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OFERTE SERVICIU
Grup BMN Construct S.R.L., anunta 

vacantarea urmatoarelor posturi: un post de 
muncitor necalificat in domeniul constructii, 
2 posturi de dulgher, un post de electrician, 
un post de fierar betonist, doua posturi de 
zidar, un post de faiantar, un post de inginer 
constructii si un post de sudor. CV-urile se 
pot depune la adresa de mail: chr.esat@
gmail.com pana la data de: 23.12.2021.

SC Life Plus SRL angajează un muncitor 
necalificat la spargerea și tăierea materialelor 
de construcții COR 931302 și 3 zugravi COR 
713102 pentru mun.Iași. Condiții: experiență 
minim un an în construcții și limba engleză 
nivel conversațional. CV-urile se primesc pe 
adresa: marius.aprodu@gmail.com

SC Wonder Friends SRL cu sediul în 
Tecuci, jud.Galați, angajează 2 hamali, 
pentru magazin în Tecuci. CV-urile se pot 
depune la sediul societății în Tecuci, str.
Unirii, nr.18. Interviul și preselecția vor avea 
loc în data de 27.12.2021, ora 08.30, la sediul 
societății.

Societatea S.C.Silvania S.R.L., cu sediul în 
Brașov, angajează pentru unul dintre punc-
tele de lucru din Brașov un specialist în 
masaj ayurvedic și terapie panchakarma. Se 
oferă un salariu de 2.100 de lei net și alte 
beneficii. Contact: 0790.244.160.

Logoprime Plus din Vaslui angajeaza 
conducători auto cunoscători de limba rusă 
pentru curse în Ucraina, Rusia și Turcia. 
Relații la telefon: 0749.828.410. Interviul- în 
data de 22 decembrie, la sediul firmei.

SC Metalocinetic SRL, având CUI: 
34446513, cu sediul în: Municipiul Iași, 
Strada Grigore Ureche, Nr.1, Bl.V. Mărăci-
neanu, cam.1, Etaj 8, Ap.28, Județ Iași, 
angajează: Frezor universal cu cod COR 
722408- 2 posturi, Strungar universal cu cod 
COR 722413- 1 posturi. Cerințe: studii medii, 
cunoștiințe de limba engleză, cunoștințe în 
domeniul serviciilor. Selecția are loc în data 
de 21.12.2021, ora 10.00, la sediul societății.

SC Jim Teo Construct SRL, având CUI: 
40840600, cu sediul în Sat Feldioara, 
Comuna Feldioara, Strada Brazilor, nr.34, 
bloc 34, scara B, etaj 3, ap.14, Judeţ Brașov, 
angajează: Faianţar cu COD COR 712201- 3 
posturi; Ipsosar (exclusiv restaurator) cu 
COD COR 712301- 2 posturi. Cerințe: studii 
medii, cunoștințe de limba engleză, cunoș-
tințe în domeniul constructiilor, respectiv in 
domeniul serviciilor. Selecția are loc în data 
de 21.12.2021, ora 10.00, la sediul societății.

SC Palete Conect&Consult SRL, având 
CUI: 30181219, cu sediul în: Municipiul 
Ploiești, Strada Călușari, Nr.3, Județ 
Prahova, angajează: Muncitor necalificat la 

asamblarea, montarea pieselor cu cod COR 
932906- 3 posturi. Cerințe: studii medii, 
cunoștiințe de limba engleză, cunoștințe în 
domeniul comerțului. Selecția are loc în data 
de 21.12.2021, ora 10.00, la sediul societății.

Academia Română – Filiala Iași, Insti-
tutul de Filologie Română „A. Philippide”, 
organizează, începând cu data de 20.01.2022, 
ora 10:00, concurs pentru ocuparea  postului 
vacant de Cercetător științific gradul II, 
normă întreagă, în domeniul filologie 
română, specializarea dialectologie și socio-
lingvistică. Concursul se va desfășura 
conform Legii 319/2003 privind Statutul 
personalului de cercetare-dezvoltare, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Dosarul de înscriere la concurs se depune în 
termen de 30 de zile de la data publicării 
anunţului. Condiții suplimentare de partici-
pare se regăsesc la adresa www.acadiasi.ro. 
Informaţii suplimentare se pot obţine de la 
secretariatul Institutului de Filologie 
Română „A. Philippide” și/sau de la Biroul 
Resurse  Umane,  Salar izare  te lefon 
0332101115.

Academia Română – Filiala Iași, Insti-
tutul de Filologie Română „A. Philippide”, 
organizează,   începând cu data  de 
21.01.2022, ora 10:00, concurs pentru 
ocuparea  postului vacant de Cercetător 
științific gradul II, normă întreagă, în dome-
niul filologie română, specializarea lexico-
logie și lexicografie. Concursul se va 
desfășura conform Legii 319/2003 privind 
Statutul personalului de cercetare-dezvol-
tare, cu modificările și completările ulteri-
oare. Dosarul de înscriere la concurs se 
depune în termen de 30 de zile de la data 
publicării anunţului.Condiții suplimentare 
de participare se regăsesc la adresa www.
acadiasi.ro. Informaţii suplimentare se pot 
obţine de la secretariatul Institutului de Filo-
logie Română „A. Philippide” și/sau de la 
Biroul Resurse Umane, Salarizare telefon 
0332101115.

Spitalul Județean de Urgență Alexandria, 
județul Teleorman, Str.Libertății, numărul 1, 
organizează concurs pentru ocuparea urmă-
torului post contractual vacant: 1 post refe-
rent de specialitate debutant în cadrul 
Serviciului Administrativ. Condiții specifice 
de participare la concurs pentru referent de 
specialitate debutant: -Studii: superioare 
absolvite cu diplomă de licență în profil 
administrativ; -Vechime: fără vechime în 
specialitate. Concursul se organizează la 
sediul Spitalului Județean de Urgență în 
data de 14.01.2022, ora 10.00, proba scrisă, 
iar data și ora interviului vor fi anunțate 
după rezultatul probei scrise. Dosarele se 
depun la sediul Spitalului Județean de 
Urgență în termen de 10 zile lucrătoare de la 
data publicării anunțului și trebuie să 
conțină, în mod obligatoriu, documentele 
prevăzute la art.7 din HG nr.286/2011, cu 

modificările și completările ulterioare. Taxa 
de concurs este de 100Lei și se va achita la 
casieria unității. Bibliografia și relații supli-
mentare la avizierul Spitalului Județean de 
Urgență Alexandria, la serviciul RUNOS sau 
la telefonul 0247/306.723.

Unitatea Militară 02439 București organi-
zează concurs pentru ocuparea următorului 
post vacant de personal civil contractual: -1 
post vacant de execuţie „Consilier juridic 
debutant” în Biroul consultanță juridică și 
drept internațional umanitar din Secția juri-
dică și drept internațional umanitar; -studii: 
absolvirea cu diplomă de licenţă a studiilor 
superioare universitare de licență în dome-
niul juridic- specializarea drept; -vechime: 
fără vechime în specialitatea studiilor 
universitare de licență absolvite; -proba 
scrisă: 25.01.2022 ora 10.00; -interviul: 
31.01.2022, ora 10.00; -data limită de depu-
nere a dosarelor: 03.01.2022 ora 15.00. Depu-
nerea dosarelor și organizarea concursului se 
va face la sediul U.M. 02439 București, 
strada Institutul Medico- Militar nr.3-5, 
sector 1, București, unde vor fi afișate și deta-
liile organizatorice necesare. Date de contact 
ale secretariatului, la telefon: 021396006 
interior 130.

Unitatea Militară 02414 București, din 
Ministerul Apărării Naţionale, organizează 
concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante de personal civil contractual, 
astfel: -agent D.D.D. debutant/ studii gene-
rale sau medii din cadrul laboratorului 
supraveghere epidemiologică și control boli 
transmisibile al secţiei evaluare și monitori-
zare în sănătate publică; -asistent medical/ 
studii postliceale din cadrul laboratorului 
chimie sanitară și toxicologie al secţiei 
diagnostic și investigare în sănătate publică. 
Concursurile se vor desfășura după urmă-
torul calendar: -12.01.2022, ora 10.00– probă 
scrisă; -18.01.2022, ora 10.00– interviul. -data 
limită de depunere dosarelor– 03.01.2022, 
ora 15.30. Depunerea dosarelor și organi-
zarea concursului se vor face la sediul U.M. 
02414, Str. Mircea Vulcănescu nr.88, sector 1, 
București, unde vor fi afișate și detaliile orga-
nizatorice necesare. Date de contact ale 
secretariatului, la telefon: 0744336416.

Institutul Naţional de Statistică organi-
zează concurs pentru ocuparea unor posturi 
contractuale vacante de execuție necesare 
desfășurării Recensământului populației și 
locuințelor din România în anul 2021, pe 
perioadă determinată  Februarie  2022- 30 
Noiembrie 2023: •2 posturi  expert debutant- 
cu atribuții de statistică. Condiţii specifice: 
-vechime în specialitate: 0 ani; -studii univer-
sitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echiva-
lentă; -Cunoștinte de operare/ programare pe 
calculator (necesitate și nivel): - Microsoft 
Word– nivel mediu; - Microsoft Power 

Point– nivel mediu; -Microsoft Excel– nivel 
mediu. -utilizare software specific desfășu-
rării activităţii, respectiv lucrul cu bazele de 
date (R, SQL). -lucrul ¯n ture pe perioadă 
determinată ¯n Call Center-ul RPL2021; 
-disponibilitate pentru lucru în program 
prelungit atunci când este cazul. Concursul 
se organizează la sediul Institutului Naţional 
de Statistică, din bd. Libertăţii nr.16, sector 5, 
București, în data de 11.01.2022 ora 9.00 
proba scrisă și 17.01.2022 ora 9.00 interviul, 
pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a 
2 posturi contractuale de execuție vacante în 
cadrul Unității de Coordonare și Implemen-
tare a Recensământului Populației și Locuin-
țelor din România runda 2021. Organizarea 
concursului se va face cu respectarea preve-
derilor legale în vigoare privind prevenirea și 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-
19, respectiv Legea nr.55/2020- privind unele 
măsuri pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19, cu modi-
ficările și completările ulterioare și Hotărâ-
rile de Guvern privind prelungirea stării de 
alertă pe teritoriul României, precum și a 
măsurilor care se aplică pe durata acesteia 
pentru prevenirea și combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, aflate în vigoare. 
Dosarele de concurs se vor depune în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data publicării 
anunțului în Monitorul Oficial Partea a III-a, 
la sediul Institutului Naţional de Statistică, 
bd. Libertăţii nr.16, sector 5, București, 
respectiv în perioada 21.12.2021– 03.01.2022,  
luni– joi în intervalul orar 08.00–16.30 și 
vineri 08.00–14.00. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu 
documentele prevăzute la art.6  din H.G. 
nr.286/2011, cu modificările și completările 
ulterioare. Condiţiile de participare la 
concurs aprobate și bibliografia stabilită se 
afișează la sediul și pe site-ul Institutului 
Naţional de Statistică(www.insse.ro). Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul Institu-
tului Naţional de Statistică și la numărul de 
telefon 021/318.88.78, persoană de contact 
Magdalena Dinu, adresă de e-mail magda-
lena.dinu@insse.ro.

Baza pentru Logistică a  Inspectoratului 
General pentru Situații de Urgență, cu sediul 
în București, Bdul. Iuliu Maniu nr.63, sect.6, 
organizează:concurs în vederea ocupării unui 
post vacant de personal contractual de:mun-
citor calificat IV-I-(construcții) din cadrul 
Biroului Administrare Patrimoniu Imobiliar. 
Pot participa la concurs persoanele care 
îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute de 
art.3 din HG. nr. 286/2011, studii gimnaziale, 
studii tehnice de specialitate (construcții/ 
instalații sanitare /electrice /termice), nu se 
cere vechime în specialitatea studiilor, să fie 
declarate apt medical și psihologic. Pentru 
înscriere, candidații vor prezenta, până la 
data de 31.12.2021 ora.14 la Compartimentul 
Resurse Umane, dosarul de concurs. 
Concursul se va desfășura, până la data de 
31.12.2021 ora 14.00 la Compartimentul 

Resurse Umane, dosarul de concurs. 
Concursul se va desfășura la sediul unității 
constând în probă practică-11.01.2022, 
ora.10.00 și interviu-14.01.2022, ora.10.00. 
Relații suplimentare se pot obține, în zilele 
lucrătoare, între orele:09.00-14.00 la 
tel.021.434.69.79, interior.199929. 

Baza pentru Logistică a  Inspectoratului 
General pentru Situații de Urgență, cu sediul 
în București, Bdul. Iuliu Maniu nr. 63, sect.6, 
organizează:concurs în vederea ocupării unui 
post vacant de personal contractual de 
muncitor calificat IV-I-(instalator) din cadrul 
Biroului Administrare Patrimoniu Imobiliar. 
Pot participa la concurs persoanele care 
îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute de 
art.3 din HG. nr. 286/2011, studii gimnaziale, 
studii tehnice de specialitate (instalații sani-
tare și termice), nu se cere vechime în specia-
litatea studiilor, să fie declarate apt medical 
și psihologic. Pentru înscriere, candidații vor 
prezenta, până la data de 31.12.2021 ora.14 
la Compartimentul Resurse Umane, dosarul 
de concurs. Concursul se va desfășura, până 
la data de 31.12.2021 ora 14.00 la Comparti-
mentul Resurse Umane, dosarul de concurs. 
Concursul se va desfășura la sediul unității 
constând în probă practică-12.01.2022, ora 
10.00 și interviu-17.01.2022, ora.10.00. 
Relații suplimentare se pot obține, în zilele 
lucrătoare, între orele 09.00-14.00 la 
tel.021.434.69.79, interior.199929. 

Baza pentru Logistică a  Inspectoratului 
General pentru Situații de Urgență, cu sediul 
în București, Bdul. Iuliu Maniu nr. 63, sect. 6, 
organizează:concurs în vederea ocupării unui 
post vacant de personal contractual de 
muncitor calificat. IV-I-(electrician) din 
cadrul Biroului Administrare Patrimoniu 
Imobiliar. Pot participa la concurs persoanele 
care îndeplinesc cumulativ condițiile prevă-
zute de art.3 din HG. nr. 286/2011, studii 
gimnaziale, studii tehnice de specialitate 
(instalații electrice), nu se cere vechime în 
specialitatea studiilor, să fie declarate apt 
medical și psihologic. Pentru înscriere, candi-
dații vor prezenta, până la data de 31.12.2021 
ora.14 la Compartimentul Resurse Umane, 
dosarul de concurs. Concursul se va desfă-
șura, până la data de 31.12.2021 ora 14.00 la 
Compartimentul Resurse Umane, dosarul de 
concurs. Concursul se va desfășura la sediul 
u n i t ă ț i i  c o n s t â n d  î n  p r o b ă  p r a c -
tică-13.01.2022, ora 10.00 și interviu 
-18.01.2022, ora.10.00. Relații suplimentare 
se pot obține, în zilele lucrătoare, între orele 
09.00-14.00 la tel.021.434.69.79, inte-
rior.199929.

CITAŢII
Numitul Dangeanu Paul cu ultimul domi-

ciliu cunoscut în satul Slobozia, Comuna 
Voinești, județul Iași, este citat la Judecătoria 
Iași, pe data de Joi, 27.01.2022, ora 08.30, 
completul C10, sala 3, în calitate de pârât 

-dosarul civil nr.17062/245/2021, obiect -înlo-
cuire amendă cu muncă în folosul comuni-
tății, reclamanți fiind UAT Voinești -Iasi, 
Primăria Comunei Voinești, județul Iași.

Numita Surdu Lenuța Lăcrămioara cu 
ultimul domiciliu cunoscut în satul Slobozia, 
Comuna Voinești, județul Iași, este citată la 
Judecătoria Iași, pe data de Joi, 27.01.2022, 
ora 08.30, completul C10, sala 3, în calitate 
de pârât -Dosarul civil nr.11952/245/2021, 
obiect -înlocuire amendă cu muncă în folosul 
comunității, reclamanți fiind UAT Voinești 
-Iasi, Primăria Comunei Voinești, județul 
Iași.

Numita Jarbou Ecaterina, fostă Paliță, cu 
ultimul domiciliu cunoscut în Slatina, str.
Aleea Florilor, nr.1, bl. B4, sc.B, ap.10, jud.
Olt, este chemată la Judecatoria Slatina, în 
calitate de pârâtă, în proces cu reclamantul 
P a l i ț ă  R o m o l u s ,  î n  d o s a r u l  c i v i l 
nr.4530/311/2021, având ca obiect „succe-
siune”, pentru termenul din data de 13 ianu-
arie 2022, completul CC3, sala 2, ora 10.00.

Numitul ÖSZ Zoltan – Laszlo cu ultimul 
domiciliu în Municipiul Lupeni, str. Vîscozei 
nr. 1 , ap. 8  jud. Hunedoara este chemat la 
Judecătoria Petroșani pentru data de 
12.01.2022 ora 9:30, camera 24, în dosar  nr. 
5403/278/2020 cu reclamanta Popescu Etelka 
având ca obiect succesiune.

DIVERSE
Primăria Comunei Jilava, cu sediul în 

comuna Jilava, județ Ilfov, titular al 
planului/programului „Actualizare Plan 
Urbanistic General și Regulament Local de 
Urbanism al Comunei Jilava, județul Ilfov”, 
anunţă publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de obţinere a avizului de mediu 
pentru planul/programul menţionat și 

Ministerul Finan?elor. Agen?ia Na?io-

nalã de Administrare Fiscalã. Direcþia 

Generalã Regionalã a Finanþelor 

Publice Braºov. Administraþia Jude-

þeanã a Finanþelor Publice Sibiu. 

Serviciul Juridic. Numiþii ªTEFANI 

MARIA, nãscutã Gromen, BOUFERT 

IULIANA, nãscutã Kloos, BINDER 

PETRU, toþi cu domiciliul actual 

necunoscut, sunt chemaþi în judecatã 

la data de 19 ianuarie 2022, ora 9:00, 

camera Sala C a Tribunalului Sibiu, în 

calitate de pârâþi, în dosarul nr. 

57/306/2015*, având ca obiect: 

uzucapiune reclamanþi Levezan Ioan 

ºi Levezan Aurelia ºi apelant - pârât 

Statul Român, prin Ministerul Finan-

þelor - Direcþia Generalã a Finanþelor 

Publice Braºov, Administraþia Jude-

þeanã a Finanþelor Publice Sibiu.
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declanșarea etapei de încadrare. Prima 
versiune a planului/programului poate fi 
consultată la sediul APM Ilfov, strada Aleea 
Lacul Morii nr.1, sector 6, București, judeţul 
Ilfov, de luni până joi, între orele 09.00-16.30, 
vineri, între orele 09.00-14.00. Observaţii/
comentarii și sugestii se primesc în scris la 
sediul APM ILFOV, în termen de 15 zile de la 
data publicării anunţului.

Anunț de selecție experți pentru imple-
mentarea unor proiecte finanțate din Fondul 
Social European, Programul Operațional 
Capital Uman. Inspectoratul Școlar Jude-
țean Alba (Partener 1) anunță demararea 
procedurii de selecție a unor experți pentru 
implementarea următoarelor proiecte: 1. 11 
Experți pentru implementarea proiectului cu 
titlul:  ”ADS pentru copiii si tinerii din 
ALBA” ID 133542. 2. 1 Expert pentru imple-
mentarea proiectului cu titlul: ”INSIST Inca 
o sansa la educatie” ID 132172. Pentru 
detalii privind condițiile generale, condițiile 
specifice, modalitatea de depunere a dosa-
relor, conținutul dosarului de concurs, a 
criteriilor de selecție, precum și a calenda-
rului de desfășurarea a concursului, vă 
rugăm să accesați site-ul Inspectoratului 
Școlar Județean Alba (www.isjalba.ro).

Agenția de Dezvoltare Regională 
București-Ilfov (ADRBI), cu sediul în 
Str.Mihai Eminescu, nr. 163, etaj 2, 
sector 2, București, titular al Progra-
mului Operațional Regional Bucu-
r e ș t i - I l f o v  2 0 2 1 - 2 0 2 7  ( P O R B I 
2021-2027), anunţă publicul interesat 
asupra disponibilizării programului, 
finalizarea Raportului de Mediu și orga-
nizarea dezbaterii publice. Programul și 
Raportul de Mediu pot fi consultate pe 
site-ul: www.adrbi.ro și www.apmbuc.
anpm.ro și la sediul titularului progra-
mului din Str.Mihai Eminescu, nr. 163, 
etaj 2, sector 2, București, de luni până 
joi, între orele 9.00-17.00, și vineri, 9.00-
14.30. Comentariile publicului se pot 
trimite la sediul titularului și la Agenția 
pentru Protecția Mediului București, 
Aleea Lacul Morii, nr.1,  sector 6, Bucu-
rești, până la data desfășurării dezba-
terii publice. Dezbaterea publică va avea 
loc în 07.02.2022, ora 12.00, în sistem 
online-videoconferință, prin intermediul 
platformei Webex. Toți cei care doresc 
să participe la dezbaterea publică se pot 
înscrie la următorul link: https://docs.
google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepetB4 
6W7o4hPO GUi9wwU8px6VLmlPn1k-
3GpPXy1hP dIGi0w/viewform prin 
furnizarea următoarelor informații: 
nume și prenume, instituția pe care o 
reprezintă (dacă este cazul), adresa de 
e-mail cu care se va face conectarea la 
dezbaterea publică, iar la sfârșit veți 
primi un mesaj cu link-ul de conectare 
Webex.  Termenul- l imită  pentru 
înscriere este 06.02.2022, ora 24.00.

Notificare catre persoana care are domici-
liul sau resedinta in adresa str. Anton Colo-
rian nr. 62, sect. 4, Bucuresti: Conform 
Ordinului nr. 2701/2010 al Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Turismului, privind 
aprobarea Metodologiei de informare si 
consultare a publicului cu privire la elabo-
rarea sau revizuirea planurilor de amenajare 
a teritoriului si de urbanism, prin prezenta 
va comunic urmatoarele: Subsemnatul, 
Constantinescu Marius Catalin in calitate de 

vecin al dvs si proprietar al terenului situat 
in str. Anton Colorian nr. 64, sect.4, Bucu-
resti, am generat un P.U.D. in vederea obti-
nerii unei autorizatii de construire pentru un 
imobil de locuit-Locuinta unifamiliala, cu 
regim de inaltime P+2Er. Ca urmare, va rog 
ca in termen de 15 zile de la primirea 
prezentei sa comunicati punctul dumnea-
voastra de vedere in scris, la registratura 
Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti din 
B-dul.George Cosbuc nr.6-16, sect.4, Bucu-
resti. Daca in termenul prevazut mai sus nu 
exista observatii, administratia publica locala 
va demara procedura de aprobare a docu-
mentatiei mentionate.

Subsemnatul Dogea Niculae-Bogdan, 
Dogea Ioana-Nicoleta, Niculae Gherghina, 
proprietari ai terenului situat în extravilanul 
comunei Berceni T25 P38/1/22, supun spre 
informare și consultare a publicului docu-
mentația de urbanism „PUZ -Introducere în 
intravilan -Ansamblu de locuinţe individuale 
P+1E+M și funcțiuni complementare, 
amenajare circulații și asigurarea utilită-
ţilor”, în vederea obținerii Aviz Oportunitate, 
beneficiar Consiliul Local al Comunei 
Berceni, conform prevederilor ordinului 
nr.2701/2010. Persoanele interesate să trimită 
observații, comentarii o pot face la sediul 
Primăriei Comunei Berceni -Direcția de 
Urbanism, în 15 zile de la data publicării.

Baciu Aurel anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul 
„construire vulcanizare, service auto, spații 
depozitare și administrative și împrejmuire”, 
propus a fi amplasat în jud.Călărași, comuna 
Crivăț, str.DJ 301. Informațiile privind 
proiectul propus pot fi consultate la sediul 
autorității competente pentru protecția 
mediului APM Călărași, șos.Chiciului, nr.2, 
județul Călărași și la sediul Baciu Aurel, cu 
domiciliul în București, str.Plt.Petre D. 
Ionescu, nr.52, bl.U22, et.7, ap.43, precum si 
la Primaria Comunei Crivăț, cu sediul în 
județul Călărași, comuna Crivăț, sat Crivăț, 
str.Principală, nr.119, în zilele de luni-vineri, 
între orele 10.00-14.00. Observațiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul autorității 
competente pentru protecția mediului APM 
Călărași.

ADUNĂRI GENERALE
Convocare: Subsemnatul, Popescu Tudor 

Cosmin, în calitate de Administrator Unic al 
Mondoconf S.A., persoană juridică română, 
cu sediul în București, B-dul Iuliu Maniu 
nr.7, sectorul 6, înregistrată la Registrul 
Comerţului sub nr. J40/444/1991, având 
C.U.I. RO437510, în temeiul art.117 din 
Legea nr. 31/1990 republicată și art.13 din 
Actul Constitutiv, Convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor Mondo-
conf S.A. în data de 31.01.2022, ora 10.00, la 
sediul societăţii, cu următoarea Ordine de Zi: 
1. Revocarea domnului Popescu Tudor 
Cosmin din funcţia de Administrator unic al 
Mondoconf SA. 2. Numirea unui nou Admi-
nistrator unic al Mondoconf SA; Lista 
cuprinzând informaţii cu privire la numele, 
localitatea de domiciliu și calificarea profesi-
onală ale persoanelor propuse pentru funcţia 
de administrator se află la dispoziţia acţiona-
rilor, putând fi consultată și completată de 
aceștia la sediul societăţii. 3. Aprobarea 
remuneraţiei Administratorului Unic al 

Mondoconf SA. 4. Aprobarea actualizării 
Actului Constitutiv al Mondoconf S.A., în 
conformitate hotărârile adoptate de AGOA. 
În cazul în care la data și ora precizate se 
constată ca nu sunt îndeplinite condiţiile 
necesare pentru desfășurarea Adunării 
Generale, se convoacă o nouă Adunare 
Generală Ordinară a Acţionarilor (a doua 
convocare) cu aceeași ordine de zi și în 
același loc, în data de 01.02.2022, ora 10.00. 
Reprezentarea acţionarilor în adunarea 
generală a acţionarilor se va putea face și 
prin alte persoane decât acţionari, cu 
excepţia administratorului, pe bază de 
procură. Procurile pot fi depuse în original 
cu cel puţin o oră înainte de deschiderea 
ședinţei, sub sancţiunea pierderii exerciţiului 
de vot în acea adunare. Administrator Unic, 
Popescu Tudor Cosmin.

Iordache Laurențiu, Președinte al Consi-
liului de Administrație al Decirom SA cu 
sediul în Constanța, Incinta Port, număr 
Registrul Comerțului J13/516/1991, CUI: 
RO1890411, în temeiul art.111 din Legea 
nr.31/1990, republicată, convoacă pe data de 
19.01.2022, ora 12.00, la sediul societății, 
pentru acționarii înscriși în registrul acționa-
rilor la data de 22.12.2021, stabilită ca dată 
de referință, Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor cu următoarea ordine de zi: 
1.Aprobarea unor viitoare finanțări și a 
garanțiilor aferente pentru Decirom SA. 2. 
Aprobarea împuternicirii domnului Iordache 
Laurențiu în calitate de Președinte al Consi-
liului de Administrație să reprezinte socie-
tatea în vederea  ducerii la îndeplinire a 
prezentei hotărâri. 3.Diverse. Acționarii pot 
participa la adunare personal sau prin repre-
zentant, în baza unei procuri speciale, care 
va fi depusă la sediul societății, cu cel puțin 
48 de ore înainte de AGOA. În cazul în care, 
la prima convocare, Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor Decirom SA nu este 
statutar întrunită, a doua adunare se va ține 
în data de  20.01.2022, la aceeași oră, în 
același loc și cu aceeași ordine de zi. Relații 
suplimentare la Secretariat ,  telefon 
0241.601.265.

Administratorul Unic al Societăţii 
COMAT SA Dâmbovița, cu sediul social în 
Judeţul Dâmbovița, Târgoviște, Str.Lamino-
rului, nr.8, înmatriculată la Registrul Comer-
ţului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița sub 
nr.J15/287/1991 și cod unic de înregistrare 
921331, adresa de e-mail: comat.targoviste@
gmail.com    (denumită în continuare „Socie-
tatea”), în conformitate cu prevederile 
art.117  din Legea nr.31/1990 privind societă-
ţile, precum și ale Actului Constitutiv al 
Societăţii, convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor, pentru data de 
20.01.2022, ora 10.00 și Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor, pentru data de 
20.01.2022, ora 11.00, ambele la sediul socie-
tății din Târgoviște, Str.Laminorului, Nr.8, 
Jud.Dâmbovița.  În cazul în care Adunarea 
nu se întrunește legal și statutar în data 
menţionată, Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor și Adunarea Generală Extraor-
dinară a Acţionarilor se vor organiza în data 
de 21.01.2022, la aceeași oră și în același loc. 
Au dreptul să participe și să voteze în cadrul 
adunării generale toți acţionarii înregistraţi  
în evidenţele Societăţii- în registrul acţiona-
rilor la sfârșitul zilei de 10.01.2022 conside-
rată, în conformitate cu prevederile art.123 
alin.(2) din Legea nr.31/1990, drept Dată de 
Referinţă pentru ţinerea Adunării. ORDINE 

DE ZI: I.Pentru  Adunarea Generala Extra-
ordinară a Acţionarilor: 1.Aprobarea supli-
mentării obiectului de activitate- activități 
secundare  de activitate cu următoarele 
coduri CAEN: -3011  Construcţia de nave și 
structuri plutitoare, -3315 Repararea și între-
ţinerea navelor și bărcilor, -5030 Transportul 
de pasageri pe căi navigabile interioare, 
-5040 Transportul de marfă pe căi navigabile 
interioare, -5210 Depozitări, -5221 Activităţi 
de servicii anexe pentru transporturi terestre, 
-6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor 
imobiliare proprii sau închiriate. 2.Apro-
barea modificării art.8 din Actul constitutiv 
în următoarea formă: Acțiunile societății 
sunt nominative dematerializate cu înregis-
trare în Registrul Acționarilor. Transferul 
dreptului de proprietate asuprea acțiunilor se 
face potrivit legii. 3.Aprobarea împuterni-
cirii, cu posibilitate de substituire, a adminis-
tratorului unic pentru a redacta si semna 
hotărârea adoptată și actul constitutiv actu-
alizat și să efectueze orice formalităţi nece-
sare pentru a menţiona/înregistra hotărârea 
la Oficiul Registrului Comertului și oriunde 
va fi necesar, pentru înregistrarea hotărârii și 
altor documente aprobate de AGEA. II.
Pentru  Adunarea Generala  Ordinară  a 
Acţionarilor: 1. Revocarea prin vot secret a 
auditorului financiar actual. 2.Numirea prin 
vot secret a unui nou auditor financiar, stabi-
lirea duratei mandatului și împuternicirea 
administratorului unic pentru negocierea și 
încheierea contractului de audit. 3.Apro-
barea împuternicirii, cu posibilitate de substi-
tuire, a administratorului unic pentru a 
redacta și semna hotărârea adoptată și să 
efectueze orice formalităţi necesare pentru a 
menţiona/înregistra hotărârea la Oficiul 
Registrului Comerțului și oriunde va fi 
necesar, pentru înregistrarea hotărârii și altor 
documente aprobate de AGOA. Participarea 
la Adunarea Generală a Acționarilor Comat 
SA Dâmbovița se va realiza în conformitate 
cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată. 
Acționarii înscriși în registrul acționarilor la 
data de referință pot participa la adunarea 
generală personal, prin reprezentanții legali 
sau prin reprezentant pe bază de Procură 
specială. Accesul acționarilor persoane fizice 
îndreptățiți să participe la adunările generale 
este permis pe bază de act de identitate 
original. Acționarii persoane juridice pot 
participa la adunarea generală prin repre-
zentantul legal, pe bază de certificat consta-
tator emis de Registrul Comerțului sau altă 
autoritate competentă, aflat în termen de 
valabilitate. Acționarul persoană juridică 
reprezentat de o altă persoană decât repre-
zentantul legal sau acționarul persoană fizică 
care participă la adunare prin reprezentare, 
va depune la sediul societății, cu 48 ore 
înainte de adunare, procura specială, în 
original, semnată de reprezentantul legal, 
respectiv acționarul persoană fizică și docu-
mentul oficial care atestă calitatea de repre-
zentant legal al persoanei juridice, precum și 
actul de identitate al participantului la 
adunare. Forma procurii speciale a acționa-
rului persoană fizică trebuie să fie autentică. 
Lista cuprinzând informaţii cu privire la 
numele, localitatea de domiciliu și calificarea 
profesională ale persoanelor propuse pentru 
funcţia  de auditor se află la dispoziţia acţio-
narilor, putând fi consultată și completată de 
aceștia. Materialele de ședinţă pot fi consul-
tate la sediul ales in Convocator, în zilele de 
luni-vineri în intervalul orar 10.00-15.00 
începând cu data publicării prezentului 
convocator în Monitorul Oficial al României, 

Partea a IV-a. Materialele de sedinta ce 
urmează a fi prezentate în adunarea gene-
rala, procedura de vot, buletinul de vot prin 
corespondență și formularul de procură 
specială, precum si orice alte materiale, se 
pot obtine de la sediul societății, în fiecare zi 
lucrătoare între orele 10.00 și 14.00, începând 
cu data publicării Convocatorului Monitorul 
Oficial al României partea a IV-a în sau prin 
corespondență electronică la adresa de 
e-mail indicată. Au dreptul de a cere introdu-
cerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul 
sau mai mulți acționari reprezentând, indivi-
dual sau împreună, cel puțin 5% din capi-
talul  social .   Cereri le  se înaintează 
administratorului unic, în cel mult 15 zile de 
la publicarea convocării, în vederea publi-
cării și aducerii acestora la cunoștință celor-
lalți acționari. Fiecare acționar poate adresa 
administratorului întrebări în scris referi-
toare la activitatea societății, înaintea datei 
de desfășurare a adunării generale, urmând 
a i se răspunde în cadrul adunării. Informa-
tiile suplimentare precum și solicitările se pot 
obține/transmite și la e-mail: comat.targo-
viste@gmail.com.

LICITATII
Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva 

prin Direcţia Silvică Brașov, cu sediul în 
Brașov str. Cloșca nr. 31, tel. 0268.415.770, 
fax 0268.475.678, număr înmatriculare ORC 
J08/863/1991 , Cod fiscal RO 1590120, activi-
tate principala codul CAEN 0210, vinde prin 
licitaţie activul Cabana Vlădeni de pe raza 
Ocolului Silvic Brașov. Preţul de pornire a 
licitaţiei este de 230.000,00 lei + TVA, 
valoarea garanţiei de participare este de 
11.500,00 lei, iar taxa de participare este de 
1.000,00 lei. Caietul de sarcini se poate obţine 
de la sediul Direcţiei Silvice începând cu 
data de 22.12.2021. Licitaţia va avea loc la 
sediul Direcţiei Silvice Brașov în data de 
06.01.2022, în două etape, după cum 
urmează: - la ora 10 etapa I unde pot parti-
cipa doar IMM-urile iar la ora 12.00 etapa a 
II-a pentru activele neadjudecate la etapa 
anterioară, la care poate participa orice 
persoană fizică sau juridică. Înscrierea la 
licitaţie se va face până cel târziu în data de 
04.01.2022 ora 16:00. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine de la sediul Direcţiei Silvice 
Brașov sau la telefon 0268.415.770. Persoană 
de contact Iosif Preda.

Anunț. Aducem la cunoștința cetățenilor 
organizarea licitației publice pentru atribu-
irea contractului de inchiriere de bunuri 
proprietate publică. 1. Informații generale 
privind concedentul: Municipiul Roman, 
județul Neamț cu sediul in municipiul 
Roman, Piața Roman Vodă nr.1, județul 
Neamț, telefon: 0233 741 651, fax: 0233 741 
604, Cod fiscal 2613583, e-mail: primaria@
primariaroman.ro, pagina web: www.prima-
riaroman.ro. 2. Informații privind obiectul 
inchirierii: 1. Teren in suprafata de 1,00mp, 
B - dul Roman Mușat, CF 60445; 2. Teren in 
suprafata de 1,00mp, str. Libertății, CF 
60446; 3. Teren in suprafata de 1,00mp, B - 
dul Roman Mușat, CF 60469; 4. Teren in 
suprafata de 1,00mp, str. Oituz, CF 60444; 5. 
Teren in suprafata de 1,00mp, str. Smiro-
dava, CF 60425; 6. Teren in suprafata de 
1,00mp, B - dul Roman Mușat, CF 60426; 7. 
Teren in suprafata de 1,00mp, B - dul Roman 
Mușat, CF 60447; 8. Teren in suprafata de 
1,00mp, B - dul Roman Mușat, CF 60467; 9. 

Teren in suprafata de 1,00mp, B - dul Roman 
Mușat, CF 60418; 10. Teren in suprafata de 
1,00mp, B - dul Roman Mușat, CF 60409; 11. 
Teren in suprafata de 1,00mp, B - dul Roman 
Mușat, CF 60468; 12. Teren in suprafata de 
1,00mp, Ștefan cel Mare, CF 60419; 13. 
Teren in suprafata de 2,00mp, B - dul Roman 
Mușat, CF 60639; 14. Teren in suprafata de 
2,00mp, B - dul Roman Mușat, CF 60630; 15. 
Teren in suprafata de 2,00mp, Ștefan cel 
Mare, CF 60629; 16. Teren in suprafata de 
1,00mp, Ștefan cel Mare, CF 60653; 17. 
Teren in suprafata de 2,00mp, Ștefan cel 
Mare, CF 60614; 18. Teren in suprafata de 
1,00mp, B - dul Republicii, CF 60638; 19. 
Teren in suprafata de 1,00mp, B - dul Repu-
blicii, CF 60654; 20. Teren in suprafata de 
1,00mp, B - dul Roman Mușat, CF 60628; 
Închirierea se face în conformitate cu preve-
derile O.U.G. nr. 57/2019 și H.C.L. nr. 227 
din 28.10.2021. 3. Informații privind docu-
mentația de atribuire, conține fișa de date și 
caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea prin care 
persoanele interesate pot intra în posesia 
unui exemplar al documentației de atribuire: 
La cerere, în urma depunerii unei cereri de 
participare la procedură. 3.2. Denumirea și 
adresa serviciului /compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de 
atribuire: Direcția de Urbanism și Amena-
jarea Teritoriului, Piața Roman-Vodă, nr. 1, 
telefon: 0233 741 651, fax: 0233 741 604. 3.3. 
Costul și condițiile de plată pentru obținerea 
documentației de atribuire: 200 lei/ exemplar, 
se va achita la casieria Primăriei munici-
piului Roman. 3.4. Data – limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 28.12.2021, ora 
10:00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. 
Data - limită de depunere a ofertelor: 
17.01.2022, ora 10:00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Biroul Unic al 
Primăriei municipiului Roman, Piața 
Roman-Vodă, nr. 1, jud. Neamț. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: un exemplar, într-un 
plic sigilat. 5. Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 17.01.2022, ora 16:00, la sediul 
Primăriei municipiului Roman din Roman, 
Piața Roman-Vodă, nr. 1, jud. Neamț, sala 
N.M. Strunga. 6. Instanța competentă în 
soluționarea litigiilor apărute și termenul 
pentru sesizarea instanței: Tribunalul Neamț, 
Secția a II-a CAF. 

Anunț. Aducem la cunoștința cetățenilor 
organizarea licitației publice pentru atribu-
irea contractului de inchiriere de bunuri 
proprietate publică. 1. Informații generale 
privind concedentul: Municipiul Roman, 
județul Neamț cu sediul in municipiul 
Roman, Piața Roman Vodă nr.1, județul 
Neamț, telefon: 0233 741 651, fax: 0233 741 
604, Cod fiscal 2613583, e-mail: primaria@
primariaroman.ro, pagina web: www.
primariaroman.ro. 2. Informații privind 
obiectul inchirierii: 1. Teren in suprafata de 
1,00mp, str. Smirodava, CF 60627; 2. Teren 
in suprafata de 1,00mp, B - dul Roman 
Mușat, CF 60613; 3. Teren in suprafata de 
1,00mp, Sucedava, CF 60637; 4. Teren in 
suprafata de 1,00mp, Ștefan cel Mare, CF 
60635; 5. Teren in suprafata de 1,00mp, 
Nicolae Bălcescu, CF 60636; 6. Teren in 
suprafata de 1,00mp, Dobrogeanu Gherea, 
CF 60652; 7. Teren in suprafata de 1,00mp, 
Cuza Vodă, CF 60612; 8. Teren in suprafata 
de 1,00mp, B - dul Republicii, CF 60626; 9. 
Teren in suprafata de 1,00mp, Primăverii, 
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CF 60634; 10. Teren in suprafata de 
1,00mp, B - dul Republicii, CF 60611; 11. 
Teren in suprafata de 1,00mp, B - dul 
Republicii, CF 60633; 12. Teren in supra-
fata de 1,00mp, B - dul Roman Mușat, CF 
60624; 13. Teren in suprafata de 1,00mp, B 
- dul Roman Mușat, CF 60610; 14. Teren in 
suprafata de 1,00mp, B - dul Roman Mușat, 
CF 60651; 15. Teren in suprafata de 
1,00mp, B - dul Roman Mușat, CF 60650; 
16. Teren in suprafata de 1,00mp, B - dul 
Roman Mușat, CF 60625; 17. Teren in 
suprafata de 1,00mp, B - dul Roman Mușat, 
CF 60649; 18. Teren in suprafata de 
1,00mp, B - dul Roman Mușat, CF 60648; 
19. Teren in suprafata de 1,00mp, B - dul 
Roman Mușat, CF 60632; 20. Teren in 
suprafata de 1,00mp, B - dul Roman Mușat, 
CF 60623; 21. Teren in suprafata de 
1,00mp, B - dul Roman Mușat, CF 60647; 
22. Teren in suprafata de 1,00mp, B - dul 
Roman Mușat, CF 60622; 23. Teren in 
suprafata de 1,00mp, Nicolae Bălcescu, CF 
60631; Închirierea se face în conformitate 
cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 și H.C.L. 
nr. 227 din 28.10.2021. 3. Informații privind 
documentația de atribuire, conține fișa de 
date și caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea 
prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: La cerere, în urma depunerii unei 
cereri de participare la procedură. 3.2. 
Denumirea și adresa serviciului /comparti-
mentului din cadrul concedentului, de la 
care se poate obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: Direcția de Urbanism 
și Amenajarea Teritoriului, Piața Roman-
Vodă, nr. 1, telefon: 0233 741 651, fax: 0233 
741 604. 3.3. Costul și condițiile de plată 
pentru obținerea documentației de atri-
buire: 200 lei/ exemplar, se va achita la 
casieria Primăriei municipiului Roman. 3.4. 
Data – limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 06.01.2022, ora 10:00. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1. Data - limită de depu-
nere a ofertelor: 25.01.2022, ora 10:00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Biroul Unic al Primăriei municipiului 
Roman, Piața Roman-Vodă, nr. 1, jud. 
Neamț. 4.3. Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar, 
într-un plic sigilat. 5. Data și locul la care se 
va desfășura ședința publică de deschidere 
a ofertelor: 25.01.2022, ora 16:00, la sediul 
Primăriei municipiului Roman din Roman, 
Piața Roman-Vodă, nr. 1, jud. Neamț, sala 
N.M. Strunga. 6. Instanța competentă în 
soluționarea litigiilor apărute și termenul 
pentru sesizarea instanței: Tribunalul 
Neamț, Secția a II-a CAF.

Anunț. Aducem la cunoștința cetățenilor 
organizarea licitației publice pentru atribu-
irea contractului de inchiriere de bunuri 
proprietate publică. 1. Informații generale 
privind concedentul: Municipiul Roman, 
județul Neamț cu sediul in municipiul 
Roman, Piața Roman Vodă nr.1, județul 

Neamț, telefon: 0233 741 651, fax: 0233 741 
604, Cod fiscal 2613583, e-mail: primaria@
primariaroman.ro, pagina web: www.
primariaroman.ro. 2. Informații privind 
obiectul inchirierii: 1. Teren 1,00 mp, str. 
Oituz, CF 50321 – O1; 2. Teren 1,00 mp, str. 
Decebal, CF 50309 – D1; 3. Teren 1,00 mp, 
str. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, CF 52458 – 
N1; 4. Teren 1,00mp, str. Ștefan cel Mare, 
nr. 250, CF 54189 – S1; 5. Teren 1,00mp,  
str. Mihai Viteazu, CF 56788 – M1; 6. Teren 
1,00mp, str. Mihai Viteazu, CF 56788 – M2; 
7. Teren 1,00mp, str. Mihai Viteazu, CF 
56788 – M3; 8. Teren 1,00mp,  str. Mihai 
Viteazu, CF 56788 – M4; Închirierea se face 
în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 
57/2019 și H.C.L. nr. 271 din 25.11.2021. 3. 
Informații privind documentația de atri-
buire, conține fișa de date și caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atribuire: La 
cerere, în urma depunerii unei cereri de 
participare la procedură. 3.2. Denumirea și 
adresa serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de 
atribuire: Direcția de Urbanism și Amena-
jarea Teritoriului, Piața Roman-Vodă, nr. 1, 
telefon: 0233 741 651, fax: 0233 741 604. 
3.3. Costul și condițiile de plată pentru 
obținerea documentației de atribuire: 200 
lei/ exemplar, se va achita la casieria Primă-
riei municipiului Roman. 3.4. Data – limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 28.12.2021, 
ora 10:00. 4. Informații privind ofertele: 4.1. 
Data - limită de depunere a ofertelor: 
28.01.2022, ora 10:00. 4.2. Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Biroul Unic al 
Primăriei municipiului Roman, Piața 
Roman-Vodă, nr. 1, jud. Neamț. 4.3. 
Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: un exemplar, într-un 
plic sigilat. 5. Data și locul la care se va 
desfășura ședința publică de deschidere a 
ofertelor: 28.01.2022, ora 14:00, la sediul 
Primăriei municipiului Roman din Roman, 
Piața Roman-Vodă, nr. 1, jud. Neamț, sala 
N.M. Strunga. 6. Instanța competentă în 
soluționarea litigiilor apărute și termenul 
pentru sesizarea instanței: Tribunalul 
Neamț, Secția a II-a CAF. 

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: Spitalul Clinic Jude-
țean de Urgență Craiova, municipiul 
Craiova, strada Tabaci, nr.1, județul Dolj, 
telefon/fax 0251.502.200, e-mail: oficiuljuri-
dicdolj@yahoo.ro, cod fiscal 5002142. 
2.Informații generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, în special 
descrierea și identificarea bunului care 
urmează să fie închiriat: Spații din incinta 
Spitalul Clinic Județean de Urgență 
Craiova: -parter- Ambulatoriul Integrat, 

incinta spitalului- 3mp pentru amplasare 3 
ATM-uri; -parter- Hemodializă, incinta 
spitalului- 1mp pentru amplasare aparat 
echipamente materiale sanitare; -parter- 
Laborator Anatomie patologică, incinta 
spitalului- 1mp pentru amplasare aparat 
echipamente materiale sanitare; -parter- 
UPU/SMURD, incinta clădirii- 1mp pentru 
amplasare aparat echipamente materiale 
sanitare; -parter- Cardiologie intervențio-
nala și chirurgie cardiovasculara, incinta 
clădirii - 1mp pentru amplasare aparat 
echipamente materiale sanitare; -parter- 
Nod central, incinta spitalului- 1mp pentru 
amplasare aparat echipamente materiale 
sanitare; -parter- Secția Oncologie, incinta 
spitalului- 1mp pentru amplasare aparat 
echipamente materiale sanitare; -etaj 1- 
Ambulatoriul Integrat, incinta clădirii- 1mp 
pentru amplasare aparat echipamente 
materiale sanitare; -parter- UPU/SMURD, 
în fața clădirii- 2mp pentru amplasare 
aparat distribuire băuturi calde; -parter- 
zona Oncologie, în fața clădirii- 1mp pentru 
amplasare aparat distribuire băuturi calde; 
-parter- zona Cardiologie intervențională și 
chirurgie cardiovasculară, în fața clădirii- 
1mp pentru amplasare aparat distribuire 
băuturi calde; -parter- zona Anatomie Pato-
logică, în fața clădirii- 1mp pentru ampla-
sare aparat distribuire băuturi calde; 
-parter- zona Ambulatoriul integrat, în fața 
clădirii- 2mp pentru amplasare aparat 
distribuire băuturi calde; -parter- Ambula-
toriul de specialitate pentru sportivi, în fața 
clădirii- 1mp pentru amplasare aparat 
distribuire băuturi calde; -etaj 1- Ambulato-
riul Integrat, în incinta clădirii, între scările 
de acces- 5,76mp pentru amplasare aparate 
tip snacks/drinks, conform caietului de 
sarcini, ce aparțin domeniului public al 
Consiliului Județean Dolj și aflat în admi-
nistrarea Spitalului Clinic Județean de 
Urgență Craiova, județul Dolj, conform 
HCJ 214/29.09.2021 și 270/25.11.2021 și 
temeiului legal: OUG 57/03.07.2019, 
art.332-333. 3.Informații privind documen-
tația de atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitațile 
prin care persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documentației de 
atribuire: la cerere, de la sediul instituției, 
Biroul Juridic. 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 Biroul 
Juridic din cadrul Spitalului Clinic Jude-
țean de Urgență Craiova, municipiul 
Craiova, strada Tabaci nr.1, județul Dolj. 
3.3.Costul și condițiile de plată pentru obți-
nerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ: 100Lei/exem-
plar, se achită fie prin virament în contul 
autorităţii contractante: RO44TREZ 
29120F330800XXXX- deschis la Trezoreria 
Craiova sau numerar la casieria instituției. 

3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 06.01.2022, ora 10.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 14.01.2022, ora 15.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Spitalul Clinic Județean de Urgență 
Craiova, municipiul Craiova, Biroul 
Juridic, strada Tabaci nr.1, județul Dolj. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: se depun într-un 
singur exemplar, în două plicuri sigilate: 
unul exterior și unul interior. 5. Data și 
locul la care se va desfășura ședința publică 
de deschidere a ofertelor: 17.01.2022, ora 
12.00, Spitalul Clinic Județean de Urgență 
Craiova, municipiul Craiova, strada Tabaci, 
nr.1, județul Dolj. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon și/sau adresa de e-mail 
ale instanței competente în soluționarea 
litigiilor apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanței: Secția de Contencios Admi-
nistrativ a Tribunalului Dolj, Craiova, 
Strada Brestei nr.12, județul Dolj, telefon/
fax 0251.410.140, e-mail: registraturaacte.
dj@just.ro. 7.Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 17.12.2021.

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: Consiliul Local al 
Municipiului Giurgiu, B-dul București 
nr.49-51, județul Giurgiu, cod poștal 
080044, telefon: 004 0246.211.627/215.631, 
mobi l :  004 0372.735.333,  fax :  004 
0246.215.405, e-mail: primarie@primaria-
giurgiu.ro, cod fiscal R4852455. 2.Infor-
mații generale privind obiectul concesiunii, 
în special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie concesionat: Teren în 
suprafaţă de 191,00 mp, aparținând dome-
niului privat al Municipiului Giurgiu, situat 
în Str.Amorfei nr.2C, identificat prin cartea 
funciară nr.41363, conform O.U.G. 
n r. 5 7 / 0 3 . 0 7 . 2 0 1 9  ș i  H . C . L . M .  n r. 
286/26.08.2021. 3. Informații privind docu-
mentația 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: Prin solicitare scrisă de la sediul 
Primăriei Municipiului Giurgiu, județul 
Giurgiu. 3.2.Denumirea și adresa servi-
ciului/compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: 
Direcţia Patrimoniu -Compartiment Urmă-
rire, Executare Contracte, Primăria Munici-
piului Giurgiu, B-dul București nr.49-51, 
județul Giurgiu. 3.3.Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul: Valoarea documentaţiei 
este de 100Llei la care se adaugă TVA și se 
achită în numerar la Direcția de Taxe și 
Impozite Locale Giurgiu sau cont IBAN: 
RO04TREZ 32121300205XXXXX, deschis 

la Trezoreria Giurgiu. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 03/01/2022, 
ora 11.00. 4.Informaţii privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
12/01/2022, ora 16.30. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Registratura Primă-
riei Municipiului Giurgiu, B-dul București 
nr.49-51, județul Giurgiu. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: Fiecare participant depune o singură 
ofertă în original. 5.Data și locul la care se 
va desfășura ședinţa publică de deschidere 
a ofertelor: 13/01/2022, ora 13.00, Primăria 
Municipiului Giurgiu, B-dul București 
nr.49-51, județul Giurgiu, Sala Parter. 
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor apărute 
și termenele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Giurgiu -Secţia Contencios 
Administrativ Fiscal, Giurgiu, Str.Episco-
piei  nr.13, județul Giurgiu, telefon 
0246/212.725, fax 0337/819.940, e-mail: 
registratura-tr@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile abili-
tate, în vederea publicării: 17/12/2021.

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: Consiliul Local al 
Municipiului Giurgiu, B-dul București 
nr.49-51, județul Giurgiu, telefon 004 
0 2 4 6 . 2 1 1 . 6 2 7 / 2 1 5 . 6 3 1 ,  m o b i l  0 0 4 
0372.735.333, fax 004 0246.215.405, e-mail: 
primarie@primariagiurgiu.ro, cod fiscal 
R4852455. 2. Informații generale privind 
obiectul concesiunii, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează să fie 
concesionat: Teren în suprafaţă de 41,00mp, 
aparținând domeniului privat al Munici-
piului Giurgiu, situat în Str.Tineretului, 
adiacent bloc 106, identificat prin cartea 
funciară nr. 39736, conform O.U.G.nr. 
5 7 / 0 3 . 0 7 . 2 0 1 9  ș i  H . C . L . M .  n r. 
325/30.09.2021. 3.Informații privind docu-
mentația 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: Prin solicitare scrisă de la sediul 
Primăriei Municipiului Giurgiu, județul 
Giurgiu. 3.2.Denumirea și adresa servi-
ciului /compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: 
Direcţia Patrimoniu -Compartiment Urmă-
rire, Executare Contracte, Primăria Munici-
piului Giurgiu, B-dul București nr.49-51, 
județul Giurgiu. 3.3.Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui exemplar, 
unde este cazul: Valoarea documentaţiei 
este de 100Lei la care se adaugă TVA și se 
achită în numerar la Direcția de Taxe și 
Impozite Locale Giurgiu sau cont IBAN: 
RO04TREZ 32121300205XXXXX, deschis 
la Trezoreria Giurgiu. 3.4.Data-limită 

pentru solicitarea clarificărilor: 03/01/2022, 
ora 11.00. 4.Informaţii privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofertelor: 
12/01/2022, ora 16.30. 4.2.Adresa la care 
trebuie depuse ofertele: Registratura Primă-
riei Municipiului Giurgiu, B-dul București 
nr.49-51, județul Giurgiu. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: Fiecare participant depune o singură 
ofertă în original. 5.Data și locul la care se 
va desfășura ședinţa publică de deschidere 
a ofertelor: 13/01/2022, ora 11.00, Primăria 
Municipiului Giurgiu, B-dul București 
nr.49-51, județul Giurgiu, Sala Parter. 
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor apărute 
și termenele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Giurgiu -Secţia Contencios 
Administrativ Fiscal, Giurgiu, Str.Episco-
piei  nr.13, județul Giurgiu, telefon 
0246/212.725, fax 0337/819.940, e-mail: 
registratura-tr@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către instituţiile abili-
tate, în vederea publicării: 17/12/2021.

1.Informații generale privind autoritatea 
contractantă, în special denumirea, codul 
de identificare fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, 
persoană de contact: Comuna Acâș, Str. 
Principală, nr.129, judeţul Satu-Mare, cod 
poștal 447005, telefon/fax 0261/871.002, 
e-mail: primariaacas@yahoo.com, cod fiscal 
3897386. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie închiriat: clădire în 
suprafață de 52mp, aparținând domeniului 
public al Comunei Acâș, nr.cadastral 
102969-C1, situat în comuna Acâș, Str.
Mihăieni, nr.403, cu destinație de farmacie, 
compusă astfel: -camera 1, în suprafață 
utilă de 24mp; -camera 2, în suprafață utilă 
de 17mp; -spațiu sanitar în suprafață utilă 
de 11,00mp, conform Hotărârii Consiliului 
Local Acâș nr.83/20.10.2021 și temeiului 
legal O.U.G. nr.57/03.07.2019, art. 332-333. 
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 atri-
buire: la cerere, de la sediul instituției, 
C o m p a r t i m e n t u l  S e c r e t a r i a t . 
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 Compartimentul Secreta-
riat din cadrul Primăriei Comunei Acâș, 
Str.Principală, nr.129, județul Satu-Mare. 
3.3.Costul și condițiile de plată pentru obți-
nerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ: gratuit. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 04.01.2022, ora 16.00. 4.Informații 
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privind ofertele: 4.1.Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 12.01.2022, ora 09.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Primăria Comunei Acâș, Str.Principală, 
nr.129, județul Satu-Mare, Compartimentul 
Secretariat. 4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun 
într-un singur exemplar, în două plicuri 
sigilate: unul exterior și unul interior. 5.
Data și locul la care se va desfășura ședința 
publ ică de deschidere  a  oferte lor : 
12.01.2022, ora 13.00, Primăria Comunei 
Acâș, Comuna Acâș, Str.Principală, nr.129, 
județul Satu-Mare, Sala de ședință. 6.Denu-
mirea, 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 
Satu-Mare, Satu-Mare, Str. Mihai Viteazul, 
nr.8, județul Satu-Mare, telefon/fax 
0261/716.375, e-mail: tr-satumare-reg@just.
ro. 7. Data transmiterii anunțului de lici-
tație către instituțiile abilitate, în vederea 
publicării: 17.12.2021.

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 
Rădoiești, sat Rădoiești-Vale, Str.Princi-
pală, nr.11, județul Teleorman, telefon 
0247/337.303, fax 0247/337.303, e-mail: 
primariaradoiesti@yahoo.com, cod fiscal 
6853309. 2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea bunului 
care urmează să fie vândut: 1 parcelă de 
teren intravilan, în suprafață de 253mp, 
având categoria de folosință curți-con-
strucții, CF20462, nr.cadastral 20462, 
amplasat în cvartalul 43, comuna Rădoiești, 
satul Rădoiești-Deal, județul Teleorman, 
aparținând domeniului privat al Comunei 
Rădoiești, conform H.C.L. nr.33 din data de 
05.11.2021 și temeiului legal O.U.G. 
nr.57/03.07.2019. 3.Informații privind docu-
mentația 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 instituției 
sau se poate consulta pe site-ul Primăriei 
Comunei Rădoiești: www.comunaradoies-
titr.ro, secțiunea -anunțuri. 3.2. Denumirea 
și datele de contact ale serviciului/compar-
timentului din cadrul vânzătorului, de la 
care pot obține un exemplar din documen-
tația de atribuire: se poate obține de la 
Secretariatul din cadrul Primăriei Comunei 
Rădoiești, sat Rădoiești-Vale, Str.Princi-
pală, nr.11, județul Teleorman. 3.3. Costul și 
condițiile de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit prevede-
rilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ: 10 lei/exemplar, ce se achită 
numerar la Casieria instituției sau se poate 
descărca de pe site-ul instituției: www.
comunaradoiestitr.ro, gratuit. 3.4. Data-li-
mită pentru solicitarea clarificărilor: 
04.01.2022, ora 10.00. 4.Informații privind 
ofertele: 4.1. Data-limită de depunere a 
ofertelor: 12.01.2022, ora 10.00. 4.2.Adresa 
la care trebuie depuse ofertele: Primăria 
Comunei Rădoiești, comuna Rădoiești, sat 
Rădoiești-Vale, Str.Principală, nr.86, județul 
Teleorman. 4.3. Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă oferta: în două plicuri 
sigilate, unul interior și unul exterior. 5.

Data și locul la care se va desfășura ședința 
publ ică de deschidere  a  oferte lor : 
12.01.2022, ora 13.00, Primăria Comunei 
Rădoiești, comuna Rădoiești, sat Rădo-
iești-Vale, Str.Principală, nr. 86, județul 
Teleorman, Sala de ședințe. 6.Denumirea, 
adresa, numărul de telefon și/sau adresa de 
e-mail ale instanței competente în soluțio-
narea litigiilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanței: Secția de Contencios 
Administrativ a Tribunalului Teleorman, 
Alexandria, Str.Ion Creangă, nr.53, județul 
Teleorman, telefon 0247/406.016, fax 
0247/317.322, e-mail: tribunaltr@just.ro. 
7.Data transmiterii anunțului de licitație 
către instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 17.12.2021.

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: Unitatea Militară 
01764 Brăila, Brăila, Str.Calea Călărașilor, 
nr.309,  județul  Brăi la ,  te lefon/fax 
0239/614.288, e-mail: achizitiium01764@
forter.ro, cod fiscal 27124086. 2.Informații 
generale privind obiectul procedurii de lici-
tație publică, în special descrierea și identi-
ficarea bunului care urmează să fie 
închiriat: teren intravilan în suprafață de 
899mp, pentru depozitarea unor materiale 
și subansamble constructive, situat în 
Brăila, Str.Calea Călărașilor, nr.309, aflat în 
administrarea Ministerului Apărării Națio-
nale și aparținând domeniului public al 
statului, nr.cadastral 84103, conform H.G. 
nr.1175/28.10.2021 și temeiului legal O.U.G. 
nr. 57/03.07.2019, art.332-333. 3.Informații 
privind documentația de atribuire: se regă-
sesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea 
sau modalitățile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: la cerere, de la 
sediul instituției. 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: Compartimentul Cazarmare 
-U.M. 01764 Brăila, Str.Calea Călărașilor, 
nr.309, Brăila. 3.3. Costul și condițiile de 
plată pentru obținerea acestui exemplar, 
unde este cazul, potrivit prevederilor 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul adminis-
trativ: 20 de lei numerar, care se depun la 
Casieria U.M. 01764 Brăila, Str.Calea Călă-
r a ș i l o r,  n r. 3 0 9 ,  j u d e ț u l  B r ă i l a . 
3.4.Data-limită pentru solicitarea clarifică-
rilor: 03.01.2022, ora 12.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 11.01.2022, ora 12.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele: 
Registratura U.M. 01764 Brăila, Str.Calea 
Călărași lor,  nr.309,  județul  Brăila. 
4.3.Numărul de exemplare în care trebuie 
depusă fiecare ofertă: într-un singur exem-
plar, într-un plic sigilat. 5.Data și locul la 
care se va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor: 12.01.2022, ora 
11.00, la sediul U.M. 01764 Brăila, Str.
Calea Călărașilor, nr.309, județul Brăila. 
6.Denumirea, adresa, numărul de telefon și/
sau adresa de e-mail ale instanței compe-
tente în soluționarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanței: Secția 
de Contencios Administrativ a Tribunalului 
Brăila, Brăila, Str.Calea Călărașilor, nr.47, 
județul Brăila, telefon 0239/615.120, fax 
0239/613.975, email: jd-braila@just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului de licitație 

către instituțiile abilitate, în vederea publi-
cării: 17.12.2021.

Lichidator judiciar, societăți profesionale 
de insolvență, asociate prin contract, Yna 
Consulting SPRL ȘI Consultant Insolvenţă 
SPRL, cu sediul procesual ales în Drobe-
ta-Turnu-Severin, str.Mărășești, nr.18, jud. 
Mehedinţi, anunţă licitaţie publică cu stri-
gare pentru vânzarea bunurilor imobile 
existente în proprietatea debitoarei SC 
Izometal-Magellan SRL, cu sediul în Drobe-
ta-Turnu-Severin, str.I.C. Brătianu, nr. 11, 
parter, camera 2, judeţul Mehedinţi, înregis-
trată la Oficiul Registrului Comerţului 
Mehedinţi sub nr. J25/276/2012, având cod 
de identificare fiscală nr.6633311, aflată în 
procedura de faliment, conform sentinţei 
nr.177/2016 din ședinţa publică din data de 
16.05.2016 pronunţată de Tribunalul Mehe-
dinţi în dosar nr.6902/101/2012, după cum 
urmează: teren intravilan, în suprafață de 
565mp, situat în loc. Caransebeș, str.Calea 
Orșovei, nr.3-5, jud.Caraș-Severin, CF 31595 
Caransebeș, nr. cadastral/nr. topografic 
CAD: 2014 Top. XXXVI (1932/2-1931-
1932/1)- Caransebeș și Construcție P+1E+M 
și mansardare, construcție existentă, având 
nr. cadastral CAD: C1 Top: XXXVI (1932/2-
1931-1932/1)-  preț  pornire  l ic i taț ie 
334.800Euro exclusiv TVA- preț stabilit prin 
Raportul de expertiză tehnică-judiciară nr. 
95/08.04.2019 de expert tehnic judiciar *ing.
Mircea Suciu* Tg.Mureș; -teren intravilan, 
în suprafață de 532 mp, situat în loc.Caran-
sebeș, str.Calea Orșovei, nr.7, jud.Caraș-Se-
verin, CF 33192 Caransebeș, nr. cadastral/nr. 
topografic Top. 1932/3- Caransebeș și 
Construcție, având nr. cadastral CAD: C1 
Top:  1932/3-  preț  pornire  l i c i taț ie 
86.900Euro exclusiv TVA- preț stabilit prin 
Raportul de expertiză tehnică-judiciară 
nr.108/03.06.2019 de expert tehnic judiciar 
*ing.Mircea Suciu* Tg.Mureș; -teren intra-
vilan situat în intravilanul extins al Comunei 

Recaș, loc.Nădaș, jud.Timiș, înscris în 
Cartea Funciară după cum urmează: CF 
nr.402752, nr. cad. 50142- teren intravilan în 
suprafață de 1.882mp; CF nr.402643, nr. cad. 
50143- teren intravilan în suprafață de 1.246 
mp; CF nr.403011, nr. cad. 50144- teren 
intravilan în suprafață de 1.097mp; CF 
nr.402522, nr. cad. 50145- teren intravilan în 
suprafață de 1.041 mp; CF nr. 402578, nr. 
cad. 50146- teren intravilan în suprafață de 
1.046mp; CF nr.402521, nr. cad. 50147- teren 
intravilan în suprafață de 1.012 mp; CF 
nr.402525, nr. cad. 50148- teren intravilan în 
suprafață de 1.069 mp; CF nr.403106, nr. 
cad. 50149- teren intravilan în suprafață de 
5.319 mp; CF nr.402523, nr. cad. 50150- 
teren intravilan în suprafață de 3.237mp; CF 
nr.402529, nr. cad. 50151- teren intravilan în 
suprafață de 944 mp; CF nr.402912, nr. cad. 
50152- teren intravilan în suprafață de 
849mp; CF nr. 402760, nr. cad. 50153- teren 
intravilan în suprafață de 755 mp; CF 
nr.402524, nr. cad. 50154- teren intravilan în 
suprafață de 1.540mp; CF nr.402580, nr. cad. 
50155- teren intravilan în suprafață de 998  
mp; CF nr. 402536, nr. cad. 50156- teren 
intravilan în suprafață de 909mp; CF 
nr.402526, nr. cad. 50162- teren intravilan în 
suprafață de 2.140 mp; CF nr.402585, nr. 
cad. 50128- teren intravilan în suprafață de 
10.517 mp; CF nr.408363, nr. cad. 408363- 
teren intravilan în suprafață de 4.088 mp; 
CF nr.402881, nr. cad. 50209- teren intra-
vilan în suprafață de 942mp; CF nr.400472, 
nr. cad. 502103- teren intravilan în suprafață 
de 1.135 mp- preț  pornire  l ic i taț ie 
346.826Euro exclusiv TVA- preț stabilit prin 
Raportul de expertiză tehnică-judiciară nr. 
128/17.09.2019 de expert tehnic judiciar 
*ing.Mircea Suciu* Tg.Mureș (vânzarea 
acestor terenuri se face „în bloc“). Titlul 
executoriu în baza căruia lichidatorul judi-
ciar procedează la vânzarea bunurilor 
imobile descrise mai sus, îl reprezintă 
Sentinţa nr.177/2016 din ședinţa publică din 

data de 16.05.2016, pronunţată de Tribu-
nalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de 
Contencios Administrativ și Fiscal, în 
dosarul 6902/101/2012, prin care s-a dispus 
deschiderea procedurii de faliment împo-
triva debitoarei SC Izometal-Magellan SRL, 
Încheierea din ședința publică de la 
05.08.2020 pronunțată de Tribunalul Specia-
lizat Mureș în dosarul nr.6902/101/2012/
a44- executorie- având ca obiect „anulare 
acte frauduloase“, precum și Decizia 
nr.65/2021 din ședința publică de la 
02.02.2021 pronunțată de Curtea de Apel 
Târgu Mureș în dosarul nr.6902/101/2021/
a44- irevocabilă. Licitația va avea loc în 
Drobeta-Turnu-Severin, str.Banovitei, nr.5, 
jud.Mehedinţi, la data de 04.01.2022, ora 
13.30, iar în cazul în care bunurile nu vor fi 
valorificate, licitația va fi reluată, în aceleași 
condiții, la data de 11.01.2022, ora 13.30, la 
data de 18.01.2022, ora 13.30, la data de 
25.01.2022, ora 13.30, la data de 01.02.2022, 
ora 13.30, respectiv la data de 08.02.2022, 
ora 13.30. Participarea la licitaţie este condi-
ţionată de achiziţionarea caietului de sarcini 
și consemnarea unei cauţiuni de 10% din 
preţul de pornire al licitaţiei, până la cel 
târziu ziua anterioară organizării licitaţiei în 
contul unic de insolvenţă deschis la BRD 
GSG SA, sub nr.RO 94 BRDE 260 SV 576 
5840 2600. Invităm pe toţi cei care vor să se 
prezinte la ședinţa de licitaţie la termenul de 
vânzare, la locul fixat în acest scop și pâna la 
acel termen să depună oferte de cumpărare. 
Somăm pe toti cei care pretind vreun drept 
asupra imobilelor să anunţe lichidatorul 
judiciar înainte de data stabilită pentru 
vânzare în termen, sub sancţiunea prevăzută 
de lege. Informaţii suplimentare, privind 
bunurile scoase la licitaţie, la telefoanele: 
0252.328.293, 0744.528.869, 0252.354.399, 
0742.592.183, 0256.220.827 sau 0745.267.676 
și pe site-urile: www.ynaconsulting.ro și 
www.consultant-insolventa.ro.
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ION PECIE CLAUDIA PREDA

EDITURA HOFFMAN

Istoria manierelor elegante confirmă existența, din cele mai vechitimpuri, a unor reguli de comportament care să asigure respectul dintreoameni. Primele dovezi datează cu mult timp înainte de Iisus Hristos(peste 2000 de ani), fiind descoperite pe teritoriul Egiptului. Conceptulmanierelor elegante moderne se poate spune că a fost creat în Antichitate,fiind mai complet conturat în Evul Mediu. Burghezia (secolele XV, XVI)guvernează aplicarea bunelor maniere ca stil de viață. Comportându-seconform manierelor elegante, oricine este etichetat ca o persoană nobilă,cinstită și, în consecință, va fi o persoană respectată.O zonă importantă din acest domeniu nelimitat al manierelor eleganteîl reprezintă felicitările, urările și mesajele prilejuite de diverse evenimentedin viața personală sau din peisajul social.
Prezentul volum se constituie ca un ghid complex de orientare, extremde util pentru toate categoriile sociale și pentru aproape toată gama deevenimente la care se trimit felicitări (ziua de naștere, de nume, de căsătorie,botez, majorat, absolvire de cursuri, promovări, diplome, permise), urări(Crăciunul, Paștele, Boboteaza, Înălțarea, Revelionul, Anul Nou, Dragobetele,Ziua Femeii, Ziua Copilului etc.) sau mesaje (părinților, copiilor, bunicilor,fraților, soacrei, prietenilor, iubiților, doctorilor, profesorilor, antrenorilor, deîncurajare, de însănătoșire, de mulțumire).

Pentru a crește gradul de utilitate a acestei cărți, în anexe am inclusdate de calendar pentru toate zilele din an care au o semnificație deinteres personal sau general (zilele din calendarul creștin-ortodox, dincalendarul romano-catolic, zile oficiale în România, zile internaționale,zodiacul românesc și chinezesc).
Autorul acestui volum, inginerul Ion Pecie, a devenit un nume(cu renume!) prin publicarea următoarelor cărți:- Enciclopedia Umorului de Buzunar (25 de volume), pentrucare a primit DIPLOMĂ DE EXCELENȚĂ din partea Centrului CulturalIsrael-România, Tel Aviv, în 2020.
- MONOGRAFIILE localităților Siliștea-Gumești, Tătărăștii de Sus șiTătărăștii de Jos, premiate de Societatea Națională de Istorie.- TELEORMAN. RĂZBOIUL ÎNTREGIRII NEAMULUI. MONUMENTE (2016)Atașamentul față de locurile natale și dragostea față de descendențiiMoromeților l-au ținut mereu aproape de Teleorman. Pentru implicareasa în viața comunităților din zona respectivă (Udupu, Tătărăști, SilișteaGumești), a primit titlul de cetățean de onoare.

FELICIT
ĂRI

URĂRI
MESAJE

Ghid de 
maniere 
elegante

Felicitări, urări, mesaje

O carte care te ajută să ieși perfect din orice situație

Cum scrii felicitările aniversărilor anuale, evenimentelor, 
sau reușitelor profesionale? Ce urări faci de sărbători și 

ce mesaje dai de mulțumire, încurajare, chiar și de 
condoleanțe? Găsiți răspunsuri și mii de sugestii în  

ghidul oferit de Jurnalul de luni, 27 decembrie

Preț: 
24,9 lei 
ziarul + 
cartea

de Ion Pecie și Claudia Preda
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