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OFERTE SERVICIU
Angajăm Muncitor necalificat la 

demolarea clădirilor, căptușeli 
zidărie, plăci mozaic, faianță, 
gresie, parchet, nouă posturi libere. 
CV se va trimite la adresa de 
e-mail: yuksel_impex@yahoo.com, 
iar selecția pentru ocuparea postu-
rilor se va organiza în data de 
23.02.2022, la ora 10.00, la sediul 
societății Yuksel Impex SRL din 
Strada Complexului, nr.49A, 
Mihăilești, Jud.Giurgiu. Relații la 
telefon: 0246.278.309.

Tunari Salubrizare cu sediul în 
str. Mihai Eminescu nr. 16bis, 
comuna Tunari, judeţ Ilfov organi-
zează în data de 24.02.2022 
concurs recrutare pentru Referent- 
Compartiment Economic și de 
Gestiune. Condiţii de participare: 
studii medii, vechime în muncă: 5 
ani. Detalii suplimentare la 
021.424.43.62.

Institutul de Cercetare Dezvol-
tare pentru Creșterea Bovinelor 
Balotești (I.C.D.C.B. Balotești) cu 
sediul în localitatea Balotești, 
șoseaua București- Ploiești km. 21, 
jud. Ilfov, anunță scoaterea la 
concurs a posturilor contractuale 
vacante de Auditor, Tehnician 
Veterinar, Arhivar și Șofer. Dosa-
rele de înscriere se depun la sediul 
I.C.D.C.B. Balotești. Condiţiile de 
participare și alte informaţii supli-
mentare se pot obţine la sediul 
I.C.D.C.B. Balotești, telefon 
021-3501026 sau pagina web www.
icdcb.ro.

SC Jeep Comservice SRL, din 
București, Sector 4, angajează 1 
M e c a n i c  A u t o ,  c u  c o d 
COR-723103, și 1 Electrician auto, 
cu cod COR-723101. Se solicită 
cunoștințe de limba engleză. Se 
oferă salariu brut 2.550 Lei. Relații 
la telefon: 0785.106.416. CV-urile 
se pot trimite la adresa de e-mail: 
documentesuport@gmail.com 
până la data de 28.02.2022.

Societatea SC Art Dessert 
S.R.L., cu sediul social în Bucu-
rești, sector 1, Șoseaua Bucu-
rești-Târgoviște, nr. 22B, parter, 
b l o c  1 ,  î n r e g i s t r a t ă  c u 
J40/3423/2015, CUI: 34258242, 

a n g a j e a z ă :  - c o f e t a r  c o d 
COR-751202 -3 posturi, patiser 
cod COR-751203 -2 posturi. 
Pentru CV, la adresa de e-mail: 
o¦ce@artdessert.ro

Societatea SC Full Service 
Garage S.R.L., cu sediul social în 
București, sector 5, Strada Ogre-
zeni, nr.21, lotul 2, înregistrată cu 
J40/6694/2015, CUI: 34600131, 
angajează: -muncitor necalificat la 
asamblarea și montarea pieselor 
cod COR-932906 -2 posturi. 
Pentru CV, la adresa de e-mail: 
o¦ce@artdessert.ro

Societatea SC Edera Invest 
S.R.L., cu sediul social în Bucu-
rești, sector 2, str.Cozia, Complex 
Ziduri Vii, nr. 23, parte, înregis-
trată cu J40/26511/1992, CUI: 
3900023, angajează: ambalator 
manual cod COR-932101 -8 
posturi, încărcător-descărcător cod 
COR-933301 -8 posturi. Pentru 
CV, la adresa de e-mail: office@
ederapan.ro

Societatea AEM Topconstruct 
S.R.L., cu sediul social în Bucu-
rești, Str.Olari, nr.7A, biroul 8, et.2, 
s e c t o r  2 ,  î n r e g i s t r a t ă  c u 
J40/11909/2020, CUI: 43070379, 
angajează: asistent manager cod 
COR-334303 -1 post, secretar 
administrativ cod COR-334301 -1 
post și femeie de serviciu cod 
COR-911201 -1 post. Pentru CV, la 
adresa de e-mail: igen92241@
gmail.com

SC Electra Lemn SRL, din 
București, Sector 4, angajează 4 
Muncitori necalificați în silvicul-
tură, cu cod COR-921502, pentru 
punctul de lucru din sat Borlovenii 
Vechi, jud.Caraș-Severin. Se soli-
cită cunoștințe de limba engleză. Se 
oferă salariu brut 2.550Lei. Relații 
la telefon: 0785.106.416. CV-urile 
se pot trimite la adresa de e-mail: 
documentesuport@gmail.com 
până la data de 28.02.2022.

SC Transmir SRL, având CUI: 
10400632, scoate la concurs 10 
posturi de muncitori necalificați la 
întreținerea drumurilor, șoselelor 
podurilor și barajelor, COR 
931203. CV-urile se trimit în data 
de 24.02.2022, pe adresa de mail: 

mariushristea@yahoo.com, 
urmând ca interviul să fie susținut 
în data de 25.02.2022. Relații și 
informații la telefon: 0745.460.231.

Societatea SC Free Shoes S.R.L., 
cu sediul social în municipiul 
Câmpia Turzii, strada Laminoriș-
tilor, nr.183, județul Cluj, înregis-
trată cu J12/3726/2015, CUI: 
35312676, angajează: Cusător 
piese din piele și înlocuitori cod 
COR-815605 -6 posturi, Pregătitor 
p i e s e  î n c ă l ț ă m i n t e  c o d 
COR-815604 -6 posturi. Pentru 
CV,  l a  adresa  de  e -mai l : 
igen92241@gmail.com

Muzeul Civilizaţiei Dacice și 
Romane organizează, în temeiul 
H.G. nr. 286/2011 modificată prin 
H.G. nr. 1027/2014, la sediul său 
din loc. Deva, B-dul. 1 Decembrie, 
nr. 39, jud. Hunedoara, concurs 
pentru ocuparea pe perioadă nede-
terminată a postului contractual de 
execuție vacant de: -Referent de 
specialitate (COR: 242204) -studii 
superioare, gradul I, vechimea în 
muncă și specialitate necesară: 
-minim 7 ani, normă întreagă, în 
cadrul Serviciului Resurse Umane, 
Salarizare, Informatică, Adminis-
trativ (1 post). Concursul va avea 
loc în data de 14.03.2022, ora 9.00 
-proba scrisă și în data de 
18.03.2022, ora 9.00 -interviul. 
Dosarele de participare la concurs 
vor fi depuse până la data de 
07.03.2022, ora 12.00, la sediul 
instituției, Serviciul Resurse 
Umane, Salarizare, Informatică, 
Administrativ. Relaţii suplimen-
tare se pot obţine la tel./fax: 
0254.216750/ 212200, int. 2023 
Serviciul Resurse Umane, Salari-
zare, Informatică, Administrativ.

Consiliul de Administrație al 
Apaserv Satu Mare S.A., societate 
având sediul social în Satu Mare, 
strada Gara Ferăstrău, nr. 9/A, 
înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul 
Satu Mare, sub număr de ordine 
J30/1102/2004, CUI RO 16844952, 
tel. 0261.759080, fax 0261.721056, 
adresă internet www.apaservsm.ro, 
organizează procedura de selecție 
și evaluare pentru ocuparea postu-
rilor de conducere executivă a 
societății (director general, director 

general adjunct, director economic, 
director tehnic), în conformitate cu 
prevederile O.U.G. nr. 109/2011 și 
a H.G. 722/2016. Condițiile de 
participare, cerințele și criteriile de 
selecție precum și etapele proce-
sului de selecție se gasesc pe pagina 
web a Apaserv Satu Mare S.A.- 
www.apaservsm.ro. Depunerea 
dosarelor se poate face până la 
data de 23 martie 2022, ora 10.00, 
pe suport de hârtie, în plic închis 
pe care se vor menționa „Candida-
tura pentru postul de ...... al 
Apaserv Satu Mare S.A./ Nume si 
Prenume candidat/ A nu se 
deschide până la data stabilită 
pentru evaluarea conformității 
administrative a dosarelor și a 
eligibilității candidaților” și în 
format electronic la adresele de 
email 109@pluri.ro și iojiban@
apaservsm.ro.  

Agenţia Naţională Antidrog din 
subordinea Ministerului Afacerilor 
Interne, scoate la concurs, prin 
recrutare din sursă externă, 2 
posturi vacante de personal 
contractual cu atribuții în dome-
niul psihologiei de inspector de 
specialitate gr. III-I la Centrul de 
Prevenire, Evaluare și Consiliere 
Antidrog al județului Brașov și 
Centrul de Prevenire, Evaluare și 
Consiliere Antidrog pentru Sector 
4 București; Condiţii specifice: să 
fie absolvenţi de studii superioare 
de lungă durată cu diplomă de 
licenţă sau absolvenți de studii de 
studii universitare de licență ciclul 
I Bologna în domeniul funda-
mental știinţe sociale, ramura de 
știință psihologie și știinţe compor-
tamentale, diplomă de licenţă 
psihologie sau asimilată, potrivit 
legii; să fie membrii ai Colegiului 
Psihologilor din România și în 
vederea exercitării atribuţiilor să 
deţină: - atestat de liberă practică 
în specialitatea „Psihologie apli-
cată în domeniul securităţii naţio-
nale” și atestat de liberă practică în 
specialitatea „Psihologie clinică”, 
avizate pe anul în curs; vechime în 
muncă: minim 6 luni; vechime în 
specialitatea studiilor: minim 6 
luni; să fie declaraţi apt medical și 
psihologic. Concursul se va desfă-
șura la sediul Agenţiei Naţionale 
Antidrog din Bd.-ul Unirii nr.37, 
bloc A 4, parter, Sector 3, Bucu-
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rești, astfel: -  la data de 28.03.2022, 
începând cu ora 10.00 – proba 
scrisă; -  la data de 31.03.2022, 
începând cu ora 10.00 – interviul. 
Dosarele de concurs se depun la 
Biroul Resurse Umane din cadrul 
Agenţiei Naţionale Antidrog din 
Bd.-ul Unirii nr. 37, bloc A 4, 
parter, Sector 3, București, tel. 
021/3233030 interior 21721, până 
la data de 04.03.2022, ora 14.00. 
Documentele aferente concursului, 
respectiv anunţul cuprinzând 
condiţiile generale și specifice, 
calendarul de desfășurare a 
concursului, bibliografia și tema-
tica sunt afișate la sediul unităţii și 
pe pagina de internet www.ana.
gov.ro.

Agenţia Naţională Antidrog din 
subordinea Ministerului Afacerilor 
Interne, scoate la concurs, prin 
recrutare din sursă externă, 3 
posturi vacante de personal 
contractual cu atribuții în domeniul 
asistenței sociale de inspector de 
specialitate gr. III-I la Centrele de 
Prevenire, Evaluare și Consiliere 
Antidrog Constanța, Suceava și 
Sector 4 București. Condiţii speci-
fice: să fie absolvenţi de studii 
superioare de lungă durată cu 
diplomă de licenţă sau absolvenţi 
de ciclul I de studii universitare în 
domeniul fundamental știinţe 
sociale, ramura de licenţă socio-
logie, diplomă de licenţă asistenţă 
socială;  să fie membru al Cole-
giului Naţional al Asistenţilor 
Sociali din România și să dețină 
avizul de exercitare a profesiei de 
asistent social, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare; vechime în 
muncă: minim 6 luni; vechime în 
specialitatea studiilor: minim 6 
luni; să fie declaraţi apt medical și 
psihologic. Concursul se va desfă-
șura la sediul Agenţiei Naţionale 
Antidrog din Bd.-ul Unirii nr.37, 
bloc A 4, parter, Sector 3, București, 
astfel: -  la data de 22.03.2022, înce-
pând cu ora 10.00 – proba scrisă; -  
la data de 25.03.2022, începând cu 
ora 10.00 – interviul. Dosarele de 
concurs se depun la Biroul Resurse 
Umane din cadrul Agenţiei Naţio-
nale Antidrog din Bd.-ul Unirii nr. 
37, bloc A 4, parter, Sector 3, Bucu-
rești, tel. 021/3233030 interior 
21721, până la data de 04.03.2022, 
ora 14.00. Documentele aferente 
concursului, respectiv anunţul 
cuprinzând condiţiile generale și 
specifice, calendarul de desfășurare 
a concursului, bibliografia și tema-
tica sunt afișate la sediul unităţii și 
pe pagina de internet www.ana.gov.
ro.

Liceul Teoretic Alexandru Ioan 
Cuza, cu sediul în Aleea Barajul 
Dunării nr.5, sector 3, București, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post 
contractual vacant de conducere, 
pe perioadă nedeterminată, 
aprobat prin HG nr.286/2011, 
modificată și completată de HG 
nr.1027/2014. Denumirea postului: 
1 post contabil șef I, cu studii supe-
rioare, din cadrul Serviciului 
Contabilitate. Condiţii specifice de 
participare la concurs: -Nivelul 
studiilor: studii superioare absol-
vite cu diplomă de licenţă în dome-
niul economic; -Vechime în 
specialitate: minim 5 ani; -Cunoaș-
terea legislaţiei specifice postului; 
-Competenţe de operare și utilizare 
a programelor EDUSAL, SIIIR; 
-Competențe de operare a progra-
melor Microsoft Excel și Word; 
-Competențe de operare program 
Prosoft; -Competenţe și operarea 
în platforma SICAP, Forexebug și 
finanţare.org; -Disponibilitate la 
timp de lucru prelungit. Calen-
darul concursului: Concursul se va 
desfășura la sediul instituţiei după 
următorul grafic: -Proba scrisă: 16 
martie 2022, ora 10.00; -Proba 
practică: 17 martie 2022, ora 9.00; 
-Interviul: 17 martie 2022, ora 
12.00. Înscrierea candidaţilor și 
depunerea dosarelor de concurs 
are loc până în data de 8 martie 
2022, ora 12.00. Detalii despre 
tematica concursului, bibliografie și 
componenţa dosarului de înscriere 
sunt publicate pe website: www.
laicuza.ro. Date de contact: 
tel.021.340.48.11, secretariat@
laicuza.ro

Centrul Judeţean de Cultură 
Dâmboviţa, cu sediul în localitatea 
Târgoviște, Str.Alexandru Ioan 
Cuza, nr. 15, judeţul Dâmboviţa, 
organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei contractuale 
vacante, de: Consilier, gradul 
profesional IA, perioadă nedeter-
minată, nivel de execuţie, în cadrul 
Direcției Finaciar, Contabilitate, 
A c h i z i ț i i  c o n f o r m 
H.G.nr.286/23.03.2011. Concursul 
se va desfășura la sediul instituției 
astfel: -Proba scrisă în data de 
15.03.2022, ora 10.00; -Proba 
interviu va avea loc în termen de 
maximum 4 zile lucrătoare de la 
data susţinerii probei scrise, iar 
data și ora susţinerii interviului se 
vor afișa odată cu rezultatele la 
proba scrisă. Pentru participarea la 
concurs candidaţii trebuie să înde-
plinească următoarele condiţii: 
-Studii universitare de licenţă 

absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă în știinţe economice; 
-Vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei: 
minimum 7 ani. Candidaţii vor 
depune dosarele de participare la 
concurs în termen de 10 zile lucră-
toare de la publicarea anunţului în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Centrului 
Judeţean de Cultură Dâmboviţa. 
Relaţii suplimentare la sediul: 
Centrului Judeţean de Cultură 
Dâmboviţa, persoană de contact: 
Carmen Elena Voica, telefon/fax 
0245/613.112.

CITAŢII
Se citează numiții Ciciu Puiu și 

Ciciu Ligia în calitate de intimați 
pârâți în dosarul nr. 3473/263/2018 
pe Rolul Tribunalului Gorj, Sala 3, 
Secția 1 Civilă, în contradictoriu cu 
apelant reclamant Ciciu Florin, 
având ca obiect fond furnciar, în 
data de 15.03.2022.

Paratul Licurici Niculae cu 
domiciliul in Cal. Rahovei, Nr.72, 
Ap.1, Bucuresti, sector 5, este citat 
la Judecatoria Sectorului 5-Bucu-
resti in dosar nr. 21592/302/2021, 
termen 01.04.2022, Complet.C30, 
camera P46, ora 11.30, Cerere de 
valoare redusa, in proces cu Enel 
Energie Multenia S.A.

Numita Mutescu Corina 
Gabriela este rugata sa se prezinte 
in data de 16.03.2022 la Judeca-
toria Oravita in calitate de parat in 
dosarul Nr. 1452/272/2021 partaj 
bunuri comune lichidarea regi-
mului matrimonial.

Chibi Nine-Skies Clothing CO 
LTD este chemat la Tribunalul 
Galați, Sala 11, complet C5, în ziua 
de 03 martie 2022, ora 09.00, în 
calitate de pârât, în proces cu SC 
ADINA SRL, în calitate de recla-
mant, în dosar nr. 3039/121/2016- 
litigii cu profesioniștii. 

Numitii Petean Lina, vaduva lui 
Jusa Vasile, nascuta Varjol Vero-
nica, Pop Susana, Pop Susana, 
sotia lui Mocan Vasile, toti cu 
domiciliul necunoscut sunt citati la 
Judecatoria Turda la data de 
18.03.2022,  ora-11.00, in calitate 
d e  p a r a t i  i n  d o s a r  n r. 
8718/328/2020.

Numitii Daszko Zsigmond si 
sotia nascuta Ambestay Katinka, 
sotia lui Darko Aladar, nascuta 
Harmath Viorica, toti cu ultimul 
domiciliu cunoscut in Turda, str.

Petru Maior, Jud.Cluj , sunt cirati 
la Judecatoria Turda la data de 
11.04.2022, ora-11.00, in calitate de 
parati in dosar nr.5467/328/2021.

Numitii Lupescu Valer, Repede 
Zorita, Lupescu Maria, Morariu 
Margareta, Pogacean Teodor, 
Pogacean Ana, toti cu domiciliul 
necunoscut sunt citati la Judeca-
toria Turda la data de 12.04.2022, 
ora-12.00, in calitate de parati in 
dosar nr. 3649/328/2021.

Pârâta Gherasim Simona, fiica 
lui Avădănei Alexandru, este citată 
la termenul din 19.04.2022, la 
Judecătoria Săveni, ora 10.00, în 
proces de partaj succesoral, recla-
mant fiind Avădănei Florentin.

DIVERSE
Just Insolv SPRL notifica 

intrarea in procedura simplificata 
si inceperea procedurii falimen-
tului in dosarul nr. 4172/105/2021 
al Tribunalului Prahova, conform 
sentintei nr. 55/28.01.2022 privind 
pe Hartcons All SRL.

Noor Events SRL, CUI: 
23890285, registru comertului: 
J23/1534/2008, cu sediul social in 
oras Popesti Leordeni, nr.120B, ap. 
Camera 1, jud.Ilfov, anunta 
publicul interesat asupra depuneri 
solicitarii de obtinere a autorizatiei 
de mediu, pentru functionarea 
salilor de evenimente din oras 
Popesti Leordeni, strada Splaiul 
Uniri, nr.9C, judet Ilfov.

Centrul de Chimie Organică 
C.D.Neniţescu, cu sediul în Splaiul 
Independenţei, nr.202B, Sector 6, 
București, anunță scoaterea din 
funcţiune, în vederea casării, a 
unor mijloace fixe și obiecte de 
inventar care sunt propuse pentru 
valorificare. Cei interesaţi pot 
consulta lista timp de 30 zile de la 
data prezentului anunţ, la secreta-
riatul instituţiei, la adresa de mai 
sus, între orele 9.00 și 15.00, în 
zilele lucrătoare.

Banac Marian, titular al „PUZ- 
dezvoltare zonă rezidențială- case 
înșiruite și funcțiuni complemen-
tare”, propus a fi amplasat în loca-
litatea Giarmata Vii, Comuna 
Ghiroda, CF nr.405004, nr. cad. 
405004, jud. Timiș, aduc la cunoș-
tință publicului că decizia etapei de 
încadrare, din procedura de regle-
m e n t a r e  c o n f o r m  H G 
nr.1076/2004, este cea de adoptare 
a planului fără aviz de mediu. 
Propunerile de reconsiderare ale 
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deciziei se vor transmite în scris, în 
termen de 10 zile calendaristice, la 
sediul APM Timiș, B-dul. Liviu 
Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara.

Această informare este efectuată 
de S.N.T.G.N. Transgaz S.A. 
Medias, str.  Piata Constantin I. 
Motas nr. 1, Medias, ce intențio-
nează să solicite de la Apele 
Romane A.B.A. Olt – S.G.A. Sibiu, 
aviz de gospodărire a apelor pentru 
realizarea proiectului “punerea în 
siguranță a subtraversării Râului 
Cibin cu conducta de transport 
gaze naturale DN400 limita Jud. 
Alba-Sibiu, în zona loc. Orlat, Jud. 
Sibiu” propus a fi amplasat în 
extravilanul Comunei Orlat, 
judetul Sibiu. Această investiție 
este nouă. Ca rezultat al procesului 
de producție nu vor rezulta ape 
uzate. Această solicitare de aviz 
este conformă cu prevederile Legii 
apelor nr. 107/1996, cu modificările 
și completările ulterioare. Persoa-
nele care doresc să obțină infor-
mații suplimentare cu privire la 
solicitarea avizului de Gospodărire 
a Apelor pot contacta solicitantul 
de aviz la adresa menționată. 
Persoanele care doresc să transmită 
observații, sugestii și recomandări 
se pot adresa solicitantului sau la 
Expert Serv SRL, cu sediul in str. 
Mihai Eminescu, nr. 7, et.1, Ploiești, 
jud. Prahova, cod postal 100329, 
tel/fax: 0244-513233.

Această informare este efectuată 
de S.N.T.G.N. Transgaz S.A. 
Medias, str.  Piata Constantin I. 
Motas nr. 1, Medias, ce intențio-
nează să solicite de la Adminis-
trația Nationala Apele Romane 
- ABA Arges-Vedea, aviz de gospo-
dărire a apelor pentru realizarea 
proiectului “punerea în siguranță 
traversare aeriana peste râu 
Plapcea cu conducta de transport 
gaze naturale dn 100 racord 
alimentare SRM Scornicești, zona 
loc. Scornicești, Jud. Olt” propus a 
fi amplasat în extravilanul orasului 
Scornicesti, localitatea Jitaru, 
judetul Olt. Această investiție este 
nouă.  Ca rezultat al procesului de 
producție nu vor rezulta ape uzate. 
Această solicitare de aviz este 
conformă cu prevederile Legii 
apelor nr. 107/1996, cu modificările 
și completările ulterioare. Persoa-
nele care doresc să obțină infor-
mații suplimentare cu privire la 
solicitarea avizului de Gospodărire 
a Apelor pot contacta solicitantul 
de aviz la adresa menționată. 
Persoanele care doresc să transmită 
observații, sugestii și recomandări 
se pot adresa solicitantului sau La 

Expert Serv SRL, cu sediul in str. 
Mihai Eminescu, nr. 7, et.1, Ploiești, 
jud. Prahova, cod postal 100329, 
tel/fax: 0244-513233.

Anunt public privind depunerea 
solicitarii de emitere a acordului de 
mediu. S.N.T.G.N. “Transgaz” 
S.A. anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de 
emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul: “punerea in sigu-
ranta a conductei de transport gaze 
naturale DN 500 Schitu Golesti – 
Govora – Dragasani subtraversare 
rau Topolog, zona localitatii 
Tigveni, Judetul Arges” propus a fi 
amplasat in comuna Tigveni, 
judetul Arges – titular S.N.T.G.N. 
“Transgaz” S.A. Informatiile 
privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul APM Arges din 
Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, jud. 
Arges si la sediul S.N.T.G.N. 
“TRANSGAZ” SA din oras 
Medias, Piata Constantin I. Motas, 
nr.1, judetul Sibiu, in zilele de 
luni-vineri, intre orele 9:00-11:00. 
Observatiile publicului se primesc 
zilnic, la sediul APM Arges din 
Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, jud. 
Arges intre orele 9:00-11:00

Magda Farm SRL prin lichi-
dator judiciar VIA Insolv SPRL 
anunță organizarea selectiei de 
oferte privind vânzarea fondului 
de comerț destinat activității de 
farmacie reprezentat de Autori-
zația de funcționare nr. 8000 / 
IB277 / 11.01.2009 eliberată de 
Ministerul Sănătății, clientela și 
vadul comercial aferent Magda 
Farm pentru spațiile comerciale 
din Urleta și Bănești, județ 
Prahova. Condiții: prețul ofertei nu 
poate fi mai mic de 20.000 euro + 
TVA; stocul de marfă va fi preluat 
la prețul de achiziție, conform 
Legii farmaciei, așa cum va fi 
inventariat împreună cu ofertantul 
câștigător. Oferta va fi trimisă pe 
adresa de e-mail o¤ce@viainsolv.
ro până la data de 28.02.2022.

Tarfin Agricultura SRL, cu 
sediul social in Bucuresti, Sector 1, 
B-dul G-ral Gheorghe Magheru, 
nr.1-3, et. 5, CUI 45194837, 
J 4 0 / 1 9 4 8 2 / 2 0 2 1 ,  g a b r i e l a .
b a g y i n k a @ t a r f i n . c o m  t e l 
0734407099,  anunta publicul inte-
resat asupra depunerii solicitarii de 
obtinere a autorizatiei de mediu 
pentru activitatea de  “Comert cu 
ridicata al produselor chimice” 
CAEN 4675, desfasurata punctul 
de lucru din Timisoara, str. 
Dunarea nr. 14, ap.1, jud Timis, 
avand ca principalele faze ale acti-

vitatii: aprovizionare, depozitare, 
manipulare, livrare, seminte de 
plante  si produse fitosanitare si de 
protectie a plantelor, a ingrasamin-
telor chimice etc. Masurile de 
protectie a factorilor de mediu 
sunt: Apa: nu esista surse de 
poluare a apei-reteaua puiblica de 
apa canal. Aer: Nu sunt surse de 
poluare ale aerului. Sol: Platforma 
betonata. Gestiunea deseurilor: 
Pubele. Observatiile publicului 
formulate in scris sub semnatura si 
cu date de identificare respective 
informatiile privind potentialul 
impact asupra mediului se depun/
pot fi consultate la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului Timis, 
B-dul. Liviu Rebreanu nr.18-18A, 
Timișoara, Judetul Timiș, cod 
300210, Tel 0256/491795 fax 
0256201005 sau mail office@
apmtm.anpm.ro, in timp de 10 zile 
lucratoare dupa data publicarii 
prezentului anunt.

Brings Heat INC S.R.L.  - în 
insolventa anunta angajare 
personal specialitate – evaluator 
autorizat – in vederea realizarii 
evaluarii unui numar de 4(patru) 
bunuri mobile, reprezentand : 1.
Autoturism marca Volkswagen, 
varianta Touran; 2. Autoturism 
marca Volkswagen, varianta 
Touareg ; 3. Autoutilitara marca 
Renault, varianta Midliner S180 ; 
4) Autoutilitara basculanta marca 
Man, varianta TGA 35.390 8x4 
BB/H37, situate in Municipiul 
Resita, jud. Caras-Severin.  Ofer-
tele urmeaza a se  depune la sediul 
ales al  administratorului judiciar 
din Resita, str. P-ta 1 Decembrie 
1918, nr. 7, et.2, ap.21, jud.
Caras-Severin, telefon  0355-429 
116, pana cel tarziu la data de 
04.03.2022, orele 10.00.

ADUNĂRI GENERALE
Consiliul de administraţie al 

AEROQ SA cu sediul în București, 
str. Feleacu, nr.14B, sector 1, înma-
triculată la O.R.C. sub nr. 
J40/2904/1991, având CIF RO 
2785546,în conformitate cu Legea 
31/1990 și cu Actul Constitutiv 
convoacă ,  pentru  data  de 
24.03.2022,  AGA Ordinară la ora 
11:00 la sediul societăţii. Sunt 
îndreptăţiţi să participe acţionarii 
din registrul acţionarilor la data de 
referinţă 01.03.2022. 1. AGA ordi-
nară va avea următoarea ordine de 
zi: -Aprobarea situaţiilor financiare 
pentru anul 2021 pe baza rapor-
tului CA și al cenzorului,  fixarea 
dividendului și repartizarea aces-
tuia; -Aprobarea descărcării de 

gestiune a CA pe anul 2021; -Apro-
barea BVC pentru anul 2022; 
-Reconfirmarea D-lui Apetrei 
Adrian în calitate de Vicepreșe-
dinte- Director Dezvoltare ca 
membru în CA AEROQ, până la 
expirarea mandatului stabilit în 
AGA din anul 2020, precum și 
reconfirmarea cenzorilor; -Diverse. 
Acţionarii înscriși în registrul acţi-
onarilor pot participa și vota și 
prin reprezentare, pe bază de 
împuterniciri care trebuie depuse 
înainte de adunare, sau transmise 
prin poștă sau e-mail, împreună cu 
certificatul de acţionar sau alt 
document care confirmă calitatea 
de acţionar. AGA se reprogra-
mează pentru 25.03.2022, la ora 
11:00, la sediul AEROQ, cu aceeași 
ordine de zi, în cazul în care nu se 
realizează cvorumul pentru vali-
darea deliberărilor.

Convocator al Adunarii Gene-
rale Ordinare a Actionarilor Simex 
S.A. cu sediu in Bucuresti, str.Arh. 
Grigore Cerchez nr.12, et.2, cam.5, 
J40/45/1991, CUI-1555360 Admi-
nistratorul unic al Simex S.A. cu 
sediu in Bucuresti, str.Arh. Grigore 
Cerchez nr.12, et.2, cam.5, sect.1, 
avand Codul Unic de Inregistrare 
nr. 1555360 si numar de inregis-
trare in Registrul Comertului de pe 
langa Tribunalul Bucuresti 
J40/45/1991 („Societatea“),in baza 
prevederilor art.111, art.117 si 
art.118 din Legea nr.31/1990 
privind societatile comerciale, 
republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, precum si 
in baza  art.12 si 13 din Actul 
Constitutiv al Societatii, convoaca 
Adunarea Generala Ordinara a 
Actionarilor Simex S.A. in data de 
24.03.2022, ora-10.00, la sediul 
Societatii din Bucuresti, str.Arh. 
Grigore Cerchez nr.12, et.2, cam.5, 
sect.1. In cazul in care in data de 
24.03.2022 nu se intruneste 
cvorumul cerut de dispozitiile 
legale si statutare pentru validi-
tatea deliberarilor Adunarii Gene-
rale Ordinare a Actionarilor, se 
convoaca a doua Adunare Gene-
rala Ordinara a Actionarilor Simex 
S.A. pentru data de 25.03.2022, ora 
10.00, la sediul Societatii din Bucu-
resti, str.Arh. Grigore Cerchez 
nr.12, et.2, cam.5, sect.1,cu aceeasi 
ordine de zi. Data de referinta 
pentru actionarii indreptatiti sa 
participe si sa voteze in Adunarea 
Generala Ordinara a Actionarilor 
Simex S.A. este 17.03.2022. 
Ordinea de zi a Adunarii Generale 
Ordinare a Actionarilor propusa de 
Administratorul Unic este urma-
toarea: 1.Aprobarea Raportului 
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administratorului si a situatiilor 
financiare anuale pentru anul 
2021; 2.Aprobarea raportului 
comisiei de cenzori pentru exerci-
tiul financiar 2021; 3.Aprobarea 
rezultatului financiar pe anul 2021; 
4.Aprobarea descarcarii  de 
gestiune a administratorului 
pentru anul 2021; 5.Aprobarea 
inregistrarii situatiilor financiare la 
Administratia Finantelor Publice.

LICITAŢII
SC Expert Construct SRL, prin 

lichidator C.I.I. Apostol Andra, 
anunta vanzarea la licitatie publica 
a bunurilor mobile aflate in patri-
moniul societatii, si anume: autotu-
rism Subaru Forester la pretul de 
2.300 lei, stocuri de marfa (mate-
riale), s.a. Licitatia publica are loc 
in baza hotararii Adunarii Credito-
rilor din 10.11.2021 si a Regula-
mentului de participare la licitatie. 
Pretul de pornire al licitatiei este de 
50% din pretul stabilit in raportul 
de evaluare.  Licitatiile vor avea loc 
la data de: 23.02.2022, 28.02.2022, 
0 3 . 0 2 . 2 0 2 2 ,  0 9 . 0 3 . 2 0 2 2  s i 
16.03.2022, orele 12:00 la sediul 
lichidatorului judiciar. Relatii la 
tel. 0744/591.761.

Primăria comunei Mănăstirea 
Humorului anunță scoaterea la 
vânzare prin licitație publică a 
unui teren aparținând domeniului 
privat al comunei, în suprafață de 
197mp, situat în intravilanul și 
extravilanul comunei. Prețul Docu-
mentației de atribuire este de 
50Lei/exemplar și se poate obține 
de la Compartimentul urbanism, 
cadastru, achiziții publice și mana-
gementul proiectelor din cadrul 
Primăriei. Data limită de solicitare 
clarificări: 08.03.2022. Data limită 
de depunere a ofertelor este 
17.03.2022, ora 09.00. Ședința 
publică de deschidere a ofertelor 
va avea loc în data de 17.03.2022, 
ora 10.00, la sediul Primăriei 
comunei Mănăstirea Humorului.

Primăria Municipiului Mediaș 
cu sediul în localitatea Mediaș P-ța 
Corneliu Coposu nr. 3 jud. Sibiu, în 
conformitate cu Hotărârile Consi-
liului Local - Mediaș nr. 12 și nr. 13 
din 27.01.2022, anunță organizarea 
licitației publice cu strigare, pentru 
vânzarea unor imobile situate 
administrativ după cum urmează: 
1. în localitatea Mediaș str. 
Plopului nr. 16 jud. Sibiu, identi-
ficat în CF Mediaș nr. 108275 (CF 
vechi nr. 16694) sub nr. cadastral/
topografic CAD: 2287 top: 3988/ 
157/89/1/19/3/2/1/7 teren intravilan 

în suprafață de 146 mp. proprie-
tatea Municipiului Mediaș - dome-
niul privat și CF Mediaș nr. 108281 
(CF vechi nr. 16699) sub nr. cadas-
tral/topografic CAD: 2292 top: 
3988/157/89/1/19/3/2/1/12 teren 
intravilan în suprafață de 333 mp. 
proprietatea Municipiului Mediaș 
- domeniul privat. Licitația va avea 
loc în data de 16 martie 2022 ora  
10,oo, la sediul Primăriei Munici-
piului Mediaș, P-ța Corneliu 
Coposu nr. 3 jud. Sibiu. Licitația va 
avea loc în data de 16 martie 2022 
ora  10,oo, la sediul Primăriei 
Municipiului  Mediaș ,  P-ța 
Corneliu Coposu nr. 3 jud. Sibiu. 2. 
în localitatea Ighișu Nou str. Școlii 
nr. 67 jud. Sibiu, identificat în CF 
Mediaș nr. 109678 sub nr. cadas-
tral/topografic 109678 teren intra-
vilan în suprafață de 500 mp. 
proprietatea Municipiului Mediaș 
CIF: 4240677 - domeniul privat și 
CF Mediaș nr. 109679 sub nr. 
cadastral/topografic 109679 teren 
intravilan în suprafață de 732 mp. 
proprietatea Municipiului Mediaș 
CIF: 4240677 - domeniul privat.  
Licitația va avea loc în data de 16 
martie 2022 ora  11,oo, la sediul 
Primăriei Municipiului Mediaș, 
P-ța Corneliu Coposu nr. 3 jud. 
Sibiu. Procurarea documentația de 
atribuire precum și depunerea 
ofertei se va face la Centrul de 
Informare Cetățeni din cadrul 
Primăriei municipiului Mediaș în 
perioada 21.02.2022 – 15.03.2022 
ora 15:00. Documentația de atri-
buire costă de 200 lei/imobil și se 
achită numerar sau în contul orga-
n i z a t o r u l u i  R O 8 0 T R E Z 
57721360250XXXXX deschis la 
Trezoreria Mediaș. Pentru relații 
suplimentare vă rugăm să ne 
contactați la: tel. 0269803816 sau 
0269803818, fax. 0269803817.

1. Informaţii generale privind 
autoritatea contractantă: Unitatea 
Administrativ-Teritorială Comuna 
Măneciu cu sediul în com. 
Măneciu, sat Măneciu Ungureni, 
nr. 273, judeţul Prahova, Cod fiscal 
2843221,Telefon 0244295225, Fax 
0244/295400, e-mail: contact@ 
primaria-maneciu.ro. 2. Informaţii 
generale privind obiectul închiri-
erii: Obiectul închirierii îl repre-
z i n t ă  î n c h i r i e r e a  a  d o u ă 
loturi-teren, în suprafaţă de 5,5 mp 
fiecare, situate în Comuna 
Măneciu, sat Gheaba, judeţul 
Prahova, aparţinand domeniului 
public al Comunei Măneciu, 
judeţul Prahova (lotul 1 este identi-
ficat cu număr cadastral 26122, T 
0, P 5315, iar lotul 2 este identificat 
cu număr cadastral 21350, T 0, P 

4751) în vederea desfășurării unor 
activităţi comerciale - presă. Închi-
rierea se face conform art. 333, art. 
335 din OUG nr. 57/2019 și în 
conformitate cu prevederile HCL 
nr. 107/28.10.2021. 3. Documen-
taţia de atribuire: informatii 
privind documentatia de atribuire 
se regăsesc în cuprinsul caietului 
de sarcini.Persoanele interesate pot 
intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei, fie pe suport de 
hârtie, fie prin mijloace electronice, 
la adresa de e-mail: contact@
primaria-maneciu.ro. Documen-
taţia de atribuire se poate obţine în 
mod gratuit. Data limită pentru 
s o l i c i t a r e a  c l a r i f i c ă r i l o r : 
11.03.2022, ora 14:30. 4. Informaţii 
privind ofertele: Ofertele se depun 
în două plicuri: unul exterior și 
unul interior. Ofertele se depun la 
sediul primăriei comunei Măneciu 
din comuna Măneciu, sat Măneciu 
Ungureni, nr. 273, judeţul Prahova, 
într-un exemplar original, până la 
data de 17.03.2022, ora 18:30. 5. 
Ședinţa publică de deschidere a 
ofertelor se va desfășura în data de 
18.03.2022, la sediul primăriei 
comunei Măneciu, ora 10:00 din 
comuna Măneciu, sat Măneciu 
Ungureni, nr. 273, judeţul Prahova. 
6. Denumirea,adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail 
ale instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanţei: Tribu-
nalul Prahova , Secţia a II-a Civilă, 
de Contencios Administrativ și 
Fiscal,cu sediul în Ploiești, Str. 
Gheorghe Doja, nr. 42, judeţul 
Prahova, e-mail: tr-ph-contencios@
just.ro, telefon 0244523265. 7. Data 
transmiterii anunţului de licitaţie 
către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării: 18.02.2022.

1.Informații generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail, persoană de 
contact: Primăria Comuna Vadu 
Pașii, cu sediul în comuna Vadu 
Pașii, sat Vadu Pașii, Str.Principală 
nr.26, județul Buzău, telefon/fax 
0238/788.109, e-mail: primaria.
vadupasii@yahoo.com, cod fiscal 
4385538. 2.Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie conce-
sionat: Suprafața de 23.789 mp 
teren extravilan aparținând dome-
niului privat al Comunei Vadu 
Pașii, situat în comuna Vadu Pașii, 
sat Focșănei, județul Buzău, nr.
Cadastral 24362, T.85, în vederea 
dezvoltărilor activităților econo-

mice ,  conform H.C.L .  nr. 
11/31.01.2022 ș i  O.U.G.nr. 
57/03.07.2019. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: Se regă-
sesc în caietul de sarcini. 3.1.Moda-
litatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documen-
tației de atribuire: Documentația 
de atribuire va putea fi achizițio-
nată de la sediul Primăriei 
Comunei Vadu Pașii pe suport de 
hârtie. 3.2. Denumirea și adresa 
serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: 
Compartimentul Juridic din 
cadrul Primăriei Comunei Vadu 
Pașii, sat Vadu Pașii, Str.Principală 
nr.26, județul Buzău. 3.3.Costul și 
condiţiile de plată pentru obţinerea 
acestui exemplar, unde este cazul: 
100Lei și se va achita numerar la 
Casieria Primăriei Comunei Vadu 
Pașii. 3.4. Data-limită pentru soli-
citarea clarificărilor: 04/03/2022, 
ora 14.00. 4.Informaţii privind 
ofertele: 4.1. Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 14/03/2022, ora 
14.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei 
Vadu Pașii, comuna Vadu Pașii, sat 
Vadu Pașii, Str.Principală nr.26, 
județul Buzău. 4.3. Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: Un exemplar. 5.Data 
și locul la care se va desfășura 
ședinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 15/03/2022, ora 11.00, la 
sediul Primăriei Comunei Vadu 
Pașii, comuna Vadu Pașii, sat Vadu 
Pașii, Str.Principală nr.26, județul 
Buzău. 6. Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigi-
ilor apărute și termenele pentru 
sesizarea instanţei: Tribunalul 
Buzău, Secția de Contencios 
Administrativ, Buzău, Bulevardul 
Nicolae Bălcescu nr.8, județul 
Buzău, telefon 0238/717.960, fax 
0238/717.959, e-mail: tr.buzau@
just.ro. 7.Data transmiterii anun-
ţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 
18/02/2022.

Primăria Comunei Baia, judeţul 
Suceava, CUI: 4674790, cod poștal 
727020, tel./fax: 0230.572.504 
/0230.540.990, e-mail: primaria-
baia@gmail.com, anunţă organi-
zarea procedurii de licitaţie 
publică, cu plic sigilat, în vederea 
vânzării a 7 loturi teren în supra-
față totală de  6.240mp,  aparți-
nând domeniului  privat al 
Comunei Baia. Documentaţiile de 
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atribuire pot fi ridicate de la sediul 
Primăriei Comunei Baia, în baza 
unei cereri în acest sens, începând 
cu data de 21.02.2022, contra 
sumei de 10Lei. Ofertele vor fi 
depuse la sediul  Primăriei 
Comunei Baia, judeţul Suceava, 
până la data de 18.03.2022, ora 
14.00. Data licitaţiei publice este 
21.03.2022, ora 9.00.

1.Informații generale privind 
autoritatea contractantă, în special 
denumirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail, 
persoana de contact: Primăria 
Comunei Gălbinași, comuna 
Gălbinași, Str.Profesor Tudor 
Gheorghe nr.5, judeţul Buzău, cod 
p o ș t a l  1 2 7 2 4 0 ,  t e l e f o n 
0371/425.064, fax 0238/780.022, 
e-mail: primariagalbinasi@yahoo.
com, cod fiscal 3724440. 2. Infor-
mații generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie 
vândut: 1 parcelă de teren, apar-
ține domeniului privat al Comunei 
Gălbinași, județul Buzău, identifi-
cată astfel: -Parcela 971, 972, 
cvartal 17, 381mp, nr.cadastral: CF 
26371, situată în intravilanul 
comunei Gălbinași, sat Gălbinași, 
judeţul Buzău, conform H.C.L. 
Gălbinași nr.3/20.01.2022 și teme-
i u l u i  l e g a l :  O . U . G .  n r. 
57/03.07.2019. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: se regă-

sesc în caietul de sarcini. 3.1. 
Modalitatea sau modalitățile prin 
care persoanele interesate pot intra 
în posesia unui exemplar al docu-
mentației de atribuire: la cerere, de 
la sediul instituției, Comparti-
mentul Financiar-Contabil, Impo-
zite și Taxe Locale, Achiziţii 
Publice sau se poate consulta pe 
site-ul: www.comunagalbinasi.ro, 
s e c ț i u n e a  - A n u n ţ u r i . 
3.2.Denumirea și datele de contact 
ale serviciului /compartimentului 
din cadrul vânzătorului, de la care 
pot obține un exemplar din docu-
mentația de atribuire: Se poate 
obține de la Compartimentul 
Financiar-Contabil, Impozite și 
Taxe Locale, Achiziţii Publice din 
cadrul Primăriei Comunei Gălbi-
nași, comuna Gălbinași, Str.
Profesor Tudor Gheorghe nr.5, 
judeţul Buzău. 3.3.Costul și condi-
țiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, 
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 
administrativ: 100Lei/exemplar, ce 
se achită numerar la Casieria insti-
tuției. 3.4.Data-limită pentru solici-
tarea clarificărilor: 04/03/2022, ora 
09.00. 4. Informații privind ofer-
tele: 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 14/03/2022, ora 10.00. 
4.2.Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Primăria Comunei Gălbi-
nași, comuna Gălbinași, Str.
Profesor Tudor Gheorghe nr.5, 
judeţul Buzău. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 

oferta: 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: 
15/03/2022, ora 10.00, Primăria 
Comunei Gălbinași, comuna 
Gălbinași, Str.Profesor Tudor 
Gheorghe nr.5, judeţul Buzău. 
6.Denumirea, adresa, numarul 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 Buzău, Buzău, Bd.
Nicolae Bălcescu nr. 8, județul 
Buzău, telefon 0238/717.960, fax 
0238/717.959, e-mail: tr.buzau@
just.ro. 7.Data transmiterii anun-
țului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 
18/02/2022.

Continental 2000 S.P.R.L. -în 
calitate de lichidator judiciar al 
societății Exploatarea Miniera 
Harghita SA -în faliment, vinde 
prin licitație publică în data de 
23.02.2022, ora 10.00, următoarele 
bunuri immobile /mobile aflate în 
proprietatea societății: Bunuri 
imobile compuse din: 1.Teren Zona 
Jigodin, M-Ciuc, jud. Harghita, în 
suprafață de 63.385mp, categoria 
de folosință -altele -C.F.52242 a 
loc.Miercurea Ciuc, jud. Harghita. 
Preț de pornire la licitație: 
649.459Lei; 2.Teren extravilan în 
suprafață de 9.786mp, C.F.51108 a 

loc. Ciceu/Siculeni, jud.Harghita, 
situat în zona perimetrului miner 
Harghita Băi- la prețul de 
136.604Lei; 3. Teren intravilan în 
suprafață de 33.476mp, C.F.52696 
a loc.Harghita Băi, jud.Harghita, 
situat în zona perimetrului miner 
Harghita Băi -la prețul de 
1.063.260Lei; 4.Teren extravilan în 
suprafață  de  221.881 mp, 
C.F.51135 a loc.Ciceu/Siculeni, jud.
Harghita, reprezentând iaz de 
decantare -la prețul de 310.308Lei. 
Bunuri imobile situate în locali-
tatea Voslăbeni, jud.Harghita, 
compuse din: 1.Ansamblu imobil 
situat în Voslobeni, respectiv: teren 
intravilan înscris în CF 51452 a loc.
Voslăbeni, jud.Harghita, în supra-
față de 12.383 mp+remiză locomo-
tivă 
122mp, linie electrică 20KW- 
10.315ml. Preț de pornire la lici-
tație total /ansamblu: 1.201.565Lei. 
2.Linie triaj nr.inventar 100341. 
Bunul a fost ca mijloc fix și repre-
zintă 1.400ml cale ferată construită 
în anul 1975. Prin actul adminis-
trativ nr.214 din 10.11.2017 linia de 
triaj -nr. inv. 100341 a fost trecută 
în CF nr.51901 al loc.Voslăbeni la 
poz.A1.77 nr.51901-C77 ca și 
-construcții industriale și edilitare, 
suprafață măsurată de 3490mp, 
situație juridică fără acte la prețul 
de 2.558.963 Lei. 3.Linie racord 
CFN nr.de inventar 100340. Bunul 
a fost ca mijloc fix și reprezintă 
1.920ml cale ferată construită în 
anul 1975. Prin actul administrativ 
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nr.220 din 02.11.2017 linia de 
racord CFN -nr.inv.100340 a fost 
trecută în CF nr.51798 al loc.Voslă-
beni la poz.A1.2; A1.4; A1.9; A1.10; 
A1.11; A1.12; A1.13; A1.14; A1.15; 
A1.16; A1.17; A1.22; A1.23; A1.24; 
A1.25; A1.26; A1.27; A1.28; A1.29; 
A1.31; A1.32; A1.33; A1.34; A1.35; 
A1.36; A1.37; A1.38; A1.39; A1.40; 
A1.41 ca și -construcții industriale 
și edilitare, suprafață măsurată de 
4608mp, situație juridică- fără acte 
la prețul de 4.029.378Lei. Bunuri 
mobile compuse din: 1. Auto Dacia 
Solenza- HR 04 NNE, nefuncțio-
nală, caroserie corodată, benzină, 
1390cmc, an de fabricație 2004, 
km-687Lei; 2.Volkswagen Trans-
porter -HR 24 NMT, nefuncțio-
nală, caroserie corodată, diesel, 
km-, 1896cmc, an de fabricație 
1998- 1.374Lei; 3.Toyota Land 
Cruiser J10- HR 11 EMH, nefunc-
țională, caroserie corodată, diesel, 
km-, 1896cmc, an de fabricație 
1998- 13.774Lei. În cazul nevalori-
ficării bunurilor, licitațiile se vor 
relua în 02.03.2022, 09.03.2022, 
16.03.2022 și 23.03.2022, în același 
loc și aceleași condiții. La prețurile 
de pornire se adăuga TVA în 
funcție de legislația în vigoare. 
Vânzările vor avea loc la sediul 
lichidatorului judiciar din Sfântu 
Gheorghe, str.Crângului nr.12, bl.9, 
sc.B, ap.4, parter. Pentru partici-
parea la licitație este obligatorie 
achiziționarea caietului de sarcini. 
Garanția de participare la licitație 
este de 20% din prețul de pornire. 
Înscrierea la licitație se face cel 
târziu cu o oră înainte de începerea 
ședinței de licitație. Informații prin 
e-mail: contact@continental2000.
ro sau la telefoanele: 0267.311.644, 
0728.137.515 și pe pagina de 
internet: www.continental2000.ro.

1.Informații generale privind 
concedentul, în special denu-
mirea, codul de identificare 
fiscală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de 
e-mail, persoană de contact: 
Primăria Comunei Buteni, 
comuna Buteni, Piața Eroilor, 
nr.1, județul Arad, telefon 
0257/320.129, fax 0257/320.186, 
e-mail: primariabuteni@yahoo.
com, cod fiscal 3518997. 2.Infor-
mații generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea 
și identificarea bunului care 
urmează să fie concesionat: Teren 
în suprafață de 45.230 mp, apar-
ține domeniului privat al 
Comunei Buteni, se află situat în 
intravilanul localității Buteni, 
identificat în CF nr.307706 Buteni 
-930mp; CF nr.307707 -20.000 

mp; CF nr.307708 -4.300mp; CF 
nr. 307709 -20.000mp; conform 
H.C.L.17/17.02.2022 și temeiului 
legal: O.U.G.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 documentației 
de atribuire: Prin solicitare scrisă, 
transmisă personal, pe fax 
0257/320.186 sau e-mail: primari-
abuteni@yahoo.com, sau la sediul 
Primăriei Comunei Buteni. 
3.2.Denumirea și adresa servi-
ciului /compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care 
se poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: Regis-
tratura Primăriei Comunei 
Buteni, comuna Buteni, Piața 
Eroilor, nr.1, județul Arad. 3.3. 
Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exem-
plar, unde este cazul: Persoanele 
interesate pot achita contrava-
loarea documentației de atribuire 
de 100Lei în contul conceden-
tului :  RO57TREZ02821A-
3 0 0 5 3 0 X X X X  d e s c h i s  l a 
Trezoreria Orașului Sebiș, titular 
cont Comuna Buteni, la Casieria 
Primăriei Comunei Buteni. 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor: 04.03.2022, ora 
15.00. 4. Informaţii privind ofer-
tele: 4.1.Data-limită de depunere 
a ofertelor: 14.03.2022, ora 10.00. 
4.2. Adresa la care trebuie depuse 
ofertele: Oferta va fi depusă la 
Registratura Primăriei Comunei 
Buteni, comuna Buteni, Piața 
Eroilor, nr.1, județul Arad. 
4.3.Numărul de exemplare în 
care trebuie depusă fiecare ofertă: 
1 exemplar original și 1 exemplar 
copie. 5.Data și locul la care se va 
desfășura ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 14.03.2022, 
ora 12.00, la sediul Primăriei 
Comunei Buteni, comuna Buteni, 
Piața Eroilor, nr.1, județul Arad. 
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: Acțiunea în justiție se 
poate introduce la Secția de 
Contencios Administrativ a 
Tribunalului Arad, Arad, b-dul 
Vasile Milea, nr.2-4, județul Arad, 
telefon 0257/250.114,  fax 
0257/256.484, e-mail: tb-arad@
just.ro. 7. Data transmiterii anun-
ţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 
18.02.2022.

Ministerul Apărării Naţionale, 
prin U.M.02547 București, cu 
sediul în strada Slt.Constantin 
Godeanu nr. 121-129, sector 1, 
București, telefon: 021.667.20.98, 
CUI: 4192804, e-mail: um02547@
mapn.ro, cont Trezorerie RO84 
TREZ7015005XXX 000142, 
deschis la Trezoreria Statului 
Sector 1 București, legal reprezen-
tată de șeful Unității Militare 
02547 București și contabil șef, 
organizează licitaţie publică în 
vederea închirierii unei suprafeţe 
de teren de 10.935mp din imobilul 
situat în localitatea Bragadiru, 
Șoseaua de Centură, județ Ilfov, 
având numărul cadastral 128412, 
înscris în cartea funciară cu 
numărul 128412. Licitaţia are loc 
în ziua de 15.03.2022, ora 14.00, la 
sediul U.M.02547 București, din 
str. Slt. Godeanu Constantin 
nr.121-129, sector 1, București. 
Condiţiile privind participarea și 
adjudecarea sunt cuprinse în 
caietul de sarcini și în fișa de date 
a procedurii, care se achiziţio-
nează de la sediul U.M.02547 
București, în perioada 23.02.2022-
04.03.2022, contra sumei de 
15Lei, care se depune la casieria 
unităţi i  mil itare.  Ofertele 
împreună cu celelalte documente 
se depun la registratura unităţii 
mil itare,  până la data de 
11.03.2022, ora 14.00, într-un 
exemplar, redactat în limba 
română, cu respectarea Art.336 
din O.U.G. 57/2019 și în confor-
mitate cu cerințele caietului de 
sarcini și al fișei de date a proce-
durii. Garanţia de participare se 
exprimă în lei și se constituie prin 
scrisoare de garanție bancară, 
care se prezintă în original, prin 
virament bancar sau prin depu-
nere în numerar la casieria 
unităţii militare până la data și 
ora depunerii ofertei. Informaţii 
suplimentare se obţin la sediul 
unităţii militare sau la telefon: 
021.667.20.98/int.130 -Biroul 
Patrimoniu Imobiliar.

PIERDERI
Pierdut carte de intervenție și 

registru special imprimantă fiscală 
Epson TM-810, seria: REG 00096-
19, număr unic: 2000550928, apar-
ținând SC Galdum Import Export 
SRL, RO1327680, J29/1931/1992.

SC Quality Invest Management 
SRL,  J40 /6633 /2001 ,  Cui : 
RO14045711, pierdut certificat 
înregistrare Seria B nr. 3474496. Îl 
declar nul.


