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OFERTE SERVICIU
l GYA Marine System, cu sediul în 
Vama Veche, angajează femeie de 
serviciu. CV-urile se pot depune pe 
email la adresa: ranetialina@gmail.
com până la data de 20.05.2022.

l Best Metropolitan Construct 
S.R.L., anunta vacantarea a 3 
posturi de muncitor necalificat in 
constructii, 3 posturi de faiantar, 5 
posturi de zidar, 7 posturi de 
montator pereti si plafoane din 
ghips-carton.CV-urile se pot depune 
la adresa de mail: chr.esat@gmail.
com pana la data de 25.05.2022.

l Fundatia Ana Aslan International 
organizeaza concurs pentru postu-
rile de asistent cercetare, 2 ore/zi si 7 
ore/zi. Dosarul de concurs se poate 
depune pana in data de 16.06.2022, 
ora 16. Detalii suplimentare: https://
anaaslanacademy.ro/category/anun-
turi si la tel.0213124696.

l ANRSPS – UT 350 Popești-Leor-
deni, judeţul Ilfov, organizează în 
data de 15.06.2022, concurs pentru 
ocuparea funcţiei de execuţie 
contractuale vacante de Adminis-
trator Icu studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat, vechime 
minim 5 ani. Relaţii suplimentare la 
telefon: 021/4674095 și pe wwwan-
rsps.gov.ro. 

l Școala Gimnazială Nr.1 Săbăreni, 
cu sediul în Localitatea Săbăreni, 
Str.Școlii, Nr.1, Săbăreni- Giurgiu, 
anunță scoaterea la concurs a unor 
posturi vacante în cadrul proiec-
tului POCU/74/6/18 Școala Pentru 
Toți- DREAM- Dezvoltarea Regio-
nală a Educației prin Actiuni Măsu-
rabile, pe perioadă determinată. 
Relații la secretariatul școlii, de luni 
până vineri, între orele 09.00-12.00, 
tel .  f ix 0246.253.014, mobil : 
0724.564.213.

l Unitatea Administrativ-Terito-
rială Comuna Andreiașu de Jos, cu 
sediul în comuna Andreiașu de Jos, 
sat Andreiașu de Jos, str.Principală 
nr.1, judeţul Vrancea, organizează 
concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de: bibliotecar, 
conform H.G.nr.286/23.03.2011. 
Concursul se va desfășura la sediul 
instituției astfel: -Proba scrisă în 
data de 14.06.2022, ora 10.00; 
-Proba interviu se va susține în 
termen de maxim 4 zile lucrătoare 
de la susținerea probei scrise, data și 
ora probei interviu fiind afișate 
odată cu rezultatele la proba scrisă. 
Pentru participarea la concurs, 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: -studii: studii 
medii absolvite cu diplomă de baca-
laureat; -vechime: minim 3 ani. 
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 
instituției. Relaţii suplimentare la 
sediul U.A.T.Comuna Andreiașu de 
Jos, persoană de contact: Cristian 
Silvia, telefon 0374/054.984, fax 
0374/096.567.

l Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie 
Craiova, organizează concurs 
pentru ocuparea functiei  de 
Director Financiar-Contabil in 
cadrul Comitetului Director, la 
sediul spitalului, Str. Calea Bucu-
resti nr. 99, în perioada 19.05.2022 
– 28.06.2022, in conformitate cu: - 
Prevederile Ordinului M.S.P. nr. 
284/2007 privind aprobarea Meto-
dologiei – cadru de organizare și 
desfășurare a concursurilor/exame-
nelor pentru ocuparea funcțiilor 
specifice comitetului director din 
spitalele publice, cu modificările și 
completările ulterioare, prevederile 
Ordinului M.S. nr. 954/2017. 
Concursul se va desfasura, dupa 
cum urmeaza: - Proba scrisa, in data 
de 15.06.2022, ora 10.00; - Susti-
nerea proiectului de specialitate, in 
data 17.06.2022, ora 10; - Interviul 
de selectie, in data de 21.06.2022, 
ora 10. La concurs se pot înscrie 
candidații care îndeplinesc, cumu-
lativ, criteriile generale și specifice, 
respectiv: Criterii generale: a) au 
domiciliul stabil în România; b) nu 
au fost condamnaţi definitiv pentru 
săvârșirea unei infracţiuni contra 
umanităţii, contra statului ori contra 
autorităţii, de serviciu sau în legă-
tură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a 
unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârșite cu intenţie, 
care i-ar face incompatibili cu exer-
citarea funcţiei, cu excepţia situaţiei 
în care a intervenit reabilitarea; c) 
adeverinţă din care să rezulte că 
este apt medical, fizic și neuropsihic; 
d) nu au vârsta de pensionare, 
conform prevederilor legale în 
vigoare. Criterii specifice: a) sunt 
absolvenţi de învăţământ univer-
sitar de lungă durată, cu diplomă de 
licenţă sau echivalentă în profil 
economic; b) au cel puţin 2 ani 
vechime în specialitatea studiilor; c) 
deţin certificatul de atestare a 
cunoștinţelor dobândite în domeniul 
Sistemului european de conturi, 
precum și de cunoaștere a regle-
mentărilor europene în domeniu.* * 
Cu exceptia unitatilor sanitare 
publice cu paturi pentru care mana-
gementul a fost transferat catre 
autoritatile administratiei publice 
locale si catre Primaria Munici-
piului Bucuresti, conform prevede-
rilor Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificarile si 
completarile ulterioare. Perioada de 
depunere a dosarelor de concurs 
este 19.05.2022 – 06.06.2022, zilnic, 
intre orele 9.00 – 15.00, la sediul 
spitalului. Bibliografia de concurs, 
temele pentru proiectul de speciali-
tate si structura acestuia se vor 
afiseaza la sediul spitalului si pe 
sait-ul spitalului. Persoanele intere-
sate să participe la concursul orga-
nizat pentru ocuparea funcției de 
Director Financiar-Contabil pot 
obține informații suplimentare: - la 
sediul spitalului – Secretariat, 
telefon 0251.431189, - la secretarul 
comisiei de concurs, Ec. Godinel 
Vi o r i c a  M a n u e l a ,  t e l e f o n 
0251.597857, interior 163, - pe site-ul 
spitalului: www.scnpc.ro, secțiunea: 
„Organizare”, apoi  “ Evenimente / 
Anunturi/Concursuri”.

l Consiliul Judeţean Caraș-Severin 
organizează, la sediul său din muni-
cipiul Reșița, Piaţa 1 Decembrie 
1918, nr.1, județul Caraș-Severin, în 
perioada 15-21 iunie 2022, concurs 
de recrutare în vederea ocupării 
funcției contractuale vacante de 
conducere de șef serviciu la Serviciul 
Public Județean Salvamont-Sal-
vaspeo, din subordinea Consiliului 
Județean Caraș-Severin. Condiții de 
participare la concurs: Condiţii 
generale: candidaţii trebuie să înde-
plinească condiţiile prevăzute de 
art.3 din Anexa la Hotărârea Guver-
nului nr.286/2011, pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind 
stabilirea principiilor generale de 
ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător 
funcțiilor contractuale și a criteriilor 
de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, cu modificările și completă-
rile ulterioare. Condiţii specifice 
pentru postului de șef serviciu: 
-studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absol-
vite cu diplomă de licenţă sau echi-
valentă; -să fie absolvenţi de 
masterat sau de studii postuniversi-
tare în domeniul administraţiei 
publice, management sau în specia-
litatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei contractuale (cu respectarea 
prevederilor art.153 alin. (2) din 
Legea nr.1/2011 a educației națio-
nale, cu modificările și completările 
ulterioare); -vechime în specialitatea 
studiilor absolvite: minim 5 ani; 
-diplomă/certificat/atestat eliberat 
de entitățile de profil competente 
care să certifice pregătirea teoretică 
și practică, precum și expertiza 
candidatului în calitate de salvator 
montan, alpinist și/sau orice alte 
specializare specifică activității 
desfășurate în mediul montan; 
-permis de conducere categoria B. 
Instituţia publică și termenul la care 
se depun dosarele de înscriere: 
Consiliul Judeţean Caraș-Severin, 
din Reșiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, 
nr.1, camera 503 -Serviciul Resurse 
Umane, în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, respectiv în perioada 
20.05.2022-03.06.2022. Termenul-li-
mită pentru depunerea dosarelor de 
înscriere la concurs este data de 
03.06.2022, ora 13.30. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să 
conţină, în mod obligatoriu, docu-
mentele prevăzute la art.6 din 
Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 
286/2011, pentru aprobarea Regula-
mentului-cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcțiilor 
contractuale și a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a 
personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice, cu modificările și completă-
rile ulterioare. Data, ora și locul 
organizării concursului: -Proba 
scrisă va avea loc în data de 15 iunie 
2022, ora 11.00, la sediul instituţiei; 

-Proba practică va avea loc în data 
de 21 iunie 2022, ora 9.00, pe ampla-
samentul stabilit de comisia de 
concurs și comunicat în prealabil 
potențialilor candidați care promo-
vează proba scrisă; -Interviul va 
avea loc în data de 21 iunie 2022, 
ora 14.00, la sediul instituţiei. Biblio-
grafia și actele ce trebuie depuse în 
dosarul de înscriere se afișează la 
sediul instituției și pe pagina web: 
http://www.cjcs.ro/oportunita-
ti-de-angajare.php. Relaţii supli-
mentare la sediul Consiliului 
Judeţean Caraș-Severin, la numărul 
de telefon: 0255/214.688.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului 
Covasna organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea funcţiilor 
contractuale de execuţie vacante din 
subunităţile de mai jos: a)La Centrul 
de coordonare Sfântu Gheorghe: -1 
asistent social principal, nivel studii 
superioare, condiţii de vechime în 
specialitatea studiilor minimum 6 
ani și 6 luni; b)La Centrul de primire 
în regim de urgenţă „Prinţ și 
Cerșetor” Sfântu Gheorghe: -1 
inspector de specialitate debutant, 
nivel studii superioare, fără condiţii 
de vechime în specialitatea studiilor; 
c)La Centrul de coordonare Baraolt: 
-0,5 normă de medic, nivel studii 
superioare; medic confirmat în una 
din specialităţile: medicină pedia-
trică, medicină generală, medicină 
internă, medicină de familie, recu-
perare etc.; vechime în specialitate 
minumum 6 luni; d)La Centrul de 
îngrijire și asistenţă pentru persoane 
adulte cu dizabilităţi Târgu Secuiesc: 
-1 psiholog stagiar, nivel studii supe-
rioare, fără condiţii de vechime în 
specialitatea studiilor; e) La Centrul 
de primire în regim de urgenţă 
pentru victime ale violenței în 
familie Târgu Secuiesc: -1 asistent 
social practicant, nivel studii superi-
oare, condiţii de vechime în speciali-
tatea studiilor minimum 6 luni; f)La 
Centrul de plasament „Borosnyay 
Kamilla” Târgu Secuiesc:  -1 
psiholog stagiar, nivel studii superi-
oare, fără condiţii de vechime în 
specialitatea studiilor; -1 asistent 
medical, nivel studii medii/postli-
ceale, fără condiţii de vechime în 
specialitatea studiilor; g) La Casa 
familială nr.2 Întorsura Buzăului: -2 
educatori, nivel studii medii /postli-
ceale, fără condiţii de vechime în 
specialitatea studiilor. Concursul va 
avea loc în data de 14.06.2022, ora 
9.00 -proba scrisă, iar în data de 
17.06.2022, ora 9.00 -proba interviu, 
la sediul Direcţiei Generale de Asis-
tenţă Socială și Protecţia Copilului 
Covasna (Sfântu Gheorghe, Str.
Presei nr.8/A). Dosarul de concurs se 
depune la secretariatul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială și 
Protecţia Copilului Covasna, în 
perioada 20.05.2022-03.06.2022, de 
luni până joi, între orele 8.00-15.00, 
iar vineri, între orele 8.00-13.00. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul direcţiei și la nr.de telefon: 
0267.317.464. Condiţiile de partici-
pare la concurs și bibliografia se 
afișează la sediul instituţiei și pe 
site-ul Direcţiei Generale de Asis-
tenţă Socială și Protecţia Copilului 

Covasna: www.protectiasocialacv.ro. 
Relaţii suplimentare se pot obţine de 
la secretarul comisiei de concurs, 
Kozma Izabella Réka, nr.de telefon: 
0267.317.464.

VÂNZĂRI TERENURI
l Teren intravilan Tg.Mureș, Zona 
Viile Dealul Mic, 1.000mp, deschi-
d e r e  2 6 m ,  3 9 E u r o / m .  Te l . 
0033.565.366.167.

ÎNCHIRIERI OFERTE
l Algoritm Construcții S3 SRL 
închiriază 12.000mp din obiectivul 
Hala Laminor, situat pe bld.Basara-
biei nr. 256. Operatorii interesați pot 
solicita documentația de atribuire pe 
e-mail-ul: o³ce@acs3.ro. Mai multe 
informații pe: acs3.ro la secțiunea 
anunțuri. Ofertele se pot depune 
până la 02.06.2022, ora 12.00.

CITAŢII
l Pârâții Kelp Frigycs Vilmos, Rus 
Mitru Onti, Cristurean Susana sunt 
citați în 25.05.2022 la Judecătoria 
Bistrița în dosarul nr.8271/190/2021.

l Pârâtul Stanciu Florin, cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Franța, Calea 
Jules Valles, nr.12, 77176 Savigny le 
Temple, în prezent cu domiciliu 
necunoscut, este citat la Tribunalul 
Timiș, cu sediul în Timișoara, str. 
Țepeș Vodă, nr.2A, în dosarul cu 
nr.4291/30/2021 pentru termenul de 
judecată din data de 08.06.2022, ora 
13.00, sala 165, în proces cu recla-
mantul Dejean Cyril.

l Numita Bondoc Cristina Maria, 
cu ultimul domiciliu cunoscut în 
Franța, 1 Rue de Bretagne, 53100 
Mayenne, este citată la Tribunalul 
Timiș, marți 19.07.2022, ora 14.00, 
completul NC13MF-A, sala 171, în 
calitate de intimată, în dosarul civil 
nr.4792/252/2019, în proces cu 
Bondoc Ana, având ca obiect 
acțiune în constatare.

DIVERSE
l În temeiul art. 99 alin. (3) din 
Legea 85/2014 comunicăm deschi-
derea procedurii generale de insol-
venţă a debitorului SC Plus Design 
Super Color SRL, CIF: 37771330, 
J25/428/2017, dosar nr. 995/101 anul 
2022 –Tribunalul Mehedinti. Termen 
pentru depunerea cererilor de creanţă 
la 27.06.2022; Termenul limită pentru 
verificarea creanţelor, întocmirea, 
afișarea și comunicarea tabelului 
preliminar al creanţelor la 11.07.2022; 
Termen pentru depunerea eventua-
lelor contestații este de 7 zile de la 
publicarea în Buletinul Procedurilor 
de Insolvenţă a tabelului preliminar 
și pentru afișarea tabelului definitiv al 
creanţelor la 25.07.2022. Adminis-
trator judiciar, Consultant Insolvenţă 
SPRL Filiala Timis.

l Unitatea administrativ-teritorială 
Dăbuleni, din judeţul Dolj, anunţă 
publicarea documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectorul cadas-
tral nr.25, începând cu data de 
24.05.2022, pe o perioadă de 60 de 
zile, la sediul Primăriei Orașului 
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Dăbuleni, conform art.14 alin.(1) și 
(2) din Legea cadastrului și a publi-
cităţii imobiliare nr.7/1996, republi-
cată, cu modificările și completările 
ulterioare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la sediul primăriei și pe 
site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară. 
Cererile de rectificare depuse prin 
orice alte mijloace de comunicare 
decât cele menționate mai sus nu 
vor fi luate în considerare.

l Corin George Costea, cu domici-
liul în Municipiul Giurgiu, bd.Bucu-
rești, bl.24/511, sc.D, et.4, ap.49, 
beneficiar al planului /programului 
Plan Urbanistic Zonal- „Obținerea 
autorizației de construire- spațiu 
comercial parter înalt”, Județul 
Giurgiu, Municipiul Giurgiu, Strada 
Petre Ghelmez (fostă bd.CfR), 
număr cadastral 4574, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de obținere a avizului de 
mediu pentru planul /programul 
menționat și declanșarea etapei de 
încadrare. Prima versiune a planului 
/programului poate fi consultată la 
sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Giurgiu din Șoseaua 
București, Bl.111, Sc.A+B, Munici-
piul Giurgiu, Județul Giurgiu, de 
luni până joi între orele 09.00–14.00 
și vineri, între orele 09.00-12.00. 
Observații/comentarii și sugestii se 
primesc în scris la sediul APM 
G i u r g i u ,  ( t e l . 0 2 4 6 . 2 1 4 . 7 6 0 , 
0246.216.980), în termen de 18 zile 
de la data publicării anunțului.

l Cabinet Individual de Insolvență 
Grigorian Andreea-Gina, lichidator 
judiciar al Optimal Travel SRL cu 
sediul în Iași, Str. Gheorghe Asachi, 
nr 15, Iași, J22/636/2014, CUI 
33047158, notifică deschiderea 
procedurii simplificate a insolvenţei 
societății Optimal Travel SRL 
conform încheierii nr. 41/12.05.2022 
p r o n u n ț a t ă  î n  d o s a r u l  n r. 
2440/99/2022 (85/2022) aflat pe rolul 
Tribunalului Iași. Societatea are 
obligaţia ca în termen de 10 zile de 
la deschiderea procedurii insolvenței 
să depună la dosarul cauzei docu-
mentele prevăzute la art. 67 din 
Legea nr. 85/2014.Termenul limită 
pentru depunerea cererilor de 
creanţe este 28.06.2022. Termenul 
limită pentru verificarea creanţelor, 
întocmirea și publicarea tabelului 
pre l iminar  es te  11 .07 .2022 . 
Termenul pentru depunerea contes-
tațiilor la tabelul preliminar este de 
7 zile de la publicarea acestuia in 
BPI. Termenul pentru publicarea 
tabelului definitiv este 16.09.2022. 
Termenul pentru continuarea proce-
durii este 16.09.2022. Se notifică 
faptul că prima Adunare a Credito-
rilor va avea loc la sediul lichidato-
rului judiciar din mun. Iași, șos. 
Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 4, bl. A5, 
demisol, spațiul nr. 2, în data de 
15.07.2022, ora 10:00 având ca 
ordine de zi: 1. Alegerea comitetului 
creditorilor și desemnarea președin-
telui acestuia;2.Confirmarea lichida-
torului  judiciar ș i  stabil irea 
remunerației acestuia. Se notifică 
asociatii societăţii debitoare cu 
privire la faptul că va avea loc 
Adunarea Asociaţilor la sediul lichi-
d a t o r u l u i  j u d i c i a r  î n  d a t a 
23.06.2022, ora 12:00, în vederea 
desemnării administratorului 
special.

l S.C. Tehnostrade S.R.L. (denu-
mirea titularului), titular al proiec-
tului „Organizare de șantier cu 
amplasare stație de betoane și stație 
de asfalt pentru autostrada de 

centură București Nord-Lot 2”, 
anunță publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare de 
către A.P.M.Ilfov (autoritatea 
competentă pentru protecția 
mediului), în cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra 
mediului*), pentru proiectul „Orga-
nizare de șantier cu amplasare stație 
de betoane și stație de asfalt pentru 
autostrada de centură București 
Nord-Lot 2”, propus a fi amplasat în 
UAT Tunari, nr.cad.62717, pe 
traseul ACBN, jud.Ilfov (adresa 
amplasamentului). 1.Proiectul deci-
ziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la 
sediul autorității competente pentru 
protecția mediului Ilfov din Bucu-
rești, str.Aleea Lacul Morii nr.1, 
sector 6, în zilele de luni-joi, între 
orele 8.00-16.30, și vineri, 8.00-14.00, 
precum și la următoarea adresă de 
internet: http://apmif.anpm.ro/. 
Publicul interesat poate înainta 
comentarii /observații la proiectul 
deciziei de încadrare în termen de 10 
zile de la data publicării anunțului 
pe pagina de internet a autorității 
competente pentru protecția 
mediului.

l S.C. Tehnostrade S.R.L. (denu-
mirea titularului), titular al proiec-
tului „Organizare de șantier cu 
amplasare stație de betoane și stație 
de asfalt pentru autostrada de 
centură București Nord-Lot 2”, 
anunță publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare de 
către A.P.M.Ilfov (autoritatea 
competentă pentru protecția 
mediului), în cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra 
mediului*), pentru proiectul „Orga-
nizare de șantier cu amplasare stație 
de betoane și stație de asfalt pentru 
autostrada de centură București 
Nord-Lot 2”, propus a fi amplasat în 
UAT Ștefăneșt i i  de  Jos ,  nr.
cad.62742, pe traseul ACBN, jud.
Ilfov (adresa amplasamentului). 1.
Proiectul deciziei de încadrare și 
motivele care o fundamentează pot 
fi consultate la sediul autorității 
competente pentru protecția 
mediului Ilfov din București, str.
Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, în 
zilele de luni-joi, între orele 8.00-
16.30, și vineri, 8.00-14.00, precum și 
la următoarea adresă de internet: 
http://apmif.anpm.ro/. Publicul inte-
resat poate înainta comentarii /
observații la proiectul deciziei de 
încadrare în termen de 10 zile de la 
data publicării anunțului pe pagina 
de internet a autorității competente 
pentru protecția mediului. 

l CCEN Bucharest East SRL, 
titular al planului „Elaborare PUZ 
-parc fotovoltaic, oraș Mihăilești, 
comuna  Bulbucata ,  jude țu l 
Giurgiu”, anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de înca-
drare de către APM Giurgiu de 
nesolicitare a evaluării de mediu 
pentru planul „Elaborare PUZ 
-Introducere teren în intravilan în 
vederea realizării unui parc fotovol-
taic și împrejmuire teren”, ce se va 
implementa în comuna Izvoarele, 
sat Izvoarele, nr.cad.31043, T39, lot 
1, nr.cad.31044, T39, lot 2, nr.
cad.31941, T167, P1309, lot 2, nr.
cad.30533, T171, P1321, județul 
Giurgiu. Decizia etapei de încadrare 
și motivele care o fundamentează 
pot fi consultate la sediul APM 
Giurgiu, din mun.Giurgiu, Șos.
București, bloc 111, sc.A+B, jud. 
Giurgiu, în zilele de luni-joi, între 
orele 9.00-14.30, și vineri, între orele 
9.00-12.00, precum și la următoarea 
adresă de internet: www.apmgr.

anpm.ro. Publicul interesat poate 
înainte comentarii/ observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare timp 
de 10 zile de la data afișării anun-
ţului.  

l SC Customline Energy SRL 
anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul 
„Construire ansamblu electric eolian 
Băleni (turbine eoliene, drumuri 
interioare de acces, racord electric 
turbine, platforme tehnologice), 
construire punct conexiune și 
racord, întărire drumuri de exploa-
tare existente, organizare de 
șantier”, propus a fi amplasat în 
extravilan sat Băleni, comuna 
Băleni, T 9/1, P.186/1/94, LOT 1, 
T.10, P.188/43, LOT 1, T.11, P. 
192/1/15, jud. Galaţi. Informaţiile 
privind proiectul propus pot fi 
consultate pe pagina de internet a 
autorităţii competente pentru 
protecţia mediului A.P.M. Galaţi, 
apmgl.anpm.ro secţiunea Reglemen-
tări-Acordul de mediu- Documen-
taţii procedura EIA și EA-Memorii 
de prezentare 2022 și la sediul titula-
rului, S.C. Customline Energy 
S.R.L. Bucuresti, mun. Bucuresti, 
sector 2, str. Maria Rosetti, nr. 8A, 
camera 2, et. 4, ap.5. Observaţiile 
publicului se primesc pe adresa de 
e-mail oªce@apmgl.anpm.ro.

ADUNĂRI GENERALE
l Consiliul de Administraţie al 
IMOPOST Developments S.A. O 
societate înregistrată și care funcțio-
nează în conformitate cu legile din 
România, cu sediul în București, 
Calea Griviţei nr.136, corp A, etaj 1, 
camera 17, sector 1, înregistrată la 
Registrul Comerţului sub nr. J40/
l3379/2005, CUI 17832131 („Socie-
tatea”), avand un capital social 
subscris și vărsat în întregime de 
72.802.160 lei, divizat într-un număr 
de 7.280.216 acțiuni nominative, 
fiecare având o valoare nominală de 
10 lei, în baza Deciziei Consiliului de 
Administrație al Societăți din data 
de 16.05.2022, a Actului Constitutiv 
al Societății și a Legii societăților nr. 
31/1990, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, Convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor în data de 22.06.2022, 
ora 09.00, la sediul Societăţii, pentru 
toţi acţionarii înregistraţi în Regis-
trul Acţionarilor la sfârșitul zilei de 
20.06.2022 (data de referință) sau 
reprezentanţii acestora mandataţi în 
baza unei procuri speciale, cu urmă-
toarea Ordine de zi: 1. Aprobarea 
reducerii capitalului social al Socie-
tat i i  de la  72.802.160 lei  la 
55.296.230 lei prin diminuarea unui 

număr de 1.750.593 de acţiuni în 
valoare nominală de 10 lei/acțiune și 
având o valoare totală de 17.505.930 
lei, aparținând acționarului C.N. 
Poșta Română S.A., reprezentând 
valoarea activului imobil din Calea 
Victoriei nr. 133-135, Sector 1, Bucu-
rești, compus din teren și construcție 
edificată pe acesta, aportat în natură 
de C.N. Poșta Română S.A. la data 
constituirii Societății, urmată de 
anularea acestora, ca efect al Deci-
ziei penale nr. 13 pronunțată de 
Înalta Curte de Casaţie și Justiţie în 
ședința publică din data de 
2 4 . 0 1 . 2 0 1 4  î n  D o s a r u l  n r. 
2253/1/2013, definitivă, prin care s-a 
dispus „desfiinţarea parţială a 
Actului Constitutiv al SC IMOPOST 
Developments SA –pct. 3.1.5. până 
la 3.1.5.2, inclusiv, autentificat prin 
încheierea de autentificare nr.722 
din 26 iulie 2005”, articole care 
privesc activul imobil indicat mai 
sus. 2. Modificarea art.3.1 din Actul 
Constitutiv al Societății ca urmare a 
reducerii capitalului social, astfel: 
„Capitalul social al Societăţii este de 
55.296.230 (cinzecisicincidemilioa-
nedouasutenouazecisisasedemiidou-
asutetreizeci)  LEI,  din care 
6.548.680 (sasemilioanecincisutepa-
truzecisioptdemiisasesuteoptzeci) 
LEI aport în natură și 48.747.550 
(patruzecisioptmilioanesaptesutepa-
truzecisisaptemiicincisutecincizeci) 
LEI aport în numerar, subscris și 
vărsat integral. Capitalul social al 
Societăţii este împărţit în 5.529.623 
(cincimilioanecincisutedouazecisino-
uademiisasesutedouazecisitrei) de 
acţiuni cu o valoare nominală de 10 
(zece) lei fiecare, deţinut de acţionari 
astfel: Marilena- Simona Creţeanu 
deţine 14 (paisprezece) acţiuni 
nominative a 10 (zece) lei fiecare, în 
valoare totală de 140 (unasutapatru-
zeci) lei, reprezentând 0,000253% 
din capitalul social, reprezentând 
aport vărsat integral în numerar; 
COMNORD S.A. deţine 48.748 
(patruzesioptmiisaptesutepatruzeci-
siopt) de acţiuni nominative a 10 
(zece) lei fiecare, în valoare totală de 
487.480 (patrusuteoptzecisisaptede-
miipatrusuteoptzeci) lei, reprezen-
tând 0,881579% din capitalul social, 
reprezentând aport vărsat integral 
în numerar. PROCEMA– Institut de 
Cercetare, Proiectare și Producție 
Exper imentală  în  Domeniul 
Construcțiilor și al Materialelor de 
Construcții  S.A. deţine 4.825.993 
(patrumilioaneoptsutedouazecisicin-
cidemiinouasutenouăzecisitrei) de 
acţiuni nominative a 10 (zece) lei 
f iecare,  în valoare totală de 
48.259.930 (patruzecisioptdemilioa-
nedouasutecincizecisinouademiino-
uasutetreizeci) lei, reprezentând 
87,275263% din capitalul social, 

reprezentând aport vărsat integral 
în numerar. Compania Naţională 
Poșta Română S.A. deţine 654.868 
(sasesutecinzecisipatrudemiioptsute-
saizecisiopt) de acţiuni nominative a 
10 (zece) lei fiecare, în valoare totală 
de 6.548.680 (sasemilioanecincisute-
patruzecisioptdemiisasesuteoptzeci) 
lei, reprezentând 11,842905% din 
capitalul social, fiind constituit din 
aport în natură în valoare de 
6.548.680 (sasemilioanecincisutepa-
truzecisioptdemiisasesuteoptzeci) lei 
vărsat integral. Activul aportat în 
natură este următorul: 3.1.5.1. 
Activul ce reprezintă obiectul apor-
tului în natură al Companiei Naţio-
nale Poșta Română S.A. la capitalul 
social al societății IMOPOST Deve-
lopments S.A., constă în imobilul 
situat în București, Sector 1, str. 
Matei Millo nr.10, având numărul 
cadastral 7727/1 și 7727, înscris în 
Cartea funciară nr. 15168 a locali-
tăţii București, conform Încheierii 
de intabulare nr. 875/01.02.2001, 
Judecătoria Sectorului 1 – Biroul de 
Carte Funciară. Activul aportat în 
natură a fost dobândit de către 
Compania Naţională Poșta Română 
S.A. astfel: (i) Terenul în suprafaţă 
de 1.697 m.p. a fost dobândit în baza 
Legii nr. 15/1990 privind reorgani-
zarea unităţilor economice de stat ca 
regii autonome și societăţi comer-
ciale, cu modificările și completările 
ulterioare, a O.U.G. nr. 30/1997 
privind reorganizarea regiilor auto-
nome, cu modificările și completă-
rile ulterioare, a H.G. nr. 834/1991 
privind stabilirea și evaluarea unor 
terenuri deţinute de societăţile 
comerciale cu capital de stat și a 
H.G. nr. 371/1998 privind înfiinţarea 
Companiei  Naţionale „Poșta 
Română” – S.A. prin reorganizarea 
Regiei Autonome Poșta Română, 
conform Certificatului de Atestare a 
Dreptului de Proprietate asupra 
Terenurilor Seria M12 nr. 0263 emis 
la data de 15.11.2000 de către Minis-
terul Comunicaţiilor și Tehnologiei 
Informaţiei.” Restul prevederilor 
Actului constitutiv al Societății care 
nu au fost modificate în mod expres 
sau implicit ca urmare a reducerii 
capitalului social rămân în vigoare. 
3. Împuternicirea Președintelui 
Consiliului de Administraţie al 
Societății pentru a acţiona pe seama 
și în numele Societăţii și/sau al acți-
onarilor Societății, cu posibilitatea 
submandatării către terțe persoane, 
de a efectua și îndeplini oricare și 
toate formalităţile necesare legate de 
ducerea la îndeplinire a hotărârilor 
adoptate, pentru a semna, executa și 
înregistra la Oficiul Registrului 
Comerţului și publica la autorităţile 
competente hotărârile Adunării 
Generale Extraordinare a Acționa-

NOTIFICARE 
Subscrisa LICEV RUP S.P.R.L. cu sediul social în Re i a, str. orea, bl. A , 

parter, jud. Cara -Severin  Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II . el Fax: 
, notifică deschiderea procedurii simplificate a insolven ei împotriva 

debitorului SC PENSIUNEA LORABELLA SRL, prin Încheierea civilă nr. S
CC . .  pronun ată de ribunalul Cara -Severin, Sec ia a II-a Civilă, în 
Dosarul 3 .

Debitorul SC PENSIUNEA LORABELLA SRL are obliga ia ca în termen de  zile 
de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la 
art.  alin.  din Legea nr.  privind procedura insolven ei.   

Creditorii debitorului S.C. PENSIUNEA LORABELLA S.R.L, cu sediul social in 
Baile erculane, str. avoiului, nr. A, ud. Caras-Severin, inregistrata la Registrul 
Comertului sub nr. , CUI 3 3 , trebuie să procedeze la înscrierea la 
masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a crean ei la ribunalul 
Caraș-Severin până la termenul limită din data de . . . Cererile trebuie 
însoțite de taxa de timbru în valoare de  lei.
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rilor, de a semna actul constitutiv 
actualizat cu modificările intervenite 
ca urmare a diminuării capitalului 
social, precum și oricare alte docu-
mente necesare în acest sens. Cere-
rile privind introducerea unor noi 
puncte pe ordinea de zi se înaintează 
Consiliului de Administrație de 
către unul sau mai mulţi acţionari 
reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din capitalul 
social, în cel mult 15 zile de la publi-
carea convocării în Monitorul Oficial 
al României– Partea a IV-a, în 
vederea publicării și aducerii aces-
tora la cunoștinţă celorlalţi acţio-
nari. Ordinea de zi completată cu 
punctele propuse de acţionari, ulte-
rior convocării, trebuie publicată cu 
îndeplinirea cerinţelor prevăzute de 
lege și/sau de actul constitutiv 
pentru convocarea adunării gene-
rale, cu cel puţin 10 zile înaintea 
adunării generale, la data menţio-
nată în convocatorul iniţial. Aceste 
drepturi pot fi exercitate numai în 
scris (transmise prin servicii de curi-
erat sau prin mijloace electronice- 
e-mail: mihaela.tapai@comnord.ro). 
Acţionarii pot participa și vota în 
Adunarea Generală prin reprezen-
tare, în baza unei împuterniciri 
speciale acordate pentru respectiva 
Adunare Generală. Acţionarii care 
nu au capacitate de exerciţiu, 
precum și persoanele juridice pot fi 
reprezentaţi/ reprezentate prin 
reprezentanţii lor legali care, la 
rândul lor, pot da altor persoane 
împuternicire pentru respectiva 
Adunare Generală. Procurile vor fi 
depuse în original cu 48 de ore 
înainte de ședința adunării, sub 
sancţiunea pierderii exerciţiului 
dreptului de vot în acea adunare. 
Procurile vor fi reţinute de Societate, 
făcându-se menţiune despre aceasta 
în procesul-verbal. Procurile speciale 
pot fi ridicate de la sediul Societății 
începând cu data convocării si vor fi 
depuse spre înregistrare la secretari-
atul adunării până cel târziu la data 
de 20.06.2022, orele 09.00. Repre-
zentantul acționarului fiind obligat 
ca la data Adunării Generale să aibă 

asupra sa procura în original. Docu-
mentele aferente ședinței și procu-
rile speciale pot fi obţinute de la 
d - n a .  Ta p a i  M i h a e l a  t e l . 
0724380099. În situaţia în care 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Actionarilor nu va putea delibera și 
vota în mod valabil, o a doua 
Adunare Generală Extraordinară a 
Acționarilor este convocată pentru 
ziua de 23.06.2022, la ora 09.00, în 
același loc și cu aceeași ordine de zi 
și data de referință. Președintele 
Consiliului de Administrație Tapai 
Mihaela.

LICITAŢII
l U.A.T. Comuna Probota, județul 
Iaș i ,  CUI  4540364 ,  t e l e fon 
0232/297572, email: primariapro-
bota@yahoo.com. Vânzare prin lici-
tație publică teren intravilan 
domeniul privat în suprafață de 
0,1081 ha, situat în T 231, A 342. 
Vânzarea se face cu drept de preem-
pțiune, conform art. 364 din OUG. 
57/2019 și conform H.C.L nr 
44/28.04.2022. Dată transmitere 
anunţ: 19.05.2022.

l CONPET S.A. achiziţionează 
bunuri/ servicii/ lucrări confom 
Normelor Procedurale Interne de 
Achiziţii, Revizia 4. În perioada 12 
- 17.05.2022 s-au postat pe site-ul 
Conpet, următoarele achiziţii: - 
Servicii de actualizare hardware și 
software (sisteme de operare) staţii 
de lucru SCADA în Dispeceratul 
Central și în Dispeceratele Locale; - 
Acord - cadru Achiziţie rulmenţi 
pentru agregatele de pompare; - 
Servicii de proiectare pentru reali-
zarea obiectivului: înlocuirea unui 
tronson din conducta Ø 6 5/8” Urzi-
ceni - Albești, pe o lungime de 1500 
ml, zona localitatea Parepa.

l Consiliul Local  al Municipiului 
Petroșani, Serviciul Public Adminis-
trația Piețelor Petroșani, CUI 
4468960, str. N. Bălcescu nr.10, Jud 
Hunedoara, adresa e-mail : spapp_
petrosani@yahoo.com, organizează 

la sediul institutiei în data de 
09.06.2022 ora 10:00, licitație 
publică cu ofertă pentru închirierea 
boxelor nr. 15,16,17,18,19,20,26 
situate în Hala Agroalimentară a 
Pieței Centrale Petroșani, documen-
tele și oferta de preț pentru partici-
parea la licitație se depun la sediul 
inst i tut ie i ,  până la  data  de 
08.06.2022 ora 12:00.

l Clubul Sportiv Municipal 
Slatina, cu sediul în mun.Slatina, 
str.Bld.Sf.Constantin Brâncoveanu, 
nr.1, jud.Olt, organizează, în 
conformitate cu prevederile Hotă-
rârii Consiliului Local al mun.
Slatina nr. 127/28.04.2022, la data 
de 26.05.2022, ora 10.00, licitație 
publică pentru închirierea spațiului 
destinat comerț alimentație 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. Procu-
rarea documentației pentru partici-
parea la licitație se face de la 
Clubul Sportiv Municipal Slatina, 
cu sediul în mun. Slatina, str.Bld.
Sf.Constantin Brâncoveanu, nr.1, 
jud.Olt, persoana de contact Cirstea 
L i d i a - E l e n a ,  t e l e f o n  / f a x : 
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.

l Compania Energopetrol SA, 
societate in reorganizare, prin 
administrator judiciar Andrei Ioan 
IPURL, vinde prin licitatie publica, 
teren intravilan in suprafata de 
1.546 mp, nr. cadastal 74721, situat 
in Moreni, Str. Cricovului, nr. 4, 
Judetul Dambovita la pretul de 
13.141 euro, plus TVA. Licitatia se 
va organiza la sediul administrato-
rului judiciar in data de 23.05.2022 
ora 12:00, iar in cazul in care bunul 
nu va fi valorificat, aceasta este 
reprogramata pentru data de 
25.05.2022, 27.05.2022, 30.05.2022, 
03.06.2022, 06.06.2022, 08.06.2022, 

10.06.2022, 15.06.2022, 17.06.2022, 
la aceeasi ora si aceeasi adresa. 
Cererile de inscriere la licitatie se 
depun in original la sediul adminis-
tratorului 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-
tionarea regulamentului de vanzare 
se pot obtine de la administrato-
rului judiciar, la numerele de 
telefon 0723357858/0244597808, 
email: o¬ce@andreiioan.ro sau pe 
site-ul www.andreiioan.ro.

l 1.Informații generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de 
contact :  Pr imăria  Comunei 
Prigoria, sat Prigoria, nr.326, 
județul Gorj, telefon 0374/013.444, 
fax 0374/091.625, email: primaria-
prigoria@yahoo.com, cod fiscal 
4718985. 2.Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie conce-
sionat: clădire și teren: teren intra-
vilan în suprafaţă de 2.952mp din 
acte si 2.526mp din măsuratori, 
situat în Comuna Prigoria, sat 
Călugăreasa, judeţul Gorj, din care 
suprafa ța  de  385mp t e ren 
curți-construcții și suprafața de 
2.141mp teren fănețe, cu număr 
cadastral: 36499, împreună cu o 
construcție în suprafață de 48mp 
-local fosta Școală, cu număr 
cadastral 36499-C1, aparținând 
domeniului public al Comunei 
Prigoria, judetul Gorj, pentru desti-
nația: scopuri comerciale, stație 
peco și spălătorie self-service, 
conform H.C.L. Prigoria nr.32 din 
2 9 . 0 4 . 2 0 2 2  ș i  O . U . G .  n r. 
57/03.07.2019. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: se regă-
sesc în caietul de sarcini. 3.1. Moda-
litatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documen-

tației de atribuire: prin solicitare 
scrisă de la sediul instituției 
Primăria Comunei Prigoria. 3.2. 
Denumirea și adresa serviciului/ 
compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate 
obţine un exemplar din documen-
taţia de atribuire: Compartimentul 
Secretariat din cadrul Primăriei 
Comunei Prigoria, nr. 326, județul 
Gorj. 3.3.Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul: docu-
mentaţia de atribuire în sumă de 50 
lei/ exemplar, care se pot achita 
numerar la Casieria unităţii. 3.4. 
Data-limită pentru solicitarea clari-
ficărilor: 03.06.2022, ora 16.00. 4. 
Informaţi i  privind ofertele : 
4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor:  14.06.2022, ora 14.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: ofertele se depun la Regis-
tratura Primărie Comunei Prigoria, 
din comuna Prigoria, sat Prigoria, 
nr.326, județul Gorj. 4.3.Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: oferta se depune 
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: 15.06.2022, 
ora 11.00, la sediul Primăriei 
Comunei Prigoria, sat Prigoria, 
nr.326, județul Gorj. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanţei: Tribunalul Gorj, 
Târgu-Jiu, Str.Tudor Vladimirescu 
nr.45,  judetul  Gorj ,  te lefon 
0253/212.536, fax 0253/218.147, 
e-mail: tr-gorj@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 18.05.2022.

l Lichidatorul societății ADL 
Invest SRL organizează la data de 
27.05.2022, ora 12.00, la sediul 
lichidatorului din Bistrița, str.Alba 
Iulia nr.8, ședința de licitație pentru 
bunul imobil aparținând societății 
A.D.L. Invest SRL, astfel: Complex 
Castel Degenfeld -Schomburg, 
Balc, jud.Bihor, proprietatea Socie-
tatea A.D.L. Invest SRL; Sediul 
social: Municipiul Moinești, str.
Atelierelor nr.14, județul Bacău; 
CUI: 21042394; Număr de ordine 
în Registrul Comerțului Bacău: 
J4/260/2007, înscrisă în CF 50075 
Balc, nr.cad.50075, proprietate 
situată în localitatea Balc, str.Petofi 
Sandor nr.51, jud.Bihor. Proprie-
tatea este compusă din teren intra-
vilan în suprafață de 192.204mp, 
incluzând parc dendrologic și 
construcții în suprafață de 8.266 
mp conform CF 50075. Valoarea de 
început  a  l ic i taț ie i  es te  de 
4.039.575Euro, la care se adaugă 
TVA, având regimul fiscal aplicabil 
la data adjudecării. Dacă există cel 
puțin o intenție de cumpărare 
formulată în scris, ședința de lici-
tație se va desfășura la data de 
27.05.2022, ora 12.00. Ofertanții 
depun la biroul lichidatorului judi-
ciar, până cel mai târziu cu o zi 
înainte de ținerea l icitației , 
respectiv 26.05.2022, până la ora 
16.00, documentele prevăzute mai 
jos și dovada achitării garanției. 
Garanția de participare la licitație 
este de 5.000Lei și va fi depusă în 
contul de procedură al debitoarei 
deschis la Vista Bank, RO45EGNA 
1010000001061046, până în ziua 
anterioară ținerii licitației, respectiv 
26.05.2022. Pentru participarea la 
ședința de licitație, ofertanții depun 
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următoarele documente: a)pentru 
persoane juridice: -cerere; -dovada 
depunerii în contul de procedură a 
garanției de participare; -certifi-
catul de înregistrare, certificat 
constatator și fiscal; -documentul de 
identitate al reprezentantului socie-
tății; b) pentru persoane fizice: 
-cerere; -dovada depunerii în contul 
de procedură a garanției de partici-
pare; -actul de identitate în copie. 
Documentația se depune la sediul 
lichidatorului  judiciar. Adjude-
carea. Orice ofertă nu poate să fie 
mai mică decât prețul de pornire 
indicat mai sus. Dacă există numai 
o ofertă, la data ședinței, bunul 
imobil se va declara ca adjudecat 
provizoriu ofertantului și se va noti-
fica conform prevederilor legale 
Consiliul Județean Bihor. Dacă 
există mai mulți ofertanți înscriși, 
procedura de licitație se va derula 
în creștere cu pasul stabilit de 1% 
din valoarea de început a licitației și 
se va declara adjudecatar provi-
zoriu cel care oferă prețul cel mai 
mare și, de asemenea, și în această 
situație se va notifica conform 
prevederilor legale Consiliul Jude-
țean Bihor. Condițiile de plată. 
Condițiile de plată pentru adjude-
catarul bunului sunt următoarele: 
-un avans de 40% din valoarea de 
adjudecare se va achita în termen 
de 30 de zile de la data semnării 
procesului-verbal de adjudecare (în 
care se va include garanția dacă 
adjudecatarul este unul dintre ofer-
tanți); -diferența de 60% rămasă 
din valoarea de adjudecare se va 
achita în termen de 12 luni cu rate 
lunare, prima rată la 30 de zile de la 
încheierea contractului de vânza-
re-cumpărare în formă autentică. 
Sancțiuni. Dacă adjudecatarul care 
a depus garanția de participare la 
licitație renunță la cumpărarea 
bunului pierde garanția depusă. 
Transferul dreptului de proprietate. 
Documentul care va atestă tran-
sferul dreptului de proprietate de la 
ADL Invest SRL către adjudecatar, 
asupra bunului adjudecat, este 
contractul de vânzare-cumpărare 

încheiat în forma autentică. Însă, 
cumpărătorul poate opta pentru 
încheierea promisiunii de vânza-
re-cumpărare sau poate să încheie 
contract de vânzare-cumpărare în 
forma autentică. Orice alte infor-
mații se obțin de la lichidator la 
sediul acestuia din Bistrița, str.Alba 
I u l i a  n r. 8  s a u  l a  t e l e f o n : 
0745.159.645, e-mail: loricasut@
yahoo.ro

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: 
Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Grădiștea, cod fiscal: 
4602688, localitatea Grădiștea, 
strada Calea Călărași nr.132, 
comuna Grădiștea, județul Călă-
rași, telefon: 0242/336.017, fax: 
0242/336.164, e-mail: nicoleta.
savu@primariagradistea.ro. 2. 
Informaţii generale privind obiectul 
închirierii, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează 
să fie închiriat: Container birou cu 
grup sanitar, în suprafață totală de 
22,5mp, af lat în proprietatea 
privată a Comunei Grădiștea. 3. 
Informaţii privind documentaţia de 
atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau moda-
lităţile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentaţiei de atri-
buire: în baza unei cereri scrise, de 
la sediul instituției, compartiment 
Protecția Mediului. 3.2. Denumirea 
și adresa serviciului /compartimen-
tului din cadrul concedentului, de 
la care se poate obţine un exemplar 
din documentaţia de atribuire: 
Compartimentul de Protecția 
Mediului, satul Cunești, Str.Calea 
Călărași, nr.54, comuna Grădiștea, 
jud.Călărași. 3.3.Costul și condiţiile 
de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar unde este cazul: 10Lei/
exemplar, se achită la casieria 
unității. 3.4. Dată-limită privind 
solicitarea clarificărilor: 01.06.2022, 
ora 16.00. 4.Informaţii privind ofer-

tele: 4.1. Data-limită de depunere a 
ofertelor: 09.06.2022, ora 15.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele :  Primăria Comunei 
Grădiștea, sat Cunești, Comparti-
mentul de Protecția Mediului, 
strada Calea Călărași nr.54, 
comuna Grădiștea, județul Călă-
rași. 4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: 
se depun într-un singur exemplar, 
în două plicuri sigilate: unul exte-
rior și unul interior. 5. Data și locul 
la care se va desfășura ședinţa 
publică de deschidere a ofertelor: 
10.06.2022, ora 10.00, Primăria 
Comunei Grădiștea, sat Cunești, 
strada Calea Călărași, nr.54, 
comuna Grădiștea, județul Călă-
rași. 6.Denumirea, adresa, numărul 
de telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail ale instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute și 
t ermenele  pentru  ses izarea 
instanţei: Tribunalul Călărași, 
strada București, nr.106, Călărași, 
telefon/fax 0242/315.736, e-mail: 
trcl@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către institu-
ţiile abilitate, în vederea publicării: 
18.05.2022.

l Municipiul Ploiești, cu sediul în 
Ploiești, Piaţa Eroilor nr. 1A, Judeţul 
Prahova, organizează licitaţia 
publică, în conformitate cu prevede-
rile Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului nr.185/29.04.2022, 
privind închirierea unor spaţii cu 
alta destinaţie decat aceea de locu-
inţă, după cum urmează: 1. Str. 
Covurlui, nr. 11 (contratura -cabinet 
de medicina de familie) - 60,65 mp, 
2. Str. Podul Inalt, nr.4, bl.4B, ap.3 
(contratura -cabinet medicina de 
familie) - 38,37 mp, 3. Str. Podul 
Inalt, nr.4, bl.4B, ap.3(contratura –
cabinet medicina de familie) - 30,13 
mp, 4. Str. Soldat Erou Moldoveanu 
Marian, nr.5A - 28,97 mp, 5. Str. 
Soldat Erou Moldoveanu Marian, 
nr. 5A, cam. 22 (fara sala de trata-
ment) - 36,22 mp, 6. Str. Soldat Erou 
Moldoveanu Marian, nr.5A, cam. 11, 
12, 13 - 57,10 mp. Licitaţia publică 

va avea loc în data de 10.06.2022 
orele 1000, la sediul Municipiului 
Ploiești în strada P-ţa Eroilor nr.1,  
în Sala de Ședințe situată la etajul 1, 
judeţul Prahova.Documentația de 
atribuire se achiziționează de la 
Direcția Gestiune Patrimoniu, Servi-
ciul Publicitate, Valorificare Patri-
moniu, (Municipiului Ploiești, Piața 
Eroilor nr. 1 A, etaj 4, cam. 409). 
Contravaloarea documentației de 
atribuire este de 200 lei și se achită 
la casieria Municipiului Ploiești in 
baza unei dispoziții eliberată de 
Serviciul Publicitate, Valorificare 
Patrimoniu.Prețul de pornire la lici-
tație pentru fiecare spațiu cu alta 
destinaţie decat aceea de locuinţă, 
este cel prevăzut in Anexa nr. 1 la 
documentația de atribuire.Taxă de 
participare la licitație este de 200 lei.
Data limită de depunere a dosarului 
de participare la licitație: 08.06.2022 
ora 16:00. Dosarul de participare, 
compus din două plicuri sigilate, 
unul exterior și unul interior, se 
depune la Registratura Municipiului 
Ploiești, Piața Eroilor nr. 1A, parter. 
Ofertantul are dreptul de a trans-
mite oferta prin postă și implicit 
direct la sediul autorității contrac-
tante.Oferta din plicul interior va fi 
depusă într-un singur exemplar 
semnat de către participantul la 
licitație. Informații suplimentare se 
pot obține de la Direcția Gestiune 
Patrimoniu, Serviciul Publicitate, 
Valorificare Patrimoniu, Munici-
piului Ploiești, Piața Eroilor nr. 1 A, 
etaj 4, cam. 409 sau la telefon 0244 
516699 interior 546.

PIERDERI
l  L i f e  B o u t i q u e  S . R . L , 
J 4 0 / 1 0 9 9 4 / 2 3 . 0 9 . 2 0 1 4 ,  C U I 
33614015 cu sediul în București, 
sectorul 2, Șos. Mihai Bravu, nr. 
98-106, bl.D16, sc.4, et. 6, ap.152, 
declară pierdut și nul certificatul de 
înregistrare seria B nr. 3116462 
eliberat de Oficul Național al Regis-
trului Comerțului de pe lâmgă 
Tribunalul București.

l SC Microproiect Security SRL 
declar pierdute: casă de marcat, 
carte de intervenție și registru 
special pentru case de marcat, 
marca Datecs model WP-50, serie 
DB4400013484, serie fiscală: 
3000497574.

l Declar pierdut și nul permis de 
zbor național nr. 006/2012/84 
Elicopter KA-26, înmatriculat 
YR-AVI, seria: 7705911.

ipar  DeaPrint Bucureș  
și aramond Cluj


