dragalina nr. 18, Nr. ORC J29/1043/1991,
C.U.I. RO 1343490 face cunoscut actionarilor urmatoarele: -capital social
subscris si varsat 1.220.635 ron; -nr.
actiuni 488.254; -valoarea nominala a
unei actiuni 2,5 lei; - Tip actiuni nominative - clasa A; - Actiunile sunt tranzactionate pe piata ATS- AeRO. Toate
documentele aferente AGOA din
24.02.2022 se pot prelua de pe site-ul
www24january.ro; informatii se pot
solicita la tel. 0244/521956,
fax.0344401145 – directorul economic
sau pe email commercial@24january.

ro, incepand cu 24.01.2022. Actionarii
pot vota in cadrul AGOA proportional
cu numarul de actiuni ce le detin.
Proiectul de hotarare privind AGOA
va fi comunicat pe site-ul societatii,
odata cu toate documentele de pe
ordinea de zi. Director General Ing. Ilie
Ion, Director Economic, Ec. Alionte
Andreea.
Just Insolv SPRL notifica deschiderea procedurii generale a insolventei
in dosarul nr. 5410/105/2021 Tribunal
Prahova, conform Hotărârii intermediare nr. 23 din 12.01.2022 privind pe
Yzytud Logistic SRL, cu urmatoarele
termene: depunere declarații creanță
25.02.2022, întocmirea tabelului preliminar al creanțelor 19.03.2022, întocmirea tabelului definitiv 12.04.2022,
prima Adunare a Creditorilor avand
loc in data 25.03.2022, orele 12:00 la
sediul administratorului judiciar din
Ploiești, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, et.
7, cab. 7B.
Radulescu Stefan, avand domiciliul
în comuna 1 Decembrie, jud.Ilfov,
titular al proiectului:“PUZ-dezmembrare teren si construire locuinte unifamiliale in regim izolat, imprejmuire,
organizare de santier si utilitati”
Județul Ilfov, Com.Snagov, T133,
P460/3/9, NR.CAD.111272, anunta
publicul interesat asupra:depunerii
solicitarii de obtinere a Avizului de
Oportunitate al C.J. Ilfov. Documen-

tatia putand fi consultata pe site-ul
Consiliului Judetean.Ilfov. Observatii/
comentariile si sugestii se primesc in
scris la Biroul de Urbanism din
cadrul:Consiliului Judetean.Ilfov, cu
sediul in Municipiul Bucuresti, str.
Ernest Juvara, nr. 3-5, sect.6,
tel.021.212.56.93, de luni pana vineri,
intre orele 9:00-14:00, incepand cu data
de 19.01.2022.
Lidl Discount SRL, cu sediul în sat
Nedelea, comuna Ariceștii Rahtivani
DN 72, Crângul lui Bot, KM 73+810,
județul Prahova, solicită la A.P.M.
Vrancea, obținerea/reînnoirea autorizației de mediu conform Ordinului
MMDD nr. 1798/2007 cu modificările și
completările ulterioare și a OUG nr.
195/2005 privind protecția mediului,
aprobată prin Legea nr. 265/2006, art.
12, pentru obiectivul „Supermarket
LIDL” amplasat în municipiul
Focșani, str. Cuza Vodă, nr. 65, județul
Vrancea. Eventualele propuneri și
sugestii/observații ale publicului,
privind activitatea menționată, se vor
prezenta în scris, sub semnătură și cu
datele de identificare, de luni până joi,
între orele 8,00 –16,00, și vineri între
orele 8,00 –14,00, la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Vrancea,
din Focșani, str. Dinicu Golescu, nr. 2,
telefon 0237.216.812, unde se poate
consulta și documentația tehnică
depusă.
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SOMAŢII
Se aduce la cunostinta ca pe rolul
Judecatoriei Arad se afla dosarul nr.
19714/55/2021, cu termen de judecata
la data de 02.03.2022, avand ca obiect
cererea petentilor Iacoveciuc Clara si
Iacoveciuc Vasile Mircea, cu domiciliul
in Arad, str. Stan Dragu, nr. 44, jud.
Arad, pentru constatarea dobandirii de
catre acestia a dreptului de proprietate
cu titlu de uzucapiune asupra cotei de
1/2 din imobilul identificat in CF nr.
304678 - Arad, Nr. CF Vechi: 1894 Aradul Nou, nr. top. 1895-1897/b/2/2,
constad din teren intravilan in suprafala totala de 1.325 mp, situat in Arad,
str. Stan Dragu, nr.44, jud. Arad,
proprietari ai imobilului fiind numilii
Iacoveciuc Clara gi Iacoveciuc Vasile
Mircea, asupra cotei de 1/2 pafirte de
sub B 3.1 si B 3.2 si numitul Jager
Nicolae, asupra cotei de 1/2 parte, de
sub B1.1, decedat la data de
31.11.1963. Persoanele interesate pot
face opozitie la numarul de dosar
indicat mai sus in termen de p luna de
la data publicarii prezentei somatii.

ADUNĂRI GENERALE
CONVOCARE. Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. “24
Ianuarie“ S.A, inmatriculata la R.C.
sub nr. J29/1043/1991, C.I.F. RO
1343490, cu sediul in Ploiesti str. G-ral
Dragalina nr. 18, in temeiul L nr.
31/1990 art. 117, convoaca A.G.O.A in
ziua de 24.02.2022 la ora 10,00, in sala
de sedinte de la sediul societatii din
Ploiesti str. G-ral Dragalina nr. 18.
Daca la prima convocare adunarea nu
este statutara, sedinta se reconvoaca pe
25.02.2022 la ora 10,00 in acelasi loc.
ORDINEA DE ZI A.G.O.A. 1. Revocarea din functia de membru in Consiliul de Administratie a doamnei
Dumitrascu Catalina, ca urmare a
demisiei depuse. 2. Completarea
Consiliului de Administratie prin vot
secret, cu un nou membru in conformitate cu art.137alin. (2), art 137 indice 2
alin( 2) din Legea 31/1990 republicata.
3. Aprobarea datei de inregistrare de
18.03.2022 si ex- date 17.03.2022. La
sedinta pot participa actionarii inregistrati in Registrul actionarilor de la SC
24 Ianuarie S.A la sfarsitul zilei
8.02.2022 – aceasta fiind data de referinta. Actionarii persoane fizice sau
juridice pot fi reprezentati de imputernicitii lor, pe baza de procura speciala
sau pot vota prin corespondenta. Actionarii inregistrati la data de referinta
au dreptul de a participa si vota in

cadrul AGOA direct sau prin reprezentanti si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri
generale sau speciale. Imputernicirea
speciala poate fi acordata oricarei
persoane pentru o singura AGA, continand instructiuni specifice de vot din
partea actionarului. Documentele
necesare (procura speciala, procura
generala, formular de vot prin corespondenta) se pot ridica de la SC “24
Ianuarie” S.A. sau se pot prelua de pe
site-ul societaii incepand cu 24.01.2022
si vor trebui depuse la societate pana
pe data de 21.02.2022 ora 10,00 in plic
inchis destinat secretariatului AGOA.
In conformitate cu art.92 din L. Nr.
24/2017 modificata cu L. nr. 158/2020,
art. 243(10) din L 297/2004, art.187 si
188 din Reg. ASF Nr. 5/2018 documentele ce fac obiectul A.G.O.A sunt
disponibile incepand cu 24.01.2022 la
secretariatul AGOA si pe site-ul
www24january.ro. Accesul actionarilor
indreptatiti sa participe la AGOA este
permis prin simpla proba a identitatii
facuta cu actul de identitate si cu
imputernicirea data persoanei fizice
care reprezinta, in cazul persoanelor
juridice, sau al persoanelor fizice reprezentate. Actionarii inregistrati la data
de referinta pot exercita drepturile
conform art.189, 190,197,200,201, 204
si 208 din Regulamentul ASF nr.
5/2018, L 297/2004 cu modificarile si
completarile ulterioare, L. Nr. 24/2017
art.92 alin(5) si (6) modificata cu L.nr.
158/2020. Potrivit art.198(1) din Reg.
ASF Nr. 5 /2018 fiecare actionar are
dreptul sa adreseze intrebari privind
ordinea de zi a AGOA. Actionarii isi
pot exercita dreptul de vot in AGA
proportional cu numarul de actiuni pe
care le poseda. Conform Reg. ASF nr.
5/2018 art.187 (8), L. Nr. 31/1991 R
art.117 indice 1 alin1 ,2 si 3, L . nr.
24/2017 actionarii au urmatoarele
drepturi : Unul sau mai multi actionari
reprezentand individual sau impreuna
cu alti actionari cel putin 5 % din capiatalul social au dreptul de a introduce
puncte pe ordinea de zi cu conditia ca
fiecare punct sa fie justificat, sa
prezinte proiect de hotarare pentru
punctele de pe ordinea de zi sau
pentru punctele ce vor fi incluse pe
ordinea de zi. Aceste drepturi pot fi
exercitate numai in scris in termen de
15 zile de la data publicarii convocarii
(L nr. 24/2017 art 92 alin . 5), avand in
vedere ca trebuie sa se aplice L.nr. 31 art
117 indice 1 alin 3- societatea publicand
o ordine de zi revizuita conform procedurii utilizata pentru ordinea de zi
anterioara. Conform Reg.ASF nr.5/2018

art187(8) pentru numirea administratorilor, in cazul in care actionarii doresc sa
faca propuneri de candidaturi, in
propunere se mentioneaza: numele,
prenumele persoanei, domiciliul si calificarea persoanei nominalizate.
Termenul de depunere a listei este
21.02.2022. Presedintele Consiliului De
Administratie AL S.C. “24 IANUARIE“ S.A. Ing. Savu Constantin

LICITAŢII
S.C. Flasim Com S.R.L, prin lichidator judiciar C.I.I Rusu Ciprian
Marian, cu sediul in Ploiesti, str.Valeni
, nr.65, judetul Prahova scoate la
vanzare prin licitatie publica cu strigare teren intravilan arabil situat in
Boldesti - Scaeni, jud. Prahova in
suprafata de 2.235 m.p. tarlaua 50,
parcela A 2572/62 la pretul de
49.266,84 lei la care se adauga cota de
TVA conform legislatiei in vigoare.
Licitatia pentru bunul imobil se va tine
la sediul lichidatorului in data de
26.01.2022 ora 15.00, iar in cazul in
care bunul nu va fi adjudecat de la
prima licitatie, aceasta va fi reprogramata pentru 02.02.2022, 09.02.2022,
16.02.2022, 23.02.2022, 02.03.2022,
09.03.2022, 16.03.2022, 23.03.2022,
30.03.2022, 06.04.2022, 13.04.2022,
20.04.2022, 04.05.2022, 11.05.2022,
18.05.2022, 25.05.2022, 08.06.2022,
15.06.2022, 22.06.2022 , aceeasi ora si
aceeasi locatie. Inscrierea se va efectua
cu 48 de ore inainte de data inceperii
licitatiei . Relatii suplimentare la sediul
lichidatorului si la numerele de telefon:
0722267433, 0733723417, avciprianrusu@gmail.com
Primaria mun Medgidia, cu sediul in
Medgidia, str. Decebal, nr. 35, tel.
0241/812300, fax.0241/810619 organizeaza licitatie publica pentru vanzarea
prin licitatie publica a imobilului teren
intravilan domeniul privat al mun.
Medgidia, in suprafata de 41.311 mp,
Parcela A988/2; vanzarea prin licitatie
publica a imobilului teren intravilan
domeniul privat al mun. Medgidia, in
suprafata de 524.049mp, Parcela
A988/1; vanzarea prin licitatie publica
a imobilului teren intravilan domeniul
privat al mun. Medgidia, in suprafata
de 21.529 mp, Parcela A988/5/1;
vanzarea prin licitatie publica a imobilului teren intravilan domeniul privat
al mun. Medgidia, in suprafata de
441.702mp, Parcela A990/1. Licitatia
va avea loc la sediul D.G.D.P.P.
Medgidia, str. Republicii, nr.36B, in
data de 10.02.2022, incepand cu ora

10.00. Relatii suplimentare, caiete de
sarcini si inscrieri, la sediul D.G.D.P.P,
str. Republicii, nr.36B, tel.0241.814085,
fax: 0241/811006. Depunerea ofertelor
se face la sediul D.G.D.P.P. Medgidia,
din str.Republicii nr.36B, in perioada
01.02.2022-09.02.2022, pana la
ora:12:00
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:
Primăria Comunei Șendreni, Str.Principală nr.100, județul Galaţi, telefon
0236/707.300, fax 0236/828.078, e-mail:
sendreni@gl.e-adm.ro, cod fiscal
3553269. 2.Informații generale privind
obiectul procedurii de licitație publică,
în special descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie vândut:
-teren arabil în suprafață de 154mp,
situat în intravilanul satului Șendreni,
tarla 8, parcela 151, CF106974; -teren
arabil în suprafață de 100mp, situat în
intravilanul satului Șendreni, tarla 190,
parcela 318/4, CF106973; -teren arabil
în suprafață de 9.865mp, situat în
intravilanul satului Șendreni, tarla 60,
parcela 326/1/1/6, CF106917; -teren
arabil în suprafață de 320mp, situat în
intravilanul satului Șendreni, tarla 96,
parcela 536/1/1/1, CF107034; -teren
arabil în suprafață de 228mp, situat în
intravilanul satului Șendreni, tarla 96,
parcela 536/2, CF107020; -teren arabil
în suprafață de 59mp, situat în intravilanul satului Șerbeștii-Vechi, tarla 87/1,
parcela 480/1, CF106980; -teren arabil
în suprafață de 500mp, situat în intravilanul satului Șerbeștii-Vechi, tarla
86/1, parcela 482/1, lot 71/10,
CF103841; -teren arabil în suprafață
de 500mp, situat în intravilanul satului
Șerbeștii-Vechi, tarla 86/1, parcela
482/1, lot 71/9, CF103840; -teren arabil
în suprafață de 500mp, situat în intravilanul satului Șerbeștii-Vechi, tarla
86/1, parcela 482/1, lot 71/11,
CF103842; -teren arabil în suprafață
de 500mp, situat în intravilanul satului
Șerbeștii-Vechi, tarla 86/1, parcela
482/1, lot 71/11, CF 103842; -teren
arabil în suprafață de 506mp, situat în
intravilanul satului Șerbeștii-Vechi,
tarla 87/1, parcela 480/3, CF107021;
-teren arabil în suprafață de 962mp,
situat în intravilanul satului Șerbeștii-Vechi, tarla 86/1, parcela 482/1, lot
71/8, CF103839; -teren arabil în suprafață de 18.037mp, situat în extravilanul
satului Movileni, tarla 47/1, parcela
259/1/2, CF106198; aparținând domeniului privat al Comunei Șendreni, în

baza art. 363 din O.U.G. nr. 57/
03.07.2019 și conform H.C.L. nr. 2 din
10.01.2022. 3.Informații 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:
documentaţia de atribuire se poate
obţine de la Primăria Comunei
Șendreni. 3.2.Denumirea și datele de
contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la
care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul
Administrarea Domeniului Public și
Privat din cadrul Primăriei Comunei
Șendreni, Str.Principală nr.100, județul
Galaţi. 3.3.Costul și condițiile de plată
pentru obținerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ: 50Lei care se achită în
numerar la Casieria Primăriei
Comunei Șendreni, Str.Principală
nr.100, judeţul Galaţi. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor:
07.02.2022, orele 14.00. 4.Informații
privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 15.02.2022, orele
16.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Registratura Primariei
Comunei Șendreni, Str.Principală
nr.100, județul Galaţi. 4.3.Numărul de
exemplare în care trebuie depusă
oferta: se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior. 5.Data și locul la
care se va desfașura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 16.02.2022, orele
10.00, la Căminul Cultural al Primăriei
Comunei Șendreni, Str.Principală
nr.109, județul Galaţi. 6. Denumirea,
adresa, numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și
termenele pentru sesizarea instanței:
Secţia de Contencios Administrativ a
Tribunalului Galați, municipiul Galaţi,
Str.Brăilei nr.153, judeţul Galaţi,
telefon 0236/460.333, fax 0236/412.130,
email: tr-galati-comunicari@just.ro.
7.Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 18.01.2022.
Primăria Fântâna Mare, M. Gr.
Cantacuzino, nr.56, Fântana Mare,
judeţul Suceava, telefon: 0230.543.280,
fax: 0230.543.280, email: primaria_
fantana_mare@yahoo.com, anunţă
închirierea Apartamentului nr.4 în
suprafaţă de 65,63mp, cu nr. cadastral
33180-C1-U4, din localitatea Fântâna
Mare, com.Fântâna Mare, jud.Suceava,
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Supliment Anunţuri Mica Publicitate
de
și atitudine
atitudine
de investigație
investigație și
cu destinaţie de cabinet medical stomatologic în clădirea Centrului medical
de permanenţă, aparţinând domeniul
public al Comunei Fântâna Mare.
Închirierea se face conform art.
333-335 din OUG nr. 57/2019 și în
conformitate cu prevederile HCL
nr.1/7.01.2022. Informații privind
documentația de atribuire: se regăsesc
în cuprinsul caietului de sarcini. Documentaţia de atribuire se poate obţine la
cerere de la sediul Primăria comunei
Fântâna Mare, Compartiment achiziţii
din cadrul Primăriei comunei Fântâna
Mare: str.M. Gr. Cantacuzino, nr.56, tel/
fax: 0230.543.280, adresa de e-mail:
primaria_fantana_mare@yahoo.com.
Costul și condițiile de plată pentru
obținerea acestui exemplar: 100Lei,
care se poate achita cu numerar la casieria Primăriei Comunei Fântâna Mare
sau prin virament bancar în contul
R044TREZ59321360250XXXXX.
Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 31.01.2022, ora 14.00. Data-limită
de depunere a ofertelor: 10.02.2022,
ora 14.00. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria Comunei
Fântâna Mare, str.M. Gr. Cantacuzino,
nr.56, sat/com.Fântâna Mare, jud.
S u c e a v a , R e g i s t r a t u r ă , p a r t e r.
Numărul de exemplare în care trebuie
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar. Data
și locul la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor:
14.02.2022, ora 10.00, la Primăria
Comunei Fântâna Mare, str.M. Gr.
Cantacuzino, nr.56, sat/com.Fântâna
Mare, jud.Suceava. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute
și termenele pentru sesizarea instanței:
Tribunalul Suceava- Secţia de Contencios Administrativ și Fiscal, Suceava,
Str.Ștefan cel Mare, nr.62, cod 720062,
fax: 0230.522.296, email: trsv-arhcont@just.ro
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:
Serviciul Public Administrare Baze
Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu, cu sediul în Sibiu, Piața

Mică nr.22, telefon 0269/208.958, fax
0269/208.949, e-mail: bazesportive@
sibiu.ro, cod fiscal 42156448. 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special
descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: spațiu
amenajat, situat în cadrul Complexului de agrement Lacul lui Binder din
Sibiu, Str.Lacul lui Binder FN, județul
Sibiu, compus din: -bar în suprafață de
58,26mp; -terasă neacoperită, în
suprafață de 137mp, pentru desfășurarea de activități comerciale, activități de alimentație publică, conform
caietului de sarcini, ce aparține domeniului public al Municipiului Sibiu, în
baza temeiului legal O.U.G.
57/03.07.2019, art.332-333 și conform
H.C.L. nr.182/27.05.2021. 3. Informații
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: la cerere, de la sediul
Serviciului Public Administrare Baze
Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu. 3.2. Denumirea și datele
de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la
care se poate obține un exemplar din
documentația de atribuire: se poate
obține de la sediul Serviciului Public
Administrare Baze Sportive și de
Agrement al Municipiului Sibiu, Sibiu,
Piața Mică nr.22, Camera 11, județul
Sibiu. 3.3.Costul și condițiile de plată
pentru obținerea acestui exemplar,
unde este cazul, potrivit prevederilor
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ: 50,00 lei/exemplar, care
se achită numerar la Casieria Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului
Sibiu, Piața Mică nr. 22, Camera 11,
Sibiu, județul Sibiu. 3.4.Data-limită
pentru solicitarea clarificărilor:
01.02.2022, ora 13.00. 4.Informații
privind ofertele: 4.1.Data-limită de
depunere a ofertelor: 09.02.2022, ora
13.00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Serviciul Public
Administrare Baze Sportive și de
Agrement al Municipiului Sibiu, Piața

Mică nr.22, Camera 11, Sibiu, județul
Sibiu. 4.3.Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: se
depune într-un singur exemplar, în
două plicuri sigilate: unul exterior și
unul interior. 5.Data și locul la care se
va desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 10.02.2022, ora
12.00, la sediul Primăriei Municipiului
Sibiu, Str. Samuel Brukenthal nr.2,
Sala 313, județul Sibiu. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute
și termenele pentru sesizarea instanței:
Secția de Contencios Administrativ a
Tribunalului Sibiu, Sibiu, Str.Ocnei
n r. 3 3 , j u d e ț u l S i b i u , t e l e f o n
0269/217.104, fax 0269/217.702,
e-mail: tribunalul.sibiu@just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în vederea
publicării: 18.01.2022.
Foradex Drilling SA cu sediul in
Bucuresti, str.Milcov, nr. 5, cladirea C9,
sector 1, CIF 29917118, J40/2969/2012,
prin lichidator judiciar Via Insolv SPRL,
scoate la vânzare prin licitaţie publică
pornind de la pretul de 380.000 lei
pachetul de 250.800 parti sociale, reprezentand 99,992% din capitalul social al
Foradex International SRL cu sediul in
Bucuresti, str. Milcov, nr.5, cladirea C22,
p a r t e r, c a m e r a 1 , s e c t o r 1 ,
J40/9600/2016, CIF 36317302. Persoanele interesate vor achita taxa de participare de 7.500 lei fara TVA (8.925 lei cu
TVA) care include caietul de prezentare
și vor depune documentele necesare
participarii la licitatie impreuna cu taxa
de garanţie de 38.000 lei (10% din pretul
de pornire) cu cel puţin 1 zi lucratoare
înainte de data stabilită pentru licitaţie,
orele 12,00. Pasul minim de licitatie este
de 1% din pretul de pornire a licitatiei.
Licitaţia va avea loc în data de
27.01.2022, ora 12/00 la sediul lichidatorului judiciar din Ploiesti, str. Banatului,
nr.1, bl. 37B, sc. B, ap. 3, jud. Prahova,
tel/fax 0244 519800, 0728.980.322. In
cazul neadjudecării, licitatiile vor fi
reluate la 02.02.2022, respectiv
09.02.2022, la aceeași oră, în același loc.

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

Private Liquidation Group IPURL,
cod de identificare fiscală 26176834,
sediul profesional Oradea, str. Avram
Iancu, nr.2, ap.11 jud. Bihor, număr de
înscriere în tabloul practicienilor în
insolvență RFO-II-0412 în calitate de
lichidator judiciar al societății Adriana
Roxana SRL, cu sediul în Negrești
Oaș, str. Gării, nr.93, jud. Satu Mare,
CUI RO 17297489, număr de înregistrare în Registrul Comerțului
J30/275/2005, societate în faliment, in
bankruptcy, en faillite, procedură ce
f a c e o b i e c t u l d o s a r u l u i n r.
4379/83/2017, aflat pe rolul Tribunalului Satu Mare, scoate prin vânzare la
licitație publică următoarele bunuri:
Construcție și teren aferent, în natură
CASĂ DE NUNȚI înscrisă în CF
nr.100542 Negrești Oaș, nr. cad.
100542-C1, situată la adresa din
Negrești Oaș, str. Gara Nouă, nr.7, jud.
Bihor și teren aferent în suprafață de
4.200 mp înscris în CF nr.100542
Negrești Oaș, nr. cad. 100542 , situat la
adresa din la adresa din Negrești Oaș,
str. Gara Nouă, nr.7, jud. Bihor –preț
de pornire 2.669.870,04 LEI; Autoturism Volkswagen LT35, an fabricație
2003, număr de înmatriculare SM 02
ROX – preț de pornire 5.782,99 lei.
Autoturism Volvo XC 90, an fabricație
2004, număr de înmatriculare SM 21
ROX– preț de pornire 9.692,62 lei.
Diverse bunuri mobile (mobilier,
aparate de birotică etc.) – preț de
pornire total 41.376,92 lei. În vederea
valorificării activelor, lichidatorul
judiciar va organiza o etapă de valorificare compusă din: 6 (șase) licitații
publice cu strigare organizate bilunar.
Licitația va avea loc în data de
02.02.2022 ora 12:00 la sediul lichidatorului din Oradea, str. Avram Iancu,
nr.2, ap.11, jud. Bihor. În caz de nereușită licitația va fi reluată la data de:
16.02.2022, 09.03.2022,23.03.2022,
06.04.2022 și 20.04.2022, la aceeași
oră, aceeași locație și cu același preț de
pornire. Persoanele care doresc să
cumpere vor depune oferte de cumpărare la sediul lichidatorului judiciar
din Oradea, str. Avram Iancu, nr.2,
ap.11, jud. Bihor sau la adresa de
e-mail office@plginsolv.ro, în atenția

lichidatorului judiciar cu cel puțin 24
de ore înainte de ora de începere a
licitației publice, nerespectarea termenului atrage decăderea din dreptul de
a mai participa la licitația publică.
Titularii ofertelor de cumpărare au
obligația să depună cu cel puțin 24 de
ore înainte de ora de începere a licitației publică o garanție de 10% din
prețul de pornire al licitației în contul
unic de insolvență al societății debitoare. Nerespectarea termenului
atrage decăderea din dreptul de a mai
participa la licitația publică. Vânzarea
la licitație se va face în mod public de
către lichidatorul judiciar care va oferi
bunurile spre vânzare prin 3 strigări
succesive. Bunurile se adjudecă celui
care, după 3 strigări succesive, făcute
la intervale de timp care să permită
opțiuni și supralicitări, oferă prețul cel
mai mare, iar atunci când există un
singur concurent, acesta a oferit prețul
de începere a licitației. Poate participa
la licitaţie orice persoană care
are capacitate deplină de exerciţiu,
precum și capacitatea de a dobândi
bunurile scoase la licitaţie. Creditorii
din procedură nu pot, nici personal,
nici prin persoane interpuse, să adjudece bunurile oferite spre vânzare la
un preţ mai mic de 75% din preţul
de evaluare – prețul inițial de licitație.
Informații suplimentare se pot obține
de la lichidator: Tel:0359/463661 Fax:
0359/463662
E-mail: office@plginsolv.ro.
1.Primăria comunei Bordei Verde,
cu sediul în localitatea Bordei Verde,
str. Principală, nr.33, judeţul Brăila,
C.U.I. 4874798, tel./fax: 0239696088/
0239696090, e-mail: primaria.bordeiverde@yahoo.com. Anunţă intenţia de
închiriere prin licitaţie publică în
condiţiile legii a unui teren intravilan
din domeniul privat al comunei
Bordei Verde, după cum urmează:
-teren intravilan în suprafată de
115mp, înscris în CF nr.73423, Cv 7, P
260–Lot 7/1 –categoria de folosinţă
,,arabil,A” situat în localitatea Bordei
Verde, comuna Bordei Verde, judeţul
Brăila, aflat în proprietatea comunei
Bordei Verde, domeniul privat, în

scopul realizării de activităţi agricole,
economice etc.; 2. Documentaţia de
atribuire se regăsesc în Caietul de
sarcini, care poate fi achiziţionat de la
sediul Primăriei Bordei Verde. 3. Data
limită pentru solicitarea clarificărilor:
02.02.2022, ora 14.00. 4. Informaţii
privind ofertele: 4.1. Data limită de
depunere a ofertelor: 10.02.2022, ora
10.00. 4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria Comunei
Bordei Verde, Compartimentul Secretariat, strada Principală, nr.33, judeţul
Brăila. 4.3. Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă: se
depun într-un singur exemplar, în
două plicuri și gilate: unul exterior și
unul interior. 5.Data și locul la care se
va desfășura ședinţa publică de
deschidere a ofertelor: 11.02.2022, ora
10.00, Primăria Comunei Bordei
Verde, strada Principală, nr.33, judeţul
Brăila. 6. Relaţii suplimentare se pot
obţine de la compartimentul secretariat tel. 0239696088.

PIERDERI
Pierdut autorizație electrician
ANRE pe numele de Alecu Alexandru
Constantin, Nr. Registru 62678, Nr.
autorizare 201711304. O declar nulă.
S&E Ramed Protect SRL-D, cu
sediul în Timișoara, str.Romulus, nr.62,
camera 215, jud.Timiș, J35/2803/2016,
CUI: 36630481, anunță pierderea
Certificatului de înregistrare seria B
din data de 14.10.2016. Îl declarăm
nul.
Pierdut cartela de acces sediu pe
numele Serban Bogdan Marian pentru
SC Acvatot SRL în zona Promenada
Mall. O declar nulă.
Se declară pierdut și nul Atestat
profesional categoria CPC emis de
ARR Dolj pe numele Crețu Oprea,
com. Sadova, jud.Dolj.
Axens SA Franta, FR599815073,
anunțăm pierderea certificatelor
EUR-1 serii 0106811-0106815. Le
declarăm nule.

