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OFERTE SERVICIU
l Angajăm operator compactor. 
Tel: 0751.113.333.

l Societate comercială angajează 
mecanici utilaje terasiere și electri-
c ian auto .  Relaţ i i  te lefon: 
0743/072980.

l S.C.Best Aqua Trade Invest 
S.R.L., având CUI: 32180902, cu 
sediul în sat Miroslăvești, comuna 
Puchenii Mari, nr.488, județ 
Prahova, angajează: Încărcător-des-
cărcător cu cod COR 933301- 1 
post. Cerințe: studii medii, cunoș-
tințe de limbă engleză, cunoștințe în 
domeniul producției. Selecția are loc 
în data de 22.03.2022, ora 10.00, la 
sediul societății.

l Societatea CIS GAZ S.A. 
din localitatea Santana de 
Mures, Str.Voinicenilor 686, 
jud.Mures angajeaza operatori 
excavator. CIS GAZ este o 
companie romaneasca cu 
capital 100% privat, fondata in 
1990 care opereaza in industria 
gazelor naturale. Compania 
asigura cazare, bonuri de masa 
si un salariu atractiv. Ne puteti 
c o n t a c t a  l a  n r . t e l . 
+40.265.313.018 sau prin 
email: o�ce@cisgaz.ro.

l Asociația Măgura Nucșoara 
angajează 2 lucrători pe postul de 
cioban (oier) (COR 612101), locația 
din com.Nucșoara, județul Argeș. 
Candidații trebuie să aibă studii 
generale, să cunoască specificul 
muncii și să cunoască limba engleză 
la nivel minim. Programări interviu 
la telefon: 0766.519.784.

l Logprime Plus SRL din Vaslui 
angajează conducători auto, vorbi-
tori de limba rusă, pentru a efectua 
curse regulate în Rusia, Belorusia, 
Ucraina, Turcia. Interviul în data de 
22 martie la sediul firmei. Relații la 
tel. 0749.828.410.

l Todini Costruzioni Generali SPA 
Roma Sucursala Romania, cu sediul 
în București, Sectorul 1, Bulevardul 
Ion Mihalache 18, etaj 1, înregis-
trată în Registrul Comerțului sub 
nr.J40/3191/2021, Identificator Unic 
la Nivel European (EUID): 
ROONRC.J40/3191/2021, având 

Cod Unic de Înregistrare: 43782873, 
angajează: 1 contabil-șef -cod COR 
121120, 1 controlor de gestiune -cod 
C O R  2 4 1 1 0 6 ,  1  t e h n i c i a n 
constructor -cod COR 311203. 
Interviul va avea loc la data de 
22.03.2022, la ora 9.00, la sediul 
societății.

l Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Vaslui, cu sediul în Vaslui, strada 
Ștefan cel Mare nr.233, judeţul 
Vaslui, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiilor contractual 
vacante de: -infirmieră debutantă 
-Secţia Pediatrie -1 post; -infirmieră 
-Secţia Pediatrie -1 post. Candidaţii 
trebuie să îndeplinească condiţiile 
g e n e r a l e  p r e v ă z u t e  d e 
H.G.286/23.03.2011 cu modificările 
și completările ulterioare. Concursul 
se va desfășura la sediul instituţiei, 
astfel: -21.03.2022-01.04.2022 
-depunerea dosarelor; -05.04.2022, 
ora 09.30 -selecția dosarelor; 
-12.04.2022, ora 10.00 -proba scrisă; 
-18.04.2022, ora 10.00 -interviu. 
Pentru participarea la concurs 
candidaţii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii: I.Infirmieră 
debutantă: -diplomă de absolvire a 
liceului; -curs de infirmieră; -fără 
vechime în activitate. II.Infirmieră: 
-diplomă de absolvire a liceului; 
-curs de infirmieră; -6 luni vechime 
în activitate. Candidaţii vor depune 
dosarele de participare la concurs în 
termen de 10 zile lucrătoare de la 
publicarea anunţului în Monitorul 
Oficial, Partea a III-a, la sediul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Vaslui. Relaţii suplimentare la 
sediul: Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Vaslui, persoană de contact econo-
mist Ciobanu Florina -telefon 
0235/312.120/interior 138.

l Primăria Comunei Mănăstirea 
Humorului, cu sediul în comuna 
Mănăstirea Humorului, județul 
Suceava, în conformitate cu preve-
derilor H.G. nr. 286/2011, organi-
zează concurs pentru ocuparea 
posturilor contractuale vacante de: 
consilier II -un post, în cadrul 
Compartiment implementarea 
proiectelor finanțate din fonduri 
externe nerambursabile, din 
Aparatul de specialitate al prima-
rului comunei Mănăstirea Humo-
rului; muncitor necalificat -un post, 
în cadrul Compartimentul adminis-
trativ din Aparatul de specialitate al 

primarului comunei Mănăstirea 
Humorului; Concursul se va desfă-
șura, la sediul instituției, astfel: 
-proba scrisă în data de 12.04.2022, 
ora 10; -proba interviu în data de 
14.04.2022, ora 10. Conditii minime 
de participare: Pentru postul de 
consilier II: a) studii universitare de 
licență, absolvite cu diplomă de 
licență sau echivalentă; b)vechime 
în muncă -3 ani. Muncitor necali-
ficat: a) studii gimnaziale; b) 
vechime în muncă -10 ani. Candi-
daţii vor depune dosarele de partici-
pare la concurs în termen de 10 zile 
lucrătoare de la publicarea anun-
ţului în Monitorul Oficial, Partea a 
III-a, la sediul Primăriei Comunei 
Mănăstirea Humorului. Relaţii 
suplimentare la sediul Primăriei 
Comunei Mănăstirea Humorului, 
persoană de contact Croitoru Viorel, 
telefon 0749.371.803.   

l Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecţia Copilului Gorj 
organizează concurs în data de 
14.04.2022, ora 10.00 (proba scrisă) 
și 19.04.2022 (proba de interviu) la 
Cantina din cadrul Complexului de 
recuperare și reabilitare neuropsihi-
atrică pentru adulți „Bîlteni“, din 
Tîrgu Jiu, strada Dumbrava, nr. 34, 
în funcție de numărul de candidați, 
pentru ocuparea a 3 (trei) posturi 
vacante corespunzătoare unor 
funcții contractuale de execuție 
după cum urmează: 1. un post 
corespunzător funcţiei contractuale 
de execuţie de muncitor calificat I 
(fochist) la Serviciul administrativ, 
aprovizionare și de întreţinere din 
cadrul aparatului propriu. 2. un 
post corespunzător funcţiei contrac-
tuale de execuţie de muncitor cali-
ficat I (fochist) la Complexul de 
servicii comunitare pentru copilul în 
dificultate Tg.Cărbunești - Compar-
timentul administrativ-contabilitate. 
3. un post corespunzător funcţiei 
contractuale de execuţie de 
muncitor calificat I (fochist) la 
Complexul de servicii alternative la 
protecţia rezidenţială Tg.Jiu - 
Compartimentul administrativ-con-
tabilitate. Condiții generale și 
specifice de îndeplinit de către 
candidat pentru ocuparea posturilor 
scoase la concurs: a) absolvent(ă) 
minim 10 clase sau școală profesio-
nală și calificare de „fochist”, b) 
vechime în muncă de minim 10 ani, 
c) posesor autorizație ISCIR aflată 

în perioada de valabilitate. Înscrie-
rile la concurs se fac în perioada 
21.03.2022 - 01.04.2022 inclusiv, 
până la ora 14,00, la sediul Direcției 
Generale de Asistență Socială și 
Protecției Copilului Gorj, din Tîrgu 
Jiu, strada Siretului, nr.24 – Servi-
ciul resurse umane, salarizare și 
pentru funcția publică. Relaţii supli-
mentare la telefon 0253212518 sau 
la  camera  nr.  36  –  sediu l 
D.G.A.S.P.C. Gorj.Persoana de 
contact: Croitoru Georgiana, 
inspector de specialitate IA (resurse 
umane) la Serviciul resurse umane, 
salarizare și pentru funcţia publică 
-  secretar comisie concurs, 
tel.0253212518, resurseumane@
dgaspcgorj.ro.

l Spitalul Clinic de Urgenţă de 
Chirurgie Plastică Reparatorie și 
Arsuri cu sediul în București, Calea 
Griviței nr. 218, sector 1, telefon – 
021/2240947, fax 021/2240930, Cod 
Fiscal 4967072, reprezentat prin jr. 
Lidia Constantinescu,  având 
funcţia de Manager Interimar orga-
nizează în perioada 12 Aprilie 2022, 
ora 10.00, proba scrisă – 18 Aprilie 
2022, ora 10.00, proba interviu , 
concurs pentru ocuparea unui post 
contractual  vacant, cu normă 
întreagă pe  perioadă nedetermi-
nată,  în conformitate cu HGR 
286/2011 modificată prin H.G.R 
nr.269/2016 pentru aprobarea Regu-
lamentului cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar 
vacant, corespunzător funcțiilor 
contractuale și a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare ale 
personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri 
publice: Denumirea postului: - refe-
rent de specialitate gradul II – 
Biroul R.U.N.O.S. Se poate înscrie 
la concurs persoana care îndepli-
nește următoarele condiţii generale: 
- să fie cetăţean român sau cetă-
ţeanul unui stat aparţinând U.E.; - 
cunoaște limba romană scris și 
vorbit; - are vârsta minimă regle-
mentată de prevederile legale. - are 
capacitate deplină de exerciţiu; - are 
o stare de sănătate corespunzătoare 
postului pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinţei medi-
cale eliberate de medicul de familie 
sau de unităţile sanitare abilitate; - 
îndeplinește condiţiile de studii și, 
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după caz, de vechime sau alte 
condiţii specifice potrivit cerinţelor 
postului scos la concurs; - nu a fost 
condamnată definitiv pentru săvâr-
șirea unei infracţiuni contra umani-
tăţii, contra statului ori contra 
autorităţii, de serviciu sau în legă-
tură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a 
unor fapte de corupţie sau a unei 
infracţiuni săvârșite cu intenţie, care 
ar face-o incompatibilă cu exerci-
tarea funcţiei, cu excepţia situaţiei 
în care a intervenit reabilitarea. 
Condiţii specifice: - diplomă de 
licență în specialitatea economică/ 
juridică /administrativă; - minim 3 
ani și 6 luni vechime în specialitatea 
biroului, respectiv resurse umane. 
Dosarul de inscriere la concurs va 
cuprinde urmatoarele documente: - 
cerere de inscriere la concurs, adre-
sată conducătorului unității; - act de 
identitate în original și copie; - docu-
mente în original și copie,  care să 
ateste nivelul studiilor, diplomă 
școală generală, diplomă bacalau-
reat, diplomă de licență, acte care 
atestă efectuarea unor cursuri/
specializari;  -copia carnetului de 
muncă și/sau adeverinţă care să 
ateste vechimea în muncă după 
data de 01.01.2011, în meserie sau în 
specialitatea studiilor; - cazierul 
judiciar; - adeverinţă medicală care 
să ateste starea de sănătate cores-
punzătoare, eliberată de medicul de 
familie; - curriculum vitae. Data 
limită până la care se  pot depune 
actele pentru dosarul de concurs, 
este 4 Aprilie 2022, orele 15,00,  
reprezentând 10 zile lucrătoare de la 
afișarea anunţului la sediul spita-
lului. Relaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul instituţiei sau la 
telefon 021/2240947, interior 122: 
biroul RUNOS. Informaţii privind 
desfășurarea concursului sunt 
afișate pe pagina de internet a spita-
lului: www.arsuri.ro.

l Primăria comunei Cernica, 
județul Ilfov organizează concurs de 
recrutare pentru ocuparea  unei 
funcții contractuale de execuție 
vacante de muncitor necalificat 
²ntre²inere. Concursul se organi-
zează la sediul Primăriei comunei 
Cernica, județul Ilfov, în data de 12 
aprilie 2022, la ora 11.00- proba 
scrisă și 14 aprilie 2022, la ora 11.00- 
proba orală. Dosarele de înscriere la 
concurs se pot depune în termen de 
10 zile lucrătoare de la data publi-
cării în Monitorul Oficial, partea a 
III-a, la sediul Primăriei comunei 
Cernica, județ Ilfov. Dosarul de 
înscriere la concurs trebuie să 
conțină în mod obligatoriu docu-
mentele prevăzute la art.6 din H.G. 
nr.286/2011, cu modificările și 

completările ulterioare. Condiţiile 
de participare la concurs și biblio-
grafia se afișează la sediul Primăriei 
comunei Cernica, județ Ilfov. 
Cerințe pentru ocuparea postului de 
muncitor necalificat ²ntre²inere: 
studii minime generale, vechimea în 
specialitatea studiilor necesare 
ocupării postului pentru care se 
organizează concursul: 1 an; Relaţii 
suplimentare se pot obţine la sediul 
Primăriei comunei Cernica, județ 
Ilfov din strada Bizanțului nr.105, 
email: primaria_cernica@yahoo.
com, telefon  (021)369.53.08- 
persoană contact Simion Paula  
Claudia- Șef birou.

l Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială și Protecţia Copilului 
Galaţi, cu sediul în Galați, str.
Brăilei, nr.138B, județul Galați, 
organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor funcţii 
contractuale vacante pe perioadă 
nedeterminată, conform prevede-
rilor H.G.286/2011 (actualizată). 
Condiții de participare: I.Șef secție 
-1 post: -studii superioare de lungă 
durată; -vechime în studii superi-
oare minimum 3 ani. II.Kinetote-
rapeut -1 post: -studii superioare de 
lungă durată, cu diplomă de 
licenţă în kinetoterapie; -atestat de 
liberă practică/dosar depus în 
vederea obţinerii atestatului; -fără 
condiţii de vechime. III.Psiholog -6 
posturi: -studii superioare de lungă 
durată, cu diplomă de licenţă în 
psihologie; -atestat de liberă prac-
tică în specializarea psihologie 
clinică; -fără condiţii de vechime. 
IV.Instructor de educație -10 
posturi: -studii medii absolvite cu 
diplomă de bacalaureat; -fără 
condiţii de vechime. V.Infirmieră -7 
pos tur i :  - s tud i i  genera le /
medii+curs de cruce roșie/program 

național de pregătire a infirmie-
relor; se pot înscrie și persoane care 
urmează cursul; -fără condiţii de 
vechime. VI.Îngrijitoare -3 posturi: 
-studii generale/medii; -fără 
condiţii de vechime. VII.Șofer -2 
posturi: -studii medii/generale; 
-permis de conducere categoriile B, 
D și posesor cartelă tahograf; -fără 
condiții de vechime. VIII.Muncitor 
calificat bucătar -1 post: -studii 
generale/medii +calificare de 
bucătar; -fără condiţii de vechime. 
IX.Muncitor calificat -1 post: 
-studii generale/medii +calificare 
de fochist; -fără condiţii de 
vechime. X.Muncitor calificat -1 
post: -studii generale/medii +califi-
care de electromecanic; -fără 
condiţii de vechime. XI.Muncitor 
calificat -1 post: -studii generale/
medii +calificare de electrician 
autorizat; -fără condiţii de 
vechime. Concursul se va desfă-
șura la sediul DGASPC Galați 
astfel: -proba scrisă se va desfășura 
în data de 12.04.2022, ora 9.00. 
Proba interviului se va susține 
într-un termen de maximum 4 zile 
lucrătoare de la data susținerii 
probei scrise și se va afișa odată cu 
rezultatele la proba scrisă. Candi-
dații vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 10 
zile lucrătoare de la data publicării 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, la sediul Direcției 
Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Galați. Relaţii 
suplimentare la sediul Direcției 
Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Galaţi, din 
Strada Brăilei, numărul 138B și pe 
pagina web a instituției: www.
dgaspcgalati.ro, persoană de 
contact Munteanu Ionica, telefon 
0236/311.086, 0372/848.112.

CITAŢII
l Judecătoria Ineu. Dosar nr. 
284/246/2022. Anunţ despre deschi-
derea procedurii de declarare a morţii   
privind pe numitului Gabor Samuel 
născut la data de 03 mai 1972 fiul lui 
Gabor Aurel și Gabor Sara cu ultimul 
domiciliu cunoscut în Ineu, str.M. 
Kogălniceanu nr.22, cu invitaţia ca 
orice persoană să comunice Judecă-
toriei Ineu datele pe care le cunoaște 
în legătură cu cel dispărut.

l Numiții Bocu Susana și Jancu 
Gheorghe a Petru Tanii sunt citați, 
în calitate de pârâți, pentru data de 
09.06.2022, ora 15.00, la Judecătoria 
Huedin (județul Cluj), în procesul ce 
face obiectul dosarului civil nr. 
1367/242/2021, având ca reclamant 
pe Chiorean Vasile.

l Tudorache Elena, domiciliată în 
mun.Turda, str.Calea Victoriei, nr.154, 
sc.B, ap.15, jud.Cluj, este chemată în 
data de 05.05.2022, ora 13.00, la Jude-
cătoria Pucioasa, în calitate de pârâtă 
în dosarul nr. 1775/283/2021, având ca 
obiect divorț, reclamant fiind Tudo-
rache Petre Pavel.

l Dosar nr. 11/238/2022. Iov 
Gheorghe, cu ultimul domiciliu 
cunoscut in sat Rosia, com.Dieci, este 
citat la Judecatoria Gurahont pentru 
declararea judecatoreasca a mortii.

l Laczo Szimion, Kopil Florica, mări-
tată Hada, Retesan Ana, Retesan 
Vaszi, Retesan Szimion, Meszaros 
Lina, Inokan Gabor (Gavrila), Laczko 
Simion, Lascau Maria, Lascau Simion, 
Retesan Ana, Gardus Sofia sunt citați 
pe data de 03.05.2022, la Judecătoria 
Turda, în dos.nr.4259/328/2017*, în 
calitate de pârâți.

NOTIFICARE

Subscrisa LICEV GRUP S.P.R.L. cu sediul social în Reşiţa, str. Horea, bl. A2, parter, jud. 
Caraş-Severin; Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RFO II 0227/2006. Tel/Fax: 0255.212.940, no-
tifică deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului SC D&A 
HOPE SRL, prin Încheierea civilă nr. 11/JS/CC/17.03.2022 pronunţată de Tribunalul 
Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă, în Dosarul 521/115/2022.

Debitorul SC TORTA COMPANY SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschi-
derea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) 
din Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenţei.   

Creditorii debitorului S.C. TORTA COMPANY S.R.L, cu sediul social in sat Ciclova Roma-
na, nr. 431, Jud. Caras-Severin, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J11/304/2008, 
CUI 23639330, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depu-
nerea cererii de admitere a creanţei la Tribunalul Caraș-Severin până la termenul limită 
din data de  02.05.2022. Cererile trebuie însoțite de taxa de timbru în valoare de 200 lei.
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DIVERSE
l Subscrisa Private Liquidation 
Group IPURL, în calitate de lichi-
dator judiciar provizoriu în dosarul 
nr. 885/111/2022 aflat pe rolul Tribu-
nalului Bihor, Secția a II-a Civilă, 
privind pe debitoarea PXP Productie 
& Servicii S.R.L., CUI 37534369, 
număr de înregistrare în Registrul 
Comerțului J05/1135/2017, îi noti-
fică pe toți creditorii debitoarei 
privind faptul că prin hotărârea nr. 
18 /F /CC/2022  d in  data  de 
17.03.2022 pronunțată de Tribunalul 
Bihor în dosarul nr. 885/111/2022 s-a 
dispus începerea procedurii simplifi-
cate a falimentului față de societatea 
debitoare mai sus menționată, în 
temeiul art.145 lit. a și b din Legea 
nr. 85/2014. Prin hotărârea amintită 
s-au fixat termenul limită pentru 
înregistrarea cererii de admitere a 
creanțelor la data de 02.05.2022, 
termenul limită pentru verificarea 
creanțelor, întocmirea și publicarea 
tabelului preliminar 13.05.2022, 
termenul limită de întocmire a tabe-
lului definitiv 09.06.2022. Lichida-
torul judiciar provizoriu a convocat 
ședința adunării creditorilor pe data 
de 25.05.2022, la ora 12:00, la sediul 
acestuia din Oradea, str. Avram 
Iancu, nr.2, ap.11, jud. Bihor, ordinea 
de zi urmând a fi: confirmarea lichi-
datorului judiciar provizoriu și 
aprobarea onorariului acestuia.

l Matei Sorin Romeo, Matei Maria, 
titulari ai „PUZ- Mică producție, 
depozitare și servicii”, propus a fi 
amplasat în localitatea Dumbrăvița, 
CF nr. 412958, nr.cad.412958, jud.
Timiș, aduc la cunoștința publicului 
că decizia etapei de încadrare, din 
procedura de reglementare conform 
H.G. nr. 1076/2004, este cea de 
adoptare a planului fără aviz de 
mediu. Propunerile de reconsiderare 
ale deciziei se vor transmite în scris, 
în termen de 10 zile calendaristice, 
la sediul APM Timiș, B-dul Liviu 
Rebreanu, nr.18-18A, Timișoara.

l Just Insolv SPRL notifica deschi-
derea procedurii simplificate a 
inso lvente i  in  dosaru l  nr. 
4614/30/2021 Tribunal Prahova, 
conform Hotararii intermediare nr. 
82 din 08.02.2022 privind pe 
MUSOIU IMPEX  SRL, cu terme-
nele: depunere declarații creanță 
24.03.2022, întocmirea tabelului 
preliminar al creanțelor 04.04.2022, 
întocmirea tabelului definitiv 
28.04.2022, prima Adunare a Credi-
torilor avand loc in data  08.04.2022, 
orele 12:00 la sediul lichidatorului 
judiciar din Ploiești, str. Ion Maio-
rescu, bl. 33S1, et. 7, cab. 7B.

l Just Insolv SPRL notifica deschi-
derea procedurii generale a insol-
ventei in dosarul nr. 215/105/2022 
Tribunal Prahova, conform Hota-
rarii intermediare nr. 137 din 
09.03.2021 privind pe Marileg 
Andustar SRL, cu urmatoarele 
termene: depunere declarații 
creanță 22.04.2022, întocmirea tabe-
lului preliminar al creanțelor 
12.05.2022, întocmirea tabelului 
definitiv 06.06.2022, prima Adunare 
a Creditorilor avand loc in data  
17.05.2022, orele 12:00 la sediul 
administratorului judiciar din 
Ploiești, str. Ion Maiorescu, bl. 33S1, 
et. 7, cab. 7B.

l Unitatea Administrativ-Terito-
rială Padina, județul Buzău, anunță 
afișarea planului parcelar pentru 
T28, P198, în vederea acordării 
numerelor cadastrale începând cu 
data 28.03.2022, pe o perioadă de 60 
de zile, la sediul Primăriei Padina, 
conform art.14, alin.(1) și (2) din 
Legea cadastrului și a publicității 
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulteri-
oare. Cererile de rectificare ale 
documentelor tehnice vor putea fi 
depuse la Primăria Padina și pe 
site-ul Agenției Naționale de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară: 
http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/
Buzău.

l Anunt public privind decizia 
etapei de incadrare SC. Degaro 
S.R.L. anunta publicul interesat 
asupra luarii deciziei etapei de 
i n c a d r a r e  d e  c a t r e  A P M 
Constanta: nu este necesara efec-
tuarea evaluarii impactului asupra 
mediului pentru proiectul: „inten-
sificare masuri biosecuritate in 
ferma fanatnele apartinand 
Degaro SRL“, reprezentand doi 
roboti de spalare si un incnerator, 
propus a fi amplasat in jud. 
Constanta, com. Fantanele , 
Ferma de porci Fantanele. 
Proiectul deciziei de incadrare si 
motivele care o fundamenteaza 
pot fi consultate la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului 
Constanta, str.Unirii, nr.23, 
Constanta, jud. Constanta, intre 
orele 9-13 si la sediul SC. Degaro 
S.R.L., adresa: jud. Vrancea, com. 
Golesti, str. DJ205 C, km1, 
Complex Suintest, et.3, ap.8, in 
zilele de luni-vineri orele:9-14 . 
Publicul interesat poate inainta 
observatii/comentarii la proiectul 
deciziei de incadrare in termen de 
10 zile de la data publicarii anun-
tului pe pagina de internet a auto-
ritatii competente pentru protectia 
mediului.

l Informaţii generale privind autori-
tatea contractantă, în special denu-
mirea, codul fiscal, adresa, numărul 
de telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail ale persoanei de contact: Auto-
ritatea finanțatoare Comuna Răcă-
ciuni, cu sediul în comuna Răcăciuni, 
Str.Ștefan cel Mare nr.42, județul 
Bacău, telefon 0234/251.212, fax 
0234/251.586, mail: cl_racaciuni@
yahoo.com, cod fiscal 4670330, în 
baza Legii 350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activi-
tăţi nonprofit de interes general, 
într-o singură sesiune de evaluare, cu 
următorii beneficiari: Domeniul: 
Culte:  1.Beneficiar:  Parohia 
Romano-Catolică Gheorghe Doja, 
Titlul proiectului: Reparații turn și 
vopsire la biserica Gheorghe Doja, 
renovare gard cimitir Gheorghe 
Doja, valoare totală proiect: 
38.500Lei, suma solicitată din 
Bugetul Local: 35.000Lei, suma acor-
dată din Bugetul Local: 25.000Lei, 
finalizat. 2. Beneficiar: Parohia Orto-
doxă Gîșteni, Titlul proiectului: 
Construire biserică -întocmire docu-
mentație, avize, continuarea lucră-
rilor,  Valoare totală proiect: 
44.000Lei, Suma solicitată din 
Bugetul Local: 40.000 Lei, Suma 
acordată din Bugetul Local: 
35.000Lei, finalizat. 3.Beneficiar: 
Parohia Romano-Catolică Dumbră-
veni, Titlul proiectului: Documentație 
și construire turn biserică, Valoare 
totală proiect: 35.000 Lei, Suma soli-
citată din Bugetul Local: 35.000Lei, 
Suma acordată din Bugetul Local: 
25.000Lei, finalizat. 4.  Beneficiar: 
Parohia Romano-Catolică Fundu 
Răcăciuni, Titlul proiectului: Repa-
rație și înlocuire acoperiș la biserică: 
verificarea structurii de lemn, înlocu-
irea acestora, schimbarea tablei, 
izolarea tavanului bisericii, Valoare 
totală proiect: 33.000Lei, Suma solici-
tată din Bugetul Local: 30.000Lei, 
Suma acordată din Bugetul Local: 
25.000Lei, finalizat. 5.Beneficiar: 
Parohia Romano-Catolică Ciucani, 
Titlul proiectului: Schimbat acoperiș 
birou parohial, Valoare totală proiect: 
35.000Lei, Suma solicitată din 
Bugetul Local: 35.000 Lei, Suma 
acordată din Bugetul Local: 
25.000Lei, finalizat. 6.Beneficiar: 
Parohia Romano-Catolică Răcăciuni, 
Titlul proiectului: Reabilitare spațiu 
cult -anexă biserică parohială, 
Valoare totală proiect: 44.000 Lei, 
Suma solicitată din Bugetul Local: 
40.000Lei, Suma acordată din 
Bugetul Local: 35.000Lei, finalizat. 
7.Beneficiar: Parohia Ortodoxă 
Gheorghe Doja, Titlul proiectului: 
Achiziționat centrală termică, calori-
fere și montaj, zugrăveli interioare, 
Valoare totală proiect: 25.000Lei, 

Suma solicitată din Bugetul Local: 
25.000 Lei, Suma acordată din 
Bugetul Local: 25.000Lei, finalizat. 
8.Beneficiar: Parohia Ortodoxă Răcă-
ciuni, Titlul proiectului: Construire 
„Așezământul filantropic Sfinții 
Mucenici Brancoveni”, Valoare totală 
proiect: 40.000 Lei, Suma solicitată 
din Bugetul Local: 40.000Lei, Suma 
acordată din Bugetul Local: 25.000 
Lei, finalizat. 9.Beneficiar: Biserica 
Creștin Adventistă De ziua a Șaptea 
Conferință Moldova -Răcăciuni, 
Titlul proiectului: Construcție clădire 
nouă cu destinația locaș de cult, 
Valoare totală proiect: 120.000 Lei, 
Suma solicitată din Bugetul Local: 
20.000Lei, Suma acordată din 
Bugetul Local: 10.000Lei, finalizat. 
Total -230.000. Domeniul: Social: 
1.Beneficiar: Fundația „Sf.Ioan Cala-
bria”, Titlul proiectului: „Centrul de 
zi pentru copii Sf.Ioan Calabria 
Răcăciuni”, Valoare totală proiect: 
38.500Lei, Suma solicitată din 
Bugetul Local: 35.000Lei, Suma acor-
dată din Bugetul Local: 35.000 Lei, 
finalizat. Total -35.000.

l Com.Sprâncenata, Primăria. 
Sectoare cadastrale: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 
12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27. Anunț prealabil 
privind afișarea publică a documen-
telor tehnice ale cadastrului. OCPI 
Olt anunță publicarea documentelor 
tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale nr.0, 1, 2, 3, 4, 
5, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27 pe o perioadă de 60 
de zile calendaristice, conform art.14 
alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și 
a publicității imobiliare nr.7/1996, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. Data de 
început a afișării: 28.03.2022. Data 
de sfârșit a afișării: 26.05.2022. 
Adresa locului afișării publice: Str.
Primăriei nr.1, sat Sprâncenata, 
comuna Sprâncenata, județul Olt. 
Repere pentru identificarea locației: 
în apropierea Postului de Poliție 
Sprâncenata. Cererile de rectificare 
ale documentelor tehnice vor putea 
fi depuse la sediul Primăriei 
Comunei Sprâncenata, str.Primăriei 
nr.1, sat Sprâncenata, comuna 
Sprâncenata, județul Olt, în termen 
de 60 de zile de la data afișării și sunt 
însoțite de documente doveditoare. 
Alte indicații utile pentru cei intere-
sați: toți proprietarii și posesorii de 
imobile din U.A.T.Sprâncenata să 
participe la verificarea documentelor 
tehnice publicate la sediul primăriei. 
Informații privind Programul nați-
onal de cadastru și carte funciară 
2015-2023 se pot obține pe site-ul 
ANCPI, la adresa: http://www.ancpi.
ro/pnccf/.



19www.jurnalul.ro anunțuriluni / 21  martie 2022
l Unitatea Militară 02248 Bucu-
rești, cu sediul în București, sect.6, 
cod poștal 061416, str.Drumul 
Taberei, nr. 7H, titulară a proiectului 
„Realizare drumuri și platforme 
betonate acoperite pentru tehnica 
militară în cazarma 2783 Mihai 
Bravu -cod proiect 2021-1-2783”, 
anunţă publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare de 
către APM Giurgiu, în cadrul proce-
durii de evaluare a impactului 
asupra mediului pentru proiectul 
„Realizare drumuri și platforme 
betonate acoperite pentru tehnica 
militară în cazarma 2783 Mihai 
Bravu -cod proiect 2021-1-2783”, 
propus a fi amplasat în comuna 
Mihai Bravu, CF 30146, nr. cadas-
tral 30146, judeţul Giurgiu. 
Proiectul deciziei de încadrare și 
motivele care o fundamentează pot 
fi consultate la sediul APM Giurgiu 
din mun.Giurgiu, șos.București, 
bl.111, sc.A+B, jud.Giurgiu, în zilele 
de luni-joi, între orele 9.00-14.00, și 
vineri, între orele 9.00-12.00, precum 
și la următoarea adresă de internet: 
www.apmgr.anpm.ro. Publicul inte-
resat poate înainta comentarii/
observaţii la proiectul deciziei de 
încadrare în termen de 10 zile de la 
data publicării anunţului pe pagina 
de internet a APM Giurgiu.

l Anexa Nr. 5.J la procedura. 
Anunţ public privind decizia etapei 
de încadrare. SC Independenta SA, 
titular al proiectului „construire 
spațiu depozitare”, anunţă publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei 
de încadrare de către APM Călărași, 
în cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului*), 
pentru proiectul „construire spațiu 
depozitare”, propus a fi amplasat în 
jud.Călărași, comuna Alexandru 
Odobescu, itravilan, T58, P 17. 
1.Proiectul deciziei de încadrare și 
motivele care o fundamentează pot 
fi consultate la sediul APM Călărași, 
Șoseaua Chiciului, nr.2, jud.Călă-
rași,  în zilele de luni-vineri,  între 
orele 10.00-14.00, precum și la 
următoarea adresă de internet: 
www.apmcl.anpm.ro. Publicul inte-
resat poate înainta comentarii/
observaţii la proiectul deciziei de 
încadrare în termen de 10 zile de la 
data publicării anunţului pe pagina 
de internet a autorităţii competente 
pentru protecţia mediului. 2.
Publicul interesat poate depune 
propuneri în ceea ce privește conţi-
nutul raportului privind impactul 
asupra mediului la sediul autorităţii 
competente pentru protecţia 
mediului, în termen de 10 zile de la 
data publicării anunțului pe pagina 
de internet a APM Călărași.

SOMAŢII
l Prin cererea inregistrata la Jude-
c a t o r i a  G u r a h o n t ,  s u b 
nr.172/238/2021, petenta Parohia 
Ortodoxa Romana Madrigesti – 
Filia Buceava, solicita inscrierea 
dreptului de proprietate prin uzuca-
piune asupra imobilului fara 
evidenta de carte funciara, compus 
din lacas de cult si teren in supra-
fata de 400 mp. Toti cei interesati 
sunt somati sa formuleze opozitie, 
cu precizarea ca, in caz contrar, se 
va trece la judecarea cererii in 
termen de 30 de zile de la emiterea 
celei din urma publicatii.  

l Prin cererea inregistrata la Jude-
cator ia  Gurahont ,  sub  nr. 
137/238/2021, petentii Gale Felicia si 
Gale Daniel Ciprian solicita 
inscrierea dreptului de proprietate 
prin uzucapiune asupra terenului 
inscris in CF 306651 Sebis, cad 
306651, in suprafata de 1382 m, 
af lat in proprietatea numitului 
Halmagean Ioan . Toti cei interesati 
sunt somati sa formuleze opozitie, 
cu precizarea ca, in caz contrar, se 
va trece la judecarea cererii in 
termen de 30 de zile de la emiterea 
celei din urma publicatii.  

l În  dosaru l  c iv i l  cu  nr. 
334/210/2022 al Judecătoriei 
Chișineu Criș având ca obiect 
uzucapiune, reclamanţii Buda 
Bogdan-loan și Buda Sergiu-Cla-
udiu au solicitat ca prin hotărârea ce 
se va pronunta, să se constate că au 
dobândit prin uzucapiune, in cotă de 
/ fiecare, dreptul de proprietate 
asupra următoarelor imobile: teren 
arabil, în suprafață de 2.000 mp, 
înscris în CF 315432 Sântana: teren 
arabil in suprafață de 20.000 mp, 
înscris în CF 311531 Sântana și 
teren arabil în suprafață de 6.800 
mp, înscris în CF 315246 Sântana. 
Toți cei interesați în cauză pot 
formula opoziții la prezenta somaţie, 
în termen de 30 de zile de la publi-
care și respectiv afișarea somaţiei, in 
dosar cu numărul de mai sus al 
Judecătoriei Chisineu Criș. Emis in 
baza rezoluției  din data de 
07.03.2022, conform art. 130 din 
Decretul Lege nr. 115/1938. Termen 
de afișare pe o durată de 30 de zile.

ADUNARI GENERALE
l Convocator Adunare Generală 
18.04.2022, la ora 14.00. Asociația de 
Ajutor Mutual ADAM- București 
convoacă Adunarea Generală a 
membrilor săi pentru data de 
18.04.2022, la ora 14.00. Ședința se 
va desfășura la următoarea locație: 
bd.Regina Maria, nr.21, etaj 1, sect.4, 

București, și va avea următoarea 
Ordine de Zi: -Prezentarea activității 
Asociației de Ajutor Mutual ADAM- 
București, aferentă perioadei 01 
ian.- 31 dec. 2021 sub formă de 
statistici; -Reevaluarea și aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli 
pentru anul 2021; -Aprobarea bilan-
țului contabil și a contului de rezul-
tate pentru anul 2021; -Alegerea 
noului membru al Consiliului 
Director al Asociației de Ajutor 
Mutual ADAM- București, în 
contextul în care Mihaela Văduva- 
Secretar și Trezorier a anunțat retra-
gerea din asociație; -Diverse. Fiecare 
membru poate adresa întrebări și 
propune sugestii pentru ordinea de 
zi, până la data de 31 martie 2022, la 
următoarea adresa de email: 
contact@adambu.ro. Identificarea 
membrilor la adunarea generală se 
va face cu Cartea de Identitate.

l Consiliul de Administrație al SC 
Comalex SA convoacă, în temeiul 
Legii societăților comerciale nr. 
31//1990, republicată, Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor 
(AGOA) pentru data de 18.04.2022, 
ora 14.00, cu data de referință 
07.04.2022, care va avea loc la sediul 
societății din Alexandria, str. Liber-
tăți i ,  nr.211,  bl .L8-L9,  jud.
Teleorman. În cazul în care 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor nu se va putea desfă-
șura în data de mai sus, aceasta va 
avea loc în data de 19.04.2022, la 
aceeași adresă și la aceeași oră, cu 
data de referință 07.04.2022. 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor va avea următoarea 
ordine de zi: 1.Aprobarea audito-
rului financiar selectat pentru 
auditul situațiilor financiar-contabile 
aferente anilor 2021, 2022 și 2023 și 
a remunerației acestuia; 2.Aprobarea 
radierii din evidentțele Oficiului 
Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Teleorman a domnului 
Ion SFINTES, auditor selectat 
pentru auditul situațiilor financi-
ar-contabile ale anilor 2019 și 2020; 
3.Desemnarea persoanei autorizate 
care să reprezinte și să semneze în 
numele acţionarilor, documentele 
necesare privind înregistrarea hotă-
rârilor la Oficiul Registrului Comer-
țului de pe langa Tribunalul 
Teleorman și publicarea acestora în 
Monitorul Oficial al României.

l Consiliul de administrație al 
METROUL S.A., (denumită în 
continuare ”Metroul” sau ”Socie-
tatea”), înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul București sub nr. 
J40/4631/1991, Cod unic de inregis-
trare 426112, cu sediul în Mun. 

Bucuresti, Str. Gutenberg nr. 3 bis, 
sector 5, România, in temeiul Legii 
societăților nr. 31/1990, republicată, 
cu modificările și completările ulte-
rioare (”Legea 31/1990„) si al preve-
derilor din Actul Constitutiv al 
Metroul, CONVOACĂ: I. Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor 
Metroul S.A. în data de 18.04.2022, 
de la ora 11:00, sala etaj 2, la adresa 
sediului principal din Mun. Bucu-
rești, Str.Gutenberg nr.3 bis, sector 5, 
cu următoarea ordine de zi: 1. 
Prezentarea, discutarea și aprobarea 
situațiilor financiare individuale ale 
Societății aferente exercițiului finan-
ciar încheiat la data de 31 decembrie 
2021, întocmite în conformitate cu 
Ordinul Ministrului Finanțelor 
Publice nr. 1802/2014, pe baza 
Raportului Consiliului de Adminis-
trație și a Raportului auditorului 
financiar al Societății. 2. Aprobarea 
acoperirii pierderii contabile rezul-
tate din exercițiul financiar al anului 
2021, din rezervele societatății. 3. 
Aprobarea descarcării de gestiune a 
membrilor Consiliului de Adminis-
trație al Societății care au funcționat 
în anul 2021 pentru activitatea 
desfășurată în exercițiul financiar 
2021, pe baza rapoartelor prezen-
tate. 4. Prezentarea, discutarea și 
aprobarea Bugetului de Venituri și 
Cheltuieli al Societății aferent pe 
anul 2022. 5. Alegerea membrilor 
Consiliului de Administrație al 
societății Metroul S.A., pentru un 
mandat de 4 ani, urmare a încetării 
mandatului membrilor actuali. 6. 
Aprobarea indemnizației cuvenita 
membrilor Consiliului de Adminis-
trație pentru exercițiul financiar în 
curs. 6.1. Menținerea indemnizației 
cuvenită membrilor Consiliului de 
Administrație pentru exercițiul 
financiar în curs la nivelul actual. 7. 
Revocarea auditorului financiar 
R.B.C. Consulting & Audit S.R.L, 
precum și efectuarea tuturor forma-
lităților în vederea actualizării 
datelor la Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul 
București. 8. Aprobarea condițiilor 
contractuale pentru mandatul 
Președintelui și al membrilor Consi-
liului de Administrație. 9. Apro-
barea împuternicirii Președintelui 
Consiliului de Administrație, cu 
posibilitatea de substituire, pentru a 
efectua și/sau semna și/sau executa 
in numele Societății și/sau al acțio-
narilor Societății toate actele și a 
realiza toate formalitățile prevăzute 
de lege pentru a duce la îndeplinire 
hotărârile Adunării Generale Ordi-
nare a acționarilor, incluzând, dar 
nelimitandu-se la semnarea hotărâ-
rilor Adunării, încheierea actelor 
juridice necesare executării hotă-
rârii, depunerea și preluarea actelor 
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și semnarea lor în numele și pe 
seama Societății la și de la Oficiul 
Registrului Comerțului de pe langa 
Tribunalul Bucuresti, organele 
fiscale, precum și alte persoane fizice 
sau juridice, publice sau private. II. 
Adunarea Generala Extraordinară 
a actionarilor Metroul S.A. in data 
de 18.04.2022, de la ora 12:00, sala 
etaj 2, la adresa sediului principal 
din Mun. București, Str.Gutenberg 
nr.3 bis, sector 5, cu următoarea 
ordine de zi: 1. Modificarea și actua-
lizarea Actului Constitutiv al socie-
tății cu datele de identitate 
aparținând administratorilor socie-
tății alesi conform Hotărârii 
Adunării Generale Ordinare a Acți-
onarilor. 2 Aprobarea împuternicirii 
Președintelui Consiliului de Admi-
nistrație, cu posibilitatea de substi-
tuire, pentru a efectua și/sau semna 
și/sau executa in numele Societatii 
si/sau al actionarilor Societății toate 
actele și a realiza toate formalitățile 
prevăzute de lege pentru a duce la 
indeplinire hotărârile Adunării 
Generale Extraordinare a actiona-
rilor, incluzand, dar nelimitandu-se 
la semnarea hotărârilor Adunării, 
încheierea actelor juridice necesare 
executării hotărârii, depunerea și 
preluarea actelor și semnarea lor în 
numele și pe seama Societății la și 
de la Oficiul Registrului Comerțului 
de pe langa Tribunalul Bucuresti, 
organele fiscale, precum și alte 
persoane fizice sau juridice, publice 
sau private. În cazul în care la data 
menționată mai sus nu se întrunesc 
condițiile de validitate/cvorumul de 
prezență prevăzut de Actul Consti-
tutiv al Societății, se convoacă și se 
fixează în temeiul art. 118 din Legea 
nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare 
Generală Ordinara și/sau Extraordi-
nară a Acționarilor Societății 
Metroul S.A., pentru data de 
19.04.2022, la aceeași oră, în același 
loc și cu aceeași ordine de zi. Expri-
marea votului în cadrul Adunărilor 
Generale Ordinare și Extraordinare 
se va face exclusiv de către acțio-
narii înscriși în Registrul Acționa-
rilor Societății la sfârșitul zilei de 
17.03.2022, considerată Data de 
Referință pentru aceste adunări. 
*** INFORMAȚII GENERALE 
CU PRIVIRE LA ADUNAREA 
GENERALĂ ORDINARĂ și 
EXTRAORDINARĂ a) Cerințe de 
participare La Adunarea Generală 
Ordinară și Extraordinară a acțio-
narilor Metroul S.A. sunt îndreptă-
țiți să participe și își pot exercita 
dreptul de vot numai acționarii 
înregistrați în Registrul Acționarilor 
Societății la data de Referință, 
conform prevederilor legale și ale 
Actului Constitutiv, personal sau 
prin reprezentant (pe bază de 

Procură Specială data unui alt acți-
onar al societății în conformitate cu 
art. 20.2 din Actul Constitutiv). 
Orice alt model de procură/mandat 
cu excepția celui pus la dispoziția 
acționarilor de către Societate, nu va 
fi luat în considerare. Accesul acțio-
narilor este permis prin simpla 
probă a identității acestora, făcută 
cu actul de identitate în original 
(buletin de identitate/carte de identi-
tate pentru cetațenii români sau, 
după caz, pașaport/legitimație de 
ședere pentru cetățenii străini). b) 
Documente puse la dispoziția acțio-
narilor Începand cu data de 
18.03.2022, ora 09:00, pot fi obți-
nute, la cerere, în fiecare zi lucră-
toare, între orele 09.00-17.30, de la 
sediul Societății, prin fax sau poștă, 
Formularele de vot prin corespon-
dență, Formularele de Procuri 
pentru reprezentarea acționarilor în 
Adunarea Generală Ordinară și 
Extraordinară, precum și Documen-
tele și materialele informative referi-
toare la problemele/aspectele incluse 
pe ordinea de zi, respectiv situațiile 
financiare anuale, raportul anual al 
Consiliului de Administrație, 
precum și raportul auditorului 
financiar. La cerere, acționarilor li se 
vor elibera copii de pe aceste docu-
mente. De asemenea, lista cuprin-
zând informaţii cu privire la 
numele, localitatea de domiciliu și 
calificarea profesională ale persoa-
nelor propuse pentru funcţia de 
administrator se află la dispoziţia 
acţionarilor. Potrivit art. 21.4 din 
Actul Constitutiv, Administratorii 
sunt reeligibili dupa expirarea 
mandatului lor și vor putea fi aleși 
pentru un nou mandat.  La 
momentul publicării prezentului 
convocator, Lista cu persoanele 
propuse pentru funcția de adminis-
trator cuprinde persoanele care 
ocupă în prezent funcția de admi-
nistrator și care vor putea fi realeși. 
Lista va putea fi consultată și 
completată de catre acționarii socie-
tății. În cazul în care acţionarii 
doresc să formuleze propuneri de 
candidaturi, în cerere vor fi incluse 
informaţii cu privire la numele, 
localitatea de domiciliu și calificarea 
profesională ale persoanelor 
propuse pentru funcţiile respective. 
Cererile se înaintează consiliului de 
administraţie în cel mult 15 zile de 
la publicarea convocării. Toate 
documentele menționate mai sus, 
vor fi puse la dispoziția actionarilor 
și pe site-ul Societății Metroul S.A., 
putând fi vizualizate și descărcate la 
rubrica „AGA 2022”, parola fiind 
obținută de către acționari de la 
secretariatul Societății. Au dreptul 
de a cere introducerea unor noi 
puncte pe ordinea de zi unul sau 

mai mulţi acţionari reprezentând, 
individual sau împreună, cel puţin 
5% din capitalul social. Cererile se 
înaintează consiliului de adminis-
traţie în cel mult 15 zile de la publi-
carea convocării. c) Întrebări 
privind ordinea de zi Fiecare acți-
onar al Societății, indiferent de 
participația deținută la capitalul 
social al Societății, poate adresa 
Consiliului de Administrație între-
bări privind subiectele de pe ordinea 
de zi a ședinței Adunării Generale 
Ordinare si Extraordinare a Acțio-
narilor, în scris, înaintea datei de 
desfășurare a acesteia, în condițiile 
de mai jos. Respectivele întrebări 
vor fi adresate Consiliului de Admi-
nistrație și vor fi transmise fie (i) în 
format fizic, la Registratura Socie-
tății (personal sau prin servicii de 
curierat cu confirmare de primire), 
fie (ii) prin e-mail facând dovada 
calității de acționar la adresa de 
e-mail aga@metroul.ro, astfel încât 
să fie recepționate în termen de cel 
mult 15 zile de la publicarea convo-
catorului, cu mențiunea scrisă clar și 
cu majuscule: „ÎNTREBĂRI 
PRIVIND ORDINEA DE ZI 
PENTRU ADUNAREA GENE-
RALĂ ORDINARĂ/EXTRAOR-
D I N A R A  D I N  D ATA  D E 
18.04.2022”. Societatea va raspunde 
acestor întrebari in cadrul adunării 
sau pe pagina de internet a Socie-
tatii www.metroul.ro, secțiunea 
,,AGA 2022” putând formula un 
raspuns general pentru întrebările 
cu același conținut. c) Exprimarea 
votului Exprimarea votului acţiona-
rilor în cadrul Adunării Generale 
Ordinare și Extraordinare a Acțio-
narilor se poate realiza și prin cores-
pondenţă, prin completarea, 
semnarea și transmiterea corespun-
zătoare a formularului de vot prin 
corespondenţă. Formularele de vot 
prin corespondenţă vor cuprinde 
toate punctele de pe ordinea de zi a 
celor două adunări, inclusiv lista 
finală cu candidaţii eligibili propuși 
pentru ocuparea funcţiei de 
membru al Consiliului de Adminis-
traţie și vor fi publicate pe site-ul 
societăţii www.metroul.ro începand 
cu data de 18.03.2022. Formularele 
de vot prin corespondenţă, comple-
tate și semnate de acţionari, vor fi 
transmise în scris fie (i) în original în 
format fizic (personal sau prin 
poștă/ servicii de curierat cu confir-
mare de primire), la sediul social al 
societatii METROUL S.A. din 
Municipiul București, Str. Johann 
Gutenberg nr. 3 bis, sector 5, 
România, fie (ii) prin e-mail facând 
dovada calității de acţionar, la 
adresa electronică aga@metroul.ro 
cu subiectul: “Pentru Adunările 
Generale Ordinare și Extraordinare 

ale Acţionarilor din 18.04.2022”. 
Formularele de vot trebuie trimise 
astfel încât acestea să fie recepţio-
nate la sediul Societății până pe 
data de 14.04.2022, ora 17:00, 
respectiv cu cel puţin 2 zile lucră-
toare înainte de data desfășurării 
ședinţelor AGA. În acest sens, acțio-
narii sunt rugați să calculeze timpul 
necesar transmiterii documentelor 
cu serviciul poștal/curierat astfel 
încât documentele să fie recepțio-
nate în termenul stabilit - sub sancți-
unea neluării în seamă. Formularele 
de vot prin corespondenţă astfel 
recepţionate sunt valabile, atât 
pentru prima convocare a Adunării 
Generale Ordinare/Extraordinare a 
Actionarilor, cât și pentru a doua 
convocare, dacă condiţiile legale și /
sau statutare de cvorum prevăzute 
pentru ţinerea adunărilor la prima 
convocare nu au fost îndeplinite. 
Formularele de vot prin corespon-
denţă vor fi însoţite de documentele 
care să ateste îndeplinirea cerinţelor 
de identificare prin simpla probă a 
identității acestora, făcută cu 
buletin de identitate /carte de identi-
tate pentru cetațenii români sau, 
după caz, pașaport/legitimaţie de 
ședere pentru cetățenii străini. 
Având în vedere, pe de o parte, 
timpul și logistica necesară validării 
Procurilor Speciale iar, pe de altă 
parte, recomandările pentru preve-
nirea și combaterea efectelor pande-
miei de COVID-19, ca și în cazul 
Formularelor de vot prin corespon-
dență, și Procurile Speciale trebuie 
transmise astfel încât acestea să fie 
recepţionate la sediul Societății 
până pe data de 14.04.2022, ora 
17:00, respectiv cu cel puţin 2 zile 
lucrătoare înainte de data desfășu-
rării ședinţelor AGA. Acționarii 
sunt rugați să calculeze timpul 
necesar transmiterii documentelor 
cu serviciul poștal/curierat astfel 
încât documentele să fie recepțio-
nate în termenul stabilit - sub sancți-
unea neluării in seamă. Procurile 
speciale astfel recepţionate sunt 
valabile, atât pentru prima convo-
care a Adunării Generale Ordinare /
Extraordinare a Acționarilor, cât și 
pentru a doua convocare, dacă 
condiţiile legale și/sau statutare de 
cvorum prevăzute pentru ţinerea 
adunărilor la prima convocare nu 
au fost îndeplinite. Procurile 
speciale vor fi însoţite de documen-
tele care să ateste îndeplinirea cerin-
ţelor de identificare - buletin de 
identitate /carte de identitate pentru 
cetațenii români sau, după caz, 
pașaport/legitimaţie de ședere 
pentru cetățenii străini. Consiliul de 
Administrație al Metroul S.A. Dl. 
Gheorghe Udriște, Președinte.
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l Convocatorul Adunarii Generale 
Ordinare a Acţionarilor COMPLEX 
COMET S.A. București: Adminis-
t ra toru l  un ic  a l  soc ie tă ţ i i 
COMPLEX COMET S.A. cu sediul 
social în București, Bd. Timișoara 
Nr.84, Sector 6, cod unic de înregis-
trare RO2622360, nr. Înmatriculare 
l a  R e g i s t r u l  C o m e r ţ u l u i 
J40/391/1991, tel: 021/4441866, fax: 
021/4441869, potrivit deciziei Admi-
nistratorului societăţii din data de 
15 martie 2022. În temeiul dispoziţi-
i lor Legii  nr.31/1990,  Legii 
nr.24/2017 și ale Regulamentului 
nr.5/2018, Convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor 
Societăţii- AGOA în data de 18 
aprilie 2022 ora 10.00, la sediul 
societăţii din București, Bd. Timi-
șoara nr.84, Sector 6. În cazul în care 
la data menţionată mai sus, ca fiind 
data primei convocări a ședinţei 
AGOA, nu se întrunește cvorumul 
de prezenţă prevăzut de lege, se 
convoacă și se fixează cea de-a doua 
ședinţă AGOA pentru data de 19 
Aprilie 2022 ora 10.00, avand 
aceeași ordine de zi. Doar persoa-
nele care sunt înregistrate ca acţio-
nari ai societăţii la sfârșitul zilei de 
11 aprilie 2022 „data de referinţă” 
în Registrul Acţionarilor Societăţii 
ţinut de către Depozitarul Central 
S.A., au dreptul de a participa și 
vota în cadrul ședinţei AGOA. În 
cazul unei a doua convocări a 
AGOA, data de referinţă rămâne 
aceeași. Ordinea de zi a ședinţei 
AGOA va fi următoarea: 1. Prezen-
tarea, discutarea și aprobarea situa-
ţiilor financiare ale Societăţii 
aferente exerciţiului financiar 
încheiat la data de 31.12.2021, pe 
baza Raportului administratorului 
unic al Societăţii și a Raportului 
auditorului financiar al Societăţii. 2. 
Aprobarea descărcării de gestiune a 
administratorului societăţii pentru 
exerciţiul financiar 2021; 3. Prezen-
tarea, discutarea și aprobarea Buge-
tului de Venituri și Cheltuieli al 
Societăţii aferent anului 2022; 4. 
Aprobarea remuneraţiei cuvenite 
auditorului financiar al societăţii 
pentru exerciţiul financiar al anului 
2022; 5. Prelungirea duratei contrac-
tului încheiat cu auditorul financiar 
al societăţii, respectiv de la data de 
20.09.2022 până la data de 
30.05.2024; 6. Stabilirea datei  de 
13.05.2022 ca ”dată de înregistrare”. 
7. Stabilirea datei de 12.05.2022 ca 
dată „ex date”. 8. Împuternicirea 
domnului Adrian Gabriel Herdelau, 
Administrator unic al Societăţii, să 
semneze Hotărârea și să reprezinte 
societatea în relaţia cu Oficiul Regis-
trului Comerţului București, Bursa 
de Valori București SA, Autoritatea 
de Supraveghere Financiară și/sau 

orice altă persoană –fizică sau juri-
dică– implicată în vederea înregis-
trării, publicării, notificării Hotărârii 
Adunării Generale Ordinare  către 
orice persoană interesată, precum și 
a îndeplini orice formalităţi ar fi 
necesare în scopul aducerii la înde-
pinire a Hotărârii adoptate de 
Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor, putând întocmi, semna 
și depune ori primi orice acte ar fi 
necesare în acest scop, inclusiv 
dreptul de a semna, în numele socie-
tăţii, contractul de prestări servicii 
de audit cu auditorul financiar  
semnătura sa fiind pe deplin opoza-
bilă atat societăţii, cât si tertilor, 
putand delega, pe baza de delegatie, 
o alta persoana pentru a aduce la 
indeplinire Hotărârea și/sau pentru 
a îndeplini orice acte, operaţiuni ar 
fi necesare în scopul înregistrării, 
publicării și aducerii la îndeplinire a 
Hotărârii Adunării Generale Ordi-
nară  a Acţionarilor. Precizări 
Privind Ședința AGOA: I. Cerinţele 
de identificare aplicabile actiona-
rilor: Cerinţele de identificare apli-
cabile pentru acţionarul persoană 
fizică și/sau pentru mandatarul 
acestuia și/sau pentru reprezen-
tantul legal/mandatarul acţiona-
rului persoană juridică sunt: (a) În 
cazul acţionarilor persoane fizice: (i) 
Să fie însoţite de actul de identitate, 
sau după caz de copia actului de 
identitate al acţionarului (BI sau CI 
pentru cetăţenii români sau pașa-
port pentru cetăţenii străini) care să 
permită identificarea acestuia în 
registrul acţionarilor ţinut de Depo-
zitarul Central S.A. -Constatarea 
calităţii de mandatar se va face în 
baza împuternicirii speciale sau 
împuternicirii generale emisă de 
acţionar. (b) În cazul acţionarilor 
persoane juridice: (i) Constatarea/ 
confirmarea calităţii de reprezentant 
legal se face în baza listei acţiona-
rilor primită de la Depozitarul 
Central SA, și copie a certificatului 
constatator (nu mai vechi de 30 zile 
înainte de data AGOA), o copie 
după documentul care probează 
calitatea reprezentantului legal al 
celui care îl reprezintă. (ii) Consta-
tarea calităţii de mandatar se va 
face în baza împuternicirii speciale 
emisă de reprezentantul legal al 
acţionarului, identificat conform lit.
(i) de mai sus sau în baza împuterni-
cirii generale emisă de reprezen-
tantul legal al acţionarului. II. 
Materiale informative privind 
ordinea de zi: Vor fi puse la dispo-
ziţia acţionarilor în format elec-
tronic pe websit-ul societatii, la 
adresa www.complexcomet.ro, 
sectiunea „Investitori Adunarea 
Generală a Acţionarilor” și în 
format fizic la Registrarura socie-

tăţii de la sediul social, care funcţio-
nează de luni până vineri între orele 
9.00-17.00. (1) De la data convocării 
și până la (și inclusiv) data AGOA, 
în prima sau a doua convocare: (a) 
Convocatorul AGOA; (b) Situaţiile 
financiare anuale individuale ale 
Complex Comet SA, pentru exerci-
ţiul financiar 2021, însoţite de 
raportul auditorului independent; 
(c) Raportul Administratorului 
pentru anul 2021; (d) Alte infor-
maţii/ documente referitoare la 
subiectele incluse pe ordinea de zi a 
AGOA. (2) Începând cu data de 26 
martie 2022 și până la (inclusiv) 
data AGOA, în prima sau a doua 
convocare: (a) Numărul total de 
acţiuni și drepturile de vot la data 
convocării; (b) Textul integral al 
proiectului de hotărâre propus spre 
aprobare AGOA; (c) Formularul de 
împuternicire specială utilizabil 
pentru votul prin reprezentant; (d) 
Formular de împuternicire generală; 
(e) Formularul de vot prin corespon-
denţă; (f) Documentele care 
urmează să fie prezentate AGOA; 
(g) Alte informaţii/ documente refe-
ritoare la subiectele incluse pe 
ordinea de zi a AGOA. Documen-
tele menţionate la punctul 1 (a) și 
(d) si punctul 2. (b), (c), (d), și (f), 
vor fi actualizate și republicate în 
cazul în care se vor adăuga noi 
puncte pe ordinea de zi a AGOA. 
Pentru Obtinerea de copii fizice ale 
documentelor menţionate la pct.1 și 
2 de mai sus, acţionarii vor adresa 
cereri în scris, în acest sens, la Regis-
tratura Societăţii,  astfel încât să fie 
recepţionate de către Societate înce-
pând cu data de 26.03.2022. Socie-
tatea va pune la dispoziţia 
acţionarilor, prin Registratura 
Societăţii copiile documentelor soli-
citate, în termen de maximum 2 zile 
lucrătoare de la solicitare. III. Intre-
bări privind ordinea de zi/activitatea 
Societăţii: Acţionarii Societăţii, cu 
îndeplinirea cerinţelor de identifi-
care prevăzute la Secţiunea I de mai 
sus, pot adresa întrebări în scris 
privind subiectele de pe ordinea de 
zi a ședinţei AGOA, activitatea 
Societăţii, înaintea datei de desfășu-
rare a AGOA, respectivele întrebări 
vor fi adresate Consiliului de Admi-
nistraţie a Societăţii și vor fi trans-
mise fie în format fizic (personal sau 
prin servicii de poștă/curierat, cu 
confirmare de primire), la Registra-
tura Societăţii, astfel încât să fie 
recepţionate de Societate până la 
data de 13 aprilie 2022, cu menţi-
unea scrisă clar cu majuscule 
„Intrebări Privind Ordinea de Zi/
Activitatea Societăţii-Pentru AGOA 
din data de 18 aprilie 2022”, fie prin 
e-mail la adresa: comet.bucuresti@
gmail.com. În ceea ce privește între-

bările adresate în format fizic, 
acestea trebuie să fie semnate de 
acţionarii persoane fizice, sau de 
reprezentanţii legali ai acţionarilor 
persoane juridice. Societatea va 
răspunde acestor întrebări în timpul 
ședinţei AGOA, putând formula un 
răspuns general pentru întrebările 
cu același conţinut. Deasemenea, se 
consideră că un răspuns este dat și 
dacă informaţia relevantă este 
disponibilă pe pagina de internet a 
Societăţii la adresa: www.complex-
comet.ro, secţiunea „Investitori>A-
dunarea Generală a Acţionarilor”. 
IV. Dreptul acţionarilor de a intro-
duce noi puncte pe ordinea de zi a 
ședinţei AGOA. Acţionarii repre-
zentând individual sau împreună, 
cel puţin 5% din capitalul social al 
Societăţii au dreptul, în termen de 
cel mult 15 zile de la publicarea 
Convocatorului Ședinţei AGOA, de 
a solicita în scris, introducerea unor 
puncte noi pe ordinea de zi a 
ședintei. Aceste solicitări formulate 
de acţionari, trebuie să întrunească 
cumulativ următoarele condiţii: (a) 
Să fie însoţite de documentele care 
atestă îndeplinirea cerinţelor de 
identificare; (b) Fiecare punct nou să 
fie însoţit de o justificare sau de un 
proiect de hotărâre propus spre 
adoptare în cadul ședinţei AGOA. 
Acţionarii respectivi au, de 
asemenea, dreptul de  prezenta în 
scris proiecte de hotărâre pentru 
punctele incluse sau propuse a fi 
incluse pe ordinea de zi a AGOA.; 
(c) Să fie adresate Consiliului de 
Administrare al Societăţii și să fie 
transmise în scris, în termenul legal, 
în format fizic (personal sau prin 
poștă/servicii de curierat cu confir-
mare de primire), la Registratura 
Societăţii de la sediul social al Socie-
tăţii, astfel încăt acestea să fie recep-
ţionate până la data de 01 aprilie 
2022. Modalitatea de transmitere 
trebuie să conţină menţiunea scrisă 
clar, cu majuscule „PROPUNERE 
de puncte noi pe Ordinea de Zi –
pentru AGOA din data de 18 aprilie 
2022”; (d) În cazul propunerilor 
transmise în format fizic, acestea 
trebuie semnate de acţionarii 
persoane fizice sau de reprezentanţii 
legali ai acţionarilor persoane juri-
dice. Dacă va fi cazul, convocatorul 
revizuit cu noua Ordine de zi, 
împreună cu documentele aferente 
actualizate vor fi disponibile pentru 
acţionari, începând cu data de 5 
aprilie 2022, la Registratura Socie-
tăţii, precum și pe website-ul Socie-
tăţii la adresa: www.complexcomet.
ro, secţiunea „Investitori>Adunarea 
Generală a Acţionarilor”, iar convo-
catorul completat va fi publicat și în 
Monitorul Oficial, și într-un ziar de 
largă răspândire, potrivit prevede-
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rilor legale. V. Participarea acţiona-
rilor la ședinţă AGOA: Acţionarii 
înscriși la Data de Referinţă în 
registrul acţionarilor Societăţii, ţinut 
de Depozitarul Central SA, pot 
participa și pot vota în cadrul 
AGOA: -Personal, prin vot direct; 
-Prin reprezentant cu împuternicire 
specială sau generală (aceasta din 
urmă poate fi acordată doar unui 
„intermediar” în sensul legislaţiei 
pieţei de capital, sau unui avocat); 
-Prin corespondenţă. (a) Votul 
personal: În cazul votului personal, 
acţionarii persoane fizice și acţio-
narii persoane juridice vor fi îndrep-
tăţiţi să participe la AGOA, prin 
simpla probă a identităţii acestora, 
respectiv a reprezentanţilor legali, 
după caz, conform cerinţelor de 
identificare prevăzute în Secţiunea I 
de mai sus. (b) Votul prin reprezen-
tare cu împuternicire specială sau 
generală: Reprezentarea acţiona-
rilor în AGOA se poate face prin 
reprezentant/ mandatar, care poate 
fi un alt acţionar sau o terţă 
persoană, prin completarea formu-
larului împuternicirii speciale. În 
situaţia discutării în cadrul AGOA 
în conformitate cu prevederile 
legale, a unor puncte neincluse pe 
ordinea de zi publicată, împuterni-
citul poate vota pe marginea aces-
t o r a  c o n f o r m  i n t e r e s u l u i 
acţionarului reprezentat. Împuterni-
cirile speciale și generale pot fi 
trimise în format fizic la Registra-
tura societăţii de la sediul social, fie 
prin e-mail la adresa comet.bucu-
resti@gmail.com, astfel încât 
acestea să fie recepţionate până la 
data de 16 aprilie 2022, sub sancţi-
unea pierderii dreptului de vot în 
cadrul ședinţei AGOA, semnate 
fără îndeplinirea altor formalităţi în 
legătură cu forma acestor docu-
mente. Ambele modalităţi de trans-
mitere a împuternicirilor trebuie să 
conţină menţiunea scrisă clar, cu 
majuscule, „ÎMPUTERNICIRE 
pentru Adunarea Generală Ordi-
nară a Acţionarilor din data de 18 
Aprilie 2022”. Împuternicirile 
speciale și generale sunt valabile 
atât pentru prima convocare AGOA  
cât și pentru a doua convocare 
AGOA, dacă condiţiile legale și/sau 
statutare de cvorum prevăzute 
pentru ţinerea AGOA la prima 
convocare nu au fost îndeplinite. 
Împuternicirile sau documentele 
care atestă calitatea de reprentanţi 
legali vor fi reţinute de societate și se 
va face menţiunea despre acestea în 
procesul-verbal al ședinţei. Formu-
larul împuternicirii speciale: (a) Va fi 
pus la dispoziţia acţionarilor de 
către Societate începând cu data de 
18 martie 2022 pe website-ul socie-
tăţii la adresa www.complexcomet.

ro, secţiunea „Investitori>Adunarea 
Generală a Acţionarilor”; (b) 
Formularul împuternicirii va fi 
actualizat dacă se vor adauga noi 
puncte pe ordinea de zi, va fi 
publicat în forma actualizată la 
adresa de mai sus; (c) Va fi 
completat de acţionari în 3 (trei) 
exemplare originale, unul pentru 
acţionar, unul pentru mandatar și 
unul pentru Societate. (c) Votul prin 
corespondenţă: Exprimarea votului 
în cadrul AGOA se poate realiza și 
prin corespondenţă, prin comple-
tarea, semnarea și transmiterea 
corepunzătoare a formularului de 
vot prin corespondenţă. Formularul 
de vot prin corepondenţă va fi trimis 
în original fizic la Registratura 
Societăţii de la sediul social, fie prin 
e-mail la adresa comet.bucuresti@
gmail.com, astfel încât acestea să fie 
recepţionate până la data de 16 
aprilie 2022. Ambele modalităţi de 
transmitere a împuternicirilor 
trebuie să conţină menţiunea scrisă 
clar, cu majuscule, „IMPUTERNI-
CIRE pentru Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor din data de 
18 Aprilie 2022”. Formularele de 
vot prin corespondenţă vor fi înso-
ţite de documente care să ateste 
îndeplinirea cerinţelor de identifi-
care, prevăzute la secţiunea I de mai 
sus. Buletinele de vot prin corespon-
denţă astfel recepţionate sunt vala-
bile atât pentru prima convocare 
AGOA cât și pentru a doua convo-
care AGOA, dacă condiţiile legale 
și/sau statutare de cvorum prevă-
zute pentru ţinerea AGOA la prima 
convocare nu au fost îndeplinite. 
Formularul de vot prin corespon-
denţă: (a) va fi pus la dispoziţia 
actionarilor de către Societate înce-
pând cu data de 18 martie 2022 pe 
website-ul societăţii la adresa www.
complexcomet.ro, secţiunea „Inves-
titori>Adunarea Generală a Acţio-
narilor”; (b) va fi actualizat dacă se 
vor adăuga noi puncte pe ordinea de 
zi, va fi publicat în forma actuali-
zată la adresa de mai sus. (d) 
Accesul acţionarilor în sala de 
ședinţe, se face prin  Secretatriatul 
AGOA începând cu ora 9.30 pentru 
verificarea și validarea împuternici-
rilor depuse, precum și validarea 
voturilor prin corespondenţă. Data: 
16.03.2022. Semnătura, Herdelau 
Adrian Gabriel Administrator unic.

LICITAŢII
l SC Raid Natura SRL, prin lichi-
dator C.I.I. Apostol Andra, anunta 
vanzarea la licitatie publica a urma-
toarelor bunuri mobile: Masina ML 
750 stantat carton, la pretul de 
16.940 lei si obiecte mobilier la 
pretul de 672 lei. Licitatia publica 

are loc in baza hotararii Adunarii 
Creditorilor din 10.03.2022 si a 
Regulamentului de participare la 
licitatie. Licitatiile vor avea loc la 
data de: 21.03.2022, 24.03.2022, 
28.03.2022, 30.03.2022, 04.04.2022, 
07.04.2022, 11.04.2022, 14.04.2022, 
18.04.2022, 21.04.2022, orele 12:00 
la sediul lichidatorului. Relatii la tel. 
0744/591.761.

l Lichidator judiciar CII Cismaru 
Elena vinde prin licitatie publica 
chiosc metalic in suprafata de 16 
mp situat in Piata Aurora Vest 
proprietatea debitoarei S.C Fabot 
Interfruct SRL, la pretul de 20.541  
Lei (TVA inclus), pret redus cu 25%. 
Licitatia va avea loc in zilele de  22, 
24, 25, 28, 30 si 31 martie orele 11 la 
sediul lichidatorului judiciar din 
Ploiesti, str. Plaiesilor nr. 47. Relatii 
la tel: 0728.878298.

l Primăria orașului Mioveni, 
județul Argeș, B-dul Dacia nr.1, tel. 
0348/450000, fax 0248/260500, orga-
nizează licitaţie publică deschisă 
pentru închirierea a două terenuri în 
suprafață de 4,5 mp fiecare, situate 
pe Bulevardul Dacia, pentru ampla-
sarea unor chioșcuri pentru comer-
cializarea de presă și produse 
complementare. Data limită pentru 
primirea ofertelor: 14.04.2022, ora 
1200. Data desfășurării licitaţiei 
publice deschise: 14.04.2022, ora 
1400. Licitaţia va avea loc la sediul 
Primăriei orașului Mioveni, Bd. 
Dacia nr.1, în sala de ședinţe a 
Consiliului Local. Preţul de pornire 
a licitaţiei este de 4,25 euro /mp /
lună. Închirierea se face pentru o 
perioadă de 5 ani, cu posibilitate de 
prelungire prin acordul părților. 
Documentaţia de atribuire și caietul 
de sarcini pot fi procurate de la 
Biroul Patrimoniu începând cu data 
de: 21.03.2022. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la tel.0348/455113 – 
Biroul Patrimoniu, între orele 9 - 15.

l În ziua de 22.03.2021, ora 11.00, 
va avea loc la sediul BEJA MIU ȘI 
PARTENERII din Calea Doroban-
ţilor, nr. 250, ap.3, sect 1, București, 
vânzarea la licitaţie a imobil aparta-
ment  situat în București, Str.Dinu 
Vintilă, nr.6B, Bl.2, sc.F, et.8, ap.65, 
sector 2, identificat cu nr. cadastral 
228436-C1-U1800, înscris în CF nr. 
228436-C1-U1800, compus din 4 
camere și dependințe cu o suprafață 
utilă de 113,73mp și o suprafață 
construită de 162,49mp, împreună 
cu cota indiviză de 46,32mp și 
părțile și dependințele comune 
aferente imobilului tronson 2; cota 
teren de 52,01mp și loc de parcare 
nr.106 (U106), cu o suprafața utilă 
de 17,15mp împreună cu cota indi-

viză de 3,24mp din părțile comune 
ale subsolului; cota indiviză de teren 
în proprietate, situat în subsol nr.2 
(C9) în București, Str.Dinu Vintilă, 
nr.6B, sector 2, identificat cu nr. 
cadastral 228436-C1-U1180 (nr. 
cadastral vechi 4145/1/1; -2; 106), 
înscris în CF nr. 228436-C1-U1180 
(nr. CF vechi 75716), la preţul de 
1.153.700Lei. Cei care doresc să 
participe vor depune o cauţiune de 
10% din preţ, în cont RO68BRDE 
450SV55178124500 deschis la BRD- 
SMCC, pe seama și la dispoziţia ex 
jud Ioana Miu, tel.021.230.93.10.

l Debitorul Societatea Pentru 
Exploatare Portuara Drobeta S.A 
societate in reorganizare judiciara, 
prin administrator judiciar Dinu, 
Urse si Asociatii SPRL, scoate la 
vanzare: Proprietatea imobiliara 
formata din teren intravilan, nr. 
cadastral 661, in suprafata de 879 
mp si cladire, nr. cadastral 661-C1, 
cu o suprafata utila de 714,39 mp, 
amplasata in zona centrala a muni-
cipiului Drobeta Turnu Severin , 
Bulevardul Carol I nr. 19, jud. 
Mehedinti. Pretul de pornire este de 
262.042 euro, platibil in lei la cursul 
BNR din data efectuarii platii. 
Proprietatii imobiliare i se va aplica 
regimul de TVA conform dispoziti-
ilor Codului Fiscal. Pretul Caietului 
de sarcini este de 5.000 lei +TVA. 
Prima sedinta de licitatie a fost 
fixata la data de 07.04.2022 ora 
15.00 iar daca activul nu se adju-
deca la aceasta data, urmatoarele 
sedinte de licitatii vor avea loc in 
urmatoarele date: 14.04.2022, 
21.04.2022, 28.04.2022, 05.05.2022, 
12.05.2022, 19.05.2022, 26.05.2022, 
02.06.2022 si 09.06.2022 ora 15.00 la 
acelasi prêt de pornire. Participarea 
la licitatie este conditionata de: 
-consemnarea in contul  nr.  
RO95BREL 0002002199380100 
deshis la Libra Internet Bank – 
Sucursala Colentina pe seama debi-
toarei Societatea Pentru Exploatare 
Portuara Drobeta S.A cel tarziu cu o 
zi inainte de data si ora stabilita 
pentru sedinta de licitatie, a garan-
tiei de 10% din pretul de pornire al 
licitatiei. Garantia de 10% va fi 
platita in lei la cursul BNR din data 
efectuarii platii. -achizitionarea cel 
tarziu cu o zi inainte de data si ora 
stabilita pentru sedinta de licitatie a 
Caietului de sarcini. -pretul caie-
tului de sarcini se achită prin OP in 
contul nr. RO 43 INGB 5514 9999 
0051 3726 deschis la ING BANK –
Sucursala Dorobanti, pe seama 
administratorului  judiciar Dinu 
Urse si Asociatii SPRL sau in 
numerar la sediul administratorului 
judiciar din București, Str. Buzesti 
nr.71. Toate sedintele de licitatii se 
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vor desfasura la sediul administra-
torului judiciar din Bucuresti, Str. 
Buzesti nr.71, et.5, cam. 504, sector 
1. Pentru relatii suplimentare sunati 
la telefon 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com.

l Debitorul SC Euro Club Hoteluri 
si Restaurante SRL societate in 
faliment, prin lichidator judiciar 
Dinu, Urse Si Asociatii SPRL, 
scoate la vanzare: Locul de parcare 
aflat la subsolul blocului (locul nr. 
13),  situat in Bucuresti, Str. Cerce-
tatorilor nr.9, sector 4. Pretul de 
pornire al licitatiei pentru locul de 
parcare este de 2.826 euro inclusiv 
TVA. Pretul Caietului de sarcini este 
de 1.000 lei, exclusiv TVA. Prima 
sedinta de licitatie a fost fixata la 
data de 06.04.2022 ora 14.30 iar 
daca locul de parcare nu se adju-
deca la aceasta data, urmatoarele 
sedinte de licitatii vor avea loc in 
datele de: 13.04.2022, 20.04.2022, 
27.04.2022, 04.05.2022, 11.05.2022, 
18.05.2022, 25.05.2022, 01.06.2022 si 
08.06.2022 ora 14.30 la acelasi prêt 
de pornire. Participarea la licitatie 
este conditionata de: -consemnarea 
in contul nr. RO86 FNNB 0001 0256 
0484 RO01 deschis la Credit Europe 
Bank Romania, Sucursala Bucu-
resti, pe seama debitoarei SC Euro 
Club Hoteluri Si Restaurante SRL 
cel tarziu cu o zi inainte de data si 
ora stabilita pentru sedinta de lici-
tatie, a garantiei de 10% din pretul 
de pornire al licitatiei; -achizitio-
narea cel tarziu cu o zi inainte de 
data si ora stabilita pentru sedinta 
de licitatie a Caietului de sarcini. 
-Pretul caietului de sarcini se achită 
prin OP in contul nr. RO43 INGB 
5514 9999 0051 3726 deschis la Ing 
Bank –Sucursala Dorobanti, pe 
seama lichidatorului judiciar Dinu, 
Urse si Asociatii SPRL sau in 
numerar la sediul lichidatorului 
judiciar din București, Str. Buzesti 
nr. 71, et. 5, cam. 502 – 505, sector 1. 
Toate sedintele de licitatii se vor 
desfasura la sediul lichidatorului 
judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti 
nr. 71, et. 5, cam. 504, sector 1. 
Pentru relatii suplimentare sunati la 
telefon 021.318.74.25, email dinu.
urse@gmail.com

l l 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: Unitatea Administrativ 
Teritorială Vâlcele, cu sediul admi-
nistrativ în comuna Vâlcele, Str.Olte-
nilor nr.21, județul Olt, cod poștal 
237525, telefon 0249/484.498, fax 
0249/484.498, e-mail: primariavilce-
leolt@yahoo.com, cod fiscal 4655895. 

2.Informații generale privind 
obiectul procedurii de licitație 
publică, în special descrierea și iden-
tificarea bunului care urmează să fie 
vândut: teren în suprafață totală de 
10.589mp, situat în comuna Vâlcele, 
Str.Târgului nr.2, înscris în cartea 
funciară nr.55486 a localității 
Vâlcele, județul Olt, teren ce aparține 
domeniului privat al Unității Admi-
nistrativ Teritoriale Vâlcele. Vânzarea 
se face conform art. 334-346 din 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019 și conform 
Hotărârii Consiliului Local nr. 
52/28.10.2021. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: se regă-
sesc în caietul de sarcini. 3.1. Modali-
tatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documenta-
ției de atribuire: la cerere, de la sediul 
instituției, Compartimentul Registra-
tură. 3.2. Denumirea și datele de 
contact ale serviciului/compartimen-
tului din cadrul vânzătorului, de la 
care pot obține un exemplar din 
documentația de atribuire: Se poate 
obține de la Compartimentul Regis-
tratură, din cadrul Unității Adminis-
trativ Teritoriale Vâlcele, comuna 
Vâlcele, Str.Oltenilor nr.21, judetul 
Olt, luni-vineri, în intervalul orar 
09.00-13.00. 3.3.Costul și condițiile 
de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor O.U.G.nr.57/2019 
privind Codul administrativ: 50 Lei  /
exemplar, ce se achită în numerar la 
Caseria instituției. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor 
06.04.2022, ora 10.00. 4. Informații 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor 20.04.2022, ora 
10.00. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Unitatea Adminis-
trativ Teritorială Vâlcele, comuna 
Vâlcele, Str. Oltenilor nr.21, județul 
Olt, Registratură. 4.3.Numărul de 
exemplare în care trebuie depusă 
oferta: într-un singur exemplar 
original, într-un plic sigilat. 5.Data și 
locul la care se va desfașura ședința 
publică de deschidere a ofertelor 
20.04.2022, ora 12.00, Unitatea 
Administrativ Teritorială Vâlcele, 
comuna Vâlcele, Str.Oltenilor nr.21, 
județul Olt. 6.Denumirea, adresa, 
numarul 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 Olt, Slatina, Str.Mânăs-
tirii nr. 2, județul Olt, cod poștal 
230038, telefon 0249/414.989, 
0249/435.638, fax 0249/437.370, 
e-mail: corespondenta-olt@just.ro. 
7.Data transmiterii anunțului de 
licitație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării 18.03.2022.

l 1.Informații generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de 
contact: Primăria Comunei Buteni, 
comuna Buteni, Piața Eroilor nr.1, 
județul Arad, telefon 0257/320.129, 
fax 0257/320.186, e-mail: primaria-
buteni@yahoo.com, cod fiscal 
3518997. 2.Informații generale 
privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesi-
onat: Clădire în suprafață de 98,4 
mp, situată în localitatea Buteni, Str.
Liniștii nr.2, județul Arad, identifi-
cată în C.F. 300174, nr.topografic 
297/a, cu destinaţia dispensar vete-
rinar, aparţinând domeniului public 
al Comunei Buteni, conform H.C.L. 
nr. 18/17.02.2022 și temeiului legal: 
O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3.Infor-
mații privind documentația de atri-
buire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modali-
tățile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: Prin 
solicitare scrisă, transmisă personal, 
pe fax 0257/320.186, e-mail: prima-
riabuteni@yahoo.com sau la sediul 
Primăriei  Comunei  Buteni . 
3.2.Denumirea și adresa serviciului /
compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia de 
atribuire: Registratura Primăriei 
Comunei Buteni, comuna Buteni, 
Piața Eroilor nr.1, județul Arad. 
3.3.Costul și condiţiile de plată 
pentru obţinerea acestui exemplar, 
u n d e  e s t e  c a z u l :  g r a t u i t . 
3.4.Data-limită pentru solicitarea 
clarificărilor 01.04.2022, ora 15.00.4. 
Informaţii  privind ofertele: 
4.1.Data-limită de depunere a ofer-
telor 11.04.2022, ora 10.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Oferta va fi depusă la Registra-
tura Primăriei Comunei Buteni, 
comuna Buteni, Piața Eroilor nr.1, 
județul Arad. 4.3.Numărul de exem-
plare 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 11.04.2022, 
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 soluţio-
narea 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, 
t e l e f o n  0 2 5 7 / 2 5 0 . 1 1 4 ,  f a x 

0257/256.484, e-mail: tb-arad@just.
ro. 7. Data transmiterii anunţului de 
licitaţie către instituţiile abilitate, în 
vederea publicării 18.03.2022.

l 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 de Asistență 
Medico-Socială Boldești-Scăeni, oraș 
Boldești-Scăeni, Str.Calea Unirii 
nr.56, județul Prahova, telefon 
0244/211.869, e-mail: uams.conta@
opticnet.ro, cod fiscal 15572949. 2.
Informații generale privind obiectul 
procedurii de licitație publică, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie închi-
riat: Spațiu amplasat în clădirea de 
pe Calea Unirii nr.56, alcătuit din o 
încapere cu suprafață totală de 16,80 
mp, cu destinație cabinet pentru 
serv ic i i  medica le ,  conform 
H.C.L.nr.41/28.02.2022 și temeiul 
legal O.U.G. nr. 57/03.07.2019 art. 
333 și 334. Clădirea aparține dome-
niului public al Orașului Boldești-
Scăeni și este în administrarea 
Unității de Asistență Medico-Socială 
Boldești-Scăeni. 3.Informații privind 
documentația de atribuire: se regă-
sesc în caietul de sarcini. 3.1. Moda-
litatea sau modalitațile prin care 
persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documen-
tației de atribuire: la cerere, de la 
sediul instituției. 3.2.Denumirea și 
datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul institu-
ției de la care se poate obține un 
exemplar din documentația de atri-
buire: Se poate obține de la Compar-
timentul Achiziții publice din cadrul 
Unității de Asistență Medico-Sociale 
Boldești-Scăeni, oraș Boldești-
Scăeni, Str.Calea Unirii nr.56, 
județul Prahova. 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: 100 Lei/ exemplar, se 
achită numerar la Casieria Unității 
de Asistență Medico-Sociale 
Boldești-Scăeni. 3.4. Data-limită 
pentru solicitarea clarificarilor 
01.04.2022, ora 12.00. 4.Informații 
privind ofertele: 4.1. Data-limită de 
depunere a ofertelor 11.04.2022, ora 
12.00. 4.2.Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Unitatea de Asis-
tență Medico-Socială Boldești-
Scăeni, oraș Boldești-Scăeni, Str.
Calea Unirii nr. 56, județul Prahova. 
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 
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se va desfășura ședința publică de 
deschidere a ofertelor 11.04.2022, 
ora 15.00, Unitatea de Asistență 
Medico-Socială Boldești-Scăeni, oraș 
Boldești-Scăeni, Str.Calea Unirii 
nr.56, județul Prahova. 6. Denu-
mirea, 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 
Administrativ a Tribunalului Prag-
hova, Ploiești, Str.Gheorghe Doja nr. 
42, județul Prahova, telefon 
0244/511.110, fax 0244/529.107, 
e-mail: tr-ph-contencios@just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului de lici-
tație către instituțiile abilitate, în 
vederea publicării: 18.03.2022.

l Consiliul Local Bratovoești orga-
nizează licitație publică în vederea 
concesionării pe o perioadă de 49 
ani a unui imobil-teren în suprafață 
totală de 250mp, aflat în domeniul 
public al Comunei Bratovoești, 
situat în satul Prunet, comuna 
Bratovoești, T5, P166, număr cadas-
tral 37151, în vederea desfășurării 
căsuță de vacantă. Documentația de 
participare se poate solicita și obține 
de la sediul Consiliului Local Brato-
voești, prețul este de 10Lei. Data-li-
mită pentru solicitarea clarificărilor: 
06.04.2022, ora 10.00. Data-limită 
de depunere a ofertelor, într-un 
singur exemplar, este 12.04.2022, ora 
09.30, la sediul Consiliului Local 
Bratovoești, com.Bratovoești, sat 
Bratovoești, nr.67. Ședința publică 
de licitație va avea loc în data de 
12.04.2022, ora 10.30, la sediul 
Consiliului Local Bratovoești, 
telefon: 0251/371.029.

l Consiliul Local Bratovoești orga-
nizează licitație publică în vederea 
concesionării pe o perioadă de 49 
ani a unui imobil-teren în suprafață 
totală de 2.200mp, aflat în domeniul 
public al Comunei Bratovoești, 
situat în satul Prunet, comuna 
Bratovoești, T58, P347, număr 
cadastral 30071 și 30072, în vederea 
desfășurării activități turistice și de 
agrement. Documentația de partici-
pare se poate solicita și obține de la 
sediul Consiliului Local Bratovoești, 
prețul este de 10Lei. Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
06.04.2022, ora 10.00. Data-limită 
de depunere a ofertelor, într-un 
singur exemplar, este 12.04.2022, ora 
09.30, la sediul Consiliului Local 
Bratovoești, com.Bratovoești, sat 
Bratovoești, nr.67. Ședința publică 
de licitație va avea loc în data de 
12.04.2022, ora 10.30, la sediul 
Consiliului Local Bratovoești, 
telefon: 0251/371.029.

l Consiliul Local Bratovoești orga-
nizează licitație publică în vederea 
concesionării pe o perioadă de 49 
ani a unui imobil-teren în suprafață 
totală de 5.000mp, aflat în domeniul 
public al Comunei Bratovoești, 
situat în satul Prunet, comuna 
Bratovoești, T58, P347, număr 
cadastral 40810, în vederea desfășu-
rării activități turistice și de agre-
ment. Documentația de participare 
se poate solicita și obține de la sediul 
Consiliului Local Bratovoești, prețul 
este de 10Lei. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 06.04.2022, 
ora 10.00. Data-limită de depunere 
a ofertelor, într-un singur exemplar, 
este 12.04.2022, ora 09.30, la sediul 
Consiliului Local Bratovoești, com.
Bratovoești, sat Bratovoești, nr.67. 
Ședința publică de licitație va avea 
loc în data de 12.04.2022, ora 10.30, 
la sediul Consiliului Local Bratovo-
ești, telefon: 0251/371.029.

l Consiliul Local Bratovoești orga-
nizează licitație publică în vederea 
concesionării pe o perioadă de 49 
ani a unui imobil-teren în suprafață 
totală de 1.200mp, aflat în domeniul 
public al Comunei Bratovoești, 
situat în satul Prunet, comuna 
Bratovoești, T58, P347, număr 
cadastral 32664, în vederea desfășu-
rării activități turistice și de agre-
ment. Documentația de participare 
se poate solicita și obține de la sediul 
Consiliului Local Bratovoești, prețul 
este de 10Lei. Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 06.04.2022, 
ora 10.00. Data-limită de depunere 
a ofertelor, într-un singur exemplar, 
este 12.04.2022, ora 09.30, la sediul 
Consiliului Local Bratovoești, com.
Bratovoești, sat Bratovoești, nr.67. 
Ședința publică de licitație va avea 
loc în data de 12.04.2022, ora 10.30, 
la sediul Consiliului Local Bratovo-
ești, telefon: 0251/371.029.

l Comuna Poiana Stampei, județul 
Suceava, cu sediul în comuna 
Poiana Stampei, str.Principală, 
nr.228, organizează licitație publică 
cu strigare pentru vânzarea mijloa-
celor fixe: autospecializată transp.
școlari cab.sep.2+2uși, marca Aro 
429TS și buldoexcavator marca 
Fendt Buggeluder tipul ST-80. Vizi-
onarea acestora poate fi făcută la 
cerere. Licitația va avea loc în data 
de 07 aprilie 2022, la ora 10.00, în 
sala de ședințe a Primăriei Comunei 
Poiana Stampei. În caz de neadju-
decare, următoarea licitație va avea 
loc în ziua de 14 aprilie 2022, ora 
10.00, în aceeași locație. Relații la 
te lefon:  0230/575.177,  fax: 
0230/575.177. Prețul de pornire la 
licitație este: -1.400Lei -autospeciali-
zată transp.școlari cab.sep.2+2uși, 

marca Aro 429TS; -9.900Lei -buldo-
excavator marca Fendt Buggeluder 
tipul ST-80. Participanții vor achita 
la Casieria Comunei Poiana 
Stampei contravaloarea caietului de 
sarcini în cuantum de 150Lei și 
garanția de participare în cuantum 
de: -70Lei -autospecializată transp.
școlari cab.sep.2+2uși, marca Aro 
429TS; -495 lei -buldoexcavator 
marca Fendt Buggeluder tipul 
ST-80. Documentele de participare 
la licitație se depun cu cel puțin 5 
zile înainte de desfășurarea licitației.

l Comuna Beica de Jos, cu sediul 
în localitatea Beica de Jos, nr.215, 
județul Mureș, cod fiscal 4565253, 
t e l e f o n :  0 2 6 5 / 7 1 9 . 7 0 0 / f a x : 
0265/719.612, e-mail: beica@
cjmures.ro, având persoană de 
contact pe doamna Moldovan 
Maria, în calitate de Primar, închi-
riază prin licitație publică următorul 
spațiu: 1.spațiu în suprafață totală 
de 42,02mp, având ca destinație 
desfășurarea unor activități de 
stomatologie (activități de asistență 
stomatologică), situate în incinta 
imobilului dispensar medical uman, 
înscris în CF 50257 Beica de Jos, 
nr.cadastral 50257-C2, domeniul 
public al comunei Beica de Jos. 
Documentațiile de atribuire se pun 
la dispoziția ofertanților gratuit pe 
suport hârtie și/sau suport magnetic. 
Orice persoană interesată poate 
intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire în baza 
unei solicitări formulată în scris și 
adresată autorității contractante, 
respectiv Comuna Beica de Jos 
-secretarul general al comunei Beica 
de Jos. Documentația de atribuire se 
pune la dispoziția ofertanților 
gratuit pe suport hârtie și/sau suport 
magnetic. Data-limită de depunere 
a ofertelor este 11.04.2022, ora 
13.30, la adresa: Primăria Comunei 
Beica de Jos, localitatea Beica de 
Jos, nr.215, județul Mureș. Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 1 (unu) exemplar. 
Data-limită pentru solicitarea clari-
ficărilor: 07.04.2022. Data și locul la 
care se va desfășura ședinţa publică 
de deschidere a ofertelor este 
20.04.2022, ora 10.00, sediul Primă-
riei Comunei Beica de Jos, locali-
tatea Beica de Jos, nr.215, județul 
Mureș. Instanţa competentă în 
soluţionarea eventualelor litigii și 
termenele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Mureș -Secția de 
Contencios Administrativ și Fiscal, 
în termenul stabilit de lege de la 
data luării la cunoștință a actului 
autorității contractante considerat 
nelegal. Data publicării anunțului: 
21.03.2022.

l 1.Informații generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, 
adresa, numărul de telefon, fax și/
sau adresa de e-mail, persoană de 
contact: Primăria Comunei Juri-
lovca, comuna Jurilovca, Str.1 Mai 
nr.2, județul Tulcea, telefon 
0240/563.797, fax 0240/563.799, 
e-mail: primariajurilovca@yahoo.
com, cod fiscal 4793952. 2.Infor-
mații generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează 
să fie concesionat: 1 parcelă în 
suprafață de 746 mp, tarla 14, 
arabil 404/5, nr.cadastral 38316, 
situată în intravilanul Comunei 
Jurilovca, sat Sălcioara, Str.Pisci-
colei nr.6C, județul Tulcea, apar-
ține domeniului privat al Comunei 
Jurilovca, conform H.C.L. nr. 
6/21.01.2022 și temeiul legal 
O.U.G.nr. 57/03.07.2019. 3.Infor-
mații privind documentația de 
atribuire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1.Modalitatea sau moda-
litățile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui 
exemplar al documentației de atri-
buire: prin solicitarea scrisă, de la 
sediul Primăriei Comunei Juri-
lovca. 3.2.Denumirea și adresa 
serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se 
poate obţine un exemplar din 
documentaţia de atribuire: se poate 
obține de la Compartimentul 
Urbanism și Amenajarea Terito-
riului din cadrul Primăriei 
Comunei Jurilovca, comuna Juri-
lovca, Str.1 Mai nr. 2, județul 
Tulcea. 3.3.Costul și condiţiile de 
plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul: persoa-
nele interesate pot achita contrava-
loarea documentației de atribuire 
de 10 lei /exemplar în contul conce-
d e n t u l u i :  R O 9 0  T R E Z 
6465006XXX000193, deschis la 
Trezoreria Baia, cod fiscal al conce-
dentului: 4793952 sau în numerar 
la Casieria din sediul Primăriei 
Comunei Jurilovca, comuna Juri-
lovca, Str.1 Mai nr.2, județul 
Tulcea. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 08.04.2022, 
ora 15.30. 4.Informaţii privind 
ofertele: 4.1.Data-limită de depu-
nere a ofertelor: 18.04.2022, ora 
15.30. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele :  Primăriei 
Comunei Jurilovca, comuna Juri-
lovca, Str. 1 Mai nr. 2, județul 
Tulcea. 4.3.Numărul de exemplare 
în care trebuie depusă fiecare 
ofertă: 1 exemplar original, în două 
plicuri sigilate, unul interior și altul 
exterior. 5.Data și locul la care se 
va desfășura sedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 19.04.2022, 
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ora 12.00, la sediul Primăriei 
Comunei Jurilovca, comuna Juri-
lovca, Str.1 Mai nr.2, județul 
Tulcea, Sala de festivități. 6.Denu-
mirea, adresa, numărul de telefon, 
fax și/sau adresa de e-mail ale 
instanţei competente în soluţio-
narea litigiilor apărute și termenele 
pentru sesizarea instanţei: Secția 
Contencios Administrativ a Tribu-
nalului Tulcea, Tulcea, Str. 
Toamnei nr.15, județul Tulcea, 
te lefon  0240/504 .279 ,  fax 
0240/518.544, e-mail: tribu-
nal-tulcea@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 18.03.2022.

l 1.Informații generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de 
contact: Primăria Comunei Juri-
lovca, comuna Jurilovca, Str.1 Mai 
nr.2, județul Tulcea, telefon 
0240/563.797, fax 0240/563.799, 
e-mail: primariajurilovca@yahoo.
com, cod fiscal 4793952. 2.Infor-
mații generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează 
să fie concesionat: 1 parcelă în 
suprafață de 746 mp, tarla 14, arabil 
404/4, nr.cadastral 38315, situată în 
intravilanul Comunei Jurilovca, sat 
Sălcioara, Str. Piscicolei nr.6B, 
județul Tulcea, aparține domeniului 
privat al Comunei Jurilovca, 
conform H.C.L. nr. 7/21.01.2022 și 
t e m e i u l  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.Modali-
tatea sau modalitățile prin care 
persoanele interesate pot intra în 
posesia unui exemplar al documen-
tației de atribuire: prin solicitarea 
scrisă, de la sediul Primăriei 
Comunei Jurilovca. 3.2.Denumirea 
și adresa serviciului/compartimen-
tului din cadrul concedentului, de la 
care se poate obţine un exemplar 
din documentaţia de atribuire: se 
poate obține de la Compartimentul 
Urbanism și Amenajarea Terito-
riului din cadrul Primăriei Comunei 
Jurilovca, comuna Jurilovca, Str.1 
Mai nr. 2, județul Tulcea. 3.3.Costul 
și condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar, unde este 
cazul: persoanele interesate pot 
achita contravaloarea documenta-
ției de atribuire de 10 lei /exemplar 
î n  c o n t u l  c o n c e d e n t u l u i : 
RO90TREZ6465006XXX000193, 
deschis la Trezoreria Baia, cod fiscal 
al concedentului: 4793952 sau în 
numerar la Casieria din sediul 
Primăriei Comunei Jurilovca, 

comuna Jurilovca, Str.1 Mai nr.2, 
județul Tulcea. 3.4.Data-limită 
pentru solicitarea clarificărilor: 
08.04.2022, ora 15.30. 4.Informaţii 
privind ofertele: 4.1.Data-limită de 
depunere a ofertelor: 18.04.2022, ora 
15.30. 4.2. Adresa la care trebuie 
depuse ofertele: Primăria Comunei 
Jurilovca, comuna Jurilovca, Str. 1 
M a i  n r. 2 ,  j u d e ț u l  Tu l c e a . 
4.3.Numărul de exemplare în care 
trebuie depusă fiecare ofertă: 1 
exemplar original, în două plicuri 
sigilate, unul interior și altul exte-
rior. 5.Data și locul la care se va 
desfășura ședinţa publică de deschi-
dere a ofertelor: 19.04.2022, ora 
13.00, la sediul Primăriei Comunei 
Jurilovca, comuna Jurilovca, Str.1 
Mai nr.2, județul Tulcea, Sala de 
festivități. 6.Denumirea, adresa, 
numărul de telefon, fax și/ sau 
adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesi-
zarea instanţei: Secția Contencios 
Administrativ a Tribunalului 
Tulcea, Tulcea, Str. Toamnei nr.15, 
județul Tulcea, telefon 0240/504.279, 
fax 0240/518.544, e-mail: tribu-
nal-tulcea@just.ro. 7.Data transmi-
terii anunţului de licitaţie către 
instituţiile abilitate, în vederea 
publicării: 18.03.2022.

l 1.Informații generale privind 
concedentul, în special denumirea, 
codul de identificare fiscală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail, persoană de 
contact:  Primăria Comunei 
Coțușca, Str. Principală nr.116, 
j u d e ț u l  B o t o ș a n i ,  t e l e f o n 
0231/561.946, fax 0231/561.936, 
e-mail: primariacotusca@yahoo.
com, cod fiscal 3372157. 2.Infor-
mații generale privind obiectul 
concesiunii, în special descrierea și 
identificarea bunului care urmează 
să fie concesionat: construcție în 
suprafață totală de 39,34mp și teren 
aferent în suprafață totală de 
39,34mp, Parcela Cadastrală 376/2, 
situat în Comuna Coțușca, județul 
Botoșani și aparține domeniului 
public al Comunei Coțușca, 
conform caietului de sarcini, H.C.L. 
nr. 06 din 09.02.2022 și temeiului 
legal O.U.G.nr.57/03.07.2019; 8 
construcții în suprafață totală de 
512,92mp și teren aferent în supra-
față totală de 2.346mp, situate in 
Comuna Coțușca, satul Crasna-
leuca, județul Botoșani, apartinând 
domeniului public al Comunei 
Coțușca, conform caietului de 
sarcini, H.C.L. nr. 24 din 28.08.2020 
ș i  t e m e i u l u i  l e g a l 
O.U.G.nr.57/03.07.2019. 3.Infor-
mații privind documentația de atri-
buire: se regăsesc în caietul de 

sarcini. 3.1.Modalitatea sau modali-
tățile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al 
documentației de atribuire: prin 
solicitarea scrisă, de la sediul Primă-
r i e i  C o m u n e i  C o ț u ș c a . 
3.2.Denumirea și adresa serviciului/ 
compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia de 
atribuire: Registratura Primăriei 
Comunei Coțușca, Str.Principală 
nr.116, județul Botoșani. 3.3.Costul 
și condiţiile de plată pentru obţi-
nerea acestui exemplar, unde este 
cazul: 100Lei achitați numerar la 
Caseria instituției sau în contul 
concedentului: RO60TREZ1195006 
XXX000330, deschis la Trezoreria 
Săveni, cod fiscal al concedentului: 
3372157. 3.4.Data-limită pentru 
solicitarea clarificărilor: 01.04.2022, 
ora 15.00. 4.Informaţii privind ofer-
tele: 4.1.Data-limită de depunere a 
ofertelor: 11.04.2022, ora 10.00. 4.2. 
Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Registratura Primăriei 
Comunei Coțușca, Str.Principală nr. 
116, județul Botoșani. 4.3.Numărul 
de exemplare în care trebuie depusă 
fiecare ofertă: 1 exemplar original. 
5.Data și locul la care se va desfă-
șura sedinţa publică de deschidere a 
ofertelor: 11.04.2022, ora 12.00, la 
sediul Primăriei Comunei Coțușca, 
Str.Principală nr.116, județul Boto-
șani. 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: 
Secția de Contencios Administrativ 
a Tribunalului Botoșani, oraș Boto-
șani, Str.Maxim Gorki nr.8, județul 
Botoșani, telefon 0231/511.739, fax 
0231/531.832, e-mail: tr-boto-
sani-reg@just.ro. 7.Data transmiterii 
anunţului de licitaţie către institu-
ţiile abilitate, în vederea publicării: 
18.03.2022.

l Anunţ privind concesionarea prin 
licitaţie publică a unui teren, propri-
etate privată a Municipiului Galaţi, 
situat în strada Alexandru Moruzzi 
nr. 7H. 1. Informaţii generale 
privind concedentul, în special 
denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefon și/sau 
adresa de e-mail a persoanei de 
contact: Municipiul Galaţi - cod 
fiscal 3814810, strada Domnească 
nr. 54, camera 106, telefon: 
0236.307743, fax: 0236.461460, 
email: licente@primariagalati.ro, 
persoanele de contact: Manu 
Mariana, Chiţu Laura, Crivăţ 
Liliana. 2. Informaţii generale 
privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea și identificarea 
bunului care urmează să fie concesi-

onat: Teren intravilan, în suprafaţă 
de 513 mp, situat în strada 
Alexandru Moruzzi nr. 7H, aparţi-
nând domeniului privat al Munici-
piului Galaţi, care se identifică în 
C.F. nr. 132282, nr. cadastral 132282, 
în vederea edificării unui imobil - 
construcţie industrială de stingere 
incendiu cu spumă. Concesionarea 
se face conform O.U.G. 57/2019 și 
conform Hotărârii Consiliului Local 
nr. 35 din data 27.01.2022. 3. Infor-
maţii privind documentaţia de atri-
buire: se regăsesc în caietul de 
sarcini. 3.1. Modalitatea sau modali-
tăţile prin care persoanele interesate 
pot intra în posesia unui exemplar al 
documentaţiei de atribuire: docu-
mentaţia de atribuire se poate ridica 
de la sediul Municipiului Galaţi. 3.2. 
Denumirea și adresa serviciului/ 
compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obţine 
un exemplar din documentaţia de 
atribuire: Biroul concesiuni, vânzări 
terenuri, cabinete medicale, locali-
tatea Galaţi, strada Domnească nr. 
54, camera 106, judeţul Galaţi. 3.3. 
Costul și condiţiile de plată pentru 
obţinerea acestui exemplar, unde 
este cazul, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a Guver-
nului nr. 57/2019: 30 de lei, se poate 
achita cu numerar la casieria Muni-
cipiului Galaţi. 3.4. Data limită 
pentru solicitarea clarificărilor este: 
30.03.2022, ora 14:00. 4. Informaţii 
privind ofertele: 4.1. Data limită de 
depunere  a  ofer te lor  es te : 
08.04.2022, ora 12:00. 4.2. 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 este: 12.04.2022, ora 15:00, 
la sediul Municipiului Galaţi, strada 
Domnească nr. 54, judeţul Galaţi. 6. 
Denumirea, adresa, numărul de 
telefon, telefax și/sau adresa de 
e-mail a instanţei competente în 
soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Municipiului Galaţi, 
strada Brăilei nr. 153, judeţul Galaţi, 
tel: 0236.412.130, email: tr-galati-co-
municare@just.ro.

PIERDERI
l SC MCT VIP SRL, CUI: 
RO35361466, declară pierderea 
unui carnet cu foi de parcurs 
Interbus cu numărul 0012716 
parțial folosit. Îl declarăm nul.

l Declar pierdut și nul Certificatul 
de Înregistrare al firmei SC Mary-
ginluk SRL, CUI: RO37320241, 
J39/244/2017 eliberat de ORC 
Vrancea.


