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OFERTE SERVICIU
l SC Elnet Instal SRL, având CUI: 
20087045, cu sediul în Calea Victoriei, 
NR.155, Tronson 5, Spațiile D5 și C5, 
Camerele D5;1 D52, D5;3, D5;4 și C5;1, 
Bloc D1, Etaj 5, Sector 1, București, anga-
jează: Încărcător- descărcător cu cod 
COR 933301- 5 posturi. Cerințe: studii 
medii, cunoștințe de limbă engleză, 
cunoștințe în domeniul serviciilor. 
Selecția are loc în data de 21.07.2022, 
ora 10.00, la sediul societății.

l VBH FLATS SRL, CUI: 42091241, din 
Brașov, angajează muncitor necalificat la 
demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, 
plăci mozaic, faianță, gresie, parchet. CV 
pe: office@jobtips.ro

l TD Metalcomp SRL, CUI: 41740731, 
din Brașov, angajează muncitor necali-
ficat la asamblarea, montarea pieselor. 
CV pe: office@jobtips.ro

l Metal Fitness Isokinetic SRL,  
CUI: 29503205, J6/752/2021, angajează 
muncitori necalificați la ambalarea  
ș i  m o n t a r e a  p i e s e l o r.  C V  p e:  
office@jobtips.ro

l SC Alay Food SRL, CUI:46400153, cu 
sediul în Piatra Neamț, angajează ajutori 
bucătar, cunoștințe minime limba turcă. 
CV la: lorzii.consult@gmail.com

l Angajăm bucătar șef cod 941101- 2 
posturi. Testarea se va face la sediul 
firmei, Str.8 Martie 34, Tg. Mureș, la data 
de 21.07.2022.

l Angajăm Croitor confecționer îmbră-
căminte după comandă cod- 753201- 
100 posturi. Testarea se va face la sediul 
firmei, Tg.Mureș, Str.8 Martie 34, la data 
de 21.07.2022.

l SC Cusco SRL, având CUI: 23424897, 
cu sediu l  în  S at  Br atu leni ,  CF 
NR.64326-C1 a UAT com.Miroslava, 
Județ Iași, angajează: Sudor cu cod COR 
721208- 5 posturi, Vopsitor industrial 
COR 713202- 5 posturi. Cerințe: studii 
medii, cunoștințe de limba engleză, 
cunoștințe în domeniul auto. Selecția are 
loc în data de 21.07.2022, ora 10.00, la 
sediul societății.

l SC MBE-BO SRL,  având CUI: 
24615135,cu sediul în Com. Ghelința,Nr. 
1000, Jud.Covasna,angajează Muncitor 
necalificat în Silvicultură COD COR 
921502- 1 posturi. Cerințe:studii medii, 
cunoștințe în domeniul silviculturii.
Selecția are loc în data de 20.06.2022, 
ora 08.00, la sediul societații.

l MS.Interproiect Engineering SRL 
anunta scoaterea la concurs a urrmatoa-
relor posturi: 12 posturi sudor, 12 
posturi lacatus mecanic si 5 posturi de 
operatori masini-unelte cu comanda 
numerica. CV-urile se pot depune pe 
adresa de email: alphamanpower2@
gmail.com pana la data de 19.07.2022.

l Penitenciarul Spital Mioveni cu sediul 
în localitatea Mioveni, bd. Dacia nr. 1, 
județul Argeș, intenționează să încheie 
contract de prestări servicii medicale cu 
un medic generalist (medicină de 
familie), pentru perioada 15.07 - 
31.12.2022 cu posibilitatea prelungirii 
contractului în 2023, minim 3 - maxim 5 

zile /săptămână, 7 ore/zi (minim 20 ore 
- maxim 35 ore/ săptămână). Serviciile 
vor fi prestate în cadrul Penitenciarului 
Craiova cu sediul în Craiova, str. Vasile 
Alecsandri, nr. 83, județul Dolj. Cerințe 
specifice: Prestatorii de servicii să dețină 
și să prezinte următoarele documente: 
-autorizație de liberă practică; -asigurare 
de malpraxis; -să fie înscris în Colegiu 
Medicilor din România; -specialitatea: 
medicină de familie/ generală; -grad 
profesional: medic primar/ specialist; -să 
încheie contract cu CASAOPSNAJ; -să 
poată desfășura activitatea în regim 
independent; -dacă la data prezentei nu 
deține certificatul de atestare fiscală, să 
depună dovada solicitării eliberării aces-
tuia de la Administrația Fiscală. Valoarea 
fondurilor ce pot fi alocate pentru servi-
ciile prestate este de maxim 60 lei/oră. 
În eventualitatea în care vor fi mai multe 
oferte, criteriul de atribuire este prețul 
cel mai mic exprimat în lei/oră. La elabo-
rarea ofertei de preț, ofertantul va avea 
în vedere toate cerințele solicitate mai 
sus. Oferta de preț reprezentând tariful 
pe oră, se va transmite până la data de 
26.07.2022, ora 12:00, în plic închis cu 
mențiunea ,,A nu se deschide până la 
data de 26.07.2022, ora 12:00 prin 
oricare din următoarele mijloace: poștă, 
curier sau depunere directă la sediul 
instituției. Caietul de sarcini poate fi 
obținut gratuit de la Penitenciarul Spital 
Mioveni. Informații suplimentare la 
telefon fix 0248/260.560 int. 223, 248.

l Primaria Sector 5 organizează concurs 
în vederea încadrării pe perioadă deter-
minată în condițiile Legii nr. 53/2003 – 
Codul Muncii, r., cu modificările și 
completările ulterioare și a Regulamen-
tului de ocupare a postului înființat în 
afara organigramei pentru implemen-
tarea proiectelor finanțate din fonduri 
europene nerambursabile la nivelul 
Primăriei Sectorului 5 aprobat prin H.C.L. 
nr.  238/31.10.2019, în data de 
02.08.2022 ora 11:00 pentru ocuparea  
funcției contractuale de: 1. Expert imple-
mentare 3 - Expert informare și cooptare 
grup țintă. Codul ocupației: 243212 
specialist relații sociale. Salariu brut – 
6.031,00 lei/luna, 84 ore/luna (4 ore/zi) 
71,79 lei/ora brut. Condițiile de partici-
pare, condițiile de desfășurare ale 
concursului și alte date necesare desfă-
șurării acestuia, sunt afișate la sediul 
instituției si pe site-ul Primăriei Sector 5. 
Dosarele se depun la sediul Primăriei 
Sectorului 5 din Str. Fabrica de Chibrituri  
nr. 9-11, Sector 5, București,  în  termen 
de 5 zile lucrătoare de la data publicării 
anunțului. Informații suplimentare la tel. 
021.314.43.18  interior 1116 – Direcția 
de  Resurse Umane.

l Subscrisa Consultant Insolvență SPRL, 
Filiala Timis,cu sediul ales in Dr. Tr. 
Severin, str. Zabrautului nr. 7A, jud. 
Mehedinti, CUI: 38704372, RFO II nr. 
0918, prin reprezentant asociat coordo-
nator Serban Valeriu, în calitate de lichi-
dator judic iar  a l  debitoarei  SC 
Panmarcon SRL, cu sediul in Mun. 
Drobeta Turnu Severin, str. Brancoveanu 
nr. 126, jud. Mehedinti, număr de înre-
gistrare în registrul comer țului 
J25/1715/1993, cod indentificare fiscală 
C.U.I. 4997049, se află în procedura 
simplificata de insolventa conform 
Sentintei nr. 27 din data de 30.03.2022, 
pronunțată de Tribunalul Mehedinti 
Secția a II - a Civilă în dosarul nr. 

2330/101/2021, în temeiul dispozițiilor 
art. 61 din Legea 85/2014 angajeaza 
expert evaluator membru ANEVAR care 
sa efectueze procedurile de evaluare a 
bunurilor mobile, dupa cum urmeaza: 
Instalatie de panificatie, compusa din: - 
Laminator BP600/100; - Racitor de apa, 
tip AG45; - Omogenizator de apa tip 
SAMM+dozator de apa cu tempori-
zator;- Malaxor cu cuva fiza tip 2170; - 
Tava cu 8 alveole; - Divizor hydraulic tip 
DHY 20; - Loc de predospire bucati de 
aluat 50x55 l; - Modelator, tip TREGOR 1 
pe sina; - Carucior (15EO PU 1780 FRF); - 
Etuva de fermentatie finala, tip ¼ CL (2P); 
- Cuptor rotativ electric RE 60/80 H; - 
120 folii de coacere silicon 60x80 (10 
alveole); din patrimoniul debitoarei SC 
Panmarcon SRL localizate in Mun. 
Drobeta Turnu Severin, str. Brancoveanu 
nr. 126, jud. Mehedinti. Lichidator judi-
ciar precizează faptul că ofertele cu 
privire la efectuarea procedurilor de 
evaluare trebuie să cuprindă: -onorariul 
solicitat pentru efectuarea procedurilor 
de evaluare (inclusiv cheltuieli cu depla-
sarea, taxe, impozite și contribuții); 
-perioada de timp de efectuare a proce-
durile de evaluare din momentul desem-
narii. Ofertele pot fi transmise pe fax 
0252354399 sau email office@consul-
tant-insolventa.ro sau direct la sediul din 
Dr.Tr.Severin, str.Zabrăuțului, nr.7A, jud. 
Mehedinți, până la data de 25.07.2022 
orele 12:00. Lichidator judiciar, Consul-
tant Insolventa SPRL Filiala Timis, prin 
asociat coord. ec. Serban Valeriu

CITAȚII
l Se citeaza paratul Druga Alin 
Constantin cu domiciliul necunoscut, in 
contradictoriu cu reclamanta David 
Eugenia in dosarul nr.9330/279/2019 al 
Judecatoriei Piatra Neamt cu termen la 
11.08.2022 ora 9.00.  

l Numitul Butnariu Petru, cu ultimul 
domiciliu în satul Orășeni-Vale, com.
Curtești, jud.Botoșani, este citat la Jude-
cătoria Botoșani pe data de 12.09.2022, 
ora 10.00, în calitate de petent în 
dosarul nr. 7693/193/2021, având ca 
obiect înlocuire amendă cu muncă în 
folosul comunității.

l Numitul Alexuc D.Radu Dumitru, cu 
ultimul domiciliu în sat/com.Curtești, jud.
Botoșani, este citat la Judecătoria Boto-
șani pe data de 12.09.2022, ora 10.00, în 
calitate de petent în dosarul nr. 
7543/193/2021, având ca obiect înlocuire 
amendă cu muncă în folosul comunității.

l Pârâtul Lepadatu Dumitru este citat la 
Judecătoria Mangalia la data de 
07.09.2022, în proces cu reclamantul 
Lepadatu Catalin Ion, în dosarul civil 
nr.5459/254/2921, având ca obiect 
declararea judecătorească a morții.

l Pârâții Kadhim N. Ali Shlaka și Yousif V. 
Amoujer sunt citați la Judecătoria 
Mangalia la data de 04.10.2022 în proces 
cu reclamanta SC TRUST-AWY SRL, în 
dosarul civil nr.2737/254/2021, având ca 
obiect hotărâre care să țină loc de act 
autentic.

l Pârâșii Turkmenoglu Ramazan, Nacar 
Mahmut Yavuz, Mustafa Sener Tokcan, 
Cevat Ozdemir, Cardakci Mustafa, Luftu 
Baysal, Osman Zeki Ibrahim, Aziz Akbulut 
și Dokdemir Sukru sunt citați la Judecă-

toria Mangalia la data de 15.09.2022, în 
proces cu reclamanții Ziadin Sefedin și 
Ziadin Nermin, în dosarul civil nr. 
2904/254/2020, având ca obiect acțiune 
în constatare și radiere carte funciară.

DIVERSE
l OCPI Dolj anunță publicarea documen-
telor tehnice ale cadastrului pentru UAT 
GIURGIŢA, sectoarele cadastrale: 0, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, începând cu data de 
25.07.2022, pe o perioadă de 60 de zile, la 
sediul Primăriei Giurgița, conform art.14 
alin.(1) din Legea Cadastrului și a Publici-
tății Imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor 
tehnice vor putea fi depuse la sediul 
Primăriei Comunei Giurgița și pe site-ul 
Agenției Naționale de Cadastru și Publici-
tate Imobiliară.

l SC Terra Verde Recycling SRL, cu sediul 
social in Soseaua Oltenitei, nr. 228, (T22-
P501/5 si P501/6) Oras Popesti Leordeni, 
Jud. Ilfov, Romania, inmatriculata la Regis-
trul Comertului Ilfov, sub numarul 
J23/7840/2021, cod fiscal RO45362531, 
informeaza pe cei interesati ca s-a depus 
solicitarea pentru emiterea Autorizației 
de mediu pentru activitatile de: Colec-
tarea deseurilor nepericuloase, cod CAEN 
3811; Colectarea deseurilor periculoase, 
cod CAEN 3812; Tratarea si eliminarea 
deseurilor nepericuloase, cod CAEN 
3821; Tratarea si eliminarea deseurilor 
periculoase, cood CAEN 3822; Demon-
tarea (dezasamblarea) masinilor si echipa-
mentelor  scoase din uz pentru 
recuperarea materialelor, cod CAEN 
3831; Recuperarea materialelor recicla-
bile sortate, CD caen 3832; Comert cu 
ridicata al deseurilor si resturilor cod 
CAEN 4677, desfasurate in Oras Popes-
ti-Leordeni, Soseaua Oltenitei, nr. 228, 
(T22-P501/5 si P501/6), Oras Popesti-Le-
ordeni, Jud. Ilfov. Informațiile se pot soli-
cita la sediul Agentiei pentru Protectia 
Mediului ILFOV din sector 6, Aleea Lacul 
Morii nr. 1, intre orele 9-12, de luni pana 
vineri. Propuneri sau contestatii se pot 
depune la sediul APM Ilfov.

l Cabinet Individual de Insolvență Grigo-
rian Andreea-Gina, lichidator judiciar al 
ECC Vest Curatenie SRL cu sediul în Sat 
Găureni, Com Miroslava, Str. Principală, 
nr.1E, Iași, J22/3049/2019, CUI 41690706, 
notifică deschiderea procedurii simplifi-
cate a insolvenței societății ECC Vest 
Curatenie SRL conform Încheierii nr. 
70/13.07.2022 pronunțată în dosarul nr. 
3936/99/2022 (152/2022) aflat pe rolul 
Tribunalului Iași. Societatea are obligația 
ca în termen de 10 zile de la deschiderea 
procedurii insolvenței să depună la 
dosarul cauzei documentele prevăzute la 
art. 67 din Legea nr. 85/2014.Termenul 
limită pentru depunerea cererilor de 
creanțe este 29.08.2022. Termenul limită 
pentru verificarea creanțelor, întocmirea 
și publicarea tabelului preliminar este 
08.09.2022. Termenul pentru depunerea 
contestațiilor la tabelul preliminar este de 
7 zile de la publicarea acestuia in BPI. 
Termenul pentru publicarea tabelului 
definitiv este 16.11.2022. Termenul 
pentru continuarea procedurii este 
16.11.2022. Se notifică faptul că prima 
Adunare a Creditorilor va avea loc la 
sediul lichidatorului judiciar din mun. Iași, 
șos. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 4, bl. A5, 

demisol, spațiul nr. 2, în data de 
13.09.2022 ora 10:00 având ca ordine de 
zi: 1. Alegerea comitetului creditorilor și 
desemnarea președintelui acestuia;2.
Confirmarea lichidatorului judiciar și 
stabilirea remunerației acestuia. Se noti-
fică asociatii societății debitoare cu 
privire la faptul că va avea loc Adunarea 
Asociaților la sediul lichidatorului judiciar 
în data 23.08.2022, ora 12:00, în vederea 
desemnării administratorului special.

l S.C. Soragmin S.R.L., titular al proiec-
tului: ,,Amenajare iaz piscicol cu valorifi-
care de agregate” - anunță publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei de 
încadrare fără evaluarea impactului 
asupra mediului (EIA) de către A.P.M. 
Vrancea, în cadrul procedurilor de 
evaluare a impactului asupra mediului 
pentru proiectul sus - menționat,  propus 
a fi amplasat în Mărășești, T 86, P 459%, 
nr. cad. 54442, jud. Vrancea. Proiectul 
deciziei de încadrare si motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la sediu 
Agentiei pentru Protecția Mediului 
Vrancea, str. Dinicu Golescu, nr. 2, în zilele 
de luni - joi între orele 8.00- 16.30 si 
vineri intre orele 8.00-14.00, precum si la 
urmatoarea adresă de internet: www.
apmvn.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 autoritatii competente 
pentru protectia mediului.

l Borugă George Mădălin, titular al 
proiectului „Schimbare de destinație din 
locuință în laborator patiserie fără modi-
ficări interioare sau structurale”, propus a 
fi amplasat în localitatea Bodo, nr.173, 
com.Balinț, identificat prin CF 100787 
Bodo, jud.Timiș, anunță publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare 
de către APM Timiș, în cadrul procedurii 
de evaluare a impactului asupra mediului, 
pentru proiectul „Schimbare de desti-
nație din locuință în laborator patiserie 
fără modificări interioare sau structu-
rale”, propus a fi amplasat în localitatea 
Bodo, nr.173, com.Balinț, identificat prin 
CF 100787 Bodo, jud. Timiș. Proiectul 
deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, 
din Timișoara, Bd.Liviu Rebreanu, 
nr.18-18A, în zilele de luni-joi, între orele 
8.00-16.00, și vineri, între orele 8.00-
14.00, precum și la următoarea adresă de 
internet: http://apmtm.anpm.ro/- Secți-
unea Acorduri de mediu. 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 Agen-
ției pentru Protecția Mediului Timiș.

l Awad Ruxanda, proprietar al terenului 
din Copăceni, Ilfov, T100, 103, 104, 105, 
107, P299, 302, 303, 304, 305, 307, NC 
1748, în suprafață de 42.641mp, anunță 
publicul interesat asupra depunerii solici-
tării de obținere a Avizului Favorabil 
pentru documentația PUZ Ansamblu de 
Locuințe. Documentația a fost depusă 
pentru consultare la Consiliul Județean 
Ilfov la data de 21.07.2022. Observații sau 
comentarii se primesc în scris la Direcția 
de Urbanism din cadrul Consiliului Jude-
țean Ilfov, București, Str.Ernest Juvara, 
nr.3-5 (tel.021.212.56.93), în termen de 
15 zile de la publicarea prezentului anunț.
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ADUNĂRI GENERALE
l Societatea PRINCIAR 90 S.A., cu sediul 
social în Bucureşti, sector 5, Bd. Tudor 
Vladimirescu nr.4, convoacă prin preşe-
dintele Consiliului de Administrație dl. 
Dumitras Danut, Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor pentru data de 
24.08.2022, ora 12.00, la sediul socie-
tății. Ordinea de zi pentru Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor este 
următoarea: 1. Discutarea şi aprobarea 
repartizării profitului nerepartizat din 
anii  precedenți. 2. În cazul neîntrunirii 
cvorumului necesar de convocare sau 
luare a hotărârilor, a doua convocare la 
sediul societății, cu aceeaşi ordine de zi 
va fi astfel: Adunarea Generală Ordinară 
a  Ac ț ionar i lor  pentru dat a  de 
25.08.2022, ora 12.00.

l Consiliul de administrație al Progresul 
SA, cu sediul în Com.Jilava, Șos.Giur-
giului, nr.5, Jud.Ilfov, înregistrată la 
Oficiul Registrul Comerțului Ilfov sub 
nr.J23/1862/2003, CUI:RO479001, prin 
Preşedintele Consiliului de administrație, 
Comănici Cosmin Cătălin, convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acționarilor Progresul SA, în data de 
01.09.2022, ora 12.00, la sediul socie-
tății. Ordinea de zi este următoarea: 
1.Aprobarea vânzării imobilului pentru 
suma totală de 247.600Euro, situat în 
Comuna Jilava, Șos.Giurgiului nr.5, lot 1, 
Județul Ilfov, compus din teren categoria 
de folosință curți construcții în suprafață 
de 1.238mp, identificat cu număr cadas-
tral 58613 şi construcția C1- stație gaze, 
regim de înălțime parter, având supra-
față construită la sol de 38mp, identifi-
cată cu număr cadastral 58613-C1. 2.
Aprobarea componenței Comisiei de 
cenzori în următoarea alcătuire: -Firma 
Emex Expert Consult SRL, cu sediul în 
Bucureşti, Sectorul 4, Intrarea Scoru-
şului, nr.11, etaj 1, biroul nr.2, J40/17168/ 
2018, CUI: 40235235, reprezentată prin 
Sachelarie Iulia Cătălina domiciliată în 
Bucureşti, Sector 4, Str.Viorele, nr. 32, 
bl.17, sc.B, et.4, ap.54- expert contabil, 
membră a Corpului Experților Contabili 
şi Contabililor Autorizați din România, Nr. 
legitimare 49149/2015; -Costache 
Marius-Ovidiu, CNP 1720802424526, 
domiciliat în Bucureşti, Sectorul 2, Șos.
Vergului, nr.15, bl.H3A, sc.1, et.6, ap.28, 
legitimat cu CI seria RX nr.790410, elibe-
rată de SPCEP Sector 2, la data de 
28 .0 9. 201 5;  - Par as c h i v  Dan i e l 
Constantin, CNP 1841106420050, domi-
ciliat în Jud.Ilfov, Sat Dobroeşti (Com.
Dobroeşti) Str.Mesteacănului, nr.2P, 
legitimat cu CI seria IF nr.767718, elibe-
rată de SPCLEP Dobroeşti, la data de 
06.07.2021. 3.Diverse. În cazul în care, la 
data de 01.09.2022 Adunarea Generală 
Extrardinară a Acționarilor nu îndepli-
neşte condițiile de întrunire, şedința se 
reprogramează în data de 02.09.2022, 
ora 12.00, în acelaşi loc, cu aceeaşi 
ordine de zi. Accesul acționarilor 
persoane fizice este permis prin proba 
identității, iar al acționarilor persoane 
juridice, cu împuternicire dată de 
persoana pe care o reprezintă. Materia-
lele supuse dezbaterilor pot fi consultate 
la sediul societății.

LICITAȚII
l CONPET S.A. achiziționează bunuri/ 
servicii/ lucrări confom Normelor Proce-
durale Interne de Achiziții, Revizia 4. În 
perioada 13.07 - 19.07.2022 s-au postat 
pe site-ul Conpet, următoarele achiziții: 
- Servicii de de comunicații electronice. 
- Execuție lucrări de construcție a unui 
rezervor pentru apă P.S.I. la Rampa de 
încărcare țiței Pecica, județul Arad. - 
Servicii audit financiar pentru anii 2022, 
2023 şi 2024 şi a altor servicii similare 
acestora. - Extindere instalație utilizare 
gaze naturale - Clădire dispecerat Biled 
(proiectare + execuție). - Servicii de 

proiectare pentru realizarea obiectivului: 
înlocuirea unui tronson din conductă, 
subtraversare, DJ 203R (Cireşu - Batogu) 
- rampa Cireşu, pe o lungime de cca. 
2.800 ml. - Polița de asigurare de 
răspundere civilă la manevra feroviară.

l Anunț de licitație. 1.Informații gene-
rale privind concedentul, în special 
denumirea, codul fiscal, adresa, numărul 
de telefon, telefax şi/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: 
Primăria Comunei Albeşti, cu sediul în 
comuna Albeşti, strada Primăriei nr. 5, 
județul  Ia lomița,  te lefon /  fax 
0243/268.002, adresa de e-mail: albesti-
primaria@yahoo.com, codul fiscal 
4428027. 2. Informații generale privind 
obiectul concesiunii, în special descri-
erea şi identif icarea bunului care 
urmează să fie concesionat: - teren 
intravilan în suprafață de 1.000 mp, nr. 
cadastral 22505, CF nr. 22505, aparți-
nând domeniului public al Comunei 
Albeşti, conform caietului de sarcini, 
Hotararii Consiliului Local Albeşti nr. 
32/27.05.2022 şi OUG nr. 57/03.07.2019; 
- teren intravilan în suprafață de 912 mp, 
nr. cadastral 22502, CF nr. 22502, aparți-
nând domeniului public al Comunei 
Albeşti, conform caietului de sarcini, 
Hotararii Consiliului Local Albeşti nr. 
33/27.05.2022 şi OUG nr. 57/03.07.2019. 
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 documenta-
ției de atribuire: prin solicitarea scrisă, de 
la sediul Primăriei Comunei Albeşti. 3.2. 
Denumirea şi adresa serviciului/compar-
timentului din cadrul concedentului, de 
la care se poate obține un exemplar din 
documentația de atribuire: Registratura 
Primăriei Comunei Albeşti, comuna 
Albeşti, strada Primăriei nr. 5, județul 
Ialomița. 3.3. Costul şi condițiile de plată 
pentru obținerea acestui exemplar, unde 
este cazul: 10 lei/exemplar, ce se achită 
numerar la casieria instituției sau la 
Trezoreria Slobozia, prin ordin de plată în 
cont nr. RO07TREZ3915006 XXX003917, 
codul fiscal al concedentului: 4428027. 
3.4.Data limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 03august 2022, ora16.00. 4. 
Informații privind ofertele: 4.1. Data 

limita de depunere a ofertelor: 11 
august 2022, ora 9.00. 4.2. Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Ofertele 
vor fi depuse la Registratura Primăriei 
Comunei Albeşti, comuna Albeşti, strada 
Primariei nr. 5, județul Ialomița. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: 1 exemplar 
original şi 2 exemplare copii. 5. Data şi 
locul la care se va desfăşura sedința 
publică de deschidere a ofertelor: 11 
august 2022, ora 10.00, la sediul Primă-
riei Comunei Albeşti, strada Primăriei nr. 
5, județul Ialomița. 6. Denumirea, 
adresa, numărul de telefon, telefax şi/
sau adresa de e-mail ale instanței 
competente în soluționarea litigiilor 
apărute şi termenele pentru sesizarea 
instanței: Acțiunea în justiție se poate 
introduce la Secția de Contencios Admi-
nistrativ a Tribunalului Ialomita, Slobozia, 
b-dul Cosminului, nr. 12, cod poştal 
920064, judetul Ialomita, telefon: 
0243/236.952, fax: 0243/232.266, 
e-mail: tr-ialomita-pgref@just.ro. 7. Data 
transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate în vederea publicării: 
19.07.2022.

l DVA IPURL, cu sediul în Baia Mare, str.
Victoriei nr.59A, ap.17-18, jud.Mara-
mureş, tel.0362/422.980, e-mail: insol-
venta@dvamm.ro, în calitate de 
administrator judiciar la S.C.Faimar S.A., 
cu sediul social în Baia Mare, str.Oborului 
nr.1, jud.Maramureş, având J24/35/1991 
şi CUI: RO2943069, în temeiul art.154 şi 
urm.din Legea nr.85/2014, privind proce-
durile de prevenire a insolvenței şi de 
insolvență, şi în baza Raportului de 
evaluare întocmit în iulie 2019 de evalu-
atorul ATC Valuation S.R.L., organizează 
licitație publică competitivă, cu strigare, 
cu preț în urcare, pentru valorificarea 
activului înscris în CF 50502 Fărcaşa, 
compus din teren, construcții, echipa-
mente, obiecte de inventar, situat în 
com.Fărcaşa, str.Independenței FN, jud.
Maramureş. Prețul de începere a licita-
ției este de 183.837,00Euro (fără TVA), 
reprezentând 100% din valoarea de 
evaluare de piață. Cota de TVA va fi cea 
în vigoare la data vânzării. Licitația va 
alea loc la sediul administratorului judi-
ciar în data de 03.08.2022, ora 11.00. În 
cazul nevalorificării, licitația se repetă în 

data de 10.08.2022, în aceleaşi condiții, 
locație şi oră. Documentația de înscriere 
la licitație va trebui depusă cu cel puțin 
24 de ore înainte de ora fixată pentru 
licitație la sediul administratorului judi-
ciar sau trimise prin fax, poştă sau 
e-mail, urmând ca acestea să fie prezen-
tate şi în original, anterior şedinței de 
licitație, la solicitarea administratorului 
judiciar. Cei interesați pot obține date 
s u p l i m e n t a r e  ş i  i n f o r m a ț i i  l a 
tel.0727.852.829 sau pe adresa de 
e-mail: insolventa@dvamm.ro

l U.A.T. Girov, cu sediul în satul Girov, 
str.Calea Romanului nr.337, comuna 
Girov,  județul  Neamț,  te l . / fax: 
0233/291.000, cod de administrare 
fiscală: 2613141, organizează în data de 
16.08.2022, ora 12.00, licitație publică, 
având ca obiect „Vânzarea unor terenuri 
aflate în domeniul privat al Comunei 
Girov, județul Neamț”, după cum 
urmează: -teren intravilan sat Girov, în 
suprafață de 212mp, număr cadastral: 
56922; -teren intravilan sat Turtureşti, în 
suprafață de 94mp, număr cadastral: 
57034; -teren extravilan sat Girov, în 
suprafață de 191mp, număr cadastral: 
57174; -teren intravilan sat Girov, în 
suprafață de 1.629 mp, număr cadastral: 
52138. Termenul de depunere a dosa-
rului este 16.08.2022, ora 10.00. Docu-
m e nt a ț ia  d e  a t r ib u i r e  p r i v in d 
organizarea şi desfăşurarea 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.

l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax şi/sau 
adresa de e-mail, persoană de contact: 
Primăria Comunei Baru, cu sediul în 
comuna Baru, Str.Prof.Dr. Șt.Gârbea 
nr.222, județul Hunedoara, telefon 
0254/778.003, fax 0254/7783.98, 
e-mail: primariabaru@yahoo.com, cod 
fiscal 4521427. 2.Informații generale 
privind obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea şi identifi-
carea bunului care urmează să fie închi-
riat: imobil construcție (clădire) înscris în 

CF nr.60633 Baru, având nr. cadastral/
topografic 60633-C1, în suprafață de 
24 4mp,  c ategor ia  de fo los inț ă 
construcții industriale şi edilitare, situat 
în intravilanul satului Baru, aparținând 
domeniului public al Comunei Baru, 
conform H.C.L.nr.60/22.06.2022 şi 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Moda-
litatea sau modalitățile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: 
la cerere, de la sediul instituției din 
Secretariat. 3.2.Denumirea şi datele de 
contact ale serviciului /compartimen-
tului din cadrul instituției de la care se 
poate obține un exemplar din documen-
tația de atribuire: Secretariat Primăria 
Comunei Baru, comuna Baru, Str.Prof.Dr. 
Șt.Gârbea nr. 222, județul Hunedoara. 
3.3.Costul şi condițiile de plată pentru 
obținerea acestui exemplar, unde este 
c a z u l ,  p o t r i v i t  p r e v e d e r i l o r 
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul adminis-
trativ: gratuit. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 03.08.2022, ora 
14.00. 4.Informații privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
11.08.2022, ora 10.00. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Primăria 
Comunei Baru, comuna Baru, Str.Prof.Dr. 
Șt.Gârbea nr.222, județul Hunedoara. 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: se depun 
într-un singur exemplar, în două plicuri 
sigilate: unul exterior şi unul interior. 
5.Data şi locul la care se va desfăşura 
şedința publică de deschidere a ofer-
telor: 11.08.2022, ora 11.00, Primăria 
Comunei Baru, comuna Baru, Str.Prof.Dr. 
Șt.Gârbea nr.222, județul Hunedoara. 
6.Denumirea, adresa, numărul de 
telefon şi/sau adresa de e-mail ale 
instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute şi termenele pentru 
sesizarea instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Hunedoara, 
Deva, Str.Calea Zarandului 73, județul 
Hunedoara, cod poştal 330005, telefon 
0254/211.574, fax 0254/216.333, e-mail: 
tribunalul.hunedoara@just.ro. 7.Data 
transmiterii anunțului de licitație către 
instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
19.07.2022.
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l 1.Informații generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoana de contact: 
Municipiul Aiud, C.I.F. 4613636, str.Cuza 
Vodă nr.1, Aiud, județul Alba, telefon 
0258/861.310, fax 0258/861.280, e-mail: 
office@aiud.ro, persoană de contact: 
Hopîrtean Oana Dalia -Birou Adminis-
trația Pieței, Ovidiu Ranca -Direcția 
Arhitect-șef, e-mail: tehnic@aiud.ro. 2.
Informații generale privind obiectul 

procedurii de licitație publică, în special 
descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: Închirierea 
lotului de teren nr. 11, cu suprafața de 
17mp, parte componentă a imobilului 
„Construcție Corp A și teren aferent”, 
identificat în CF nr.76330 Aiud, nr.
top.486/2/8, aflat în domeniul public al 
Municipiului Aiud, situat administrativ în 
Municipiul Aiud, Piața Agroalimentară 
Dr.Constantin Hagea. Închirierea s-a 
aprobat pr in H.C.L . nr. 135 din 
23.06.2022 și se face în conformitate cu 
art.333 și 335 din O.U.G. nr. 57/2019. 3. 
Informații privind documentația de atri-
buire: Se regăsesc în caietul de sarcini. 
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin 
care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației 
de atribuire: Direct de la sediul Munici-
piului Aiud -Direcția Arhitect-șef, în baza 
unei solicitări scrise. 3.2. Denumirea și 
datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției, 
de la care pot obține un exemplar din 
documentația de atribuire: Direcția Arhi-
tect-șef din cadrul Municipiului Aiud, 
telefon 0258/861.310, int.1039, e-mail: 
tehnic@aiud.ro. 3.3.Costul și condițiile 
de plată pentru obținerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit prevede-
rilor O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ: 50Lei/documentație, care 
se achită în numerar la casierie sau în 
contul RO84 TREZ 0042 1360 250X 
XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului 
Aiud. 3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 08.08.2022, ora 12.00. 4.
Informații privind ofertele: 4.1. Data-li-
mită de depunere a ofer telor : 
18.08.2022, ora 12.00. 4.2.Adresa la 
care trebuie depuse ofertele: Municipiul 
Aiud, str.Cuza Vodă nr.1, județul Alba, 
sediul Municipiului Aiud, Centrul de 
Informații pentru Cetățeni. 4.3.Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă 
oferta: 1 (unu) exemplar original, într-un 
plic sigilat. 5.Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschidere 
a ofertelor: 19.08.2022, ora 12.00, la 
sediul Municipiului Aiud, str.Cuza Vodă, 
nr.1, sala de ședințe. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/sau adresa 
de e-mail ale instanței competente în 
soluționarea litigiilor apărute și terme-
nele pentru sesizarea instanței: Tribu-
nalul Alba -Secția de Contencios 
Administrativ și Fiscal, Piața Iuliu Maniu, 

nr.24, Alba Iulia, județul Alba, telefon 
0258/813.510, e-mail: tribunalulalba@
just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 19.07.2022.

l 1.Informații generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul de 
identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Comuna Bogdă-
nești, Strada Drumului Județean 178, 
Bogdănești, județul Vaslui, telefon: 
+40235/428.827, fax: 40235/428.827, 
e-mail: bogdanesti@vs.e-adm.ro. 2.
Informații generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și iden-
tificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: -teren în suprafață de 
491mp și construcții în suprafață de 
96mp, înscris în CF nr.70989 a comunei 
Bogdănești. Imobilele menționate mai 
sus aparțin domeniului public al 
Comunei Bogdănești, sunt situate în 
intravilanul satului Unțești și au fost 
supuse concesionării în conformitate cu 
H.C.L.Bogdănești nr.45 din 16.06.2022 și 
O.U.G.nr.57/2019. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: se regăsesc 
în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: se poate 
obține de la sediul Comunei Bogdănești. 
3.2.Denumirea și adresa serviciului/
compartimentului din cadrul conceden-
tului, de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atribuire: 
Compartimentul Achiziții Publice și 
Relații cu Publicul din cadrul Comunei 
Bogdănești. 3.3.Costul și condițiile de 
plată pentru obținerea acestui exemplar, 
unde este cazul: 100 de lei, care se 
achită la Casieria Comunei Bogdănești. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifi-
cărilor: 05/08/2022, ora 15.00. 4. Infor-
mații privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 16/08/2022, ora 
10.00. 4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofer tele:  sediul  concedentului . 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: un singur 
exemplar. 5.Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschidere 
a ofertelor: 16/08/2022, ora 11.00, în 
sala de ședințe a concedentului. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail ale instanței 

competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea 
instanței: Tribunalul Vaslui, Strada Ștefan 
cel Mare 54, localitatea Vaslui, județul 
Vaslui, tel.0235/311.582, tel./fax: 
0235/312.432, e-mail: tr-vaslui@just.ro. 
7.Data transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 19/07/2022.

l Debitorul SC Recisev Plast SRL cu 
sediul în Dr.Tr.Severin, str.Padeș, nr.6, 
jud.Mehedinți, J25/169/2011, CIF 
28399034, aflata în procedură de fali-
ment in bankruptcy, en faillite în dosar 
nr. 3395/101/2014 prin lichidator judiciar 
Consultant Insolvență SPRL reprezentata 
de ec Popescu Emil, cu sediul în Dr. Tr. 
Severin, str. Zăbrăuțului, nr.7A, jud.
Mehedinți, scoate la vânzare: - Proprie-
tate imobiliara spatiu comercial demisol, 
cu suprafata de 130,52 mp,  situat în 
localitatea Constanta, str. B –dul 
Mamaia, nr. 190, județul Constanta, 
avand  numar cadastral 200125-C1-U1. 
(Nota: bunul imobil figureaza in evidenta 
cu adresa din Bdul. Mamaia nr. 190, insa 
acesta in realitate se afla pe strada 
Ciprian Porumbescu care se intersec-
teaza cu Bdul. Mamaia). Prețul de 
pornire a licitației este 108700 Euro 
(echivalentul in lei la cursul BNR din ziua 
platii, preț neafectat de T.V.A). Titlul 
executoriu în baza căruia lichidatorul 
judiciar procedează la vânzarea bunu-
rilor imobile * proprietati imobiliare * 
descris anterior, o reprezinta sentinta din 
data de 16.09.2015 de deschidere a 
procedurii de faliment pronunțată de 
către judecătorul sindic in dosarul de 
insolvență nr. 3395/101/2014 aflat pe 
rolul Tribunalului Mehedinti. Licitația va 
avea loc la biroul lichidatorului judiciar 
din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Zăbrău-
țului nr. 7A, județul Mehedinți la data de 
29.07.2022 orele 12:00. - Informăm toți 
ofertanții faptul că sunt obligați să 
depuna o garanție reprezentând 10% din 
prețul de pornire al licitației și să achiziți-
oneze caietul de sarcină în suma de 
1000,00 lei . Contul unic de insolvență al 
debitoarei SC Recisev Plast SRL Drobeta 
Tr. Severin este: RO11BRMA09991000 
83881619 deschis la Banca Romaneasca 
SA Sucursala Dr. Tr. Severin. - Invităm pe 
toti cei care vor să participe la ședința de 
licitație din data de 29.07.2022 să 
depună oferte de cumpărare și docu-

mentele în copie xerox din care rezultă 
faptul că a fost achitată garanția de lici-
tație și contravaloarea caietului de 
sarcină până la data de 28.07.2022 orele 
17,00 la adresa menționată anterior 
respectiv Dr.Tr.Severin, str.Zăbrăuțului 
nr.7A, jud.Mehedinți. Somam pe toti cei 
care pretind vreun drept asupra imobi-
lului sa anunte lichidatorul judiciar 
inainte de data stabilita pentru vânzare 
în termen, sub sanctiunea prevazută de 
lege. Relații la sediul lichidatorului judi-
ciar sau telefon 0742592183, tel./fax : 
0252354399 sau la adresa de email: 
office@consultant-insolventa.ro. Lichi-
dator judiciar, Consultant Insolvență 
SPRL.

PIERDERI
l S-a pierdut Registrul Unic de Control 
al Constantinov Călin Persoană Fizică 
Autorizată, cu sediul în Craiova, Calea 
București, nr.3, bl.U4, sc.1, ap. 10, 
CUI:41746238, F16/907/2019. Se declară 
nul.

l Pierdut certificat internațional de 
conducător de ambarcațiune de agre-
ment clasa C,D, nr. 57006 eliberat la data 
25.03.2019 de Autoritatea Navală 
Română pe numele: Sevastian Liviu, 
domiciliat sat. Dunavățu de Sus str. 
Monumentului nr.22, com. Murighiol, 
jud. Tulcea. Se declară nul.

l Pierdut Certificat de Înregistrare emis 
de ORCTB al  SC Modern Construct 
Trade SRL, cu sediul social în  București, 
Str.Petre Ispirescu  nr.27, bl. M199, sc.1, 
et.6, ap.19, sector 5, Număr de ordine în 
Registrul Comerțului J40/23975/2007, 
CUI: 22960749, precum și certificat 
constatator  din 18.09.2012, certificat 
constatator din 24.06.2014. Se declară 
nule.

l S-a pierdut Certificat de Înregistrare 
emis de Oficiul Registrului Comerțului de 
pe lângă Tribunalul București al societății 
A&M Defence SRL, cu sediul social în 
mun.București, Splaiul Unirii, nr.168, bl.
T2, et.7, ap.705, camera 1, Sector 4, 
Număr de ordine în Registrul Comerțului 
J40/5156/29.04.2015, Cod unic de înre-
gis trare 34 435689 din data de 
18.07.2022. Îl declarăm nul.


